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bună ile lucru în cimp
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Hunedoara-Deva

Controlul obștesc în panificație

PESTE HOTAREDE

la

SPECTACOL
AL BALETULUI 

NAȚIONAL 
DIN SENEGAL

Geor- sâu, rănii.

regiunea
152 în 

Ploiești.

Baletului 
din Sene- 

prezentat 
seara pri-

număr de gospo
dine. Pînă în pre
zent au mai fost 
constituite 77 de 
asemenea echipe 
în regiunea Bacău, 
100 în 
Banat și 
regiunea

Tn întreaga țară se desfășoară acțiunea de constituire a 
echipelor de control obștesc asupra fabricării, transportu
lui .și desfacerii pîinii.

In regiunea București, această acțiune a fost încheiată. 
Astfel, în adunările sindicale din întreprinderi și instituții, 
precum și în adunările din cartiere au fost aleși, din 
rîndul celor mai exigenți cetățeni, peste 160 de echipe. 
Intre 20 și 25 martie, membrii acestor echipe au participat 
la un instructaj, urmînd să-și înceapă activitatea.

Tn Capitală, în urma alegerilor care au avut loc, au 
fost constituite pînă acum 50 de echipe din cele aproape 
200 prevăzute. Din ele fac parte muncitori fruntași, inte
lectuali, pensionari, precum și un mare
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Să folosim fiecare zi, fiecare oră

Perioada necesara pentru efectuarea lucrărilor 
agricole de primăvară este mult scurtată datorită 
ninsorilor și ploilor căzute în'ultimul timp. Tocmai 
de aceea este necesar să se dea o mare atenție 
pregătirii în cele mai mici amănunte a campaniei 
agricole pentru ca din prima zi cu timp prielnic 
să se treacă cu toate forțele la lucru in cîmp.

Consiliile de conducere ale gospodăriilor colec
tive, specialiștii agricoli trebuie să controleze zilnic

terenul, sa nu se aștepte pma se zvîntă întreaga 
suprafață ci, acolo unde solul permite, să se treacă 
la lucrarea terenului pe parcele.

Desfășurarea cu succes a campaniei agricole de 
primăvară are o însemnătate hotărîtoare pentru 
obținerea unei recolte bogate, condiție de seamă 
pentru întărirea gospodăriilor colective, sporirea 
veniturilor colectiviștilor și creșterea bunăstării 
tuturor oamenilor muncii.

a inițiat organizarea la G.A.C. Ga- vojdia a unei consfătuiri pe tema fertilizării solului. La consfătuire au fost invitați secretarii organizațiilor de partid din gospodăriile colective, președinți, brigadieri, îngrijitori de animale, șefi de echipă, cadrele tehnice din raion. în decursul iernii au fost organizate, din inițiativa comitetului raional de partid, consfătuiri asemănătoare în 7 comune.Aceste consfătuiri au avut rezultate bune. Numai de la 1 ianuarie pînă în prezent, pe terenurile gospodăriilor colective, au fost transportate peste 150.000 de tone gunoi de grajd față de numai 32.000 de tone transportate în aceeași perioadă a anului precedent. Cu aceste cantități de îngrășăminte au fost fertilizate 5600 ha de teren. Strînge- rea gunoiului de grajd a fost stimulată prin cointeresarea materială a îngrijitorilor de animale. în toate gospodăriile colective din raion s-a hotărît ca pentru fiecare 10 tone de gunoi de grajd să se acorde îngrijitorilor de animale cite 2 zile-muncă, iar pentru fiecare 100 litri de urină de grajd colectată cite 0,30 zile- muncă. în fiecare gospodărie s-au amenajat platforme de gunoi :^i bazine pentru colectarea urinei de grajd.Comitetul raional de îndrumă organizațiile de multe gospodării colective s-a acu- și sfaturile populare să mulat o experiență prețioasă în a- ceastă direcție. Astfel, gospodăriile colective din Hitiaș, Chizătău, Coș- tgiv . Darova, Gavojdia, unde consiliile de conducere și organizațiile de partid acordă atenția cuvenită fertilizării solului, reușesc să îngrașe întreaga suprafață arabilă 
4—5 ani.Pentru generalizarea bune acumulate în această direcție de numeroase gospodării colective din raion, comitetul raional de partid

Gospodăriile colective din raionul Lugoj, aplicînd la timp și în bune condiții complexul de lucrări a- grotehnice, au reușit să obțină an de an rezultate tot mai' bune în sporirea producției agricole la hectar. Este grăitor în această privință faptul că gospodăriile colectkve din Be- linț, Chizătău, Hitiaș, Jabăr, Coșteiu obțin anual producții medii la hectar ce depășesc 1.800 kg de grîu, 3.500—4.000 kg de porumb, 30—35.000 kg de sfeclă de zahăr, 15—20.000 kg . de cartofi etc.Trebuie arătat însă că, deși pă- mîntul este aproape același, există diferențe însemnate de recoltă între gospodăriile colecțive din raionul nostru. Pe baza unui studiu întocmit de comitetul raional de partid, împreună cu specialiști din agricultură, s-a ajuns la concluzia că recoltele mid din unele gospodării colective, curri sînt cele din Salbă- gel, Oloșag, Duboz,- Vizma, Hodoș- Brestovăț și altele, se datoresc în mare măsură faptului că aci s-a neglijat problema fertilizării solylui. Solurile noastre, destul de sărace în substanțe nutritive, nu pot asigura o producție sporită dacă nu li se asigură o fertilizare corespunzătoare/;. ■Comitetul raional de partid acordă o mare atenție acțiunii de fertilizare a solului în scopul creșterii continue a producției agricole. în

Colectiviștii Ia semănatCONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). — Gospodăriile colective din raionul Medgidia s-au- pregătit din vreme pentru lucrările agricole de primăvară. In prezent, în toate gospodăriile colective se lucrează intens la însămînțări. Gospodăria colectivă din comuna Cuza Vodă, de pildă, a însămînțat suprafața de 70 ha cu mazăre, iar cea din comuna Nisi- pari, 60 de ha. Mult avansate cu lucrările de însămînțări sînt gospodăriile colective din comunele Castelu, Sat Nou și altele.Pînă acum în raionul Medgidia au lost însămîniate peste 6000 de ha cu mazăre, ovăz, borceag etc.

Construcții de locuințe
SUCEAVA (coresp. „Scînteii"). — 

Pe strada Stefan cel Mare din loca
litate, muncitorii și tehnicienii din 
cadrul întreprinderii de construcții 
și montaje Suceava au început lu
crările la complexul de locuințe 
centru 1. Aici vor fi date în folo
sință chiar în cursul acestui an 6 
blocuri cu 230 apartamente.

La parterul noilor blocuri vor fi 
amenajate magazine cu produse in
dustriale și alimentare, Agenția 
O.N.T. și Agenția de voiaj C.F.R., 
precum și alte unități pentru deser
virea populației.

*
Pe bulevardul 1 Mai din Capita

lă — porțiunea dintre piețele 7 No
iembrie și Chibrit — a început con
strucția unor noi blocuri de locuin
țe. Aci se construiesc, în prima eta
pă, 3 blocuri cu cîte 7 etaje și 6 
blocuri-turn cu cîte 10 etaje, tota- 
lizînd peste 1.400 de apartamente ; 
ele urmează să fie date în folosință 
pînă la sfîrșitul acestui an. (De 
Ion Vreju, coresp. voluntar).

După o serie de 
spectacole care s-au 
bucurat de succes în 
orașul Constanta, co
lectivul 
National 
gal a 
miercuri 
ma reprezentație in 
Capitala.

Cintecele și dan
surile folclorice ins
pirate din tradiția, 
din munca și viata 
poporului- senegalez 
și a altor popoare din 
Africa au fost pri
mite cu aplauze de 
spectatorii bucureș- 
teni prezenti in Sala 
Sporturilor de la Flo- 
reasca.

(Agerpres)

1
 BANDELE O.A.S. își continuă acțiunile criminale atit în Algeria cît și în Franța. în noaptea de 27 spre 28 martie ele au să- ■vîișiț un atac banditesc împotriva sediului organizației Partidului< Comunist Francez din ar.ondis- > meniul 18 al capitalei Franței. A > fosi asasinat comunistul S ges Basoch, iar tovarășul s Joseph Martin, a fost grav < (Amănunte în pag. Vl-a).

odată laexperienței

f Aspect intenor de la uzinele j 
^„Republica" din Capitală.

Conferirea nourilor de al parului“ 
Maestru emerit al artei“ și „artist emerit“ 

oameni de artăRomineun de-
! >

IN PARTEA DE NORD A ANGO- LET continuă luptele. îțitr'e pa- trioții angolezi și trupele colonialiștilor portughezi. După cum rezultă dintr-un comunicat oficial dat publicității la Luanda, un grup de răsculați a atacat podul de pe șoseaua Quipedro, păzit de portughezi.
ASOCIAȚIA FINLANDA-RCMl- NIA a organizat, la 26 martie, in orașul Rühimaki, o expoziție de artă populară, pictură, grafică și mărci poștale romînești. Expoziția a fost deschisă de primarul orașului, Vaino Leino.

I (coresp. „Scîn-
HUNEDOARA teii"). — Pen- 

------------------------- 1 fru realizarea 
unei producții ritmice și de bună ca
litate, încă de la începutul acestui an, 
colectivul laminorului de 650 mm de la 
Combinatul siderurgic Hunedoara a 
trecut la aplicarea în producție a unei 
serii de măsuri fehnico-organizaforice. 
Prin aplicarea acestor măsuri, prin re
ducerea timpului de reparații și prin 
laminarea la toleranțe negative a spo
rit simțitor productivitatea orară a la
minorului. Ca urmare, laminaforii de 
aici au raportat îndeplinirea planului 
de producție pe primul trimestru cu 4 
zile înainte de termen. In aceeași pe
rioadă, prin perfecționarea regimului 
termic de încălzire a blumurilor, prin 
fplosirea șabloanelor de reglaj la fie
care calibru și altele, s-a îmbunătățit 
calitatea laminatelor și s-au extins sorti
mentele, în special la profile.

★

Zilele acestea și-a îndeplinit planul 
pe primul trimestru și colectivul fa
bricii de aglomerare a minereurilor 
din cadrul combinatului.

nare s-au realizat cantități sporite 
benzină de extracție, 
loare îmbunătățită și 
teristici superioare.

de 
cu-motorină cu 

uleiuri cu carac-

ORADEA a-
frus-
s-au SECRETARIATUL PERMANENT al Consiliului de solidaritate al țărilor Asiei și Africii a adresat un apel tuturor organizațiilor de solidaritate afxo-asiatică, prin care le cere să sărbătorească la 15 aprilie „Ziua Africii".

Geo Barton, actor, Mircea Ba- sarab, dirijor, Ion Bădănoiu, concer- tist corn, Mihai Brediceanu, dirijor, Elena Cernei, solistă lirică, Anatol Chisadji, dirijor, Dina Cocea, actriță, Cella Dima, actriță, Dorina Drăghici, solistă, Ana Dukasz, actriță, Octavian Enigărescu, solist liric, Nicolae Gărdescu, actor, Magda Iancu- lescu, solistă lirică, Vasile Kazar, grafician, Nicolae Kirculescu, compozitor, Teodora Lyçaciu, solistă lirică, Henri Mălîneanu, compozitor, Angela Moldovan, solistă, Natașa Alexandra, actriță, Hristu Nicolaide, actor, Margareta Niculescu, regizor, David Ohanezian, solist liric, Traian Popescu, solist liric, Sili Popescu, solistă lirică, Elli Roman, compozitor, Colea Răutu, actor, ' Marcela Rusu, actriță, Septimiu Sever, actor, Lucia Stănescu, solistă lirică, Nelli Sterian, actriță, Valentin Teo- dorian, solist liric, Eva Trenka, solistă lirică, Constantin Ursulescu, solist liric.

în exploatările 
carbonifere 
parținînd 

tului minier „Ardealul“, unde 
aplicat peste 300 de propuneri
făcute de muncitori, producția de 
cărbune prevăzută pe primele 3 luni 
din acest an a fost realizată cu 4 zile 
mai devreme. De la începutul anului 
și pînă acum, minerii din această parte 
a țării au extras cu peste 25.000 de tone 
mai mult cărbune și lignit decît în 
același interval de timp din anul trecut. 

lngrijindu-se ca în timpul extrac
ției sterilul să nu se amestece cu căr
bunele, minerii din exploatările frustu
lui „Ardealul" au redus cu aproape 2 
la sută față de plan conținutul de ce
nușă.

unorConsiliul de Stat al R. P. a emis miercuri, 28 martie, creț prin care se conferă unor oameni de artă titlul de „Artist al poporului“, „Maestru emerit al artei“ și „Artist emerit“.S-a conferit titlul de „Artist al poporului“, pentru merite excepționale în opera de dezvoltare a teatrului, muzicii și artelor plastice, următorilor : Corneliu Baba, pictor, Radu Beligan,..actor, Boris Caragea,. sculptor, Alexandru Giugaru, actor, Nicolae Herlea, solist liric, Zenaida Palii, solistă lirică.Pentru activitate deosebită în domeniul artistic s-a acordat titlul de „Maestru emerit al artei“ următorilor : Alexandru Brătășanu, pictor scenograf, Henri Catargi, pictor, Gherase Dendrino, compozitor, Lucian Grigorescu, pictor, Jules Pera- him, pictor grafician.Au fost distinși cu titlul de „Artist emerit“, pentru realizări valoroase în domeniul artistic : Nico-. lae Alexandru, concertist flaut,
 

PRINȚUL TALELO BEN ALL fratele imamului Omanului, a declarat că „întregul popor din Oman este hoiărît să lupte pentru libertate și independență, să nu cedeze nici unei forțe și nici unui complot imperialist“.
(Agerpres)partid bază asigure buna desfășurare a tuturor lucrărilor agricole de primăvară, l'oate tractoarele și mașinile agricole au fost trimise în gospodăriile -colective, stabilindu-se precis locul de muncă al fiecărei brigăzi și tractorist în parte. De asemenea, au fost asigurate mințele necesare, cantitatea de 331 atenție se acordă lui de pe care urmează să se obțină 5000 kg de porumb boabe la hectar.Executînd lucrările agricole de primăvară la timp și în bune condiții agrotehnice, gospodăriile colective din raionul nostru vor obține recolte bogate, va crește bunăstarea colectiviștilor.

NAGY ZOLTAN 
secretar al Comitetului raional 

P.M.R. Lugoj

în bună parte se- condiționîndu-se de tone. O mare pregătirii terenu-
Miercuri, 28 martie 1962, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine, Ion Gheorghe Maurer, a primit în audiență de prezentare pe trimisul extraordinar și ministru plenipotențiar al Marii

Britanii la București, James Dalton Murray.A fost de față Eduard Mezincescu, adjunct al ministrului Afacerilor Externe.

(coresp. „Scîn- 
feii"). — Petro
liștii de la rafi

năria Ploiești și-au realizat sarcinile de 
plan pe primul trimestru al anului cu 
4 zile mai devreme. Aici s-au luat anul 
acesta noi măsuri pentru valorificarea 
superioară a țițeiului și reducerea pier
derilor de produse petroliere. De 
exemplu, la instalația de cracare ter
mică nr. 7 s-au adus o serie de îmbu
nătățiri procesului tehnologic, care au 
dus la creșterea capacității de prelu
crare cu 20 la sută și la mărirea cifrei 
octanice a benzinei fabricate.

Prin selecționarea mai atentă 
feriei prime și printr-o bună

PLOIEȘTI

a ma- 
fracțio-

«<S-

Fruntașii despre experiența lor

Cum reușesc sa realizez
economii de materie primă

Tov. Constantin Răducanu de la 
fabrica de piele și încălțăminte 
din Rm. Vîlcea a obținut nu de 
mult locul I în întrecerea pentru 
titlul de cel mai bun croitor în 
piele, la care au participat frun
tași din toate întreprinderile de 
încălțăminte din țară. In cele ce 
urmează, el împărtășește 
riența și metoda sa de

expe- 
muncă.

l-am
București

La G.A.S. Tomnatic, regiunea Banat, 
se acordă -o mare atenție îngrijirii semă
năturilor de toamnă. In fotografie : Ingi
nerul șef 
probe de 
pentru a 
se facă.

al gospodăriei, Gh. Vîrjan, ia 
pe terenul semănat cu grîu 
stabili ce lucrări urmează să

In regiunea București

Mai multă atenție 
schimbului de semințe!

O problemă căreia trebuie să 
î se acorde o importanță deosebi
tă este asigurarea din timp a se
mințelor. Procedînd ca adevărați 
gospodari, lucrătorii gospodăriilor 
de stat și colectiviștii din raioanele 
Alexandria, Răcari, Videle și altele 
au terminat aproape schimbul se
mințelor de porumb. în unele ra
ioane sfaturile populare nu acordă 
însă atenția cuvenită acestei acțiuni. 
Astfel, în raionul Urziceni mai sînt 
încă 60 de tone semințe de porumb 
neschimbate, în raionul Roșiori — 
40 d*i tone, în raionul Lehliu — 30 
de tone etc. Pe întreaga regiune, din 
cele 3.070 tone de porumb pentru 
gospodăriile colective, au fost schim
bate doar 2.770 de tone. Este nece
sar ca sfatul popular regional să ia 
măsuri pentru grăbirea schimbului 
de semințe în raioanele rămase în 
rlirmä.

Pe urmele „Porumbiței6*
Ce se face în raionul Slobozia pentru creșterea producției de lapte în G.A.C

Gospodăriile de 
stat Andrășești și 
Slobozia sînt veci
ne. Se înțelege că și condițiile sînt 
asemănătoare. Cu 
toate acestea, cu 
vreo cîțiva ani în
urmă, cînd se făcea bilanțul anual 
se constata că la G.A.S. Slobozia 
producția medie de lapte, obținută 
de la fiecare vacă; era mult mai 
mică decît la Andrășești. Conduce
rea G.A.S. Slobozia .susținea că de 
vină sînt... vacile.

Cercetîndu-se situația, s-a ajuns 
la concluzia că nu rasa vacilor, ci 
„masa” și îngrijirea ce li se dădeau 
erau adevăratele cauze ale produc
ției mai slabe. Organele locale au 
căutat într-un mod ingenios să-i 
convingă de acest lucru pe tovarășii 
din Slobozia și pe alții. La începu
tul anului 1960 o vacă pe nume „Po
rumbița", luată la întîmplare de la 
G.A.S. Slobozia, a fost dusă la 
G.A.S. Andrășești și dată pe mîna 
îngrijitorului Vasile Cristea. In pri
mele 2-3 zile, „Porumbița" nu s-a 
simțit tocmai bine, deși „în ospeție" 
era tratată cu toată atenția. Produc
ția, care „acasă“ la Slobozia era de 
6-7 litri de lapte zilnic, în loc să 
crească, dădea semne de scădere. 
Din a patra zi însă, producția 
începu să urce zi de zi, ajunse, la 
12-14 litri de lapte și mai tîrziu la 
18 litri. In anul I960, de la această 
vacă s-au obținut 4.350 de litri de 
lapte, față, de 2.000 cit dăduse cu un ăn înainte la G.A.S. Slobozia.
: Bineînțeles, experiența făcută 
cu „Porumbița" a fost larg popu
larizată spre a fi cunoscută în 
toate unitățile agricole din raion. 
Ziarul regional „Steagul Roșu" a pu
blicat articole și informații, Comite
tul raional de partid Slobozia a or
ganizat la G.A.S. Andrășești schim
buri de experiență la care au luat 
parte zeci de îngrijitori de animale 
din gospodăriile de stat și. colective, 
S-au luat, firește, și o serie de mă
suri organizatorice pentru, a se asi
gura o mai bună îngrijire și hrăni- 
re a vacilor în toate gospodăriile de 
stat. Rezultatele au început să. se 
vad.ă mai ales Tn anul 1961, cînd pro
ducția medie la cele șapte gospo-

dării de stat din raion a fost de 
3.533 de litri pe cap de vacă, cu peste 
o mie de litri mai mare față de

Dar să vedem ce influență a 
experiența cu „Porumbița“ în 
podăriile colective din raion.

Cum se cîșticjă 
1000 de litri de lapte; Dacă vizitează cineva grajdurile 

gospodăriei colective din Slobozia 
Nouă găsește o curățenie exempla
ră. In dreptul fiecărei vaci e atîr- 
nată pe perete o tăbliță pe care sînt 
notate : numărul matricol, data fă- 
tării, data montei, producția de lap
te. Ceea ce observi din primul mo
ment este faptul că în grajduri se 
află tot felul de 
de stepă, Roșie, 
Brună, Pințgau 
nească.

— Astea ni-s
— spune brigadierul Gheorghe Pa-

1960. 
avut 
gos-

rase de vaci : Sură 
diferiți metiși de 
și Bălțată romî-

vacile deocamdată

raschiv. Dar de la ele trebuie .să rea
lizăm producții mari de lapte. Și 
reușim destul de bine.

Intr-adevăr, colectiviștii au reușit 
să sporească nu numai numărul de 
vaci, dar și producția de lapte. Anul 
trecut, de la fiecare vacă s-a muls 
cu .peste 1.000 de litri de lapte mai 
mult decît în 1960. Producția medie 
de la fiecare vacă furajată a fost 
de 2.763 de litri. De la grupele de vaci 
îngrijite de mulgătorii fruntași s-au 
obținut în medie peste 3.000 de litri 
lapte.

— La noi s-au schimbat mult tre
burile la ferma de vaci de cînd am 
fost în ■ vizită la G.A.S. Andrășești 
— ne spune îngrijitorul Alexandru 
Stancu. Mă uitam la „Porumbița" 
și mă gîndeam : dacă ar fi venit to
varășii ‘ de la raion la noi și ne-ar 
fi spus' să trimitem de probă o 
vacă la altă gospodărie ca să se 
vadă dacă nu cumva dă lapte mai 
mult ? Nu 
Dar ce, noi

ne făceam 
■nu sintern

de rușine ? 
în stare să

ALEXANDRU STANCUGHEORGHE BRÎNZA

să în-hrănim și 
grijim animalele 
ca la G.A.S. An
drășești ?

Brigadierul . a- 
, dăugă că, după vi- 

zita făcută la An
drășești, . consiliul 

de conducere a luat o serie de 
măsuri pentru asigurarea bazei fu
rajere ; totodată, a ales și repartizat 
la ferme oamenii cei mai buni,' co- 
interesîndu-i mai mult în muncă 
prin introducerea retribuției după 
producție. S-a trecut la hrănirea va
cilor pe bază de rații și la controlul 
producției zilnice. Unele vaci dau 
acum producții foarte bune de lapte. 
Vaca „Guța" a dat anul trecut 4.761 
de litri, „Reghina“ — 4.447 de litri, 
„Cudaba“ — 3.567 de litri etc.
■ In gospodărie se acordă o mare 
atenție aprovizionării cu furaje ,îhl. 
destulătoare a animalelor. Pe lîngă 
furajele însilbzate s-a organizat și 
conveierul verde. La hrănirea vițeilor 
se folosește zeama rezultată de là 
uruiala de ovăz înmuiată în ames
tec cu lapte smîntînit sau integral.

Colectiviștii din Slobozia Nouă nu 
se declară însă mulțumiți cu rezul
tatele de pînă acum. In acest an ei 
vor să realizeze peste 3.000 de 
de la fiecare vacă.

litri

Profesorul“
Și colectiviștii din comuna 

Doja au fost îndrumați să meargă 
la Andrășești să vadă la fața locu
lui cum se lucrează. Aci au stat o 
zi întreagă printre îngrijitorii fer
mei de vaci. La întoarcerea în gospo
dărie, președintele Ion Spătărelu și 
secretarul organizației de bază, Ion 
Țaporea, brigadier zootehnic, au dis
cutat de multe ori despre mersul 
treburilor la ferma de vaci și mai 
ales de ce de la vaci din aceeași 
rasă, cărora li se dau aceleași furaje, 
se obțin producții atît de diferite de 
la o grupă la alta de mulgători.

Mihai Calița și Ioniță Ștefan se 
plîngeau mereu că vacile lor nu dau

TEODOR MARIAN 
coresp. „Scînteii”

(Continuare în pag. Il-a)

Gh.

Succesul pe care 
întrecerea din 
fruntași din întreprinderile 
minte din țară con
stituie de fapt o 
încununare a efor-, 
turilor depuse în 
fabrica noastră pen
tru ridicarea cali
ficării muncitorilor 
și, bineînțeles, un 
rezultat al perseve
renței mele de a-mi 
însuși cît mai bine 
meseria. In între
prinderea noastră 
se desfășoară o în
trecere permanentă 
între croitorii în 
piele și între mun
citorii de alte me
serii, întrecere care 
are drept obiec
tive : calitatea, eco
nomiile și produc
tivitatea.

In întrecerea 
dintre cei 24 de în piele
din atelierul în care lucrez, eu
am ocupat anul trecut locul I. Pe 
baza acestui rezultat, am luat parte la 
întrecerea celor mai buni croitori în 
piele din țară. Fiecare participant a 
avut de croit 45 perechi fețe de pan
tofi în timp de 6 ore. Criteriile de a- 
preciere au fost calitatea, economiile 
și productivitatea. Eu am economisit 44 
cm.p. piele, din care se pot confec
ționa în plus două perechi și jumă
tate fețe de pantofi ; m-am încadrat 
exact în timpul acordat pentru croit. 
In ce privește calitatea, am fost între
cut de o muncitoare de la Timișoara.

Ce stă la baza realizărilor mele în 
producție ? Metoda de lucru pe care o

folosesc este simplă. Totul depinde de 
cum îți organizezi locul de muncă, 
cum folosești tiparele și mînuiești cu
țitul de croit. Bineînțeles că aici este 
vorba, în primul rînd, de calificarea 
și îndemînarea muncitorului. Eu, cînd 
încep lucrul, am grijă mai întîi să sor
tez pieile pe care urmează să le cro
iesc, după grosime și calitate. Lîngă ele 
așez tiparele în ordinea în care le fo
losesc. Cuțitul este totdeauna ascuțit 
„brici". Scîndura pe care croiesc o așez 
în poziția cea mai potrivită. Folosesc 
întotdeauna mari și mici, de

oarece esențialul în , 
obținerea de eco
nomii de piele îl 
constituie felul cum 
așez și combin ti
parele în timpul 
croitului. fiecărei 
piese, Cele mai di
ficile piese sînf 
căputele. Pe ele nu 
trebuie să se vadă 
nici cea mai mică 
zgirieiură. Pentru 
a-mi însuși deprin
derea de a croi 
căputele în cele 
mai bune condiții, 
am făcut nenumă
rate încercări, chiar 
în timpul liber, con- 
fecționîndu-le din 
carton,

Lucrînd astfel, 
am realizat, de la 
pînă în prezent, oînceputul anului și 

economie de 3360 dm.p. piele, ceea 
ce înseamnă materie primă pentru con
fecționarea a 143 perechi de fețe de 
bocanci. Calitatea încălțămintei exe
cutată din piesele croite de mine a 
fost apreciată ca bună de către con
trolul tehnic din fabrică. Ca fruntaș în 
producție socotesc de datoria mea să 
împărtășesc experiența pe care am 
dobîndit-o și tovarășilor lîngă care lu
crez. Pînă acum ani ajutat pe mai mulți 
muhcifori să se califice la locul de 
muncă. Pe măsură ce va crește numă
rul muncitorilor care se vor ridica la 
nivelul fruntașilor, întreprinderea 
samblu va obține realizări din 
ce mai însemnate.

în an
ce în

m o' d e ff ra eIn aceste zile, la două fabrici bucureștene din cadrul industriei ușoare, „Mătasea Populară“ și Țesă- toria de mătase și cravate din Du- dești, s-au terminat lucrările de montare a unor mașini moderne de răsucit fire de mătase naturală și fire sintetice. Cu ajutorul acestor mașini se va putea realiza o răsucire mai uniformă a firelor, ceea ce va contribui la obținerea unor țesături

cravate de calitatepentru vioară.La o anume Ovidiu, crările _ _____ _______moderne, cu dublu cilindru, pentru fabricarea ciorapilor. Prin montarea noilor mașini capacitatea de producție a fabricii crește la sortimentele superioare cu circa ,700.000 de perechi ciorapi pe an.

supe-altă fabrică din Capitală, și cea de ciorapi din strada s-au terminat de curînd lude montare a unor mașini



de Comitetul regional de partid Argeș privind munca politică desfă- mai vechi, cu experiență::-'De- pildă-- colectiviștii prin dezvoltarea crește-

Despre activitatea comisiilor de turismpe teme care Excursii, dar
în obișnuita 
rejin atenfia

aceea la căminul cultural s-a organizat o seară de calcul-în care s-a

pu|in pentru 
și, .atragerea

nu numai ■ atît

Zilele acestea a avut loc la Dră- Astfel, în regiune continuă să se or- gănești-Olt o consfătuire organizată ganizeze vizite ale colectiviștilor din .................................... ‘ gospodăriile tinere în gospodăriile discutat despre ce pot cîștiga în plusșurată de organele și organizațiile "Colectiviștii din • Vulturești- : și- Gu- rii animalelor. Echipa de teatru, ți- ..............................  ' " șoieni; raionul-Drăgășani-,-au • mers nînd seama că G.A.C. „Victoria“ are în vizită la G.A.C. Voicești și Zlă- ■ de amenajat un iaz pentru crește- tărei. Cu acest prilej colectiviștii au discutat și au văzut cum sînt organizate brigăzile, echipele, cum -se-, desfășoară munca în sectoarele zoo- ■ tehnic și' vegetal. în multe sate și . comune se organizează -j-----•populare, în care sînt căile dezvoltării G.A.C.Pozitivă este de asemenea apariția în continuare a numeroase foi volante, al căror conținut este strîns legat de problemele imediate ale în-, tăririi G.A.C. La 12 martie a fost

de partid din regiune pën'trü întărirea economico-organizatorică a gospodăriilor Colective. Au participat membri ai birourilor și comitetelor raionale de partid, secretari ai organizațiilor de bază și președinți ai G.A.C., reprezentanți al sfaturilor populare și ai unor instituții culturale, agitatori. Consfătuirea a prilejuit un rodnic schimb de experiență în problemele muncii politice și culturale de masă.în cadrul consfătuirii s-a subliniat că, după încheierea colectivizării a- griculturii regiunii, obiectivul principal al muncii' politice este dezvoltarea economico-organizatorică a G.A.C. Organizațiile de partid au pus îh centrul activității lor probleme importante ca : organizarea muncii pe brigăzi și echipe, dezvoltarea ramurilor aducătoare de mari venituri și valorificarea celor mai însemnate rezerve de care depind sporirea continuă- a producției vegetale și animale, răspîndirea experienței înaintate în vederea ridicării tuturor gospodăriilor colective la nivelul celor fruntașe, educarea colectiviștilor în spiritul atitudinii socialiste față de muncă, etc.Pentru mobilizarea tuturor colectiviștilor la obținerea — încă din primul an după încheierea colectivizării — a unor rezultate economice de seamă, comitetele raionale de partid au luat o serie de măsuri pentru îmbunătățirea muncii politice de masă. Membrii birourilor organizațiilor de bază, președinții G.A.C., agitatorii au fost instruiți asupra problemelor privind întărirea și dezvoltarea gospodăriilor colective.' A- gitatorii au organizat numeroase convorbiri cu colectiviștii. în raionul Drăgănești-Olt, agitatorii din cele 45 dë gospodării colective au avut discuții cu colectiviștii despre necesitatea întocmirii unor planuri de producție mobilizatoare. în prezent, ei organizează convorbiri pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe brigăzi și echipe.în munca politică de masă pentru întărirea economico-organizatorică a gospodăriilor -colective comitetele raionale folosesc cu succes o serie de metode care și-au dovedit eficacitatea și în perioada colectivizării.

rea peștelui, a pus în scenă piesa ,-,Un iaz și ô poveste cu haz“.O serie de comitete raionale de partid — Drăgășani, Costești și Pitești •—•' au obținut o bună experiență adunări în desfășurarea propagandei prin dezbătute

Pe marginea unei consfătuiri 
organizate de Comitetul 
regional P. M. R. Argeș

conferințe, mijloc principal de ridicare a conștiinței colectiviștilor. Activiști de partid, specialiști în a- gricultură, președinți de G.A.C. țin în fața colectiviștilor conferințe interesante despre „Organizarea muncii și ținerea evidenței în G.A.C.“, „Căile întăririi economico-organiza- torice a gospodăriei colective“, „Dezvoltarea și apărarea avuției obștești“ etc.Au fost organizate și alte acțiuni interesante. La biblioteca din comuna Mărunței au fost amenajate vitrine și .expoziții cu cărți agrotehnice pe teme ca : „Ce să citim pentru a ști cum să obținem 5.000 kg porumb boabe la ha în cultură neirigată", „Iată ce trebuie să studiem pentru a putea obține peste 3.000 litri lapte pe cap de vacă furajată" etc. Periodic, la bibliotecă se țin
difuzată în întreaga regiune foaia volantă „Să învățăm. din experiența gospodăriilor colective fruntașe”, în care colectivistul Lica V. Marin, din Ștefănești, arată cum a obținut echipa condusă de el 6.250 kg po- ___ _________ ,rumb boabe la hectar, iar Dumitru recenzii, lecturi în grup, concursuri Popa, președintele G.A.C. Zlătărei, „cine știe cîștigă",necesită citirea a o serie de cărți agrotehnice.Din dezbaterile

W. 54S2

Vaccinarea antititecutaâ

De curînd a fost pusă la punct în țara noastră metoda vaccinării an- tituberculoase a noilor născuți prin administrarea vaccinului BCG pe cale bucală, în trei doze egale. Introducerea în practică a acestei metode de vaccinare, care și-a dovedit eficacitatea și superioritatea, aparține unui grup de cercetători de la Institutul de microbiologie și epidemiologie „Dr. I. Cantacuzino“ și Institutul de ftiziologie din rești.Vaccinul cantități tot mai mari la Institutul „Dr. I. Cantacuzino“, în scopul folosirii lui în întreaga țară. (Ager- pres).
Bucu-se prepară acum în

-----o®o-----

Orarul curselor externe 
de avioane TAROM

Industria locală produce 
noi sortimenteCRAIOVA (corssp. „Scînteii"). — în uniiățile de industrie locală din regiunea Oltenia sînt. introduse în fabricație noi sortimente "dș bunuri de consum. La unitatea „Ăita lemnului" din Craiova a ip-cepui să se producă un nou tip de mobilă camera studio „Sibiu . 2“, : iăr'l'd întreprinderea orășenească din Tr. Severin camera studio „Drùbèta". în curînd, la unitatea „Chimica mentară“ ' din Craiova se vor duce în serie diverse articole mase plasiice.Pînă la sfîrșitul anului, în unitățile de industrie locală din regiune se vor produce numeroase sortimente noi de bunuri de consum.

ali-pro- din

•o»-

Olimpiada
de matematica si fizica

vorbește despre experiența gospodăriei în ridicarea de construcții ief- ' tine. în foaia volantă apărută la 22 martie, tov. Gh. Mitrache, președintele G.A.C. „Victoria muncii” din Tighina, răspunde la întrebarea „Cum este organizată munca în gospodărie ?".în consfătuire s-a subliniat necesitatea. ca organizațiile de partid să antreneze în munca politică de masă oameni bine pregătiți, cu dragoste față de această muncă. O experiență bună în această direcție au acumulat organizațiile de partid din raionul Slatina. La munca politică de masă desfășurată îh comunele și satele raionului iau parte secretari de organizații de bază, membri ai consiliilor G.À.C., cadre didactice, tehnicieni și ingineri agronomi, cei mai buni colectiviști care s-au evidențiat în munca pentru colectivizarea agriculturii.Cuvîntul comuniștilor și, exemplul lor în lupta pentru întărirea econo- mico-organizatoriCă a gospodăriilor colective găsește ecou în rîndurile colectiviștilor din regiune. In comună Izvoarele peste 1.200 colectiviști au participat în lUna martie la -te-: rasarea unei suprafețe de 25 hectare terenuri erodate, care, vor fi plantate ____ __ _________cu vie. în G.A.C. Dăneasa, nume- din culthra legumelor,’ 1.3351000 lei roși colectiviști au făcut în- numai .'dihcreșterea vacilor cu' lapte.1.080.000 lei din creșterea porcilor etc.Participanții la consfătuire au propus ca Ministerul învățămîițtului șÎ,;C!iilțl,irii să se îngrijească de edi- . ,, * . ................ ..^^^ă.îii volum a unor piese scurte,tice, concrete, cu caracter imediat câre să înfățișeze lupta oamenilor ale consolidării gospodăriilor colec- muncii de la sate pentru întărirea tiye. Tată; çë a întreprins în această economico-organizatorică a G.A.C. privință căminul cultural din comu- De asemenea, au fost făcute- o -serie na Vîlcele. Știind că G.A.C. „Răs- de propuneri valoroase. — împros- coala 1907" și-a propus înființarea . pătarea mijloacelor, de agitație în acest an a sectorului avicol cu vizuală, editarea unor broșuri peste 1.500 păsari-matca, consiliul .' w pliante care să redea' de conducere al . p"1- *—s.».« -tural a organizat „jurnale vorbite" în cadrul cărora'- tov. , Tudor Raicea. președintele gospodăriei colective, Ion Voica, profesor, au vorbit despice veniturile mari care pot fi obținute din creșterea păsărilor^ în G.A.C. „Unirea“ va fi mult dezvoltat sectorul zootehnic. De

consfătuirii a reieșit că numeroase organe și organizații de partid se ocupă cu bune rezultate de studierea și răspîndirea experienței înaintate în ce privește întărirea economico-organizatorică a gospodăriilor colective. Anul trecut comuniștii din G.A.C. Stoicănești au avut o inițiativă care a dus la bune rezultate — „Sectorul și milionul". Ei și-au propus să realizeze 'venituri de peste un milion lei din fiecare sector : vegetal, zootehnic etc. Prin convorbiri ale agitatorilor și discuții de la om la om, prin stația de radio-amplificare și gazeta de perete, organizația de partid a mobilizat masa largă a colectiviștilor să lupte pentru înfăptuirea acestei inițiative. Ca urmare, în fiecare sector s-a obținut peste un milion de lei venituri. Pentru acest an. colec-j tiviștii, în frunte Cu comuniștii, aii luat o nouă'inițiativă : „Din fiecare ramură de producție — peste un milioh de lei venituri“. Pentru traducerea în viață a acestei inițiative au fost luate o serie de măsuri menite să duCă la obținerea unor venituri însemnate : 2.327.000 lei din cultura plantelor tehnice, .1.842.000 leicîteva zile zeci de metri pătrați de răsadnițe ; la Sprîncenata, .colectiviș- ■feyay^^gnajat o baltă de 3P'treptate pentru creșterea peștelui etc, ■'. Munca culturală a fost,.de' asemenea. orferffată spre problèmêîë prăd-'

. ______ —, expe-căminului. cui- riența înaintată a unor gospodării colective fruntașe, organizarea, mâi ; multor- Schimburi de experiență etc. —menite să ducă la îmbunătățirea continuă a muncii politice și culturale de masă la sate.
ION SPÄLÄTELU 
GHEORGHE CÎRSTEA

Sîmbătă după amiază, 
forfotă a Gării de Nord 
grupurile de tineri ce se îndreaptă gră- 
blfi spre peronul 6. Sînt excursioniști 
bucureșteni care, la sfîrșitul unei săp- 
tămîni de lucru,- își petrec timpul liber 
în mijlocul naturii, ureînd pe potecile 
munților, avînfîndu-se pe pantele încă 
înzăpezite din-Bucegi și Postăvarul.

Intrăm în vorîaă cu un grup ce aș
tepta în fafa unui vagon șl aflăm că 
în călătoria lor, 
citori la uzinele 
vizita Muzeul Peieș, vor urca apoi îh 
platoul B'jcegilor — la cota 1500, 
cabana Poiana Sfînii.

„Este o excursie cu începătorii” — 
spune rectificatorul Gh. Odoroăgă, că
ruia (turist încercat 1) itinerariul amintit 
nu-i dădea bătaie de cap... „Avem la 
uzină — ba chiar la noi, la sculărie
— mulji amatori de1 excursii. Mai 
fiecare săptămînă- pornim la drum”.

Și trenul se puse în mișcare.
...Cu cîteva zile în urmă, în pădurea 

Brănești a avut loc o excursie cu care 
ocazie s-a desfășurat și un concurs de 
orientare turistică. Printre concurenfi,
— tineri muncitori de la uzinele „23 
August". Pe foile de concurs, la prçba 
rezervată echipelor masculine, arbitrii 
de control au consemnat victoria unei 
formajii care reprezenta marea uzină 
bucurețteană: Gh. Odoroăgă și D. 
Scnapira — muncitori la sculărie.

Faptele de mai sus și multe altele 
dovedesc că activitatea turistică la u- 
zinele „23 August" are o frumoasă fra- 
dijie. Muncitorii participă la diferite 
excursii. .în evidenfa (din păcate, in
completă) a excursiilor din acest an 
sînt trecute deplasările la Vîrful cu 
Dor, Clăbucet, Cioplea, Sinaia, Cota 
1500, Brănești. Iar printre participant, 
muncitori din seefiile sculărie, vagoane, 
energetic-șef, cazane, motoare etc.

Și pentru sezonul viitor se infenjio- 
nează organizarea 
cursii.

Cu toate aceste 
asociajiile sportive

excursioniștii (mun-
„23 August") vor

la

a numeroase ex-

rezultate frumoase, 
de la uzinele „23

la Cluj, au luat parte elevi din școlile medii, tehnice și profesionale
CLUJ (coresp. „Scînteii“). — La faza regională a olimpiadei de matematică și fizică ce s-a încheiat zilele acestea peste 360 de pedagogice, din regiune.46 de elevi au fost premiați. Parti- cipanții la concurs au vizitat și întreprinderile clujene „Triumf", stația C.F.R., muzeul etnografic al Transilvaniei, „Tehnofrig“,, muzeul de artă și monumente istorice din oraș.

• O

la cules de ghiocei...

Din lina indigenă produse
de calitate superioarăprelucrate, necesită o serie de operații în plus. Despre ce este vorba? Ca urmare a metodei practicate de către unele gospodării agricole de stat și gospodării colective de a însemna oile cu păcură sau smoală, sortarea devine dificilă, atenția fiind îndreptată mai ales spre scoaterea, pe cît este posibil,' a acestor porțiuni din cojoc. De asemenea, urmele de păcură sau smoală neidentificate la sortare, nu pot fi pe deplin îndepărtate în operațiile următoare. Datorită acestui fapt, fibrele avînd asemenea impurități se lipesc de curelușele divizoare ale sortimentului de carde, producînd o repartizare neuniformă.Pentru înlăturarea petelor, în fabrica noastră s-a luat măsura ca în emulsia patului de amestec să se adauge o soluție de spirt. Obținem însă doar rezultate parțiale ; sîntem nevoiți să procedăm și la respăla- rea bucăților crude care mai prezintă pete,, adăugind în soluția de spălat și o cantitate de petrosin. Cu toate că am luat astfel de măsuri, mai sînt cazuri cînd pe stofe apar asemenea pete. Așadar, e nevoie să efectilăm o serie de operații în c7* maîeria”“ primă “ce"0rprîmim”să : Plus care duc la un consum nera- corespundă cît mai bine cerințelor . ți°Ral J^e chimicale, timp de munca, procesului de producție.Sectorul ovin din țara este reprezentat de cinci rase : merinos, spancă, țigaie, stogoșe și țur- cană.

întreprinderea „Libertatea" din Sibiu, ca și alte întreprinderi textile, lucrează în acest an numai cu linuri indigene. Folosind această materie primă, colectivul fabricii noastre a obținut rezultate din cele mai bune, producînd țesături de o calitate înaltă. Cum am lucrat ?De mai multă vreme am luat măsuri privind schimbarea și introducerea unei noi tehnologii în procesul de fabricație, unor ecartamente și de lucru în filaturi cît timi față de caracteristicile linurilor. De asemenea, ne-am preocupat de sortarea cît mai judicioasă a materiei prime pe baza mostrelor etalon, iar la utilizarea ei pentru diferitele produse pé care le fabricam ținem seama de însușirile calitative. In urma aplicării acestor măsuri, au fost obținute • stofe pentru saCouri, costume,' paltoane, păr- deșie etc.Schimbarea intervenită în structura resurselor de materie primă necesită să luăm, în continuare, și alte măsuri pentru ca produsele să fie realizate la un înalt nivel 'cali- tativ. Dar tot atît de important este

aplicarea parametri mai op-

date, scaieții pot fi eliminați prin carbonizare. Dar cînd e vorba să fabricăm fire pieptănate, utilizarea operației de carbonizare nu mai este posibilă, mai ales, brogea șiSe știe, cesul de deosebită de lînă. De aceea, utilizarea cît mai largă' a mașinilor de tuns oile, în locul foarfecelor, ar crea posibilitatea ca printr-o tunsoare corectă să se obțină omogenitatea în lungime, ceea ce ar contribui la valorificarea mai bună a materiei prime din țară.Din cele de mai sus reiese că o mare influență asupra calității stofelor o are nu numai gradul de finețe al firului de lînă, ci și felul cum ne este livrată de unitățile producătoare. Sînt cazuri cînd organele de colectare ale D.C.A.-ului nu sînt destul de exigente la preluarea de la producători, primind lînă cü procent ridicat de impurități, cu porțiuni' îngălbenite sau cu urme de smoală.Iată de ce,, pentru a asigura fabricilor de stofă posibilitatea de a realiza produse cu înalt nivel calitativ, ar fi bine ca gospodăriile de stat și gospodăriile colective să găsească mijloace mai potrivite pentru însemnarea oilor, să curețe izlazurile și să tundă oile çu mașini, astfel ca. lîna rezultată Să ■ fie de cea mai bună calitate. Dacă alături de măsurile tehnice și organizatorice ce trebuie luate în fabricile textile, respectiv și în fabrica noastră, unitățile care livrează materia primă vor iniția o serie de acțiuni pentru care influențează" negativ* prețuf*de " înlăturarea 'neajunsurilor amintite rost al produselor. Linuri cu ase- acestea vor veni . în sprijinul menea impurități am primit din Te- ■ muncii. textilișților pentru a ohține giunea- Ploiești. _ O altă greutatedin linurile indigene stofe de. caii-h, . * . : ■ ’. •■■■■■ -, ■

Asemenea linuri primim, din regiunile Galați, Do- cîmpia Bărăganului.de asemenea, că în pro- prelucrare o importanță o are lungimea șuvițelor

încărcînd prețul de cost și, bineîn- noastră teles, • influențînd calitatea produselor.Acesta este însă numai un aspect. _____ Caracteristicile fizico-meca- ■ Și însemnarea oilor cu diferiți conice ale linurilor obținute de la a- loranți are consecințe — și anume ceste rase se încadrează în presçrip- țiile internaționale, ceea ce. demonstrează marile posibilități de care dispunem în asigurarea fabricilor cu materie primă indigenă.Cantitățile de lînă furnizate de regiunile Suceava, Oltenia, Brașov, Crișana ș.a. sînt de bună calitate; rezistente și curate; și pot -fi prelucrate^ în condiții optime, obținîndu-rse .produse cu-nimic-inferioare-celor-reali-. , .... ..  .......—_ ____zate din linuri din import... Nu același pe gare . o întîmpinăm la , pre- ..țațe superioară.
PETRICO LUDOVIC 

directorul întreprinderii textile 
„Libertatea"-Sibiu

neutilizarea în mod corespunzător a unor însemnate cantități dé lînă. Un singur ..exemplu este edificator : anul trecut un procent de 1,6—'2,3 la sută din materia primă primită în fabrică â trebuit să fie declasată la un sort inferior,, fapt
lucru putem spune însă despre u-. lycrare este, și prezența ^ scaieților. , nele cantități primite din regiunea Galați. ' _vegetale și minerale și, pentru a fi din cojoc, ca urmare a pășunatufui’ Acestea sînt cu impurități oilor pe izlazuri neîngrijite, necurățate. Din linurile pentru fire car-

August” fac încă prea 
dezvoltarea turismului 
unui număr mai mare de muncitori în 
această activitate. Cercetînd listele ex
cursiilor de pînă acum vei vedea că 
numărul parficipanjilor este încă mic 
în raport cu marile posibilități exis
tente. Constituită cu patru luni în urmă, 
comisia de turism — deși se spune că 
e formată din „cei mai activi turiști" 
— n-a pornit serios la treabă. Membrii 
ei se mulțumesc doar să anunțe în 
uzină datele și itinerariile excursiilor 
organizate de O.N.T.-Carpaji.

în afara excursiilor de sfîrșif de săp- 
fămînă, organizate de regulă la munte, 
nu sînt inițiate și alte acțiuni turistice. 
Bunăoară, vizitarea Capitalei. Este cu
noscut faptul că numeroși muncitori au 
biciclete pe care le folosesc zilnic în 
drumul lor spre și de la serviciu, Pu
țină inițiativă — și excursiile cu bici
cleta prin Capitală, de pildă, sau în 
împrejurimile ei pitorești —- ar putea 
fi lesne de organizat.

Spre a dezvolta gustul pentru dru
meție, se pot organiza cicluri'de con
ferințe pe teme turistice, gale de filme 
documentare (studiourile cinematogra
fice dispun de numeroase filme cu 
subiect turistic), înfîlniri cu alpinișli cu- 
noscuți, expoziții de fotografii, afișe 
efc. Acestor activități nu li se acordă 
însă atenție, cu foaie că printre miile 
de tineri ce lucrează în cadrul uzinelor 
sînt mulți amatori de turism și excursii.

Este de neînțeles, de asemenea, de 
ce nici comitetul U.T.M. și nici comi
tetul sindicatului nu-și aduc o contri
buție substanțială la dezvoltarea tu
rismului de masă. Nu poate fi lăsată 
doar la latitudinea asociațiilor sportive 
organizarea unei activități care intere
sează majoritatea muncitorilor.

în bună măsură, slaba preocupare 
pentru dezvoltarea activității turistice 
își găsește explicația în dezinteresul 
cu care este privită această problemă 
de însuși Consiliul clubului sportiv ra
ional „Metalul". Caracterul larg de 
masă, utilitatea și frumusețea excursii
lor și a altor acțiuni turistice nu sînt 
încă înțelese pe deplin nici chiar de 
membrii comisiei de turism a clubului. 
Se acordă importanță, aproape în ex
clusivitate, concursurilor de orientare 
turistică și, în general, turismului com- 
petițional. La ședințele ei de pînă a- 
cum, comisia de turism a clubului „Me. 
talul" n-a discutat ce măsuri efici
ente se impun pentru ca în asocia
țiile sportive din raionul „23 August" 
turismul să devină principalul mijloc 
de angrenare a tuturor tinerilor la o 
activitate recreativ-insfrucflvă.

Accesibili deopotrivă turiștilor - 
avansați și celor începători, mun- , 
ții Buaegi sînt cutreierați în tot j 
timpul anului. Numeroase trasee i 
îi străbat de-a lungul și de-a la- ] 
tul, oferind călătorului priveliști ; 
îneîntătoare. în fotografie : Col- i 
țul Mălinului din masivul Coștilei. j
Pe urmele

(Urmare din pag. I-a)

I. DUMITRIU

La 1 aprilie intră in 
al curselor externe de 
Plecările și sosirile pe 
sînt următoarele : București 
Frankfurt “ * . . '
aprilie—31 mai, în flecare joi la ora 7,20 
șl înapoierea în București a doua zi, la 
ora 20,40 ; între 1 aprilie și 31 octombrie, 
avioanele de pe această linie vor circula 
și sîmbăta, iar de la 1 iunie va lua ființă 
și o a treia cursă, cu avioane „II 18", a- 
vind plecarea din București miercuri la 
ora 7,45 și înapoierea în aceeași zi la o- 
rele 21 ; cursa București — Viena — 
Zurich — Paris, plecări marți și duminică 
la ora 7,45 și înapoierea ’r aceeași zi la 
orele 21 : București — Budapesta — Pra- 
ga — Berlin — Copenhaga, plecări in 
fiecare marți, joi, sîmbătă la ora 7 și 
înapoierea în București a doua zi la orale 
19,50 (cursa de joi-vineri va circula de la 
Berlin la Copenhaga numai in intervalul 
7 iunie—5 octombrie 1962) : cursa Bucu
rești — Budapesta — Praga — Berlin, 
plecări luni și vineri cu avioane „II 14." 
la ora 7 și sosirea în București a doua 
zi la orele 19 ; cursa București — Sofia 
— Belgrad’ — Atena, plecări marți, joi, 
sîmbătă la ora 8,55 și înapoierea a doua 
zi la orele 20,10,

■O9O

vigoare noul orar 
avioane TARQM. 
aerogara Băneasa 

Vlena — 
Bruxelles, plecarea între 1

lapte. Responsabilul fermei, Gheor
ghe BrînZă, care lucrează în acest 
sector de la înființarea gospodăriei, 
fiind un mulgător priceput, a primit 
sarcina să lucreze timp de o lună 
împreună cu Cei doi îngrijitori. La 
început li s-au dat vacilor rații 
maxime. Îngrijitorii erau necăjiți că 
se depășea consumul de furaje față 
de producția de lapte, dar „profeso
rul" , cum îi spun acum toți îngriji
torii responsabilului fermei, îi li
niștea arătîndu-le că mai tîr- 
ziU rațiile, vor fi reduse la ni
velul producției. Și a avut dreptate. 
l-roduCțiă a crescut.. continuu, deși., 
în ce privește hrănirea s-a revenit 
la rațiile ce se dau în mod obișnuit 
potrivit cu producția de lapte.

„Profesorul" a avut și alți elevi 
care spuneau că vacile nu stau la 
muls, nu slobod laptele ș.a. Pe toate 
le-a cumințit. Intr-un an, producția 
de-lapte a crescut în medie cu 900 
de litri, de la fiecare vacă. Sectorul 
zootehnic a contribuit ca gospodăria 
să aibă venituri de 5.400.000 lei, iar 
valoarea zilei-rrpuncă să ajungă la 41 
lei, din care 2T lei în numerar.

Creștere pe întregul raion
Experiența făcută cu „Porumbița", 

popularizată de comitetul raional de 
partid, de ingineri și tehnicieni, a 
exercitat o influență pozitivă și asu
pra activității altor gospodării colec
tive din raion. Față de 1.134 de litri 
de lapte, cît a fost producția medie 
în anul 1960, anul trecut producția 
medie de la fiecare vacă furajată a 
ajuns la 1.783 de litri, deși efectivul 
de vaci a fost mult mai mare.

Comitetul raional de partid și sfa
tul popular raional au luat și alte 
măsuri în sprijinul gospodăriilor co
lective. S-au organizat cursuri de 
cîte 6 zile la Stațiunea experimen
tală zootehnică Slobozia și la G.A.S. 
Andrășești, care au fost urmate de 
150 de îngrijitori de vaci. De aseme
nea, cursurile de iarnă din gospodă
rii au fost urmate de peste 350 de în
grijitori. Au fost organizate schim
buri de experiență și consfătuiri în 
cadrul stațiunii experimentale zoo-

„Porumbiței"
tehnice Slobozia, gospodăriei de Stat 
Andrășești, gospodăriilor colective 
din Mărculești, Bucu, Amara și altele.

Cu sprijinul cadrelor tehnice de 
zootehniști și medici veterinari, în 
toate fermele de Vaci ale gospodă
riilor colective activitatea se desfă
șoară după un program de grajd în
tocmit pe baza recomandărilor Insti
tutului de cercetări zootehnice. Evi
dența montei și a fătărilor, lucru 
pînă nu de mult neglijat, se urmă
rește astăzi cu mare atenție. Aceasta 
a făcut ca prolificitatea Vacilor să 
crească mult față de anii trecuți.

Biroul comitetului raional de 
partid a- îndrumat- organizațiile de 
bază și consiliile de conducere să 
dèa cea mai mare atenție asigurării 
bazei furajere. S-au mărit suprafe
țele cultivate cu leguminoase ; in 
majoritatea gospodăriilor colective 
a fost organizat conveierul verde ; 
în miriști au fost însămânțate cul
turi pentru masă verde ; pentru fie
care vacă au fost asigurate aproape 
11 tone furaje însilozate.

★

Rezultatele de pînă acum dovedesc 
că in gospodăriile colective din ra
ion există posibilități ca producția 
de lapte să crească mult, incit anul 
acesta să se depășească producția 
medie planificată pe raion de 2.200 
de litri de lapte de la fiecare vacă 
furajată.

Învățămintele experienței cu „Po
rumbița“ ar trebui însă să ajungă 
și la gospodăriile colective din raioa
nele Lehliu, Tr. Măgurele, Videle, 
unde producția medie de la fiecare, 
vacă furajată a fost anul trecut cu 
300-500 de litri mai mică decît în ra
ionul Slobozia, deși posibilitățile sînt 
asemănătoare. Nu puteau oare orga
nele raionale de partid și de stat să 
găsească metode de generalizare a 
experienței înaintate ?

Gospodăriile colective trebuie să 
fie îndrumate și ajutate perma
nent și concret, la fața locului, pen
tru a folosi toate posibilitățile ce 
le au de a dezvolta creșterea anima
lelor și de a obține de la ele produc
ții cît mai mari de lapte, carne și 
lînă.
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T1EÆT1R.1E • (gBmocmai •'Te/ewzfa/ie «Radio
SALA PALATULUI R. P. ROMINE 

(Teatrul de Operă și Balet al R. P. Ro
mine) : LUCIA DE LAMMERMOOR — 
(orele 19,30).

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R. P. ROMINE : COPPELIA — (Orele 
19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETĂ : 
ROSEMARIE — (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : MACBETH 
(premieră) — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
SICILIANA — (orele 19,30).

TEATRUL ,,C. I. NOTTARA“ (Sala Ma- 
gheru) : CIOCtRLIA — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : BĂIEȚII VESELI — (orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (Sala Studio — Str. Alex. Sa- 
hia nr. 76) : MENAJERIA DE STICLĂ
— (orele 19,30).

TEATRUL DE COMEDIE : CELEBRUL 
702 — (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : PIGULETE 
PLUS CINCI FETE — (orele 20). (Sala 
pentru copii) : BĂIATUL DIN BANCA 
DOUA — (orele 14) ; EMIL ȘI DETEC
TIVII — (orele 17) ; CINE A UCIS — 
(orele 20).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.-GIU- 
LEȘTI : VECINI DE. APARTAMENT — 
(orele 19,30).

INSTITUTUL DE ARTĂ TEATRALĂ 
ȘI CINEMATOGRAFICĂ „I. L. ' CARA- 
GIALE“ : DISCIPOLUL DIAVOLULUI — 
(orele 20).

TEATRUL EVREIESC DE STAT : UL
TIMUL tren — '(orele 20).

TEATRUL DE STAT PIATRA NEAMȚ 
(Sala Matei Millo) : DOMNIȘOARA 
NASTASIA — (orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Acade
miei) : CACTUS ÎNTÎIUL ȘI ULTIMUL
— (orele 16).. (Sala Orfeu) : ALBA CA 
ZĂPADA —. (orele 16).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TÄNASE“ (Sala Savoy) : REVISTA 62 — 
(orele 20). (Sala Victoriei 174) : CON
CERT ÎN RE... HAZLIU — (orele 20). 
(Sala Dalles) : ȘAPTE NOTE POTCOVITE
— (orele 20).

— ANSAMBLUL DE CINTECE ȘI DAN
SURI AL C.C.S. : . BUCURIA VIEȚII — 
(orele 20).

Circul öe stăT: o seară 
MOSCOVA —■'(orele 20).

CINEMATOGRAFE. PUȘTIUL : Pa
tria (10,15 ; 12,15 ; 14,15 ; 17 ; 19 ; 21).
ARTISTUL : I. C. Frlmu (10 ; 11,45 ;

13.30 ; 15,15 ; 17 ; 19 ; 21), V. Roaltă
(10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Volga
(10,30; 15; 17; 19; 21). CINTECUL ÎNTRE
RUPT : Republica (10; 12; 14,15; 16,45; 19; 
21), București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
2.3 August (12; 15; 17; 19; 21), FloreasCa 
(15,30; 18; 20,30). CASA SURPRIZELOR : 
Magheru (10,15; 12; 15; 17; 19; 21), Elena 
Pavel (10 ; 11,30 ; 13 ; 15 ; 17,15 ; 21), G. 
Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21). TOT AU
RUL DIN LUME rulează la cinematogra
fele V. Alecsandri (15; 17; 19; 21), Fla
căra (15; 17; 19; 21), 30 Decembrie (15; 
17; 19; 21). MOARTEA IN ȘA : Lumina 
(10; 11,45; 13,30; 15,15; 17; 19; 20,45). GAR
DIANUL rulează la cinematografele M. 
Gorki (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), înfră
țirea între popoare (12; 14; 16,15; 18,30; 
20,45). CAVALERII TEUTONI — ambele 
serii : Central (10,15 ; 13,30 ; 16,45 ; 20).
NOPȚILE CABIRIEI : Victoria (10; 12 ; 
15; 17; 19; 21). LANTERNA FERMECATĂ: 
Timpuri Noi (rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 21). POVESTEA 
CĂLUȚULUI COCOȘAT ; 13 Septembrie 
(rulează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 17), N. Bălcescu (16; 18,15; 20,30). 
PESCUITORII DE BUREȚI : 13 Septem
brie (18,30; 20,30). IN NOAPTEA SPRE 
13 : Tineretului (16,15; 18,15; 20,30). PRO
CESUL MAIMUȚELOR : 1 Mai (10 ; 12,30;
15.30 ; 18; 20,30), Arta (11; 15,30; 18; 20,30), 
Libertății (10; 12,30; 16; 18,30; 21). VIZITA 
PREȘEDINTELUI rulează la cinemato
grafele Gh. Doja (10,30; 12,15; 15,15; 17; 
19; 21), Alex. Sahia (10,30; 12,30; 14,30 ; 
16,30; 18,30; 20,30), Miorița (10; 12; 16 ; 
18,30; 20,30). DRUM BUN, AUTOBUZULE!: 
Cultural (16; 18,15; 20,15), Popular (16 ;
18,15 ; 20,30). MUZICANTUL ORB rulea
ză la cinematograful Alex. Popov (în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 
15,30, după-amlază 17,20; 19,10; 21). VA
LEA MÎNDRĂ : 8 Martie (11; 15; 17; 19;
21). CURSA DE 100 KILOMETRI : Grivița 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Drumul Serii (15;
17; 19; 21), Ilie Pintilie (16; 18; 20). FII 
FERICITĂ, ANI ! : Unirea (16; 18,15;
20,30), Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). CE
TATEA HURRAMZAMIN : T. Vladiml- 
rescu (16; -18; 20). DE PARTEA CEA
LALTĂ.: Munc.a (16;. 16,15 20,30).. NANA : 
Moșilor (15,30; 18; 20,30). ROȘITĂ : Donca 
Simo (15;1 il; 'Î9; '"21). INSULĂ — cine-

LĂ nlascop : M.* Emineseu (16f 18,15; 20,30).
FLĂCĂRI ÎN TAIGA : .8 Mal (15; 17; 19; 
21). PRIMĂVARA FETELOR : C-tin Da
vid (15; 17; 19; 21). SENTINȚA : 16 Fe
bruarie (16; 18; 20). Bădăranii : Lu
ceafărul (15,30; 18; 20,30). STRĂZILE AU

AMINTIRI : G. Bacovla (15,45; 18; 20,15), 
Olga Banele (15,30; 18; 20,30). PERLE NE
GRE : B. Delavrancea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19.20 — Emisiune pentru co
pii. 19,45 — Emisiune de teatru : „CRED 
ÎN TINE“ de V. Korosttliov (interprr 
tează un colectiv al Teatrului de Sta 
din Piatra Neamț). In pauză ; sfatul me
dicului : „Prevenirea glaucomului“ de 
prof. dr. Miron Miron. în încheiere 
Poșta televiziunii. Ultimele știri.

RADIO, JOI 29 MARTIE • Vreau să 
știu — orele 9,00 — I • concertul pentru 
corn șl orchestră de Gliei- — orele 10,08
— Io Muzică de cameră — orele 11,03
— Io Suita „Nineriks“ de Turina — 
orele 12,35 — I o Muzică sovietică de es
tradă — orele 12,45 — II o Emisiunea 
studioului de radio Craiova — orele 14.00
— Io Arii și duete din operete — orele 
14,03 - II e Muzică populară rOmînească 
și a minorităților naționale — orele 15,30
— Ilo Fragmente din opera „Pădurea 
vulturilor“ de T. Jarda — orele 15,40 — I 
o Almanah științific — orele 16,30 — II 
e Program muzical pentru fruntași în 
producție — orele 17,45 — Ie Sonata nr. 
6 în re minor de Mendelssohn Bartholdy
— orele 18,05 — II • Dicționar muzical — 
orele 18,30 — I o Jurnalul satelor — 
orele 19,00 — I o Tinerețea ne e dragă — 
orele 19,30 — II o Transmisiune din stu
dio. Cîntă orchestra simfonică a Radio- 
televiziunii. Dirijor : Mircea Cristescu. 
In program : Simfonia nr. 33 în Si bemol 
major de Mozart ; Concertul în Re ma
jor pentru flaut și orchestră de Mozart 
(solist : Petre Maticiuc) ; Concertul pen
tru pian și orchestră de Valentin Gheor
ghiu (solist : compozitorul) ; Fragmentul 
simfonic „Călătoria lui Siegfried pe Rin“ 
de Wagner — orele 19,45 — I o Cîntă te
norul Cornel Stavru — orele 20,40 — II 
o Părinți și copii — orele 21,45 — K ■» 
Emisiune pentru petroliștii romîni aflațl 
în Afganistan — orele 22,30 — II o Mu
zică de dans — orele 22.50 — I

CUM VA FI VREMEA?
Timpul probabil pentru zilele de 30, 

31 martie și 1 aprilie : Vremea va con
tinua să se încălzească ușor. Cerul va 
fi variabil, temporar noros. Ploi locale. 
Vînt potrivit din vest. Temperatura în 
creștere. Minimele vor fi cuprinse în
tre minus 3 si plus 7 grade, iar maxli 
mele între plus 5 și plus 15 grade.
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SPECTACOLE IN PREGĂTIRE

ORCHESTRA

RecenzieCufava.

înainte de spectacol, (Artiștii amatori Constantin și Cornelia Dăngulea I

Intre 6-
muzică populară ,,Barbu Lăularu"

din Sibiu se află 
piesa „De n-ar 

Regia 
va

Turnu 
au 

spectatori,

inceput repetifiile pieselor 
pare romantic" de Radu Cosașu, 
„Mușchetarii- Măgăriei sale" de 
Lucian.

„BIBLIOTECA PENTRU TOȚI"
înainte de spectacol. (Artiștii amatori Constantin și Cornelia Dăngulea din brigada de agitafie a cămi- 

ttului cultural din A(el, raionul Mediaș, se pregătesc pentru un nou program artistic). (Foto : M. Cioc) 
—■————~ ... . ' ==♦»«===—• , ; ----------------

12 martie orchestra de 
a 

Filarmonicii de stat „George Enescu” 
sub conducerea artistului emerit Nicu 
Slănescu, a prezentat o serie de spec
tacole în comunele raionului 
Severin. Spectacolele, la care 
participat peste 7.000 
au inclus în programul lor cîn- 
fece din folclorul nou, dedicate co
lectiviștilor. Ele s-au bucurat de mult 
succes. (De la Alexandru Roată, co- 
resp, voluntar)

1N COLECȚIA

„BARBU LĂUTARII'' LA SATE

ȘERBAN NEDELCU:

Căminul cultural în viata satului

ca, de pildă, 
întîlniri cu 

bogate, confe-

ză diferite aspecte ale muncii cul
turale pentru consolidarea economi
că a gospodăriilor colective. La 
„serile de calcul" pe tema „Ve
niturile sectorului zootehnic în 
G.A.C.", organizate de căminele 
culturale din Lupșa, Tîmna și Cîr- 
ceni, s-a ilustrat în mod convingă
tor importanța pe care o are pentru 
fiecare gospodărie colectivă dezvol
tarea creșterii animalelor.

In paginile ziarului s-au publicat 
și unele articole critice. Articolul in-.iillllllll!llllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllll!lil,

aduc o contri-
Răsfoind 

ziarul „înainte“'I|llllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllll||||||||||||||||||||||||||||||j||||||||||i r 
titulat „La Vînjuleț se poate face 
mai mult" releva faptul că la că
minul cultural au fost expuse cîteva conferințe pe teme inactuale 
ceea ce 
trezească 
tivitatea 
tație, a

a făcut ca ele să 
interesul auditoriului, 

brigăzii artistice de 
bibliotecii suferea

nu 
Ac- 
agi- 

de

Răsfoind colecția pe ultimele luni 
a ziarului „Înainte“, organ al Comi
tetului regional Oltenia al P.M.R. și 
al sfatului popular regional, con
stant că paginile sale oglindesc rod
nica activitate culturală de masă ce 
se desfășoară în satele regiunii în 
sprijinul consolidării economico-or- 
ganizatorice a gospodăriilor agricole 
colective.

în cadrul unei rubrici interesante 
sînt popularizate diferite acțiuni ale 
căminelor culturale, 
convorbiri tematice, 
fruntași ai recoltelor 
rințe, filme etc.

Intelectualii satelor
buție rodnică la buna desfășurare a 
muncii culturale. Intr-un articol, un 
grup de intelectuali din comuna 
Leu, raionul Craiova, arată că în co
muna lor sînt mulți învățători, pro
fesori, medici, ingineri etc. care par
ticipă activ la munca culturală. Scri
soarea intelectualilor din comuna 
Leu a avut ecou. Tot în coloanele 
ziarului, directoarea căminului cul-
tural'din comuna Coțofenii din Față ~ aceleași lipsuri. Ziarul dădea și u- 
arată că: „Dacă pînă nu de mult se nele sugestii pentru îmbunătățirea 
discuta despre avantajele muncii în muncii. Ar fi fost interesant de știut 
G.A.C., astăzi,"cînd comuna este co- 'cc efect a avut articolul, cum acti- 
lectivizată, activitatea culturală de 
masă urmărește în primul rînd să 
contribuie la consolidarea economică 
a gospodăriei colective". Un. colec
tiv de cadre didactice și specialiști 
în agricultură de aici s-au ocupat, 
de pildă, de elaborarea unor confe
rințe pe teme din cele mai actuale 
ca : „Prin creșterea avutului obștesc 
vom contribui la întărirea economi
că a gospodăriei colective", „Sec
torul legumicol aduce venituri 
mari" etc.

In cadrul unei pagini speciale, in
titulate „Viața culturală a raionului 
Strehaia", _ ziarul a publicat ar
ticole pe teme variate, care ilustrea-

vează acum căminul cultural din 
Vînjuleț. Deși acest articol a fost pu
blicat cu cîteva luni în urmă, ziarul 
n-a revenit pentru a arăta eficaci
tatea articolului, după cum n-a ur
mărit nici măsurile luate în 
publicării altor articole.

O inițiativă bună, ca aceea 
ființării rubricii „In ajutorul 
viștilor culturali", ar cîștiga
dacă materialele publicate ar fi mai 
legate de viață. Bunăoară articolul 
„Seară literară", publicat la această 
rubrică, este bogat în sfaturi și în
drumări metodice, dar din păcate 
nu dă nici un exemplu din expe
riența unor cămine culturale care

au reușit să organizeze in bune 
condiții asemenea manifestări. Si 
alte articole tratează diferite as
pecte ale muncii culturale în mod 
prea- general, nu intră în miezul pro
blemelor, nu le aprofundează. De 
pildă, în „Însemnări din Breasta" 
se prezintă măi multe aspec
te ale activității căminului cultural. 
Autorul articolului face cunoscut că 
echipa de teatru și-a reluat activi
tatea, în continuare redă subiectul 
piesei, amintește numele instructo
rului. Ar fi fost însă interesant pen
tru cititori să afle cum muncește 
echipa de teatru pentru pregătirea 
spectacolului, cum decurg repeti
țiile, cum își desfășoară munca in
structorul artistic etc. Articolul trece 
însă la alte aspecte : formația co
rală, echipa de dansuri, colectivul 
de conferențiari, biblioteca, pe care 
le tratează tot în fugă.

Acordînd și în viitor atenție mun
cii cultural-educative la sate, ziarul 
are datoria să manifeste mai multă 
grijă pentru răspîndirea experienței 
înaintate în acest domeniu, să se o- 
cupe în mai mare măsură de con
ținutul muncii culturale, să-și lăr
gească tematica.

E. ANCA

urma

a în- 
acti- 
mult

In

La teatrul „C. I. Nottara" s-a pus in 
repetiție piesa dramaturgului bulgar 
Nicola Rusev „Prăpastia". Regia spec
tacolului aparjine Sandei Manu. In 
rolurile principale vor apare : Aurel 
Rogalski, Dina Mihalcea, artistă eme
rită, Geo Maican, Alexandru Ciprian, 
Mircea Anghelescu, Cristina Tacoi.

Se repetă de asemenea comedia 
sovietică „Bucătăreasa" de Anatoli 
Sofronov, în regia lui. Mircea Avram. 
Rolurile principale vor li interpretate 
de Nicolae Sireleanu, artist emerit, 
Rodica Țu/uianu, Eugenia Boșînceanu, 
Crislea Avram, Neli

★
La Teatrul de Stat 

in repetifii avansate 
ti iubirile" de Dorel Dorian, 
aparfine Sandei Tîlvan. Premiera 
avea loc luna viitoare.

Au început de asemenea repetițiile 
pentru realizarea unui spectacol care 
va cuprinde piesele : „O soarea la 
mahala” și „Ingîmlata plăpumăreasă" 
de Costache Caragiale și „Două femei 
împotriva unui bărbat” de M. Kogăl- 
niceanu. Regia spectacolului aparține 
lui Mihai Raicu, scenografia Olgăl 
Mufiu.

La secfia germană a teatrului au

1n luna aprilie, colecția „Biblioteca 
pentru toți”, care apare în 
pentru literatură, va prezenta 
lor lucrările „Europolis" 
Bart, „Părinfi și copii" de I. 
gheniev, ,/ 
H, Laxnes, ,, 
Mihale,

Editura 
citilori- 
de J. 
S. Tur- 

,Clopotul din Islanda" de 
Nopfi înfrigurate" de A.

Concursul formațiilor artistice 
studentesti• »

sala de testivităti a PalatuluiIn
Pionierilor, sute de studenfi. din 
Capitală au aplaudat slmbătă și 
duminică pe colegii lor din 
formațiile de cor, dansuri popu
lare, muzică ușoară și populară, 
brigăzi de 
faza finală 
formațiilor 
dentești.

Astfel, 
Craiova 
formafii 
regrafice. Viitorii ingineri de mină 
din Petroșeni au alcătuit un an
samblu coral închegat. O impresie 
bună au lăsat-o echipa de dansuri 
a centrului universitar Timișoara, 
care a prezentat o suită de dan
suri romînești și un dans german, 
precum și echipele de dansuri 
populare ale I.C.F. și Universității 
din București.

Brigada artistică de agitare a 
Institutului medico-farmaceutic 
din Timișoara a susfinut un pro
gram original, intitulat: „Un diag
nostic pe note“, axat pe probleme 
ale viefii studențești.

agitație, participant! la 
pe tară a concursului 
cullural-artistice stu-

studen/ii din Brașov și 
au venit la- concurs cu 
variate, muzicale și co-

o»o

vitrinele librăriilor

De aprecieri bune s-a bucurai ( 
și programul brigăzii artistice de 1 
agitație a Universității din Bucu- ] 
rești: ,,Lupta pentru calitate“. 1 
La un nivel Înalt artistic s-a pre- 
zentat corul universită/ii, dirijat 1 
de Marin Constantin.

Totodată, iormafil din dilerile ; 
centre universitare au 
scena Casei de cultură 
filor, piese de teatru 
din contemporaneitate.

adus, pe 
a studen- 
inspirate

M. G.

*

C. FEDIN Orașe și ani — roman, vol. I — 344 pag., vol. II — 344 pag. — 10 lei ambele volume.Editura pentru literatură GRUZDEV Gorki — monografie. Colecția mă"I. „Oameni de sea- — 376 pag. — 10 lei.Editura tineretuluiA. NEVEROV Tașkent, orașul

pîinii — nuvelă. Colecția „Meridiane" — 176 pag. — 3,20 lei Editura pentru literatură universalăGEORG WEERTH Viața și is
prăvile vestitului cavaler Șna- 
panschi — roman. — 252 pag. 
— 8 leiEditura pentru literatură universală

începînd cu episodul dramatic al arestării sale de către un grup de huligani înarmați /pentru că gonise din clasă Un legionar), și con- tinuînd apoi cu persecuțiile la care este supus pe front ca și după întoarcerea acasă, învățătorul Vasile Nisipaș trece prin momente grele. Drama lui devine și mai puternică după ce ajunge să-și dea seama că reprezentanții partidului național- țărănist erau în cîrdășie cu conducătorii fasciști ai țării. Trebuie însă să reproșăm autorului anumite neclarități în prezentarea relațiilor lui Nisipaș cu membri ai diverselor organizații politice.Interesantă e în roman și figura

Viața învățătorului de țară, o temă cu tradiție în literatura noastră, este tratată într-o perspectivă nouă în romanul lui Șerban Nedel- cu intitulat „învățătorii" (Editura pentru literatură), inspirat din viața intelectualilor satului romînesc în perioada premergătoare celui de-al doilea război mondial și în timpul războiului.întregul conflict al romanului arată convingător cum,’în împrejurări hotărîtoare pentru soarta țării, cei mai buni dintre intelectualii acelei vremi au ales calea luptei împotriva unui război nedrept, ală- turîndu-se forțelor patriotice unite sub conducerea partidului comunist. Este, fără îndoială, meritul pro- ‘ Iui Mircea Coman, formarea sa ca zatorului de a fi : realizat portretul moral al învățătorului conștient de răspunderile sale, slujitor al intereselor poporului său. Șerban Nedel- cu reconstituie, evocînd veridic e- venimentele istorice, experiența de viață, pe care o parcurg eroii centrali ai cărții, Vasile Nisipaș și Mircea Coman, pe drumul clarificării .atitudinii . lor politice. Ei se revoltă împotriva fascismului, demască în fața oamenilor cinstiți din satul unde se petrece acțiunea romanului, demagogia gărzii de fier, asasinatele comise de legionari, batjocorirea culturii.Opunîndu-se eroi aleg două bite. Astfel, în ’sile Nisipaș mai crede ajunul celui de-al doilea mondial) că ar putea găsi oarecare „înțelegere" pentru rezolvarea unor probleme sociale ale țărănimii muncitoare la șefii locali al unor partide „istorice”, colegul său la catedra școlii din satul Murgeni, învățătorul Mircea Coman, își dă seama că numai comuniștii pot înfăptui în realitate o schimbare în viața poporului.

fascismului, acești drumuri deose- timp ce Va- încă (în război

militant politic. Imaginea vieții sale sufletești rămîne totuși mai palidă.Romanul „învățătorii" pune în lumină influența hotărîtoare exercitată de partidul comunist in formarea unei generații de intelectuali care și-au adus contribuția la lupta eroică a oamenilor muncii, pentru libertate, împotriva fascismului.Din punct de vedere artistic, autorul reușește mai bine să evoce trecutul personajelor sale, decît să le prezinte direct în acțiune. Mai’ ales dialogurile menite să definească o anumită poziție socială sau politică, nu izbutesc să redea întotdeauna și o expresie particulară a personajului respectiv. Graba în redactare a dus la neglijențe de stil destul de numeroase. Este de așteptat ca în viitor scriitorul, dezvol- tînd calitățile vădite în lucrările de pînă acum, să manifeste mai multă auto-exigență, depunînd eforturi pentru ridicarea măiestriei artistice. Abordarea unor teme actuale, de însemnătate social-politică, obligă !
MIRON DRAGU

♦♦♦

Intr-un tur- 
tn Capitală 

piesele „Băta- 
din banca a 

Alecu

1 
w

Teatrul de Stat 
din Piatra Neamț se 
află 
neu 
cu 
tul
doua” de 
Popovlcl, „Cred In 
tine” de V. Koro- 
stîltov, „Domnișoa
ră Nastasla" de 
G. M. Zamfirescu. 
In fotografie : O 
scenă din „Domni
șoara Nastasla". 
Regia artistică a- 
partine lui Cornel 
Todea, decorurile și 
costumele stnt sem
nate de Dan Nem- 
teanu.

CUM SCRIEM SI CBM VORBIMLimba unui popor consiituie un tezaur de neprețuit, rodul istoriei sale multiseculare. în relațiile cele mai simple, ca și în cele mai complexe probleme ale vieții economice, politice, culturale, limba este un instrument de lucru indispensabil, principalul mijloc de comunicare între oameni.Ca și alte popoare, poporul ro- mîn are toate motivele să fie mîn- dru de limba sa, limbă bogată, viguroasă, plină de savoare, capabilă să exprime cele mai fine nuanțe ale gîndirii. în limba romînă — pe care protipendada burghezo-mo- șierească o privea cu dispreț — și-au putut găsi expresie deplină, nepieritoare, poeziile geniale ale lui Eminescu, proza, replica sein- teiețoare a lui Caragiale, uriașa cp lică a vieții poporului nostru Cuprinsă în operele lui Mihail Șa- doveanu, versurile și publicistica tăioasă a lui Tudor Arghezi.Generalizarea învățămîntului elementar de 7 ani, puternica dezvoltare a învățămîntului de toate gradele, contactul tot mai strîns al oamenilor muncii de la orașe și de la sate cu valorile culturii, extinderea rețelei de radio, de televiziune și radioficare, cărțile și ziarele tipărite în tiraje de milioane și zeci de milioane de exemplare — ca să menționăm doar cîteva dintre aspectele revoluției culturale — determină înrîuriri dintre cele mai pozitive și asupra răspîndirii și însușirii limbii literare, adică a aspectului îngrijit al limbii. Avînd porțile larg deschise spre toate formele culturii, masele populare au asimilat și continuă să-și însușească noțiuni noi în legătură cu profundele schimbări revoluționare petrecute în orînduirea economico-socială a țării noastre, în viața politică, în tehnică, în cultură, în traiul de toate zilele.Este incontestabil că astăzi se scrie și se vorbește mult mai corect decît în anii premergători instaurării puterii populare.De un mare ajutor în învățarea vorbirii și scrierii corecte sînt lucrările lingvistice apărute în ultimii ani. Nu vom aminti lu

crările de strictă specialitate, ci numai pe cele de interes general, și încă nici pe acestea toate : Gramatica limbii romîne, 2 voi. ; Dicționarul limbii romîne literare contemporane, 4 voi. ; Dicționarul limbii romîne moderne, 1 voi. ; îndreptarul ortografic, ortoepic și de punctuație. Regulile ortografice, ortoepice și de punctuație, cuprinse în această din urmă lucrare, au fost elaborate acum cîțiva ani de o comisie a Academiei R. P. Romîne, care a pus capăt neorînduielii existente în trecut în această privință.Mijloacele de difuzare a culturii, care au devenit atît de puternice, au astăzi un rol foarte mare in acțiunea de cultivare a limbii (unii lingviști nu socotesc nimerită a- ceastă expresie intrată în uz, dar nu au propus pînă acum alta mai bună...). Pe aceeași cale însă și, deci, cu o sporită forță de pătrundere, pot intra în graiul viu al poporului și unele greșeli de limbă, formule și exprimări incorecte. Răspunderea pe care o au profesorii și învățătorii, oamenii de știință, scriitorii, ziariștii, activiștii culturali este așadar cu atît mai mare.
Să înlăturăm greșelile 

de limbăCu toate progresele realizate, nu trebuie scăpate din vedere greșelile de limbă, abaterile de la regulile gramaticale, utilizarea improprie a unor cuvinte și expresii, e- rori care pot fi întîlnite atît în scris, cît și în vorbire (inclusiv — din păcate — în vorbirea unor oameni trecuți prin școli). Asemenea greșeli se răspîndesc și ajung să se înrădăcineze în limbă și din cauză că presa, radiodifuziunea, e- diturile etc. nu se ocupă satisfăcător de problemele scrierii și vorbirii corecte.Destul de răspîndite sînt, de pildă, folosirea greșită a articolului („lucrările de întreținerea cui turilor“, în loc de „..ănțreținere a culturilor''...), neglijarea acordului gramatical („întreprinderea, al că

rui interes era să mărească producția", în loc de „...al cărei interes“....), lipsa prepoziției „de" după numeralele cardinale („60.000 studenți"), folosirea abuzivă sau fără rost a unor cuvinte ca „problemă“, „concret", „operativ", „practic“, „respectiv", abundența expresiilor de legătură, adevărate cuvinte de umplutură, ca: „pe linia", „ca urmare", „de altfel", „se poate spune", „trebuie să spunem", „în cadrul" (sau, într-un limbaj mai... „distins", „în contextul") „totodată", „de asemenea" (firește, este vorba de cazurile în care întrebuințarea acestor expresii este inutilă).Supărătoare și chiar costisitoare sînt unele aberații lingvistice apărute în terminologia comercială. De ce sînt fabricați și lansați termeni comerciali noi, cheltuin- du-se bani pentru a-i „eterniza" în firmele cu neon a zeci de magazine, în loc să se ceară în prealabil părerea forurilor competente ?Presa se bucură de o mare autoritate și prețuire în rîndurile maselor. Tocmai de aceea, fiecare redacție are datoria să vegheze ca presa, radioteleviziunea să nu răs- pîndească greșeli de limbă. Totuși, cuvinte luate într-un sens inexact, expresii necorecte, ticuri verbale și abateri de la regulile ortografice și de punctuație se întîlnesc încă în paginile unor ziare sau în unele emisiuni radiofonice.în presa sportivă mai apar cuvinte folosite greșit ca : „a remonta”, sau „a reface handicapul", ceea ce nu înseamnă deloc a înlătura handicapul, cum avea intenția autorul să comunice, ci a-1... întări, exprimări incorecte cum sînt „scor confortabil", „dominare copioasă" ; construcții sintactice greșite: „El a tras puternic din careu, însă de puțin pe lîngă poartă", „scăpat în lider autoritar, după primele runde, maestrul B. își vede amenințată poziția". (în articolul de față sînt folosite și exemple care au mai fost relevate în presă)Să nu pierdem din vedere faptul că presa sportivă și paginile sportive ale ziarelor sînt citite zilnic de 
multe sute de mii de oameni care, 

o dată cu amănuntele despre un meci palpitant de fotbal, recepționează și cîteva greșeli de limbă...Cu totul nelalocul lui în paginile presei noastre — presă vie, profund democratică, combativă — este limbajul anost al șabloanelor, stilul sărac, inexpresiv, șters, în care sînt redactate unele articole. Ce poate fi comun între felul de exprimare limpede, colorat, adeseori atît de sugestiv pe care-1 folosesc muncitorii, țăranii, activiștii, oamenii de cultură în viața de toate zilele, la muncă, în adunări, și stilul stereotip al unor articole sau formulele prefabricate, la care unii — ur- mînd acest exemplu — își mai închipuie că trebuie să recurgă în ședințe ?De atenție trebuie să se bucure nu numai limba scrisă, ci și cea vorbită. Nu fiecare om poate să fie un orator iscusit, dar fiecare este dator să respecte, inclusiv în vorbire, acordul gramatical și regulile gramaticale în general, pronunțarea corectă.O înaltă tribună a limbii literare poate și trebuie să fie teatrul, (aceasta nu depinde, evident, numai de actori, ci — în primul rînd — de autorii pieselor originale sau ai traducerilor din repertoriu). La teatru, milioane de oameni, în a- fără de faptul că se obișnuiesc cu o exprimare literară aleasă, învață să și-vorbească în mod corect, dez- bărfcidu-se de neglijențele în rostire, de regionalisme supărătoare. Fapt este însă că, pe scenele teatrelor din Capitală și din alte orașe ale țării, mai apar actori care rostesc cu abateri dialectale textele clasice ale literaturii dramatice naționale ; se mai întîmplă ca unii actori să pronunțe negli jent ; „dupe mine" în loc de „după mine", „dă“ în loc de „de" „pă" sau „pi" în loc de „pe" ; „șeapcă", „așea", sau uneori să „înghită", pur și simplu, terminațiile cuvintelor și chiar unele cuvinte de legătură din frazele pe care le rostesc.
Jargonul „savant"O serie de denaturări ale limbii literare provin din tendința unor publiciști de a „neologiza” cu orice preț limba, de a introduce cu duiumul termeni noi, pretențioși, de care nu e nici o nevoie. Exemple 

se pot da, din nefericire, numeroa

se, de la inutilul „cvartal“ (în loc de „cartier”, grup de locuințe) și pînă la barbarisme ca : „a ascen- da", „evanescent", „ecloziune" („e- cloziunea picturii romînești"), „decelat“ („aspecte decelate"), „inca- pace“ („mînuitorul de idei e inca- pace"), „insană“ („lumea, insană a spaimelor vagi“).Fără exagerare, în revistele literare și artistice, din care au fost culese exemplele de mai sus, se pot găsi „inovații" lexicale a căror înțelegere (mai exact: „ghicire” a sensului lor) este uneori dificilă și pentru cine cunoaște limbi străine. Departe de a comunica o idee, o nuanță pentru care nu există cuvinte potrivite în limba noastră, sau de a aduce textului un plus de expresivitate, de frumusețe, asemenea barbarisme nu fac decît să pocească limba și să pună obstacole artificiale în calea cititorilor.Barbarismele fac parte integrantă din jargonul așa-zis savant, plin de prețiozități, folosit de unii în goana după „originalitate“ cu tot dinadinsul, de multe ori chiar cu prețul sacrificării clarității de care trebuie să se bucure expunerea ideilor. Cîteodată, cel ce citește un articol de critică literară sau artistică apărut în „Gazeta literară", „Steaua", „Contemporanul”, „Teatrul", o prefață la un volum apărut în „Biblioteca școlarului”, se trezește în fața unor rebusuri, a unei adevărate beții de cuvinte : „Dezbaterea țărănească mușcă mai adînc în grosimea vieții organice, cea a intelectualilor merge pe nuanțe și contorsiuni mai subțiri". „Prin urmare, X se confesează cu simpatiile și adversitățile sale artistice". „Digresiunile acide cenzurează efuziunile lirice", „subtil, el a supus spontaneitatea paradoxului reflectivității antididactice”.Cîteodată frazele sînt astfel construite, îneît modul de îmbinare a cuvintelor contravine sistemului gramatical și lexical al limbii noastre.Istoria limbilor arată că limba nu e statică, pe deplin și definitiv formată. Schimbările materiale și spirituale, într-un cuvînt noul pe care viața îl scoate necontenit Ia iveală, mai ales într-o epocă de avînt tehnic, științific, cultural, ca aceea a construirii socialismului, nu 

poate să nu ducă la îmbogățirea ■ limbii cu noi cuvinte și expresii necesare, luate uneori din alte limbi. Tocmai de aceea — cu toate că limba romînă este o limbă bogată — este firesc ca scriitorii, oamenii de știință să caute cuvintele capabile să exprime mai bine complexitatea și laturile noi ale realității. La rîndul lor, lingviștii sînt chemăți să ajute la înlăturarea a ceea ce e artificial, contrar limbii noastre și la găsirea celor mai fericite soluții.Dar încercarea de a turna în formă nouă „limba veche și-nțeleap- tă”, caracteristică adevăraților creatori, nu trebuie confundată cu snobismul lingvistic, cu copierea servilă a unor cuvinte și expresii străine. Așa cum sclavii modei n-ar purta pentru nimic în lume un pantalon cu un centimetru mai larg decît „norma” de pe bulevarde, se maj pot întîlni publiciști care s-ar socoti dezonorați în ochii anumitor colegi de breaslă dacă nu și-ar umple frazele cu cuvinte de felul celor semnalate mai sus. A- semenea „inovații“ împiedică transmiterea ideilor (dacă nu cumva sînt menite tocmai să ascundă lipsa lor...) și molipsesc, pe ici, pe colo, tineretul cu îndeletnicirea puțin onorabilă a pocirii limbii noastre. (De ce oare scriitorii satirici nu urmează exemplul lui Caragiale, luîndu-i la țintă pe ventu- rienii zilelor noastre ?).
Școala — păzitoare 
a tezaurului limbiiAșa cum progresele mari, făcute în anii puterii populare, în însușirea de către mase a scrierii și vorbirii corecte, sînt datorate în mare măsură dezvoltării învățămîntului de toate gradele, tot așa și înlăturarea deplină a greșelilor de limbă care mai dăinuie nu e posibilă decît tot cu ajutorul școlii.Limba se învață. Se învață sistematic în primul rînd la școală, începînd din învățămîntul preșcolar și, mai ales, elementar. Școala este principala păzitoare și păstrătoare a tezaurului limbii literare naționale. Nu ar fi exagerat să spunem că felul în care se vorbește și se scrie într-o țară 

e un indiciu al nivelului la care se află școala. Cine nu s-a putut 

bucura în școală de o instruire îngrijită în ceea ce privește vorbirea și scrierea, trebuie să facă eforturi intense pentru a umple această lacună mai tîrziu.învățămîntul are astăzi toate posibilitățile să asigure studierea temeinică a limbii literare. Foarte mulți învățători/ și profesori (nu numai cei de specialitate) pun suflet, pasiune, o experiență didactică bogată în predarea normelor gramalicale ale limbii romîne, în deprinderea elevilor de a se exprima clar, îngrijit. Tocmai de aceea nu e de admis ca de pe băncile școlilor să sosească în diferite sectoare ale producției oameni care nu-și cunosc bine limba, se exprimă cu greșeli. Exigența și grija față de limba pe care o folosesc elevii și studenții este necesară în toate formele de învăță- mînt, inclusiv în cele mai înalte, de orice specialitate.Gramatica, a cărei utilitate practică nu-i evidentă de la început și ale cărei reguli pot părea aride, este predată oare în toate șco- ’ Iile într-un mod interesant ? Sînt folosite oare cum trebuie dictarea. în clasă, compoziția, . în clasă sau acasă ? „Compunînd", elevul poate să învețe totodată să gîndească mai bine, mai ordonat, să aprofundeze problemele, să expună clar nu numai o temă literară, ci orice alt subiect. De ce oare școala, în colaborare cu U.T.M., cu Radiodifuziunea, nu ar stimula interesul tineretului pentru compoziții pe temele cele mai variate, nu ar organiza concursuri pentru cea mai frumoasă, mai expresivă compoziție ?Un rol fundamental în însușirea limbii trebuie să-l joace manualele școlare. Nu întotdeauna însă, în ceea ce privește limba, stilul, acestea sînt pilde demne de urmat. Manualul de Istoria literaturii romîne pentru clasa a VUI-a, de exemplu, este scris pe alocuri într-un stil sărac, plin de șabloane, neatrăgător.De curînd, sub semnăttîra prof, univ. J. Byck, a apărut în ziarul nostru un articol cuprinzînd aprecieri critice cu privire la un manual de gramatică. în continuare,
C. POENARU' .......... ' • "'«■II I

(Continuare în pag, IV-a) >



Se lucrează la montarea unei noi linii de ciment
(Foto : Gh. Vințllăl

colectivul de

Cu o lună în urmă, în comuna noastră, Pătroaia din raionul Găești, s-a înființat o gospodărie colectivă în care au intrat toate familiile de țărani. Imediat după inaugurarea ei, consiliul de conducere s-a întrunit pentru întocmirea planului de producție, organizarea brigăzilor și a echipelor. Ne-au ajutat instructorul raional de partid, tehnicianul agronom de la S.M.T. Greci, care va deservi gospodăria, un inginer de la Sfatul popular raional Găești.Ținînd seama de indicațiile specialiștilor am stabilit tarlalele ce urmează a fi însămînțate cu diferite plante, în funcție de însușirile solului s-a hotărît să aplicăm diferențiat lucrările de pregătire a terenului în vederea însămînțărilor de primăvară. Din totalul suprafeței, fără a socoti cele 250 ha semănate cu grîu de toamnă, vom cultiva cu porumb 400 ha. Alte 40 ha le vom semăna cu tutun, 60 ha cu floarea-soarelui și sorg, iar 20 ha cu legume. S-au constituit 4 brigăzi de cîmp, o echipă legumicolă, una de constructori și alta zootehnică.Tarlalele gospodăriei noastre sînt străbătute de rîul Argeș. Gospodăria are deci condiții, atît pentru cultivarea legumelor, cît și pentru dezvoltarea creșterii păsărilor. Colectiviștii Nicolae Arsene, Gh. Piscanu și alții au propus să se cultive 20 ha cu legume și să creștem pentru început 1.000 găini, rațe și gîște.In aceste zile toți colectiviștii ies la treabă dis-de- dimineață. Brigadierii, ajutați de un tehnician agronom trimis de sfatul popular raional, și-au întocmit planuri amănunțite de muncă și informează pe fiecare colectivist de cu seară ce are de făcut a doua zi.Pe terenul repartizat „porumbului 5000" au fost transportate 40 tone gunoi de grajd pentru fiecare hectar. Se cară acum gunoi de grajd și mraniță pe terenul care va fi cultivat cu legume. Colectiviștii din echipa de legumicultori repară și confecționează răsadnițe, însămînțează în paturi calde etc. S-au însă- mînțat în răsadnițe ardei, vinete, roșii timpurii, care au și început să răsară. Pe tarlalele gospodăriei vezi în fiecare zi sute de colectiviști. Ei fac șanțuri pentru scurgerea apei de pe unele parcele unde băltește, pregătesc platformele pentru cultura tutunului etc. Consiliul de conducere se preocupă de strîngerea întregii cantități de sămînță, de schimbarea ei și ia măsuri pentru procurarea materialelor de construcții.Anul acesta, gospodăria va cumpăra 50 vaci și ju- ninci, 200 oi și 20 scroafe. Pentru a le asigura adăposturile necesare și-a început activitatea și brigada de constructori, care în scurt timp va da în folosință primul grajd.

Gospodăria colectivă „16 Februarie“ din comuna Moșna, raionul Huși, este tînără. Hotărîți să obțină încă din primul an producții sporite la hectar, colectiviștii au pornit la lucru imediat după inaugurarea gospodăriei. După ce s-a făcut inventarierea bunurilor, consiliul de conducere a întocmit planul de producție. în rezolvarea acestor treburi, grele pentru începători, ei n-au fost lăsați să se descurce singuri. Cei dintîi care le-au venit în ajutor au fost vecinii, colectiviștii din Răducăneni și chiar cei din Cosmești, care sînt la distanță mai mare. Contabilul, un brigadier și cîțiva membri ai consiliului de conducere din Răducăneni au fost deseori la Moșna. Ei au arătat consiliului de aici cum să întocmească planul, cum să facă împărțirea oamenilor pe brigăzi și echipe, cum să folosească diferitele registre de evidență'ș.a.m.d. Colectiviștii au fost împărțiți în cinci brigăzi și mai multe echipe. Cu șefii de brigadă au lucrat apoi mai multe zile în afară de brigadierul de la Răducăneni și doi brigadieri de la Cosmești: Ion Bursuc și Grigore Tocală. Ei i-au învățat cum să organizeze muncile, cum să calculeze zilele-muncă făcute de colectiviști și cum să le înscrie în fișe.Respectînd indicațiile comitetului raional de partid privind repartizarea membrilor de partid în toate brigăzile și echipele, organizația de partid din gospodărie a urmărit ca în fiecare brigadă să se constituie grupe de partid.îndrumați de tehnicianul agronom Petru Mălăncuș, de la sfatul popular raional, colectiviștii au făcut o judicioasă împărțire a terenului pe culturi, după care acesta a fost repartizat pe brigăzi și echipe, odată cu sarcinile de plan.în planul de producție s-a prevăzut cultivarea a 640 ha. cu porumb intercalat cu fasole, 170 ha cu floarea-soarelui etc. La cîmp n-au putut ieși încă, din cauza timpului nefavorabil, dar sînt încă multe treburi de făcut pînă atunci. A fost adunată cantitatea necesară de sămînță care a fost schimbată cu alta din soiuri mai productive. Gospodăria are și cîteva hectare teren în pantă greu de cultivat cu cereale. Pe 10 ha va planta pomi. Terenul a fost pichetat, iar acum se fac gropile.într-o adunare generală colectiviștii au hotărît să se cumpere în acest an 40 de vaci și juninci și 300 oi. Gospodăria neavînd nici un fel de adăposturi s-a prevăzut în plan să se construiască pînă la sfîrșitul anului două grajduri și un saivan, o magazie și 2 pătulc pentru porumb. Echipa de conștructori a și început lucrul.Hotărîrea cu care au pornit la muncă din primele zile este o chezășie că sarcinile înscrise în planul de producție vor fi îndeplinite cu succes.

în ultima vreme, muncitori, ingineri și tehnicieni din serviciul energetic-șef al uzinei ,,Progresul“-Brăila a realizat însemnate economii prin mai buna folosire a materialelor și reducerea altor cheltuieli de producție. Numai în ultimele două luni, colectivul de aici a înregistrat economii, prin reducerea prețului de cost al lucrărilor, în valoare de peste 150.000 lei. Comuniștii Tudor Perianu, Petre Coconcea, Ionel Rusev, Dumitru Baciu și alții au fost în fruntea acestei acțiuni.
Zeci de vagoane de cale ferată intră și ies în fiecare lună pe linia de garaj a uzinei ,,Progresul“-Brăila. Fie că aduc diverse materiale, fie că sînt încărcate cu utilaje produse de uzină, pentru a fi expediate în țară, vagoanele C.F.R. trebuie să fie redate circulației în termenul legal prevăzut. Din neglijența - unor salariați ai uzinei, ele depășesc însă acest termen, intră în locație. Pentru aceasta uzina plătește mii de lei penalizări.După părerea mea, aceasta înseamnă o îngreunare a eforturilor celor care se străduiesc să realizeze

Șt o capră bună dadea pe atunci 
ÿ lapte mal mult decît vacile noastre. 

Recoltele erau și ele pe măsura pro- 
ductivității animalelor. în primăvara 

ÿ anului 1952 cînd s-a înființat gospo- 
dăria noastră colectivă fondul de 

ÿ bază era de 190 mii lei, acum este 
8 de 4,5 milioane lei, a crescut deci de 
ÿ aproape 24 de ori. Anul trecut numai 
îi sectorul zootehnic al gospodăriei a 
îi adus venituri de peste 1,6 milioane 
îi lei.
ii S-a schimbat din temelii viața oa- 
!■ menilor. Două sute de colectiviști 
j și-au făcut case noi, cu camere mari, 

luminoase, alți 120 și-au renovat ca- 
r sele. 80 de colectiviști și-au cumpă- 

rat aparate de radio — majoritatea 
ÿ după electrificarea comunei, iar mai 
îl mulți și-au cumpărat motociclete. Bi- 
iî cicletele sînt acum ceva obișnuit în 

comună. Se bucură acum de căutare $ 
;; în rîndurile colectiviștilor noștri mo- î( 
J) bila, ceasurile, încălțămintea și țesă- î(

Recent, membrii grupei sindicale nr. 1 din cadrul serviciului energetic- șef, discutînd despre posibilitățile ce le au de a realiza economii și mai însemnate, s-au angajat să obțină fiecare economii de cel puțin 100 lei lunar. Acțiunea lor a avut un ecou și în alte sectoare ale uzinei. în toate secțiile, muncitorii și tehnicienii împletesc strîns lupta pentru calitate cu preocuparea de a realiza cît mai mari economii.
IONEL ARAMĂ 

strungar

economii. Dar nu este voroa numai de paguba adusă uzinei ci și de faptul că în perioada corespunzătoare peste 110 vagoane au stat neutilizate ore și zile în șir. în luna martie situația se repetă.O analiză temeinică a modului cum este, organizată încărcarea și descărcarea vagoanelor C.F.R. și luarea unor măsuri în consecință sînt lucruri absolut necesare la uzinele „Progresul“-Brăila.
PETRACHE ANUȚOIU 

magazioner stația C.F.R. Brăila

turile de calitate. Aceasta o dovedește 
volumul mare de mărfuri vîndute co
lectiviștilor prin cooperativa din co
mună. în cursul anului trecut s-au 
vîndut mărfuri în sumă de circa 3 
milioane lei.

în comună s-au construit un că
min cultural cu 400 locuri și o clă
dire nouă de școală, s-a amenajat un 
muzeu de artă plastică.

NURVET GEMALEDIN 
președintele G.A.C., 

comuna Limanu, 
regiunea Dobrogea

jocuri de verificare s-a ajuns la un lot 
de 17 jucători, aproape toți titulari în 
echipe de categoria A și B. Mai cunos- 
cuți sint portarul Dordenne (F. C. Liège), 
mijlocașul Bauwens (La Gantoise), Ver- 
hey.en, inter dreapta (Beerschot), Ghel- 
linck centru atacant din echipa La Gan
toise, Beurlet și Jacques (Standard 
Liège).

R. P. ROMlNĂ. Astăzi după-amiază, cu 
începere de la ora 16, pe stadionul Giu- 
iești, lotul de fotbal al juniorilor noștri 
care se pregătesc pentru turneul U.E.F.A. 
va susține un meci de verificare cu echi
pa Rapid.

Lotul juniorilor: Suciu, Pali (Ivăncescu), 
Petescu, Măndoiu, Popescu, Neșu, Matei, 
Jamaiski (Pavlovici), Voinea, Gherghely, 
Sorin Avram.

Mai sînt doar trei săptămîni pînă la 
începerea turneului de fotbal U.E.F.A. Pe 
zi ce trece echipele angajate în această 
competiție, ce va fi găzduită 
noastră, își intensifică ritmul 
mentelor.

U.R.S.S. Juniorii sovietici 
pentru prima oară la turneul U.E.F.A. și 
e firesc ca la acest debut pregătirile să 
se facă cu multă atenție. Sarcina de a 
conduce antrenamentele lotului a fost în
credințată maestrului emerit al sportului 
Alexei Paramonov, fost jucător al echi
pei Spartak Moscova.

în lotul care și-a început pregătirile 
la Ujgorod se află fotbaliști din Mosco
va, Kiev, Kuibîșev, Chișinău și din aite 
orașe. Printre ei, trei tineri talentați care 
au evoluat și in prima formație a clubu
lui Spartak Moscova. Aceștia sînt Kos
tikov, Grigoriev și Rozikov.

După mai multe meciuri de verificare 
cu echipe din categoria B a campiona
tului unional, juniorii sovietici se vor 
antrena împreună cu juniorii bulgari.

ANGLIA. Celebrul internațional Billy 
Wright este selecționerul și antrenorul 
echipei Angliei, care va juca în grupa 
B — la Ploiești 
Iugoslavia 
dată pînă 
acordat o 
juniorilor

.făcut apel la mulți jucători tineri din 
prima ligă a campionatului englez. Allan 
Bake'r de la Aston Vila, Ron Harris de 
la Chelsea, Neil Young de la Manchester 
City, Pdters din echipa West Ham Uni
ted sînt adev.ărate speranțe ale fotbalu
lui britanic. -

BELGIA. Antrenamentele 
belgieni au început încă de la sfirșitul 
anului trecut. După multe trialuri și

de țara 
antrena-

participa

Păstrare.., păgubitoare
în anul 1956 au sosit pe adresa 

U.R.C.C. Hațeg aproape 150 de plu
guri, 15 grape și alte unelte agri
cole. Toate urmau să plece de aici 
mai departe spre magazinele sătești. 
Dar uneltele au fost depozitate spre 
păstrare în curtea U-R-C.C. Hațeg. 
De atunci nimeni nu s-a mai 
interesat de ' soarta lor. Stînd de 
atîta vreme nefolosite, în bătaia 
ploilor și a zăpezilor, au ruginit. De 
curînd, ele au fost preluate de că
tre Baza de aprovizionare și desfa
cere din Simeria a Ministerului A- 
griculturii. Cu acest prilej s-a con
statat că plugurile și uneltele res
pective nu vor mai putea lua dru
mul spre ogoare. Ele vor fi trimise 
pentru „refacere" oțelăriilor. Cine 
plătește această pagubă?

I. MĂGUREAN 
coresp. voluntar

MÏHAI VSRNÄ
al Comitetului raional
P.M.R. Huși

ANDREI C. DUMITRU 
președintele gospodăriei colective 

din comuna Pătroaia, raionul Găești
activist

rift ;■>

și prietenii lor,
in

Pauză de prinz. 
petroliștii indieni, 
minești.

Specialiștii romini
fața unei instalații de foraj ro

duce 
rilor 
șilor 
derii
lăți să execute aceste cutii și să le 
monteze la fiecare scară de la noile 
blocuri.

Vă scriu de 
parte. Fac parte 
din grupul de 
tehnicieni romini 
care, in urma d- 
cordurilor de co
laborare priete
nească încheiate 
între țara noastră 
și India, asigură 
asistență tehnică 
în procesul de 
forare a noilor 
sonde din Cam- 
bay, statul Guj- 
rad. Muncim cu 
drag alături de 
muncitorii indieni, 
căutînd. să-i în
vățăm meșteșugul 
forării sondelor, 
al mînuirii utila
jului petrolier ro- 
mînesc care și-a 
dovedit și dincolo 
de hotarele țării 
calitățile sale. In
dustria petrolie
ră a Indiei este
tînără și are nevoie de cadre bine 
calificate. 'Ne bucurăm sincer de 
faptul că muncitorii și tehnicienii 
indieni, cu care noi am legat o prie
tenie frățească, au reușit să-și în
sușească un bogat volum de cu
noștințe profesionale și ne străduim

în urma diferitelor propuneri 
făcute de cititorii noștri și publi
cate în coloanele ziarului, foru
rile de resort ne comunică mă
surile - luate pentru înfăptuirea 
lor.

Direcția regională C.F.R.-Timi- 
șoara ne răspunde : Ținîndu-se cont 
de afluența mare de călători în sta
ția Reșița, se iau acum măsuri pen
tru deschiderea unui depozit de ba
gaje de mină, care în cel mai scurt 
timp urmează să ia ființă.

★

Sfatul popular al orașului Galați 
acceptat propunerea de a intro-

CÎTEVA RÎNDURi

dimineață a părăsit Capitala, 
avionul la Berlin, echipa de

cutii poștale Ia parterul clădi- 
pentru a ușura munca poșta
și a dat dispoziție întreprin
de gospodărie orășenească-Ga-

'★
în urma dispoziției date uzinei 

producătoare de către Direcția me
canică fină din Ministerul Meta
lurgiei și Construcțiilor de Mașini, 
dulăpiorul mașinii de cusut „Ilea
na”, tip mobilă, va fi înzestrat, de 
aci înainte, cu o închizătoare de 
bună calitate.

alături de Olanda, 
și Bulgaria. Se pare că nicio- 
acupi federația britanică n-a 

atenție așa de mare pregătirii 
pentru turneul U.E.F.A. S-a

juniorilor

ÎN

Miercuri 
plecind cu 
box a R. P. Romîne, care va intîlni vi
neri seara echipa R. D. Germane.

Ciclistul sovietic Stanislav Korj a cîș- 
. tigat, printr-o evadare solitară, cea de-a 

6-a etapă a Turului Tunisiei, desfășurată 
pe un traseu muntos între orașele Gafsa 
și Gabes. Ei a parcurs 150 km în 4h36’18”. 
Grosul plutonului, al cărui sprint a re
venit lui Grünzig — •
sit după 1’10”.

In runda a 5-a 
nai de șah de la 
gaevski a remizat cu Pachman, Smislov 
l-a învins pe Bielicki și Szabo pe Eliska- 
ses. S-au terminat remiză partidele Parma- 
Penrose și Guimard-Panno.

în clasament conduce Szabo (R. P. Un
gară) cu 4 puncte,

(R. D. Germană), a so-

a turneului internațio- 
Mardel Plata, Polu-

o»o

(Urmare din pag. III-a)

să 
pe 
colaborarea 
täte cit mai

le împărtășim cu drag experiența 
care am obținut-o, astfel incit 

noastră să dea rezul- 
bune.

VICTOR F. TURC 
maistru-mecanic

Dar cum se face a- ceasta, nici tov. Cotigă nu știe 1la căminul din comuna regiunea
TELEVIZORUL...cît și jocurile șah de cultural Monteoru, ÎN CARTIERUL...Cosciușca din Brăila au fost făcute lucrări de modernizare și întreținere a rețelei electrice. Rezultatul a fost destul de „eficace". înainte ardeau cîteva becuri, iar a-

de de a
Ploiești, sînt păzite cu strășnicie de directorul acestui cămin (tov. Ion Cotiaă), Nu de alta, dar s-ar putea uza și strica. Și ca să facă față totuși obligațiilor sale agață uneori la poarta eă- xninului pustiu afișul „Mare bal la Monteoru".La cămin trebuie să se desfășoare activitate culturală — zic tinerii din comună.

cum... nici unul. Numai U.E.B. (Uzinele e- lectiice Brăila) poate race lumină în această problemă și... în cartier.
CALUL DE DAR...nu se caută la dinți — spune o veche zicală. Cu toate

acestea, metalurqiștii de la Bîrlad caută doi ani echipa prospecțiuni carelucrat în raion pentru a-i înapoia lăzile pline cu sape de foraj cu role lăsate cadou întreprinderii. Nu-i frumos, veți zice, să dai darul înapoi dar, cine știe, poate s-or găsi niște sondori care să le utilizeze cu folos.(După scrisorile primite de la : un 
grup de tineri din 
comuna Monteoru ; 
Sima George-Brăi- 
la ; Constantin Hu- 
șanu-Birlad).

Adunarea generală a organizației de 
bază de la laminorul de profile a luat 
în discuție cererea iov. Dumitru Fili- 
șan pentru a fi primit candidat de 
partid. S-au citit documentele din dosar 
— cererea sa, recomandările făcute de 
comuniști cu stagiu îndelungat în 
partid etc. S-au înscris la cuvînf mai 
mulți membri de partid. Vorbitorii au 
analizat temeinic și cu multă exigență 
activitatea laminorisfului fruntaș în 
producție, comportarea lui în viață. 
Totodată, au căutat să-l ajute, arătîn- 
du-i că, pentru a fi la înălțimea înaltu
lui titlu de candidat de partid trebuie 
să dea dovadă de mai mulfă modestie, 
să se intereseze mai îndeaproape de 
tovarășii de muncă, să fie mai com
bativ.

A început astfel o etapă importantă 
în viața tînărului Dumitru Filișan : pe
rioada stagiului de candidat, în care 
el își dezvoltă trăsăturile politice și 
morale proprii unui membru de partid, 
sfrăduindu-se să constituie un exemplu 
pentru cei din jurul său, să nu se dea 
bătut niciodată în 
lupte activ pentru 
partidului.

Organizația de 
noastră se ocupă 
educarea candidaților, ajutîndu-i să se 
formeze ca noi comuniști de nădejde, 
în procesul de formare a candidaților 
ca militanți activi pentru îndeplinirea 
sarcinilor partidului, oameni cu un înalt 
nivel de conștiință și cultură, noi pu
nem un accent deosebit pe educarea 
lor prin muncă. Organizațiile de partid 
încredințează fiecărui 
cini concrete în producție, stimulează 
inițiativa candidaților, le dezvoltă spi
ritul de răspundere, atitudinea 
cialistă față de muncă.

Acum aproape un an cînd Gheorghe 
Budiu, șeful unei echipe de lăcătuși 
de la laminorul de profile, a devenit 
candidat de partid, a primit sarcina 
de partid să antreneze pe muncitorii 
din echipa sa în vederea îmbunătățirii 
calității lucrărilor de întreținere a agre
gatelor. îndeplinind această sarcină de 
mare însemnătate, de atunci numărul 
opririlor la agregate a fost redus sim
țitor.

în repartizarea sarcinilor, organiza-

jiile de bază țin seama ca acestea să 
fie strîns legate de specificul locului 
de muncă. în felul acesta, pe măsură 
ce candidații îți îndeplinesc sarcinile 
încredințate, crește încrederea lor în 
capacitățile proprii, se face mai mult 
simțită contribuția lor la rezultatele 
obținute de colectiv. Ion Ruvilă, șef 
laminorisf, sprijinit și îndrumat de 
maistrul șef Iosif Norozescu, a econo
misit în primele două luni ale anului,

de corespondenți 
voluntari

de lami-

fafa greufăfilor, să 
înfăptuirea politicii

partid din uzina 
cu multă grijă de

candidat sar-

so-

prin extinderea procedeului 
nare la toleranțe negative, 37 tone me
tal. în timpul stagiului 
lăcătușul Pavel Albofeanu, 
șeful de echipă Mihai lonescu, membru 
de partid, a învățat cea de-a doua 
meserie — sudura.

Un rol însemnat în educarea candi
daților 
oarece 
partid 
rîndul 
sarcini în cadrul organizațiilor U.T.M.

Exemplul viu al membrilor de partid 
cu experiență bogată, îndrumarea și 
ajutorul lor tovărășesc contribuie în 
mare măsură la formarea partinică a 
candidaților de partid, la dezvoltarea 
lor multilaterală. Tocmai de aceea or
ganizațiile noastre de bază încredin
țează membrilor de partid sarcina de 
a se 
terea 
partid. Comunistul Gheorghe Slabu de 
la atelierul electric se ocupă de can
didatul Ion Tănase. îi arată cum își 
folosește el timpul liber, îi recomandă 
ce cărți să citească, merg împreună la 
spectacole, își fac vizite acasă. De 
cifeva luni, lăcătușul Ion Tănase a în
ceput să-și formeze o bibliotecă per
sonală, participă la activitatea clubului, 
este fruntaș în acțiunile obștești ale 
organizației U.T.M. în producție, el nu 
se mai mulțumește cu realizările medii 
pe care le obținea înainte, nu mai

de candidat 
ajutat de

îl au și sarcinile obștești. De- 
majorifatea candidaților de 

din uzina noastră provin din 
tineretului, li s-au încredințat

ocupa în permanență de creș- 
și educarea candidaților de

frece nepăsător pe lîngă lipsurile 
care le observă.

în timpul stagiului, candidații fiind 
înscriși în diferite forme ale învățămîn
tului de partid sînt sprijiniți să stu
dieze și să-și însușească tezele de bază 
ale învățăturii marxișf-leninisfe, să cu
noască temeinic hotărîrile Congresului 
al lll-lea al partidului nostru, precum 
și alte documente de partid.

■ în uzină avem un număr însemnat 
de candidați de partid care urmează 
cursurile serale ale școlij medii. Mem
brii birourilor unor organizații de bază 
țin o permanentă legătură cu școala, 
urmăresc cu grijă felul cum. se pregă
tesc candidații de partid, îi ajută să fie 
fruntași la învățătură.

Nu în toate secțiile munca de edu
care a candidaților de partid se află 
la nivelul cerințelor. în ultimul timp, 
nu a fosf nici un caz de reducere a 
stagiului, deși unii candidați, ajutați mai 
îndeaproape, ar fi putut face asemenea 
progrese îneît să merite aceasta. Dim
potrivă, din cauza unei slabe munci 
desfășurate de către organizațiile de 
bază de la oțelărie și laminorul de 
platine, la doi candidați de partid a 
trebuit să li se prelungească stagiul.

Comitetul de partid al uzinei noas
tre își propune să se preocupe mai 
îndeaproape de îmbunătățirea muncii 
politice și educative în rîndurile can- 
didafilor de partid. S-a prevăzut orga
nizarea unor schimburi de experiență 
între birourile organizațiilor de bază. 
De asemenea, se vor organiza discuții 
cu candidații de partid atît în secții cît 
și pe uzină pe tema „Cum mă pregă
tesc pentru , a deveni membru de 
partid", luîndu-se totodată și alte mă
suri politice și organizatorice pentru ca 
în fiecare secție a uzinei stagiul de 
candidat să fie folosit în așa fel îneît 
să constituie o adevărată școală de 
educație comunistă.

PETRU STÎNGU — secretar 
al comitetului de partid, PRI- 
BIL ENGELBERT — șef la- 
minorist, PETRU BUNEA — 
inginer, VIRGIL TARLA — 
tehnician, ION URTUPAN — 
laminorist, din postul de co
respondenți voluntari ai „Scîn- 
teii“ de la uzinele „Oțelul 

Roșu"

redacția a publicat și alte articole referitoare la predarea limbii romî- ne în școlile de cultură generală. Specialiștii au, desigur, datoria să ducă mai departe munca de perfecționare a acestui manual.Ce să spunem, în sfîrșit, despre unele manuale științifice pe care le înțelege greu — din cauza stilului confuz, încîlcit — chiar și un om cu pregătire de specialitate, dar- mi te un elev ?Ministerul învățămîntului și Culturii, folosind experiența acumulată de numeroase cadre didactice, are datoria să urmărească cu atenție înlăturarea unor asemenea deficiențe din manuale și să examineze cum pot fi îmbunătățite programa analitică și metodologia predării limbii romîne în întregul în- vățămînt.Ar fi nimerit ca Editura pentru literatură și Editura tineretului să tipărească antologii cu privire la aspectele stilistice din textele literaturii noastre clasice și contemporane și din texte științifice, bine alese, iar Editura didactică și pedagogică sau cea științifică, pe lingă îmbunătățirea redactării manualelor școlare, să înscrie în programul lor de tipărituri îndreptare cu privire la normele gramaticale, de ortografie etc. redactate într-o formă atractivă, cu exemplificări variate și instructive.
O datorie obșteascăStăpînirea limbii literare este pentru fiecare om o condiție a însușirii culturii generale, a dobîndirii unei mai înalte pregătiri profesionale. Tocmai de aceea nimeni nu are dreptul să trateze cu nepăsare a- ceastă problemă. Apariția cu regularitate în presă (un rol important revine, desigur, presei pentru tineret, „Gazetei învățămîntului") a cronicilor limbii, discutarea unor probleme de limbă de larg interes, ar fi de cea mai mare utilitate, ziarele avînd desigur obligația să nu dezmintă, în celelalte articole, sfaturile bune date la rubrica limbii...S.R.Ș.C., universitățile populare ar fi firesc să. cuprindă în sfera lor de preocupări și grija pentru însușirea limbii literare. O conferință în legătură cu folosirea îngrijită a

limbii, făcută tenți, într-un stîrni desigur la cluburi, la rîndurile tineretului.Firește, sarcini importante revin lingviștilor, profesorilor de ‘•limba și literatura romînă, forurilor de specialitate.Dacă practica a confirmat însemnătatea și utilitatea regulilor ortografice, ortoepice și de punctuație, statornicite de comisia Academiei R. P. Romîne, comisia; tot pe baza practicii, ar mai trebui să aducă îmbunătățiri unora dintre aceste reguli.Pe lîngă elaborarea unor lucrări științifice vaste, dintre care unele indispensabile, lingviștii au de spus un cuvînt greu, fundamentat științific, în numeroase domenii, de la îndrumarea lingvistică prin țadio și ziare, adresată milioanelor dc oameni, pînă la ajutorul mai activ pe care s-ar cuveni să-l dea la rezolvarea unor probleme legate de predarea limbii în școală sau la găgirea termenilor, cuvintelor coreșțs/ > toare, cerute de dezvoltarea 'științei, tehnicii. Au fost puși în circulație, de pildă, termeni ca „legitate“, „legic“, „planic“, necesari pentru a exprima unele noțiuni științifice. Ar fi timpul ca lingviștii să se pronunțe asupra lor, să propună — dacă e nevoie — alții mai buni, să contribuie la definirea lor corectăașteptat ca lingviștii noștri să pășească cu și mai multă hotărîre pe acest drum, să contribuie într-un termen mai scurt la soluționarea unor asemenea probleme.Armata celor care activează pot activa pe tărîmul însușirii bii literare este foarte mare ; am spune chiar că fiecare dintre s-ar cuveni să fie un ostaș vrednic al acestei armate.A vorbi și a scrie corect, a păzi ca pe o comoară limba poporului nostru, a veghea la dezvoltarea ei sănătoasă, toate acestea nu sînt doar preocupări ale unor specialiști de cabinet, ci constituie o îndatorire de toate zilele, la îndeplinirea căreia învățătorii, profesorii, scriitorii, ziariștii, cetățenii din toate colțurile țării sînt chemați să contribuie cu lumina cunoștințelor și cu căldura sentimentelor lor patriotic^

de oameni compe- mod atrăgător, ar cel mai larg interes casele de cultură, în

în dicționare. Este de
sau lim-noi



0Mi8iătuirea casiKiWUr 
organelor cerne ie MlsM

Mi lărlla mate ale C.a.E.8.MOSCOVA 28 (Agerpres). — Intre 22—26 martie, a avut loc la Moscova consfătuirea conducătorilor organelor centrale de statistică din țările membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.Au fost analizate rezultatele activității comune a acestor organe pe anul 1961 și a fost schițat planul de colaborare pe viitor.Consfătuirea s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie sinceră, unanimitate și înțelegere deplină.
--------o®o--------

comisiei C. A. E. R. 
dc colaborare în domeniul 

construcțiilor de mașini

Cuvintarea lui N. S. Hrușciov la ședința
Biraului C. C. al P. C. 0. S. pentru R. S. F. S. R.MOSCOVA 28 (Agerpres). — în în cuvîntarea sa, N. S. Hrușciov cadrul ședinței Biroului C.C. al a relevat în mod deosebit importan- P.C.U.S. pentru R.S.F.S.R., din 27 ța selecționării și repartizării juste martie, care a examinat problema reorganizării conducerii agriculturii, a luat cuvîntul N. S. Hrușciov. El s-a ocupat pe larg de sarcinile trasate de plenara C.C. al P.C.U.S. în legătură cu îmbunătățirea conducerii agriculturii.în cuvîntarea sa, N. S. Hrușciov a atras atenția că, în rezolvarea sarcinii de reducere a prețului de cost al producției, știința agricolă și oamenii de știință trebuie să joăce un rol important.N. S. Hrușciov și-a exprimat convingerea că în fiecare gospodărie producția poate fi triplată.

a cadrelor.N. S. Hrușciov a subliniat că,în actualele condiții necesitatea creării direcțiilor de producție este dictată de faptul că această formă de conducere dă posibilitatea să se concentreze eforturile organizațiilor de partid asupra principalelor probleme ale producției agricole.în încheierea cuvîntării sale, N. S. Hrușciov a subliniat că R.S.F.S.R. are condiții bune pentru creșterea producției tuturor felurilor de produse agricole.

Surinamul revendica 
independențaPARAMARIBO 28 (Agerpres).După cum anunță corespondentul a-1 genjiei A.N.P. din Paramaribo (cenr tiu- administrativ din Surinam), pre-i ședințele „Partidului național", Bru* ma, a declarat că partidul său cere» să se acorde Surinamului independență totală pînă la 1 iulie 1963« Dacă pînă la această dată, a de-i

■ O C.

S' X-' Paramaribo 
j55./ 
kȘ SURINAM 

(Guiana

Sosirea în Capitala 
a secretarului 

Adunării Națsonaîe 
a Republicii GhanaMiercuri seara a sosit în Capitală àômnul K. B. Ayensu, secretar al Adunării Naționale a Republicii Ghana, care face o vizită în țara noastră pentru a~.se informa asupra organizării și funcționării Marii lAdunări Naționale a R. P. Romîne.La sosire, pe aeroportul Băneasa, Oaspetele a fost întîmpinat de funcționari superiori' ai Marii Adunări Naționale și ai Ministerului' Afacerilor Externe.Au fost de față publicii Ghana la Dadzie, și membri ambasadorul Re- București, E. K. ai ambasadei.

Un film romînesc distins 
la Festivalul internațional 
al filmului iehnico-științific 

de la Budapesta iLa cel de-al II-lea Festival internațional al filmului tehnico-științi- fic organizat anul trecut la Budapesta, filmul romînesc de știință popularizată „Cultura legumelor în sere și răsadnițe", realizat de Studioul „Alexandru Sahia“ din București, a fost distins cu Premiul III și Diploma Festivalului.Miercuri seara, la Ambasada Republicii Populare Ungare la Bucu- • rești a avut loc înmînarea distincțiilor acordate.Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Ministerului Invățămîntului și Culturii, ai Studioului „Alexandru Sabia“, cineaști.Ambasadorul R. P. Ungare la București, Bela Nemety, a felicitat pe realizatorii filmului.în încheiere a fost prezentat program de filme documentare R. P. Ungară. un din
O®

din® In cadrul convenției culturale 
ire Uniunile Scriitorilor din R. P. Romînă 
Si U.R.S.S., o delegație de prozatori ro- 
mîni, compusă din Aurel Mihale, condu
cătorul delegației, Eugen Barbu, Eusebiu 
Camilar, O. S. Crohmălnlceanu și Titus 
Popovici, a plecat tntr-o vizită de două 
săptămini în Uniunea Sovietică.

S. în aceste zile, numeroși oameni ai 
munții și-au încheiat prima perioadă de 
6 luni de exercitare a mandatului de a- 
sesori în instanțele de judecată ale tri
bunalelor. A devenit o tradiție ca după 
această perioadă, asesorii, care sînt aleși 
pe un termen de 4 ani, să se întilnească, 
în cadrul unor adunări, cu colectivele care 
i-au ales, să vorbească despre felul cum 
și-au îndeplinit mandatul încredințat de 
aceștia.

In Capitală au avut loc 50 de aseme
nea adunări, la care au participat peste 
15.000 de cetățeni.

©O--------

Noi articole de , menajîn fabricile de porțelan a început de curînd fabricarea a zeci de modele de servicii de masă, de compot și ceai, de garnituri pentru bucătărie, precum și de alte articole de menaj.Pentru stațiunile balneo-climate- rice, fabricile de porțelan produc modele de servicii de masă, căni, yaze de flori și bibelouri, frumos finisate și ornamentate, potrivit specificului localității respective.în vederea realizării unor produse la nivel calitativ ridicat, în fabrici a fost revizuit și îmbunătățit întregul proces tehnologic. De asemenea, s-au introdus noi procedee de decorare a articolelor ceea ce contribuie la îmbunătățirea aspectului lor.(Agerpres)

Cadre calificate pentru șantierele de construcțiiAmploarea construcțiilor din țara noastră, industrializarea șantierelor și permanenta înzestrare a lor cu noi tipuri de mașini și utilaje de înaltă tehnicitate, necesită un număr tot mai mare de muncitori specializați, cu o calificare superioară. Peste 900 de muncitori constructori âu fost specializați de la începutul anului, prin cursurile de ridicare a calificării, în meseriile de macaragii, montatori de apartamente din prefabricate de beton, instalatori teh-

nico-sanitari și electricieni. Alte numeroase cadre urmează cursurile de ridicare a calificării pentru meseria de montatori de instalații și pardoseli de mase plastice.Numărul muncitorilor calificați la locul de muncă va crește în a- cest sector, pînă la sfîrșitul anului, cu încă 2.000. Din rîndul acestor muncitori de pe șantierele obiectivelor industriale, unii rămîn să lucreze în continuare la uzina sau fabrica nou construită.

PRAGA 28 (Agerpres). — După cum a anunțat agenția Ceteka, la 26 martie la Praga a avut loc o ședință ordinară a Comisiei permanente de colaborare economică și tehnico- științifică în domeniul construcțiilor de mașini a C.A.E.R.Comisia a examinat sarcinile ce i-au fost trasate de către cea de-a XV-a sesiune a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc și a stabilit măsuri pentru îndeplinirea lor. S-a acordat o mare atenție examinării rezultatelor lucrărilor efectuate de Comisie în 1961 și îndeplinirii recomandărilor adoptate în domeniul specializării producției.Comisia a aprobat o serie de recomandări importante pe linia colaborării economice și tehnice-științi- fice, îndeosebi în domeniul specializării producției de tipuri noi de mecanisme șl utilaje pentru nave, în domeniul tipizării navelor maritime de pescuit și de prelucrare a peștelui și a navelor auxiliare, a utilajelor pentru industria chimică, în domeniul elaborării unui sistem universal internațional de control, reglare și dirijare automată a proceselor tehnologice, în domeniul tipizării motoarelor Diesel.

•O «O

Curs de pregătire a instructorilor artistici de Ia sate
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 

— La școala populară de artă și 
școala pedagogică din Constanta s-a 
deschis recent un curs de pregătire a 
activiștilor culturali din comunele do
brogene, cu o durată de 12 zile. Par
ticipă peste 350 de instructori ai for
mațiilor artistice ale căminelor cultu
rale sătești: teatru, cor, dansuri, bri-

găzi artistice de agitație. Programul 
cursului cuprinde lecții de dirijare, 
regie, actorie, coregrafie etc.

Lecțiile teoretice ce se predau sînt 
urmate de demonstrații practice, pre
cum și de vizionarea unor spectacole 
prezentate de artiștii teatrului de 
slat din localitate, în urma cărora au 
loc discuții.

■o «O----------

în raionul Alexandria au luat ființă în numeroase gospodării agricole colective posturi sanitare, deservite de cadre medii ce asigură asistența medicală de urgență a colectiviștilor.Comitetul executiv al sfatului popular raional a luat măsuri ca

De curînd au avut loc la frontiera 
dintre Siria și Israel incidente mi
litare provocate de trupele israelie
ne. La 15 martie trei vase militare 
israeliene au mitraliat (de pe apa 
lacului Tiberiada) un post sirian. A 
doua zi, avioane israeliene au arun
cat bombe asupra a două sate siri
ene. în noaptea de 16 spre 17 mar
tie, trupe israeliene cu un efectiv de 
două batalioane, dispunînd de 
tancuri și avînd sprijin de artilerie și 
aviație, au purtat timp de cîteva ore 
o adevărată luptă cu trupele siri
ene care au ripostat. La 21 martie 
a avut loc o încălcare a spațiului 
aerian al Siriei de către avioane 
israeliene.

Siria (și ulterior și Israelul) s-au 
adresat Consiliului de Securitate, 
care a fost convocat pentru a lua 
în discuție aceste incidente.

Dezvăluind substratul lor, Biroul 
Politic al C.C. al P.C. din Israel a 
atras atenția asupra faptului că in
cidentele au drept scop să creeze 
din nou. psihoză militară în țară 
pentru a abate atenția oamenilor 
muncii de la lupta împotriva noii 
ofensive asupra nivelului lor de trai.

După cum s-a anunțat, la 9 fe
bruarie guvernul israelian a hotărît, 
în cadrul unui așa-zis „nou program 
economic", să procedeze la devalo
rizarea lirei, coborîndu-i cursul față 
de dolar cu 40 la sută (adică 3 lire 
israeliene pentru un dolar în com
parație cu 1,80 lire israeliene cît era 
vechiul curs). „Noul program eco
nomic“ urmărește stimularea și fa
vorizarea profiturilor marelui capi
tal pe seama intereselor maselor de 
oameni ai muncii din Israel.

Publicăm articolul scris pentru 
„Scînteia" de dr. Moshe Sneh, re- 
dactor-șef al ziarului „Kol Haam", 
în care sînt analizate repercusiunile 
interne și externe 
lirei israeliene.

*

ale devalorizării

află în strînsă două fenomene

I

în trimestrul II al anului curent să se creeze asemenea posturi sanitare în toate gospodăriile colective. Au fost luate de asemenea măsuri pentru asigurarea transportului bolnavilor la circumscripțiile sanitare și la casele de naștere.

Viafa Iui A. Gizenga 
în mare pericol!
Largă mișcare pentru eliberarea 

patriotului congoiezCAIRO 28 (Agerpres). — Opinia publică mondială își ridică cu hotă- rîre glasul în apărarea înflăcăratu- lui patriot congolez, Antoine Gi- zenga, împotriva căruia colonialiștii au pus la cale o nouă crimă.
Secretariatul permanent al Con

siliului de solidaritate al țărilor A- 
siei și Africii a adresat tuturor co
mitetelor naționale de solidaritate 
cu țările afro-asiatice telegrame în 
care le atrage atenția asupra fap
tului că viața lui Antoine Gizenga 
este în mare pericol.Comitetul internațional pentru a- jutorarea Algeriei și Republicii Congo s-a adresat juriștilor din întreaga lume, cerîndu-le să depună toate eforturile pentru eliberarea lui Gizenga. „Este bine cunoscut în întreaga lume, se spune în apel, că Antoine Gizenga a fost arestat și a- runcat în închisoare în mod ilegal. 
Potrivit unor știri recente, el este 
amenințat să fie judecat și condam
nat la moarte. Răfuiala aceasta este 
un rezultat al complotului pus la 
cale de imperialiști, care vor cu ori
ce preț să-și exercite dominația asu
pra Congoului“.

A

J

de dr. MOSHE SNEH 
redactor-șef al ziarului „Kol Haam“

„Sarcina istorică a R.D.G 
și viitorul Germaniei“

Documentul aprobat de Consiliul Național 
al Frontului Național al Germaniei DemocrateBERLIN 28 (Agerpres). — La 27 martie a fost dat publicității documentul „Sarcina istorică a Republicii Democrate Germane și viitorul Germaniei“, aprobat de Consiliul Național al Frontului Național al Germaniei Democrate. Documentul cuprinde o caracterizare a situației din cele două state germane, a relațiilor dintre ele și stabilește sarcinile în lupta pentru un viitor mai bun ^al națiunii germane.în document se subliniază că sarcina istorică a R.D.G. este desăvîrși- rea construirii socialismului. Victo

ria socialismului în R.D.G. cores
punde intereselor întregului popor 
german și constituie o premiză pen
tru rezolvarea problemei naționale. 
Poporul german poate fi reiinificat 
numai după ce forțele iubitoare de 
pace din Germania occidentală vor 
infringe imperialismul iar poporul 
își va lua soarta în propriile sale 
mîini.în R.D. Germană, se arată în continuare în document, socialismul va obține victoria în pofida speculațiilor politice ale autorităților de la Bonn și din Berljnul occidental, indiferent de evoluția relațiilor dintre cele două state germane. R.D.G. 
îndeplinește această sarcină în inte
resul întregului ponor german, în 
cea mai strînsă prietenie și colabo
rare cu U.R.S.S. și cu celelalte țări 
socialiste. în R.D.G. există .tot ce este necesar pentru a atinge acest scop. Oamenii muncii din R.D.G., uniți într-o . strînsă colaborare frățească cù U.R.S.S. și cu celelalte state socialiste, sînt în stare să desă- vîrșească construcția socialismului și să treacă apoi la crearea bazelor societății comuniste. Acesta va fi un exemplu care va ajuta pe oamenii muncii vest-germani să urmeze calea justă, să scape de dominația mi- litariștilor și imperialiștilor, să lupte pentru o orînduire democratică și să pășească pe calea socialismului.în document se subliniază posibilitatea unei coexistențe îndelungate a celor două state germane cu sisteme sociale diferite. încheierea 
Tratatului de pace și reglementarea 
problemei Berlinului occidental, 
crearea Confederației celor două 
state germane ar constitui o rezol
vare trainică și nedureroasă a pro
blemei naționale a poporului ger
man.Propunerile de a se ajunge la un

acord asupra minimului de măsuri pentru asigurarea păcii și dezvoltarea unor relații normale, care la 30 octombrie 1961 au fost prezentate guvernului vest-german de guvernul R.D.G.. corespund politicii de coexistență pașnică urmate de R.D.G. 
Neutralitatea militară a celor două 
state germane, garantată de marile 
puteri, ar corespunde cel mai bine 
intereselor poporului german. Ne menținem cu fermitate propunerea de a înfăptui în cele două germane dezarmarea totală, doar forțe pentru asigurarea ordinei, se în document.

★BERLIN 28 (Agerpres). — martie, la Berlin a avut loc ța Camerei Populare a R. D. Germane. Ministrul Afacerilor Externe al R.D.G, Lothar Bolz, a făcut o declarație în problemele politicii externe.
Lothar Bolz a caracterizat con

vorbirile pe care le-a avut la Ge
neva ca fiind excepțional de folosi
toare. El a dat citire memorandu
mului guvernului R.D.G. adresat Co
mitetului de la Geneva pentru de
zarmare, memorandum al cărui con
ținut Camera l-a aprobat în unani
mitate.Camera Populară a trecut apoi la examinarea planului economiei naționale al republicii pe anul 1962.

clarat el, Olanda nu va accepta- să recunoască suveranitatea sa totală, partidul nostru va proclama independența țării.

state lăsînd armate strict necesare spune
La 28 ședin-

Surinamul sau Guyana olandeză 
este una dintre rămășițele imperiului 
colonial olandez. Situat în America 
de sud, între Guiana britanică și Gu
iana franceză, Surinamul are o supra'- 
îață de 143.000 kmp și o populație 
de aproximativ 250.000 locuitori.

Olanda a cotropit Surinamul în se
colul al XVII-lea. în ultimii ani, ca 
urmare a avîntului mișcării de elibe
rare, colonialiștii olandezi au fost 
nevoiți să acorde populației din Suri
nam dreptul de a-și alege un parla
ment și de a forma un guvern. în 
1954, Surinamul a fost proclamat teri
toriu autonom în cadrul regatului o- 
landez. Drepturilo organelor locale sînt 
reduse, de fapt, la zero, puterea de stat 
aflîndu-se în mîinlle unor „comisari" 
coloniali olandezi.

Cel mal influent partid politic din 
țară este „Partidul național" al Suri
namului. în alegerile din 1958, pre- 
zentîndu-se în bloc cu alte partide, 
a obținut o victorie strălucită. Obiec
tivul principal al partidului este ob
ținerea independenței Surinamului. în 
1901, din inițiativa guvernului Suri
namului, au fost duse tratative cu gu
vernul olandoz pentru lichidarea to
tală a regimului colonial și ieșirea ță
rii din cadrul regatului olandez. Dar, 
din cauza manevrelor Olandei, aceste 
tratative au eșuat, colonialiștii olan
dezi urmărind amînarea la nesfîrșit 
a acordării independenței Surinamului.

---------------- o® o----------------

SITUAȚIA DIN ARGENTINA
Președintele Frondizi a respins ultimatumul comandanților militari 
Armata deține puncte strategice importante în capitală ți provincieBUENOS AIRES 28 (Agerpres).— Agenția U.P.I. anunță că în dimineața zilei dé 28 martie coman

danții militari ai Argentinei au a- 
dresat președintelui Frondizi un ul
timatum, cerîndu-i să demisioneze, 
dar președintele a refuzat, decla
rînd că hotărîrea sa de a nu-și pă
răsi postul este „finală și irevoca
bilă“.Președintele Frondizi hu este sprijinit decît de propriul său partid. Uniunea civică radicală intransigentă. Jose Maria Guido, 
succesorul constituțional al
Frondizi în cazul cînd acesta va pă-

lui

răsi postul, a declarat că nu va ac« 
cepta „în nici un caz“ să ocupe pos» 
tul prezidențial.După cum relatează agenția Ren» ter, liderul sindical Andres Framing guvernatorul nou ales al provinciei Buenos Aires, a publicat o declarație în care arată că „în prezent se face încercarea de a încătușa pe cetățenii acestei țări prin forță, intimidare și teroare". „La 18 martie (data alegerilor — N.R.), a subliniat el, poporul a confirmat respectul său față de lege și constituție. Nu poporul, ci guvernul și forțele armate sînt cei care se ridică împotriva constituției și a legii".

*în cursul zilei de 28 martie, criza politică din Argentina a continuat să se adîncească. Toate gărzile militare de la palatul guvernamental se află președintele retrase.Trupele au și strategice-cheie din între care centrala cum și postul de radio din Buenos Aires.Agenția Prensa Latina relatează că orașele Tandil, Olivarrla și provincia La Pampa sînt controlate de armată.

iru a se „mări capacitatea de concurență a producției israeliene pe piețele Europei occidentale" (cu alte cuvinte, munca gratuită a muncitorilor va mări profiturile industriașilor). Pe de altă parte, guvernul a anunțat concedieri de muncitori în vederea „rentabilizării“ producției, precum și închiderea unor întreprinderi care nu vor putea face față ceea ce va duce direct șomajului.Devalorizarea a dat grea oamenilor muncii tură, covîrșiți de jugul bănci și alte instituții financiare. A- ceste datorii sînt acum raportate la noul curs iață de dolar al lirei israeliene, astfel că datoriile agricultorilor au crescut de la 250 la 415 milioane lire, cu o situație corespunzătoare în ce privește plată dobîn- zilor.O a treia categorie de cetățeni loviți de consecințele devalorizării o -constituie emigranții din diieritele țări a-le lumii. Zeci de mii de noi emigranți n-au putut intra în locuințe cu chirie, din cauza iilodormei astronomice și a chiriei ridicate. Ei au lost siliți să-și procure locuințe de la societățile de construcții obligîndu-se la ipoteci de mii de lire, plătite în rate lunare. în prezent, o- dată cu devalorizarea lirei iață de dolar, datoriile lor au crescut deodată cu 67 la sută.Devalorizarea și „noul plan economic" prevestesc de asemenea o ofensivă crudă împotriva producătorilor mijlocii și mici de la orașe. Proprietarii de întreprinderi industriale și meșteșugărești, de proporții mijlocii, nu vor putea face față noilor condiții de concurență cu țările „pieței comune". „Cine nu se va putea ține, va cădea“ — a declarat ministrul Finanțelor, L. Eșkol, adăugind : „Guvernul va ajuta din bugetul statului numai întreprinderile care vor reuși să reziste acestei concurențe". Aceasta înseamnă ruinarea întreprinderilor mijlocii și mici și ajutorarea de către guvern a celor mari. în felul acesta guvernul accelerează procesul de concentrare și centralizare a capitalului, proces strîns legat de creșterea intensă a ponderii capitalului străin în economia israeliană.Propaganda oiicială încearcă să justifice măsurile guvernului pretin- zînd că acomodarea față de dicta- tul „pieței comune" e un lucru inevitabil și că „nu există milă pe

piață“... Ambasadorul Israelului la Paris a mers mai departe declarînd că „legătura cu piața comună este pentru Israel o problemă de viață sau de moarte" — afirmație care nu conține nici un dram de adevăr.Comerțul Israelului cu cele șase state ale „pieței comune" reprezintă aproximativ 30 la sută din volumul total al comerțului israelian. Dar, importul va fi de 2—3 ori mai mare decît exportul israelian către aceste țări. Problema care se pune Israelului este de fapt ori dependența față de țările N.A.T.O. cu tot cortegiul ei de consecințe nefaste — ori neutralitate, independență și orientarea spre îmbunătățirea relațiilor cu țările socialismului. O asemenea cotitură în politica externă israe- liană ar deschide și în fața comerțului exterior israelian perspective bune. Eliberarea de cătușele dependenței față de monopolurile străine ar avea că urmare echilibrarea treptată a importului și exportului, reducerea treptată a deficitului în balanța comercială.Orientarea spre o politică de neutralitate, spre o politică de pace cu țările arabe ar duce implicit la re- ' ducerea uriașelor cheltuieli militare, cu dezastruoasele lor efecte asupra economiei israeliene.Această cale nouă pentru Israel— calea păcii, a neatîrnării și neutralității — o arată oamenilor muncii, păturilor largi ale poporului, Partidul Comunist din Israel.In rîndurile maselor populare crește nemulțumirea și împotrivirea față de politica guvernului. Un val de greve ale muncitorilor industriali, intelectualilor, funcționarilor de stat, a cuprins țara după anunțarea devalorizării lirei. Numai la greva de protest din 19 februarie au participat peste 100.000 muncitori. Agricultorii ruinați, locatari jefuiți din „shikunim"1), păturile mijlocii pauperizate iau parte în mod tot mai intens la campania împotriva politicii guvernului. Chiar și în rîndurile partidului la putere — Mapai— miniștrii care ocupă posturi cheie în guvern au fost criticați în modul cel mai aspru.Lupta împotriva consecințelor nefaste ale subordonării față de monopoluri devine pe zi ce trece tot mai largă și mai combativă, pe măsură ce clasa muncitoare își întărește rîndurile prin creșterea unității ei de acțiune.

în care au fostFrondizi/lienl n-au fost primite însă cu prea mare entuziasm. Observatorii de presă menționează că la Paris și Bonn nu pot fi trecute cu vederea reacțiile negative pe care aderarea Israelului la „piața comună" le-ar stîrni în țările arabe, ceea ce ar avea desigur influență asupra situației exporturilor către aceste țări. Un alt partener important al „pieței comune", Italia, n-ar dobîndi nici un avantaj din crearea de condiții e- gale de concurență pentru exportul israelian de citrice.Avansurile făcute „pieței comune" de guvernul israelian prin devalorizarea lirei vor avea consecințe tot mai grele pentru economia țării și implicit pentru nivelul de trai al oamenilor muncii.Devalorizarea va provoca în mod inevitabil o scumpire generală a mijloacelor de trai. Prețurile au și crescut la o serie întreagă de articole și servicii, iar în lunile viitoare scumpetea se va extinde și va crește și mai mult. Prețurile Ia încălțăminte urmează să fie majorate cu 20 la sută ; tarifurile la apă cu circa 50 la sută etc.Indexul oficial indică o creștere a prețurilor suportate de consumatori, de la 100 puncte în septembrie 1951, la 316 puncte în ianuarie 1962. Scumpirea traiului a fost însă în realitate mult mai mare. în medie, salariul real zilnic al unui muncitor industrial din Israel a scăzut aproape Ia jumătate din 1949 pînă înainte de devalorizare. Muncitorii agricoli, muncitorii de la lucrările publice, cei ce nu au de lucru decît parțial, precum și muncitorii arabi — primesc un salariu cu mult mai scăzut decît cel al muncitorilor industriali. Chiar și datele statistice oficiale a- rată scăderea sistematică a părții ce revine oamenilor muncii din venitul național. Această pauperizare, totală și relativă, a clasei muncitoare israeliene se va agrava acum și mai mult — atît din cauza rămî- nerii în urmă a salariului nominal față de scumpirea traiului, cît și din alte motive.Planul economic al guvernului, dat publicității odată cu comunicatul devalorizării, cere mărirea producției fără compensarea, decît în infimă măsură, a salariilor pen-

ocupatBuenos telefonică, pre-puncte Aires,concurenței, la creștereazarea : Cheltuielile militare directe înghit aproximativ 14 la sută din venitul național (procentul cel mai ridicat din lume). Cheltuielile militare au crescut de la 460 milioane lire anul trecut, la 712 milioane lire anul acesta. A doua cauză a inflației este invazia capitalului străin — american, care se îndreaptă în mare parte nu spre ramurile productive ale economiei israeliene, ci spre bănci, întreprinderi hoteliere, comerț etc.Inflația permanentă provoacă de fapt deprecierea continuă a lirei israeliene. Ca urmare a acestui fapt la fiecare cîțiva ani are loc o nouă devalorizare. Față de 1948, cursul oficial al lirei israeliene, în comparație cu dolarul, este astăzi 12 ori mai scăzut.Cît privește deficitul balanței merciale, acesta se ridică la milioane dolari anual și este o mare a subordonării economiei raelului față de monopolurile străine. Afluxul de capital monopolist din S.U.A. și țările Europei occidentale impune Israelului importul de mărfuri pe scară mare, fără a crea mărfurilor israeliene posibilități corespunzătoare de export în aceste țări. Importul forțat și exagerat din țările blocului N.A.T.O. împiedică pe de altă parte schimburile reciproce pe care Israelul le-ar putea dezvolta cu țări din afara acestui bloc. Acest cerc vicios a dus la creșterea datoriilor statului pînă la suma de 800 milioane dolari și la extinderea dominației monopolurilor străine asupra întregii economii israeliene.Este de așteptat ca efectele negative ale dependenței israeliene de să se accentueze în legătură planurile de aderare la „piața comună". Ultimul impuls spre devalorizarea lirei a fost dat tocmai de dorința guvernului israelian de a Israelului în t grupare economică europeană. în capitalele tale, avansurile guvernanților israe-

vest-german, francez ș.a.

deco- 350 ur- Is-

o lovitură din agricul- datoriilor la
o®o

Mișcarea 
de eliberare națională 

în insulele MaldiveDELHI 28 (Agerpres). — Prințul moștenitor din insulele Maldive, Didi, care se află în prezent în India, a făcut o declarație corespondenților de presă în care a scos în evidență că populația acestor insule se pronunță cu tot mai multă hotărîre pentru acordarea independenței depline.Insulele Maldive se află la 600 de km sud de India șj au o populație de 100.000 de locuitori Formal, insulele Maldive sînt independente, dar în realitate depind în întregime de Anglia din punct de vedere economic și politic Anglia le-a transformat în baze militare, considerîndu-le de o mare importantă strategică deoarece se găsesc ' murilor aeriene . _________  ____ _Europa, Orientul Apropiat, Asia de sud și Australia.Ziarul „Times of India“ relatează că prințul Didi a adresat guvernului englez o notă în care cere retragerea trupelor engleze de pe teritoriul insulelor Maldive.

la întretăierea dru- și maritime dintre

Greve în Grecia

Devalorizarea se legătură cu cele principale și permanente ale crizei economice israeliene : Inflația și deficitul în balanța comercială. în Israel creșterea circuitului mijloace- grăbi admiterea lor de plăți întrece în permanență ceastă creșterea producției. Prima cauză a acestui proces o constituie militari-

economiei monopolurile străine cu
a- vest- occiden-

’) Locuințe populare tip (N.R.)4

. ATENA. La 26 martie au iiîtrat in grevă 45.000 de muncitori din industria morăritului și a panitica- • ției. Tot în aceeași zi au declarat grevă muncitorii tipografi din Atena ; ei cer majorarea salariilor. La mitingurile care au avut loc la 26 martie la Atena și Pireu, muncitorii din industria morăritului și a panificației au protestat împotriva aderării Greciei la „piața comună“,
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Delegația Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne a sosit în. India

GENEVA 28 (Agerpres). — La 
28 martie, Comitetul celor 18 state nu s-a întrunit în ședință plenară, în sala de consiliu a Palatului Națiunilor din Geneva a avut loc în cursul acestei zile prima ședință a comitetului care studiază măsurile necesare pentru a se ajunge la des tinderea internațională, din care fac parte toate delegațiile care participă la tratativele pentru dezarmare de la Geneva. După cum se știe, acest comitet a fost creat în urma hotărîrii Comitetului celor 18, la propunerea delegației R. P. Romîne.Ședința de miercuri a fost prezidată de delegatul Braziliei.Delegația Republicii Populare Polone, a declarat A. Rapacki, ministrul Afacerilor Externe al R. P. Polone, prezintă spre examinare comitetului plenar o problemă de importanță vitală a cărei soluționare este menită să contribuie la realizarea acordului cu privire la dezarmarea generală și totală. Este

vorba, a spus A. Rapacki, de propunerea prezentată pentru’ prima oară în 1957 de guvernul R. P. Polone cu privire la crearea în cen trul Europei a unei zone denuclearizate. Ținînd seama de părerile unor cercuri occidentale, noi am introdus ulterior unele modificări în planul nostim inițial.Referindu-se în 'continuare la prevederile concrete ale planului polonez, A. Rapacki a subliniat că ideea creării zonei denuclearizate în centrul Europei, rie de alte regiuni zintă și mai multă cît acum cinci ani.spus el, este aprobată în prezent de rnulți oameni din lume. Poziția negativă a guvernului R. F. Germane față de acest plan nu înseamnă cituși de rabilă a cidentale Poloniei.

ca și într-o scale lumii, pre- importanță de- Această idee, a
puțin că o parte conside- populației Germaniei oc- nu sprijină propunerea

Subliniind în încheiere că ideea creării de zone denuclearizate și-a găsit expresia în cuvîntările rostite de mul ți delegați în cursul lucrărilor Comitetului celor 18, A. Rapacki a prezentat spre examinare comitetului plenar memorandumul Republicii Populare Polone cu privire la crearea în Europa a unei zone denuclearizate în care să fie limitat, de asemenea, armamentul clasic.A. Segni, ministrul Afacerilor Externe al Italiei, ce rînd participanți- lor la lucrările comitetului plenar să treacă de la declarații generale la studierea practică a „primelor probleme" și țelurilor concrete, și-a consacrat de fapt discursul încercării de a fundamenta utilitatea planului ele lucru propus de puterile occidentale, în primul rînd de S.U.A. .A luat apoi cuvîntul Corneliu Mănescu, ministrul Afacerilor Externe al R. P. Romîne.unor zone denuclearizate
« e 9

Domnule președinte,Domnilor delegați,„Delegația romînă, așa avut prilejul să subliniez rația din 20 martie, cum am în decla- consideră că sarcina principală căreia Comitetul nostru trebuie să-i consacre toate eforturile este elaborarea ne- întîrziată a unui tratat cu privire la dezarmarea generală și totală.Pronunțîndu-se pentru realizarea dezarmării generale și totale și încheierea unui tratat corespunzător, guvernul romîn se declară totodată în favoarea înfăptuirii oricăror alte măsuri menite să contribuie la destinderea încordării internaționale, să ducă la întărirea încrederii între state și să favorizeze în felul acesta dezarmarea generală și totală.Ne exprimăm satisfacția că Comitetul plenar,^creat de conferință în acest scop, își începe astăzi activitatea. Acum este de cea mai mare importanță să stabilim acele probleme esențiale în care trebuie să se ia măsuri vizînd reducerea tensiunii internaționale.După părerea delegației romîne, asemenea propuneri sînt enumerate în memorandumul prezentat de U- niunea Sovietică la 26 septembrie 1961.
Guvernul Republicii Populare Ro

mîne acordă o atenții deosebită în
țelegerilor pe plan regional, inclusiv 
creării unor zone denuclearizate în 
Europa, Africa și alte părți ale 
lumii, socotind că înfăptuirea unor 
astfel de măsuri ar reprezenta o 
contribuție substanțială la rezolva
rea problemei dezarmării, la înlătu
rarea pericolului izbucnirii unui 
nou război. Poziția țării noastre în această problemă a fost recent reafirmată în răspunsul guvernului romîn adresat secretarului general provizoriu al O.N.U., în legătură cu rezoluția 1664 adoptată la a 16-a sesiune a Adunării Generale a Națiunilor Unite.

Cuvîntarea
Ministrului de Externe 

al R. P. Romîne

litare străine. Aceasta ar corespunde 
în cel mai înalt grad intereselor fun
damentale ale popoarelor țărilor 
balcanice și ar depăși cu mult ca 
importanță limitele acestei regiuni 
geografice”.Guvernele unor țări din această regiune s-au declarat de acord cu aceste propuneri în repetate rînduri. Guvernul Republicii Populare Bulgaria s-a pronunțat în favoarea măsurilor cu privire la crearea unei zone denuclearizate în Balcani.Guvernul Iugoslaviei a sprijinit, de asemenea, aceste măsuri. Realizarea unei zone denuclearizate în sud-estul aderarea regiuni.Opinia nice a făcut o bună primire nerilor Republicii Populare Romîne, ceea ce a arătat că ele corespund năzuințelor și intereselor vitale ale tuturor popoarelor balcanice. Propunerile țării noastre au în prezent o actualitate cu atît mai märe, cu cît ideea înțelegerilor regionale și a zonelor denuclearizate a dobîndit o largă recunoaștere în viața internațională, găsindu-și expresia și în rezoluții ale O.N.U., cum ar fi, de pildă, cea referitoare .la transformarea Africii într-o zonă denucleari- zată.

Țara noastră va continua să de
pună toate străduințele pentru rea
lizarea propunerilor sale, cu convin
gerea că crearea unei zone denu
clearizate în sud-estul Europei ar 
sluji atît dezvoltării relațiilor de 
bună vecinătate în Balcani, cît și 
cauzei păcii și dezarmării generale.

Delegația romînă propune ca acest 
Comitet plenar să înscrie pe ordinea 
de zi studierea și stabilirea cu pri
oritate a măsurilor care să ducă la 
constituirea de zone denuclearizate, 
în diferite regiuni ale lumii, ca un 
pas însemnat în direcția destinderii 
și a realizării dezarmării generale și 
totale“.

★Apoi a luat cuvîntul V. A. Zorin, locțiitor al ministrului Afacerilor Externe al U.R.S.S.
V. A. Zorin a arătat că reprezentanții statelor membre ale Comitetului celor 18 au trecut deja în mod practic la înfăptuirea sarcinii lor — aceea de a elabora acordul^cu. privire la dezarmarea generală și totală. Preambulul tratatului cu privire la dezarmarea generală și totală, propus de delegația sovietică, n-a întîmpinat obiecții din partea Comitetului plenar. Acum trebuie doar să se facă o redactare definitivă a preambulului, ținîndu-se seama de unele observații Æacute în timpul discuției.Discuția generală care s-a încheiat de curînd, a spus V. A. Zorin, a arătat că există deja condiții pentru elaborarea și înfăptuirea de urgență a unor măsuri menite să ducă la însănătoșirea situației internaționale și să contribuie la realizarea unui acord cu privire la dezarmarea generală și totală.Sîntem de părere că trebuie să începem cu adoptarea celor mai simple hotărîri care pot fi ușor înțelese de milioane de oameni și care ar reduce primejdia izbucnirii unui război.- Se înțelege de la sine că atît alegerea acestor măsuri, cit și traducerea lor în viață, trebuie căutăm ca nici un stat sau grup state să nu poată obține vreun vantaj militar și ca securitatea fie asigurată tuturor statelor egală măsură.în Comitet a fost larg sprijinită ideea creării în întreaga lume de zone în care să nu existe arma atomică și arma cu hidrogen, și în favoarea acestei idei s-au pronunțat într-o formă sau alta delegațiile Braziliei, Suediei, Indiei, Poloniei, Romîniei, Mexicului, Republicii Arabe Unite, Cehoslovaciei, Bulgariei, Etiopiei.în memorandumul guvernului sovietic din 26 septembrie 1961 se atrage atenția asupra faptului că crearea unor astfel de zone ar micșora probabilitatea izbucnirii conflictelor militare, ar preveni posibilitatea difuzării primejdioase a armei nucleare unor noi țări și continente, ar contribui la stabilirea unei atmosfere de încredere în relațiile dintre .state.................................
V. A. Zorin a subliniat că guver

nul sovietic sprijină întru totul pro- f

în în să dea- să în

CERCETĂRILE EFECTUATE 
CU AJUTORUL SATELITULUI 

LANSAT DE U. R. S. S.five, Grime, precum și de ambasadorul R. P. Romîne în India, Iancu Horațiu.In aceeași zi, după vizitarea orașului, la reședința guvernatorului statului. Maharashtra, Sri Prakasha, între acesta și membrii delegației a avut loc un schimb de păreri care s-a desfășurat într-o atmosferă de cordialitate și prietenie.La 27 martie, delegația M.A.N. ș-a îndreptat pe calea aerului spre orașul Ahmadabad..
■o® o——7-............ ....

BOMBAY 28 (Agerpres). — La 26 martie delegația Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne, condusă de acad. Ștefan S. Nicolau a sosit în India.La aeroportul Santa Cruz din Bombay, delegația a fost întîmpi- nată de președintele Consiliului Legislativ al statului Maharashtra, V. S. Page, de vicepreședinta Consiliului legislativ, J. T. Sipahimalanr, și vicepreședintele Adunării Legisla-

In legătură cu lansarea la 16 5 
martie 1962 in Uniunea Sovietică f 
a unui satelit artificial al Pămînyț 
tutui, un corespondent al ,,PRAV-:i ' DEI" a solicitat pe prof. I. L. 
Alpert, doctor în științe fizico- ’ 
matematice, să vorbească despre 
una din cercetările importante e- 
fectuate cù ajutorul acestui sa
telit. Prof. Alpert a declarat ur- 1 
mătoărele : ' -

Programul prevede cercetarea 
structurii ionosferei și a regiunii , 
mediului interplanetar, cea mai 
apropiată de Pămint.

Semnalele radio emise de Sa
telit au oferit posibilitatea atît 
oamenilor de știință sovietici, cît 
și celor de peste hotare, să cerce
teze starea ionosferei și a mediu- 1 
lui interplanetar deasupra între
gului glob pămîntesc.

Primele înregistrări obținute 
au și arătat că metoda de cerce
tare a ionosferei și a mediului 
interplanetar cu ajutorul obser- 1 
națiilor asupra undelor de radio 
coerente, metodă pe care o apli- < 
căm, se dovedește a fi pe deplin 
justificată. In momentul de față - aceste observații se efectuează 
în mod sistematic. <

D. Rusk, și ministrului Afacerilor Externe al Canadei, H. Green.Guvernul Cehoslovaciei, a declarat ministrul Afacerilor Externe al R. S. Cehoslovace, V. David, este gata să-și asume toate obligațiile ce decurg din acordul cu privire la crearea în centrul Europei a unei zone denuclearizate și a unei zone cu armament clasic limitat, propus de Republica Populară Polonă, dacă acest lucru îl va face R.F.G. V. David și-a exprimat convingerea. că Comitetul plenar va examina în timp util propunerile cuprinse în memorandumul guvernului Republicii Democrate Germane trimis Comitetului celor 18 state pentru dezarmare.H. Green, ministrul Afacerilor Externe al Canadei, a insistat din nou ca în Comitetul plenar să fie examinată în primul rînd declarația propusă de cl cu privire la folosirea în scopuri pașnice a spațiului cosmic.Apoi a urmat la cuvînt ministrul Afacerilor Externe al R. P. Bulgaria, K. Lukanov. Ne-am întrunit, a spus el, pentru a examina succesiunea problemelor care figurează pe ordinea de zi a Comitetului plenar. Fără îndoială, problema pusă de reprezentantul Canadei este extrem de importantă și cerc să fie examinată de urgență. Această problemă însă face parte în întregime din problema dezarmării și de aceea ea trebuie examinată în legătură cu examinarea tratatului cu privire la dezarmarea generală și totală al cărui proiect prezentat de Uniunea Sovietică prevede încă în prima etapă distrugerea tuturor mijloacelor pentru transportul armei nucleare, inclusiv a rachetelor cosmice.K. Lukanov a sprijinit propunerea de a se încheia un pact de neagresiune între N.A.T.O. și țările participante la Tratatul de la Varșovia. Reprezentantul Bulgariei a sprijinit de asemenea propunerile reprezentanților Etiopiei și Poloniei și a subliniat în mod deosebit necesitatea creării unei zone denuclearizate în Balcani.Reprezentantul Marii Britanii a declarat că delegația sa va studia cu atenție toate propunerile și și-a exprimat speranța că se vor găsi probleme asupra cărora toate delegațiile vor cădea de acord că trebuie discutate în prima etapă a lucrărilor Comitetului plenar. în a- ceastă ordine de idei, el a rugat pe copreședinți să studieze toate propunerile prezentate și să hotărască ce probleme concrete ar putea fi examinate la următoarea ședință a Comitetului plenar.A. Myrdal, reprezentanta Suediei, a acordat în cuvîntarea sa o mare atenție creării zonelor denuclearizate. Totodată ea a sprijinit și alte propuneri, ca fiind propuneri care se cer examinate în primul rînd, în special propunerea ministrului A- facerilor Externe al Canadei.Delegatul Indiei, M. Desai, a făcut o propunere proprie în ce privește succesiunea examinării problemelor în Comitetul plenar, cerînd ca pe prim plan să figureze problemele privitoare la încetarea experiențelor nucleare și la crearea zoneloi' denuclearizate. El și-a exprimat speranța că la viitoarea sa ședință Comitetul plenar va putea începe o activitate organizată și concretă.Apoi a luat din V. A. Zorin. El a tea schimbului de vut loc la ședință majoritatea vorbitorilor au pentru stabilirea ordinii precise a lucrărilor viitoare a Comitetului plenar.V. A. Zorin, precum și reprezentantul S.U.A., A. Dean, în calitate de copreședinți ai Comitetului plenar, au fost de acord cu propunerea ca la viitoarea ședință a Comitetului plenar ei să-și spună părerea în legătură cu ordinea examinării problemelor care vor fi înscrise pe ordinea de zi a Comitetului plenar.După o scurtă declarație făcută de J. Wachuku, ministrul Afacerilor Externe al Nigeriei, care a propus ca cei doi copreședinți să prezinte Comitetului plenar nu numai lista problemelor stabilite de comun a- cord, dar și lista problemelor asupra cărora nu s-a reușit să se cadă de acord, ședința a luat sfîrșit.

Pentru cooperare științifică internațională
Cnvintarca reprezentantului romîn în comitetul 0. N. U. 

pentru folosirea in scopuri pașnice a spațiului extra atmosicric

Republica Populară Romînă susține propunerile guvernului polonez de creare în Europa centrală a unei zone denuclearizate și consideră că adoptarea unor măsuri similare în alte regiuni ale globului ar contribui la întărirea securității internaționale.Convins că guvernele tuturor statelor, indiferent de orînduirea lor, pot și trebuie să joape un rol activ în vederea stabilirii unei atmosfere de destindere și încredere mutuală, guvernul romîn a propus încă din 1957 realizarea unei înțelegeri între statele regiunii balcanice în vederea asigurării păcii în această regiune. Dezvoltînd propunerile sale din 1957, guvernul romîn a susținut, în declarația sa din 7 iunie 1959, necesitatea transformării regiunii din sud-estul Europei într-o zonă lipsită de arme atomice.Ținînd seama de importanța internațională a acestor acțiuni, guvernul romîn a propus discutarea la cea de-a 15-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. a punctului „ac
țiuni pe plan regional în vederea 
îmbunătățirii relațiilor de bună ve
cinătate dintre state europene apar- 
ținînd unor sisteme social-politice 
diferite”.După cum a subliniat președintele Consiliului de Stat al R.P. Romîne și conducătorul delegației romîne la a 15-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., Gh. Gheorghiu-Dej, „Am 
formulat propunerile noastre cu 
convingerea că regiunea balcanică 
poate fi transformată într-o zonă a 
păcii, fără armament atomic, rampe 
de lansare a rachetelor și baze mi-

★punerea de transformare a Africii într-o zonă denuclearizată și cheamă toate celelalte state și, în primul rînd, puterile care dețin arma nucleară, să respecte o hotărîre în acest sens.Alte măsuri, a declarat în continuare V. A. Zorin, care fără îndoială merită să fie examinate fără întîrziere de către Comitet, sînt după părerea noastră, măsurile împotriva răspîndirii continue, a armei nucleare. Considerăm că în momentul de față există posibilitatea de a se încheia un acord potrivit căruia puterile nucleare și-ar asuma obligația de a nu transmite arma nucleară altor țări, iar statele care nu dețin arma nucleară să-și asume obligația de a nu produce această armă și de a nu și-o procura de la puterile nucleare.V. A. Zorin a declarat că o a treia măsură urgentă care trebuie să fie examinată este propunerea de a se încheia un pact de neagresiune între țările membre ale N.A.T.O. și ale Tratatului de la Varșovia.în sfîrșit, delegația sovietică consideră indicat ca următoarea măsură să fie discutarea și realizarea unei înțelegeri în problema interzicerii propagandei de război. Aceasta este o măsură simplă și clară și, după părerea noastră, realizarea unui acord în această privință nu trebuie să dea naștere la nici un fel de greutăți.Zorin s-a referit apoi la propunerile unor delegații prezentate în cadrul discuției generale din Comitetul celor 18 pentru examinarea unor măsuri separate.-'Secretarul de Stat al S.U.A., Rusk, a vorbit în a- ceastă ordine de idei despre reducerea cu 30 la sută a mijloacelor de transportare a . armei nucleare, precum și a principalelor tipuri de armament clasic, cit și despre -,încetarea producției de materiale fisionabile în scopuri militare. Reprezentantul sovietic a subliniat-cîLa- ceste propuneri .'afectéaza ..mimare măsură diferite laturi ale proccsu- .-------- -------- c-, ---- — . .—lui de dezarmare și de aceea,:, ele. ..GENEVA 28 (Agerpres).. — TASS: S. K. Țarapkin a. făcut, o declarație, trebuie să fie examinate în legă- La . 27 martie, ministrul Afacerilor *tură, cu capitolele corespunzătoare Externe al U.R.S.S., A. A,.Gromîko, GENEVA 28 (Agerpres) ale tratatului de dezarmare gene- a oferit o recepție în cinstea dele- rală și totală și trebuie să-și găsească realizarea practică în cadrul ticipă la lucrările Comitetului celor soluționării acestei probleme. A îp- 18 state pentru dezarmare, credință êxâmïnât'èâ' äcestöfr pro- ' ' "La- "recepția care s-a"desfășurat bleme Comitetului plenar, a decla- într-o atmosferă caldă, tovărășească,

Europei este în funcție de celorlalte state ale acesteipublică din țările balca- propu-

★rat el, înseamnă a-1 îndepărta de Ia sarcina sa directă.într-o scurtă cuvîntare, reprezentantul Etiopiei a chemat Comitetul plenar să dea o formă concretă rezoluțiilor adoptate de Adunarea Generală a O.N.U. privind declararea Africii zonă denuclearizată, interzicerea' folosirii armei nucleare și măsurile pentru preîntîmpinarea difuzării armei nucleare.Reprezentantul S.U.A., A. Dean, a cerut să se studieze amănunțit toate propunerile, fapt care, după cum s-a exprimat el, nu va permite Comitetului plenar să se abată de la calea cca justă. El a încercat însă totodată să pună Ia îndoială propunerea Republicii Populare Polone privitoare la crearea în centrul Europei a unei zone denuclearizate în care să fie limitat armamentul clasic. A. Dean a insistat ca Comitetul plenar să accepte programul de activitate propus de guvernele occidentale și, în special, propunerile secretarului de Stat al S.U.A.,
28 (Agerpres).GENEVAMiercuri la prînz la sediul delegației R.P. Romîne a avut loc o întâlnire prietenească în cadrul căreia s-a desfășurat un schimb de vederi între delegațiile R.P. Romîne și U.R.S.S, participante la lucrările Comitetului celor 18 state pentru dezarmare de la Geneva legate de desfășurarea cestui comitet.Din partea sovietică A. A. Gromîko, V. A. Kuzmin, ambasadorul? Berna, iar din partea nelîu Mănescu, George Macovescu, generaLmaior Constantin Șandru și lacob Ionașcu, reprezentant perma- ,,nent ad-interim al, R.P. Romîne pe

nou cuvîntul subliniat utilita- păreri care a a- și a arătat că fost

NEW YORK 28 (Agerpres). — Comitetul O.N.U. pentru folosirea în scopuri pașnice a spațiului extra atmosferic își continuă lucrările. Numeroșii delegați au expus punctele lor de vedere față de această problemă.Luînd cuvîntul în numele delegației R. P. Romîne, Mihail Hașeganu, a subliniat, printre altele, că au început să se contureze bazele unei colaborări în domeniul folosirii pașnice a spațiului extra atmosferic. El a arătat că majoritatea discursurilor rostite pînă acum dovedesc că delegații înțeleg importanța și necesitatea colaborării în acest domeniu și sprijină această colaborare.M. Hașeganu a subliniat că R. P. Romînă a urmărit cu un interes deosebit succesele înregistrate în domeniul cercetării spațiului extra atmosferic și că oamenii de știință ro- 
mîni, care dispun de mijloace teh
nice moderne, s-au străduit să con-
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Incidente la Lisabona
LISABONA. După cum am mai anunțat, studenții de la Universitatea din Lisabona au declarat luni o grevă de protest împotriva refuzului autorităților portugheze de a le permite organizarea sărbătoririi „Zilei studenților". Agențiile de presă relatează că studenții s-au masat în fața clădirii universității, însă poliția i-a atacat în mod sălbatic încercînd să-i împrăștie. Cîțiva studenți au fost răniți. în cele din urmă, autoritățile au fost nevoite să accepte sărbătorirea „Zilei studenților“ în universitățile portugheze.

tribuie la eforturile generale de ex
plorare pașnică a spațiului extra 
atmosferic efectuind o serie de studii 
utile în cadrul Anului Geofizic Inter
național și cu alte prilejuri.In încheiere reprezentantul R. P. Romîne a spus : „Guvernul romîn se 
pronunță în favoarea cooperării 
științifice internaționale pe baza e- 
galității și avantajelor reciproce. In 
acest sens organismele științifice ro
mîne silit gala să contribuie la acti
vitatea internațională în domeniul 
folosirii pașnice a spațiului extra 
atmosferic"
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Detașamentele de partizani din Guatemala care luptă împotriva 
regimului dictatorial al generalului Ydigoras Fuentes își intensifică ac
țiunile pe tot cuprinsul țării. In fotografie : Un tren care transporta 
întăriri și muniții pentru trupele dictatorului a fost aruncat în aer de 
forțele patriotice.
' .. ' ■ =♦♦ «___ '____ -______ _ =----------------

Evenimentele din Algeria și Franța
Acțiuni criminale ale Bandelor o. A. s.PARIS 28 (Agerpres). — Potrivit știrilor sosite din Algeria, ultraco- lonialiștii își continuă acțiunile criminale. La 27 martie Oranul a fost paralizat de „greva“ care a fost ordonată de O.A.S. Orașul și-a înce- . tat activitatea, a fost lipsit de curent electric, legătura între Oran și metropolă a fost întreruptă. Colonialiștii au deschis la Oran focul a- supra cartierelor locuite de arabi. S-au înregistrat morți și răniți.Potrivit agenției FRANCE PRESSE, 

în cursul acțiunilor sîngeroase puse 
la cale de O.A.S.-iști în principalele 
orașe algeriene, numărul victimelor 
se ridică Ia 17 morți și 88 răniți.

Corespondenții ziarelor pariziene 
subliniază în unanimitate dîrzenia 
excepțională a populației arabe, care, 
îndeplinind indicațiile Frontului de 
Eliberare Națională a Algeriei, nu 
cedează în fața provocărilor colonia
liștilor.

se află în pri-locul ataculuigrav rănit. Viața sa me j die.Poliția sosită la banditesc „nu a putut“ să descopereurmele criminalilor care au dispărut.Numeroși locuitori ai acestui a- rondisment al Parisului, indignați de acțiunile criminale nepedepsite ale O.A.S., vizitează sediul P. C. Francez din arondismentul 18, ce- rînd adoptarea de măsuri eficiente pentru menținerea ordinei.
*PARIS 28 (Agerpres). —'în dimineața zilei de-28 martie, un grup de huligani fasciști, membri ai O,A.S., au tras cu pistoale automate astipra sediului P.C. Francez din Lyon. Atacul criminal al fasciștilor din O A.S. nu s-a soldat cu victime.

Aiacuri banditești 
împotriva unor sedii 

ale P. G FrancezPARIS 28 (Agerpres). —Asasinii din „Organizația armată secretă“ au săvîrșit în noaptea de 27 spre 28 martie un atac banditesc împotriva sediului organizației Partidului Comunist Francez din arondis- mentul 18 al capitalei Franței.. Patru criminali înarmați din O.A.S. au atacat doi comuniști care păzeau voluntar sediul. Cu lovituri de pumnal a fost asasinat comunistul Georges Basoch, în vîrstă de 24 de ani. Tovarășul său, Joseph Martin, a fost
§ € IU

Mesaju! de răspuns 
adresat de Ben Khedda 

lui N. S. HrușciovMOSCOVA 28 (Agerpres). — TASS: La Moscova a fost dat publicității mesajul de răspuns al președintelui guvernului provizoriu al Republicii Algeria, Ben Khedda, adresat președintelui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Nikita Hrușciov.în mesaj se subliniază că guvernul provizoriu al Republicii Algeria consimte cu satisfacție să stabilească legături diplomatice cu Uniunea Sovietică. El este convins că „aceste relații vor contribui în mare măsură la întărirea legăturilor de prietenie care unesc țările noastre și le va permite să realizeze o colaborare rodnică“.Ben Khedda subliniază că poporul algérian nu a uitat ajutorul și sprijinul permanent pe care i le-a acordat întotdeauna Uniunea Sovietică pentru a obține victoria în lupta sa.
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In Siria armata a preluat putereaPARIS 28 (Agerpres). — După cum transmite agenția „France Presse” președintele comandamentului suprem al forțelor armate-siriene, luînd' cuvîntul la postul de radio -Damasc, a dat citire unui apel adresat poporului sirian în care se vorbește de hotărîrea armatei de „a înlătura de la putere elementele complotiste” pentru a „apăra Republica Araba Siria și unitatea ei”. Armata a luat puterea în mîinile sale „pînăc.înd va fi transmisă unui mase, postul de radio Londra a co- guverri care va fi format, din elemente devotate și credincioase revoluției”. In apel se subliniază că armata controlează situația în țară și este gata „să dea o lovitură zdrobitoare tuturor celor care încearcă să , tulbure ordinea, să atenteze la
— ■— , ♦»♦LL’.:'.____ _

securitatea și la stabilitatea statului”.In ceea ce privește politica externă, în apel se arată că armata „promovează- o politică de neutralitate pozitivă,^ de neparticipare la blocuri, de respectare a normelor și tratatelor internaționale și a principiilor Cartei O.N.U.".
★LONDRA 28 (Agerpres). —Referindu-se la postul de radio Datmunicat că, în dimineața de 28 martie, comandamentul forțelor armate ale Republicii Arabe Siria a dizolvat Adunarea Constituantă, deoarece ,.nu și-a îndeplinit obligațiui " Guvernul a demisionat. La orcul, forțelor armate toate aerodromurile, au fost închise.
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IERUSALIM. — Incheindu-și miercuri intervenția sa de răspuns la pledoaria apărării în instanța unde se judecă apelul criminalului de război Adolf Eichmann, procurorul general Hausner a cerut Curții Supreme israeliene să confirme condamnarea la moarte pronunțată în decembrie împotriva lui Eichmann. Joi, avocatul Servatius urmează să facă în fața Curții o ultimă declarație. Verdictul final urmează să fie pronunțat peste aproximativ o lună.
TOKIO. La 27 martie, la sediul Consiliului japonez din Tokio împotriva armelor atomice și cu hidrogen a fost prezentat filmul romînesc „S-a furat o bombă“.
NEW YORK. Luînd. cuvîntul la conferința de presă din 27 martie, U Thant, secretar general provizoriu al O.N.U., a confirmat, de fapt, .că interpusul colonialiștilor, Chombe, continuă să saboteze reunificarea Congoului și să-și asume rolul „de

TOKIO. Agențiile de ță că la 28 martie în ponie a început un uriaș val de acțiuni ale muncitorilor în semn de solidaritate cu greva docherilor japonezi declarată la 27 martie în cadrul ofensivei de primăvară a poporului japonez.
Peste 4 milioane de muncitori a- 

parținînd unor uniuni sindicale afi
liate Consiliului general al sindica
telor din Japonia au declarat greve cerînd îmbunătățirea condițiilor de trai.

WASHINGTON. Potrivit datelor oficiale, în cursul lunii februarie s-a înregistrat o nouă creștere a prețurilor la articolele alimentare. Oficialitățile' Departamentului Muncii al S.U.A. declară că și în cursul lunii martie costul vieții va înregistra „o oarecare creștere“. Luther Hodges, ministrul. Comerțului al S.U.A., a declarat că prevederile administrației Kennedy privind creșterea ritmului producUei-âmerieane. au . fost :„pfea-=^0F^Hât5Șțl^-’iK^aga#;^#-Thant -.raiului trandafirii“. P” ° In tnli’âhai’âci nÄv’iiefMrS'H — nnv« '■•a 1

denților cu privire la măsurile pe care intenționează să le ia comandamentul O.N.U. dacă Chombe va face să eșueze tratativele de la Leopoldville. El a declarat doar că în această privință „există anumite planuri“.
BUDAPESTA. După cum relatează agenția M.T.I., Ministerul Afacerilor Externe al R. P. Ungare a adresat guvernului R. F. Germane o notă în care protestează împotriva faptului că pe teritoriul Germaniei occidentale este organizată o activitate de spionaj și subversivă împotriva R. P. Ungare. In acest scop sînt. folosiți fasciști unguri, contrarevoluționari și criminali de drept comun fugiți din Ungaria.
NEW YORK. U Thant, secretarul general provizoriu al O.N.U., a anunțat numirea locotenent-generalului Kebede Geere (Etiopia) în funcția de comandant al forțelor O.N.U. din Congo. El urmează locotenent-gene- ...................    * ‘ : Sean •. Mçkeoryn (Irlanda), 

nu a răspuns’la întrebarea cotespoh- care a cerut să fie înlocuit.

presă anun- întreaga Ja-Cehoslovace, A. Ra- Afacerilor Externe C. Mănescu, minis- Externe al R. P. ai delegațiilor
au luat parte K. Lukanov, ministrul Afacerilor Externe al R. P. Bulgaria, V. David, ministrul Afacerilor Externe al R. S. packi, ministrul al R. P. Polone, trul AfacerilorRomîne, membri U.R.S.S., R. P. Bulgaria, R. P..Polone, R. P. Romîne, R. S. Cehoslovace, ziariști. .

★GENEVA 28 (Agerpres). — TASS. La.-.2Ț martie a avut loc ședința subcomitetului pentru interzicerea experimentării -armei nucleare,’ creat de Comitetul celor 18 state- pentru dezarmare....... ... , La-ședință, la care au. participat.lingă Oficiul european al. O.N.U. . reprezentanții U.R.S.S., S,y.A. și ■ ■-s-.’ j * .Marii Britanii, delegatul':” sovietic_____________________________________ -GENEVA 28 (Agerpres)...— TASS: “ “ '' .............. trebuie să fie examinate în legă-... Ùa.i. 2T martie, ministrul Afacerilor .

în probleme activității a-au participat Zorin și I. I.U.R.S.S. la romînă Cor-

gațiilor țărilor socialiste,- care par- ). — La 27 martie, D. Rusk, secretar de Stat al S.U.A., conducătorul delegației S.U.A. la Comitetul celor 18 state pentru dezarmare, a părăsit Gene- va,-plecînd cu avionul la Washing- ■ ton.
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