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Rezervele interne
mai larg valorificate

aceste lucrări sint gos-

executat o lucrare cu 
după care s-a aplicat 

manuală la peste 4.000planificat 
redus. în 
ar fi pu- 
de lei e- 

încă
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Uzinele metalurgice „Grivița“ din 
București. Din această întreprindere 
pleacă în fiecare lună spre diverși 
beneficiari din țară sute de tone 
de fier-beton, de cuie, sîrmă trefila
tă și alte produse importante. Prin 
rîvna muncitorilor și tehnicienilor, 
în primul trimestru al acestui an 
planul producției globale a fost în
deplinit în proporție de 103,7 la 
sută. în întîmpinarea zilei de 1 Mai, 
colectivul de aici a obținut noi rea
lizări : planul producției globale pe 
luna aprilie a fost îndeplinit în pro
porție de 101,95 la sută.

în lupta pentru sporirea produc
ției și îmbunătățirea calității pro
duselor — obiectiv important în în
trecere — munci
torii și tehnicienii 
n-au pierdut din 
vedere nici latura 
economică a pro
ducției. Această 
preocupare s-a re
flectat, de altfel, 
în obținerea de e- 
conomii suplimen
tare la prețul de cost, în primul tri
mestru, în valoare de 65.000 Iei. S-a 
acționat mai ales asupra micșorării 
consumului de materii prime și ma
teriale care, la unele sortimente, 
are o greutate specifică mare în cos
tul produselor. La oțel-beton, de 
pildă, consumul specific de metal a 
fost redus cu aproape 4 kg. pe tona 
de laminate. Prin ce mijloace ? La- 
minatorii știu din propria lor expe
riență că cu cît țagla stă mai puțin 
în cuptorul de încălzire, cu atît este 
mai mic procentul de oxidare și, 
deci, se micșorează și pierderile de 
metal. De aceea au accelerat ritmul 
de laminare, adică au evitat ca ța- 
glele să stea în cuptor mai mult timp 
decît era nevoie. La banda lamina
tă la rece s-a realizat, de aseme
nea, o economie de 2 kg la fiecare 
tonă produsă. Calculele arată că în 
primele 3 luni ale anului s-au ob
ținut economii la materia 
peste 19.000 lei.

Prin reducerea altor 
sub cele planificate — la

DÏN ACTIVITATEA 
COLECTIVULUI UZINELOR 

METALURGICE „GRIVIȚA" 
PENTRU REDUCEREA 
PREȚULUI DE COST

un plan concret de măsuri 
reducerea consumului speci- 
materii prime și materiale, 
un fapt pozitiv că s-a făcut

La întreținerea
■f

— culturilor —
Mari suprafețe prășite

Colectiviștii din raionul Zimnicea 
au dat prima prașilă pe întreaga su
prafață de 3.200 ha însămînțate cu 
floarea-soarelui șt pe cele 1.235 ha 
cultivate cu sieclă de zahăr. Sprijiniți 
de mecanizatorii de la S.M.T. Ulmu
le), colectiviștii au trecut la prășitul 
porumbului. Pe o supraiață de peste 
8.000 ha s-a 
sapa rotativă, 
prima prașilă 
ha porumb.

Fruntașe în 
podăriile colective din Cervenia, Bra- 
gadiru, Șoimu șl Suhaia. (De la Co- 
man Florică, Centrul de radioiicare 
Zimnicea).

însemnate economii 
în producție

—————————
Muncitorii din industria carboni

feră dezvoltă întrecerea socialistă 
pentru a depăși realizările din 
primul trimestru al anului acesta, 
cînd au atins o productivitate pe 
fiecare post cu aproape 4 la sută 
mai mare decît în același inter
val de timp din anul trecut Ca 
urmare a preooupării pentru folo
sirea cît mai productivă a utila
jelor, el au realizat, pînă la în
ceputul acestei luni, peste preve
derile planului, aproape 112.000 
de tone de cărbune cocsificabil 
și energetic. Aproximativ jumă
tate din acest spor de producție 
este rezultatul creșterii producti
vității muncii. Minerii au obținut 
și alte rezultate economice impor
tante. Numai în primul trimestru 
al anului, ei au realizat peste 
prevederi, prin reducerea prețu
lui de cost, economii de peste 
6.000.000 lei. (Agerpres)

Consfătuire cu lucrătorii

prițnă de

cheltuieli 
energie 

electrică, apă, cheltuieli de fabrica
ție și cheltuieli generale ale între
prinderii etc. — au fost realizate 
economii de peste 280.000 lei.

Bilanțul primului trimestru în ce 
privește reducerea prețului de cost 
este pozitiv. El arată că întregul co
lectiv al uzinei s-a străduit, însufle
țit de exemplul comuniștilor, să 
gospodărească mai bine materia pri
mă, să închidă 
care se scurgeau 
portante.

Dar în ciuda 
în primul trimestru unele rezer
ve interne au fost insuficient 
puse în valoare, fapt care a împie
dicat ca prețul de cost să fie redus 
și mai mult. în primul rînd, nu s-a 
acționat cu destulă perseverență 
pentru reducerea consumului spe
cific de materii prime la toate sor
timentele. Bunăoară, la profilele la
minate triplu cornier, consumul de 
metal a fost mult depășit 
norma planificată. La fel 
pentru cuie și la altele, 
din urmă sortiment — ca 
■' la celelalte — depășirea consu
mului specific nu este cu nimic jus-

Succese 
la G. À. C. Ciacova

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii”). — 
Colectiviștii din comuna Ciacova, 
raionul Deta, grăbesc lucrările de în
treținere a culturilor. Membrii celor 
două brigăzi de cîmp conduse de Au
rel Motoc și Emil Cionea au pornit o 
vie întrecere la prășitul sieclei de 
zahăr și ilorii-soarelui. Rezultatul : pe 
cele 80 ha sieclă de zahăr și 20 ha 
sfeclă furajeră s-a terminat prima 
prașilă și s-au început răritul și praștia 
a 2-a. Pe 60 ha floarea-soarelui s-a 
dat, de asemenea, o prașilă mecanică 
și pe 30 ha și o prașilă manuală.

Colectiviștii din Ciacova au început 
zilele acestea și lucrările de îngrijire 
la porumb.

Pe ogoarele raionului
Brăila

BRĂILA (coresp. „Scînteii”). — Pe 
ogoarele raionului Brăila se lucrează 
intens la întreținerea culturilor prăsi
toare. Membrii G.A.C. „7 Noiembrie” 
din comuna Movila Miresei, ajutați de 
mecanizatorii de la S.M.T. Traian-sat, 
au executat pînă acum prima prașilă 
pe o suprafață de 55 ha cu floarea- 
soarelui șl au lucrat cu sapa rotativă 
o supraiață de 600 ha cu porumb.

In întregul raion au fost întreținute 
cu sapa rotativă peste 5.300 ha însă
mînțate cu porumb, iar 1.500 ha culti
vate cu floarea-soarelui au fost pră-

misit da la începutul anului șl pînă acum materiale 
în valoare de peste 7.000 lei. In fotografie : înainte 
de a începe lucrul la un nou produs, șeful de brigadă 
se consultă cu membrii colectivului său.

(Foto : Gh. Vințilă)

Brigada de lăcătuși condusă de Dumitru Ivan din 
sectorul III montaj al atelierelor „9 Mai“ din Capi
tală, se numără printre colectivele fruntașe din între
prindere. Lucrînd la diferita utilaje pentru fabricile de 
ciment sticlă și cărămidă, această brigadă a econo-
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CLUJ (coresp. „Scînteii“). — Ieri, 
a avut loc la Cluj o consfătuire cu 
lucrătorii din panificație și desfa
cerea pîinii. Au participat fruntași 
în producție, ingineri și tehnicieni de 
la întreprinderea regională de pa
nificație, lucrători ce se ocupă cu 
transportul și desfacerea, reprezen
tanți ai comitetelor executive ale 
sfaturilor populare raionale.

Consfătuirea, care a prilejuit un 
util schimb de experiență, a stabi
lit noi măsuri ce urmează să fie 
luate pentru îmbunătățirea continuă 
a calității produselor de panificație.'

unele canale prin 
altădată sume im-

acestor strădanii,

față de 
la sîrma 
La acest 
de altfel

o serie de 
îndeajuns 

a așteptat

cost nu

tificată, întrucît n-a intervenit vreo 
schimbare nici în structura materiei 
prime și nici în cea a produsului fi
nit. Se poate afirma că dacă și la 
aceste sortimente s-ar fi lucrat mai 
cu grijă, dacă s-ar fi făcut simțit 
mai puternic și aici spiritul gospo
dăresc, consumul specific 
putea fi respectat și chiar 
acest fel, colectivul uzinei 
tut adăuga la cele 65.000
conomii realizate peste plan 
cel puțin 30.000 de lei. S-a cheltuit 
peste prevederi și la alte capitole ale 
prețului de cost.

Biroul organizației de bază din 
uzină s-a sesizat de faptul că la 
unele capitole ale prețului de cost

.,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|||||||||lllllllllllllllllll^ — și îndeosebi la --------------------------------■ materia prima din 
care se realizează 
diferite sortimen
te — cheltuielile 
depășesc sumele 
planificate. în lu
na martie s-a ți
nut o adunare ge
nerală a organiza

ției de bază la care au participat 
și șefii de sectoare și de ser
vicii. Pe baza unui referat prezen
tat de directorul întreprinderii — 
în care se arăta cum se îndepli
nește sarcina planificată de reduce
re a prețului de cost — a fost în
tocmit 
pentru 
fie de

Este
această analiză, că biroul organiza
ției de bază a căutat să îndrepte 
eforturile colectivului spre lucrul 
esențial — reducerea consumului 
specific de materii prime — mai 
ales că măsurile preconizate au în
ceput să dea roade. De ce însă bi
roul n-a analizat problema prețului 
de cost mai devreme, chiar după 
prima lună a anului, cînd era vizi
bil că în acest domeniu 
rezerve interne nu sînt 
de valorificate ? De ce 
să treacă două luni ?

Reducerea prețului de
poate fi privită numai prin prizma 
felului cum se respectă sau nu con
sumurile specifice de materii pri
me, ci trebuie avute în vedere și 
celelalte elemente componente care, 
așa după cum rezultă din activita
tea primului trimestru, au împie
dicat colectivul întreprinderii să se 
prezinte cu un bilanț mai bogat de 
realizări. Este nevoie să se pună 
sistematic în discuția comuniștilor 
și a întregului colectiv — prin in
termediul consfătuirilor de produc
ție — felul cum sînt utilizate șl 
fondurile bănești destinate diferite
lor cheltuieli ale producției, căci 
numai astfel se poate evita risipa, 
pot fi mărite economiile realizate 
peste plan.

In cadrul uzinei se desfășoară 
o rodnică întrecere între echi
pe și schimburi. Muncitorii obțin în 
cadrul ei importante realizări în 
producție, unele echipe sau schim
buri reușind să reducă procentul de

L. ȚINTEA

(Continuare în pag. IlI-a)
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Lucrările de pe Valea Nirajului

ani în urmă a fost 
principala lucrare 

amenajării văii. De

Gălă-
Cornești și

și Rofeni, pe canalul 
s-au construit istăvilare

Stăvilarul aeversor de Ia Troița, regiunea Mureș-Autonoma Maghiara, ne 
unde se reglează cantitatea de ana scursă pe canalul Vețca și torentul Troița.

In fiecare an, începînd de 
la topirea zăpezii și pînă 
toamna tîrziu, o bună parte 
a terenurilor situate la poa
lele munților Bechet erau 
inundate de apele Nirajului. 
Albia fiind neîncăpătoare, a- 
pele Nirajului se revărsau pe 
terenurile arabile din hota
rele a 44 de sate.

Venind în ajutorul țărăni
mii, partidul și guvernul au 
hotărît să se efectueze lu
crări importante de amena
jare și îndiguire a văii Nira
jului. In bazinul hidraulic al 
acestei văi, pentru a feri de 
inundații o suprafață de pes
te 7.800 de hectare, s-a 
prevăzut săparea mai multor 
canale pentru scurgerea sur
plusului de apă din rîurile

Nirajul Mic și Nirajul 
Mare. S-a proiectat și execu
tarea a numeroase canale de 
desecare.

De-a lungul văii Nirajului 
s-au deschis mai multe șan
tiere. S-au adus excavatoare 
și 'alte mecanisme. La lucră
rile de regularizare a cursu
lui Nirajului și la amenaja
rea sau curățirea canalelor 
au participat mii de fărani 
din comunele Troija, 
țeni, Păsăreni, 
altele, care au săpat aproape 
300.000 mc pămînt.

lată-ne în apropierea co
munei Miercurea Niraj, unde 
cu cîjiva 
începută 
în cadrul

aici, către tarlalele cu di
ferite culturi pornește cana
lul Vețca, străbăfînd para
lel cu Nirajul distanja de 24 
km, pentru ca apoi, lingă sa
tul Cinta, să verse apele îm- 
blînzite ale torenjilor din 
Niraj, Dar pentru îmblînzirea 
torenjilor a fost nevoie de 
multe alte lucrări. La Tîmpa, 
Oaia, Rofeni și în alte părți 
a trebuit să se amenajeze al
bia a 15 torenfi care se varsă 
în canalul Vejca. Cele 36 
de canale construite pentru 
evacuarea apelor de viitură 
și pentru desecarea terenu
rilor inundabile au o lun
gime de aproape 60 km. In 
3 locuri, la Miercurea Niraj, 
Troija 
Vejca

Aparate 
pentru laboratoarele 

de construcții
BACĂU (coresp. „Scînfeii"). — La 

laboratorul centrai al Trustului regional 
de consfrucfii Bacău au sosit zilele a- 
cesfea noi aparate pentru înzestrarea 
laboratoarelor de pe șantierele de con- 
strucfii din cadrul regiunii. Majoritatea 
sînt aparate pentru determinarea măr
cii materialelor de construcție (stabilirea 
proprietăților și calității acestora), pre
cum și pentru recoltarea probelor de 
beton.

Noile aparate vor contribui la îmbu
nătățirea calității lucrărilor pe șantierele 
de construcții.

Recenzii, seri literare, expoziții
RĂDĂUȚI (coresp. 

„Scînteii"). — La con
cursul bienal „Biblioteca 
în slujba construcției so
cialiste", care este în curs 
de desfășurare, participă 
toate cele 47 biblioteci co
munale și sătești din ra
ionul Rădăuți. Acestea or
ganizează recenzii, seri li
terare, expoziții de cărți, 
consfătuiri cu cititorii etc. 
Un interes deosebit au 
stîrnit în rîndul țăranilor 
serile literare cu tema

u

Realizări gospodărești
„Colectivizarea agriculturii 
oglindită în poezia noas
tră nouă", recenziile căr
ților „Bărăgan" de V. Em. 
Galan, „Cuscrii" de Alecu 
Ivan Ghilia, „Victoria de 
la Oltina" de Paul An
gliei și altele. A crescut 
numărul cititorilor la bi
bliotecile din satele ra
ionului, ajungînd în ulti
mele patru luni, la aproa
pe 30.000 — cu 9.000 mai 
mulți decît în perioada 
concursului anterior.

PREMîERA 
OPEREI COMICE 

„PĂCALĂ"
BRAȘOV (coresp. 

„Scînteii”). — Tea
trul muzical „Gh. 
Dima” clin Brașov, 
a prezentat zilele a- 
cestea premiera pe 
tară a operei comice 
populare „Păcală”, 
de Sabin Drăgoi.

Direcția de scenă 
aparține artistului e- 
merit Panait Victor 
Cottescu, iar core
grafia este semnată 
de Mercedes Pave- 
lici.

Anul acesta, în cuprinsul raionu
lui „23 August“ din Capitală s-au 
reparat 18.000 mp drumuri, iar lu
crările de asfaltare a străzii Maior 
Ion Coravu au fost terminate cu 30 
de zile mai devreme. în prezent se 
lucrează la pavarea drumului ce 
leagă comunele Cernica și Bălă- 
ceanca — aproximativ 20.000 mp. Cu 
ajutorul cetățenilor se amenajează, 
de asemenea, spații verzi în jurul 
noilor blocuri din Vatra Luminoasă, 
șoseaua Mihai Bravu, bulevardul 
Gh. Dimitrov etc.

Noi indicatoare de circulație

TLa muzeul arheologic 
din Constanta

La Muzeul arheologic din Con
stanța s-a terminat amenajarea unor 
săli speciale în care sînt expuse 
cele 24 opere sculpturale antice din 
marmură, descoperite luna trecută 
în acest oraș cu prilejul săpării 
unor fundații în cartierul „Gara 
veche". Printre aceste monumente 
se găsesc o statuie a zeiței Fortu
na și alta a zeiței Demeter, statuile 
și basoreliefurile zeiței Hecate, cele 
4 basoreliefuri ale Cavalerului Trac 
și altele.

Pe principalele artere din țară au fost 
instalate de curind noi indicatoare de 
circulație, ca urmare a adoptării de către 
tara noastră a sistemului international 
de îndrumare a circulației. Acțiunea de 
înlocuire a vechilor semne cu altele noi 
se apropie de sfîrșit în Întreaga tară.

(Agerpres)

Recoltarea legumelor la gos
podăria de stat Mogoșoala, re
giunea București.

(Foto : Agerpres)

TRATATIVELE SO- 
VIETO - INDONEZIENE 
s-au încheiat ou suc- 

. ces. A fost semnat 
un acord care consti
tuie un nou pas în în
tărirea relațiilor de 
prietenie dintre cele 
două țări.

BUDAPESTA. Uniu
nea scriitorilor și 
Consiliul naționpl al 
păcii din R.P. Ungară 
au organizat o seară 
festivă închinată
Ion Luca Caragiale.

AL Vlll-Iea FESTI
VAL MONDIAL AL TI
NERETULUI ȘI STU
DENȚILOR va începe 
la sfîrșitul lunii iulie 
la Helsinki. Se presu

pune că la festival 
vor participa peste 
11.000 tineri din Eu
ropa, Asia, Africa, A- 
merica și Australia.

RACHETA AMERI
CANĂ „CENTAUR“, 
destinată plasării pe 
orbită a unei încăr
cături utile în greutate 
de 4,5 tone, a explo
dat în aer, aproxima
tiv după 50 secunde 
de la lansare, în pri-

lui mul zbor experimen
tal.

GUVERNUL GHANEI 
a protestat cu energie 
împotriva recentei ex
plozii nucleare efec
tuate de Franța în Sa
hara.

IN AUSTRALIA, mun
citori portuari din 
Sydney, Melbourne și 
Adelaida au declarat 
la 9 mai greve de 24 
ore în apărarea drep
turilor lor.

TOKIO. Consiliul 
pentru interzicerea ar
mei atomice și cu hi
drogen din orașul Hi- 
roșima a hotăiît să 
declare ziua de 6 a 
fiecărei luni „Zi de 
acțiune pentru pace".

300.000 DE MUNCI
TORI METALURGIȘTI 
DIN AUSTRIA au de
clarat grevă, ca urma
re a refuzului patroni
lor de a le satisface 
revendicările privind 
mărirea salariului.

deversoare pentru reglarea 
cantităților de apă scurse pe 
canalul Vețca și pe torenți. 
Au lost amenajate 3 poduri 
din beton, 8 poduri din 
lemn, 333 podețe și treceri 
tubuläre, consolidări de ma
luri pe o lungime de 530 
metri. Prin efectuarea aces
tor lucrări s-au redat pînă 
acum agriculturii peste 6.000 
ha.

Lucrările continuă. Pe cele 
două șantiere lucrează nu
meroase excavatoare. In a- 
cest an se vor executa re
gularizarea și reprofilarea 
Nirajului Mic și a Nirajului 
Mare pe o distanță de 23 
km și reprofilarea Vețcăi pe 
o distanță de 16 ' 
vor fi dislocați cu 
mecanizate și prin 
buția colectiviștilor 
le învecinate peste 
mc de pămînt.

Lucrările de amenajare a 
văii Nirajului vor fi terminate 
in linii mari in acest an. Ur
mează ca in continuare să 
se execute întreținerea lu
crărilor existente — curățirea 
albiilor, întărirea malurilor 
etc. Se vor face și plantări 
de pomi pentru reținerea a- 
pelor rezultate din precipi
tații. Miile de hectare fe
rite de furia apelor vor rodi 
bogat. Prin amenajarea văii 
Nirajului, colectiviștii din cele 
44 de sate vor obține anual 
un plus de produse a- 
gricole în valoare de peste 
12.000.000 lei.

L. DEAKI 
coresp. „Scînteii”

km. Aici 
mijloace 

contri- 
din sate- 

500.000

împăduriri 

pe mari suprafețe
Tn regiunile de cîmpie și coline au 

fost terminate împăduririle de primă
vară, iar în regiunile de munte acesfe 
lucrări continuă cu intensitate.

Din cele peste 31.000 ha cît au fost 
împădurite pînă acum, o suprafafă în
semnată a fost realizată prin muncă pa
triotică. în felul acesta s-au objinuf 
mai mult de 6 milioane lei eco
nomii. O contribuție importantă la 
acțiunea de refacere a fondului fores
tier al patriei o aduc școlarii și tinerii 
din uzine și de la safe. Ei ajută pe sil
vicultori să-și îndeplinească angajamen
tul de a împăduri încă din primăvară 
circa 80 la sută din suprafaja planifi
cată pentru anul 1962.

------O®O------  

Pășuni model 
in regiunea Suceava
In regiunea Suceava, 100 de gos

podării agricole colective au organi
zat în acest an pășuni model pe o su
prafață totală de 30.000 hectare. 
Înainte de a scoate vitele la pășu- 
nat, colectiviștii execută, sub îndru
marea inginerilor agronomi, între
gul complex de măsuri agrotehnice 
pentru mărirea producției de masă 
verde a pășunilor. în efectua
rea lucrărilor se folosește experiența 
gospodăriilor agricole colective Vor- 
niceni, Bucecea, Roma, Vlăsinești și 
altele din regiune care, aplicînd a- 
ceste reguli, au realizat anul trecut 
producții de iarbă de 5 ori mai mari 
decît pe restul pășunilor.

( Agerpres)

Țara noastră are condiții din cele 
mai favorabile pentru o largă dez
voltare a creșterii oilor și pentru 
sporirea producției de lînă fină și 
șemifină. Directivele Congresului al 
III-lea al P.M.R. prevăd ca pînă în 
1965 să se ajungă la un efectiv de 
13.000.000 ovine, din care 8,5 milioa
ne cu lînă fină și șemifină, iar pro
ducția de lînă din aceste sortimente 
să sporească la 27.000 tone.

Pentru realizarea acestei sarcini, 
în raportul prezentat de tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej la Plenara C.C. 
al P.M.R. din 30 iunie — 1 iulie 
1961, pe lîngă alte măsuri, se atrage 
atenția și asupra importanței pe 
care o prezintă creșterea batalilor, 
ca mijloc important de sporire ra
pidă a producției de lînă fină și 
șemifină. Astfel, pînă în anul 1963, 
gospodăriile de stat și gospodăriile 
colective trebuie să ajungă să 
crească aproximativ 1 milion de ba
tali, care la vîrsta de 2—3 ani, pot 
da anual cel puțin 5—6 mii tone 
lînă fină și șemifină și mari can
tități de carne. Pe baza acestei sar
cini, s-a prevăzut ca încă la sfîrși
tul acestui an, să avem un număr 
de 1.000.000 batali, din care 250.000

Recomandările Institutului 
de cercetări zootehnice

de 3—4 ori mai multă carne decît 
dacă berbecuții ar fi sacrificați de 
mici.

Creșterea batalilor pentru lînă și 
carne este o îndeletnicire avanta
joasă pentru gospodăriile de stat și 
gospodăriile colective. Calculele a- 
rată că un batal cu lină fină, care 
produce anual 5 kg lînă, folosit 
timp de 3 ani aduce un venit total 
de cel puțin 1.200 lei, din care cea 
mai mare parte reprezintă valoarea 
linii.

Experiența gospodăriilor de stat 
și gospodăriilor colective fruntașe 
arată că de la batali se pot obține 
producții medii de lînă foarte mari, 
dacă se asigură condiții bune 
de hrănire și întreținere. Astfel, în 
anul trecut G.A.S. Carei, regiunea 
Maramureș, de la un efectiv de 135 
batali merinos transilvănean, de 
vîrstè diferite (1—3 ani) a realizat 

___  0 producție medie de 8,6 kg lînă. 
în gospodăriile de stat șT750700(Mn La această gospodărie producția me- 
gospodăriile colective. die de lînă obținută de la batali

în acest scop, este necesar ca în a depășit cu l,2^kg producția me- 
fiecare gospodărie de stat și gos- die obținută pe întreaga turma de 
podărie colectivă să fie batalizați ovine. De asemenea, la G.A.S. Che- 
toți berbecuții din rasele cu lînă reușa, din aceeași regiune, s-a ob- 
fină și șemifină (merinos, spancă, >° producție medie de 7,7 kg
tigaie) care nu suit reținuți pen
tru reproducție. Bătălii se cresc în 
scopul obținerii unei producții spo
rite de lînă și de carne.

în condițiile din țara noastră, 
creșterea batalilor reprezintă o 
măsură eficientă pentru realizarea 
cantităților de lînă fină și șemifină 
necesare industriei ușoare. Prin opri
rea berbecuților din rasa merinos 
și batalizarea lor se pot obține în 
total la 3 tunsori circa 15—18 kg 
lînă de fiecare și 12—13 kg de la 
cei cu lînă șemifină. Reiese deci 
că berbecuții din rasele cu lînă fină 
și șemifină, dacă sînt batalizați, 
constituie un important mijloc pen
tru sporirea producției de iînă. Tot
odată, în acest fel se poate obține

iînă, de la un efectiv de 684 batali. 
Rezultate asemănătoare s-au obți
nut și la gospodăriile de stat Salon- 
ta, Ioșia, regiunea Crișana, și altele.

Pe lîngă o producție mare de lînă, 
bătălii asigură și cantități sporite de 
carne. De exemplu, la G.A.S. Carei 
și Chereușa, greutatea medie a ba- 
talilor a fost în anul 1961 de 64 kg, 
respectiv de 62 kg, unele exempla
re ajungînd la o greutate de 100 kg.

Rezultatele cele mai bune în creș
terea batalilor se obțin dacă se or
ganizează fătări timpurii, deoarece 
astfel berbecuții destinați batalizării 
se dezvoltă bine încă din primul an 
și vor produce o cantitate mai mare 
de lînă, în comparație cu cei prove- 
niți din fătări tîrzii.

în sporirea producției de lînă și 
carne la batali, alimentația este 
desigur un factor hotărîtor. Cu cît 
se îmbunătățește furajarea lor, cu 
atît producția de lînă este mai mare. 
Recomandăm deci să se asigure în 
tot timpul anului condiții de hrăni- 
re și întreținere corespunzătoare ce
rințelor acestei categorii de ovine.

în timpul iernii, baza hrănirii ba
talilor o constituie nutrețurile fi
broase, suculente și concentrate, la 
care se adaugă sărurile minerale. 
Rațiile trebuie întocmite în func
ție de furajele existente în fiecare 
gospodărie. Pentru hrănirea bata
lilor se vor folosi în măsură cît mai 
mare nutrețurile suculente, în spe
cial porumb însilozat, bostani, 
precum și fînuri, vreji de legumi
noase, paie etc. Gospodăriile care 
dispun de sfeclă de zahăr sau semi- 
zaharată o pot folosi cu succes și 
în hrana batalilor.

în timpul verii, hrănirea se poate 
face într-un mod economic prin 
folosirea pășunilor naturale și a nu
trețurilor verzi cultivate după sis
temul conveierului verde, a otavei 
de finețe etc. Pentru asigurarea 
hranei unui batal în greutate de 
50 kg sînt necesare zilnic cîte 7—8 
kg de masă verde.

Este recomandabil ca gospodă
riile care cresc un număr mare de 
batali să organizeze turme separate 
de restul ovinelor. La formarea tur
melor de batali, se va ține seama 
de rasă, vîrstă și dezvoltarea lor. 
Bătălii' de rasă țigaie nu trebuie 
ținuți în aceeași turmă cu cei me
rinos, întrucît, avînd măi multă mo
bilitate, fac ca pășunatul turmei să 
nu fie liniștit. De asemenea, bătă
lii mai tineri, sau cei cu stare de 
întreținere mai slabă, trebuie ținuți 
și ei în cîrduri separate, pentru a 
fi pășunați pe pășuni mai bune și 
hrăniți suplimentar cu furaje con
centrate.

După ce sînt tunși de 3 ori, adică 
la vîrsta de 3—314 ani, bătălii se 
trec la îngrășat pe o perioadă de 
circa 60 de zile, în vederea valorifi-

(Continuare în pag. IT-a)
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Munca de partid 
în rîndurile personalului medical

Se cunoaște că Valea Jiului a 
moștenit de la regimul burghezo- 
moșieresc o situație deosebit de 
grea, atît în ce privește baza ma
terială pentru ocrotirea sănătății, 
cît și în privința personalului me
dical. Este de ajuns să amintim că 
în 1938 în Valea Jiului un medic 
revenea la peste 3.000 de locuitori și 
nu existau decît un număr mic de 
unități și paturi de spitalizare.

In prezent, aici funcționează șase 
spitale cu 1.110 paturi, 9 policlinici 
și 36 circumscripții sanitare, cîteva 
maternități etc. Aceasta. a permis să 
se asigure un volum de asistență me
dicală de 10 ori mai mare decît în 
1938. Comparînd statisticile trecutu
lui cu cele de azi, reiese că mortali
tatea infantilă a scăzut cu 50 la sută, 
iar durata medie a vieții în localită
țile Văii Jiului a crescut de la 40 la 
60 de ani. De bună seamă că aceste 
rezultate se datoresc în mare măsu
ră muncii celor aproape 900 de lu
crători medico-sanitari care s-au sta
bilit în ultimii ani aici.

Dar ca și în abatajele minerilor 
și în domeniul ocrotirii sănătății la 
noi există însemnate posibilități de 
îmbunătățire a muncii.

în scopul perfecționării pregătirii 
profesionale a personalului medico- 
sanitar, în Valea Jiului a luat 
ființă o filială a Societății Știin
țelor Medicale, un centru de docu
mentare medicală, iar spitalul unifi
cat Petroșeni a devenit centru 
metodologic pentru specializarea 
medicilor în chirurgie, interne, ob- 
stetrică-ginecologie și oftalmologie.

Comitetul orășenesc de partid în
drumă Filiala Societății Științelor 
Medicale să dezbată cu regularitate, 
pe bază de referate, felul cum se 
aplică în unitățile sanitare noile 
realizări ale științelor medicale și 
veghează la generalizarea metode
lor bune. în 
mele abordate 
tot mai strîns legate de 
blemele specifice pe care le ri
dică ocrotirea sănătății muncitorilor 
mineri. Așa, de exemplu, 
ma studierii de către 
filialei a posibilităților 
bunătățire a primului ajutor a- 
cordat muncitorilor mineri, s-a 
propus ca serviciile de consul
tații chirurgicale să fie mutate la 
posturile de prim-ajutor din mine.

Centrul de documentare medicală 
asigură prin cîteva mii de volume 
de specialitate șî numeroase reviste 
o bună documentare a medicilor.

Ne-am propus pentru viitor să 
îndrumăm activitatea filialei și spre 
dezbaterea unor teme de educație. 
De pildă : despre profilul medicului 
de azi, despre medicul-cetățean etc., 
toate cu scopul ridicării necontenite 
a conștiinței socialiste a, medicilor.

De un real folos'sînt schimburile 
de experiență profesională între 
medicii din diferite 
instruirea personalului 
către cei mai buni 
Multe organizații de 
analizat periodic nu 

politică desfășurată 
sanitare,

— i
Paralel cu grija pentru ridicarea 

nivelului profesional al lucrătorilor 
medico-sanitari, comitetul orășenesc 
de partid ä vegheat la întărirfea con
tinuă a organizațiilor de baZă din 
unitățile spitalicești. Faptul că re
țeaua sanitară în Valea Jiului este 
destul de dispersată a îngreunat mult 
timp crearea unor organizații de 
bază mai puternice (în unele loca
lități membrii de partid din unită
țile sanitare făcînd parte din alte 
organizații de bază). Această situa
ție a fost în mare parte remediată 
prin îmbunătățirea muncii de pri
mire în partid. în rîndurile candi- 
daților și membrilor de partid au 
fost atrași un însemnat nuriiăr de 
lucrători medico-sanitari dintre cei 
mai buni, care s-au evidențiat în 
activitatea profesională și obștească. 
Numai în cursul anului trecui și în 
primele luni din acest an ati fost
.iillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli,  

In unitățile sanitare 
din Valea Jiului

ultimul 
de filială

timp te- 
sînt 
pro-

în ur- 
membrii 
de îm-

localități, 
mediu de 
specialiști, 
bază 

numai
au 

ac- 
în 

ci și felul
tivita tea 
unitățile 
în care medicii, membrii de partid, 
se ocupă de continua ridicare 
a pregătirii lor profesionale, cum a- 
jută cadrele tinere, în ce măsură 
dau atenție în munca lor speciali
zării și studierii unor cazuri me
dicale specifice locului.

''lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1'' 
primiți 14 candidați și membri de 
partid medici.

Pentru îmbunătățirea mai de
parte a muncii de primire în partid, 
organizațiile de bază au fost îndru
mate să se ocupe de organizațiile 
U.T.M., să le ajute zi de zi în edu
carea comunistă a tinerilor medici 
și sanitari. în ultimii ani au venit în 
Valea Jiului de pe băncile facultă
ților un mare număr de cadre me
dicale. Organizațiile de bază 
ajutate să atragă în activul 
partid cît mai multe dintre

întărirea organizațiilor de bază a 
dus la îmbunătățirea tuturor latu
rilor muncii din unitățile noastre 
sanitare. îndrumate de comitetul 
orășenesc de partid, organizațiile de 
bază analizează periodic, prin mem
brii de. partid, activitatea diferite
lor secții, dau un sprijin important 
la creșterea, selecționarea și promo
varea cadrelor, combat manifestările 
nesănătoase care se mai ivesc.

Comitetul orășenesc de partid 
acordă o atenție deosebită muncii 
educative în rîndurile medicilor și 
personalului sanitar, cuprinderii lor 
în forme organizate de studiere a 
învățăturii marxist-leniniste, atra
gerii lor la activitatea obștească. Pe 
baza experienței anilor trecuți, în- 
vățămîntul de partid a f.Q.st orga
nizat în mod diferențiat, ținîndu-se 
seama de pregătirea și preocupările 
fiecăruia. în anul de învățămînt de 
partid 1961—1962 marea majoritate 
a medicilor și a personalului mediu 
sanitar au participat la cercurile de 
învățămînt de partid, la învățămîn- 
tul politic U.T.M. sau la propaganda 
prin conferințe.

'*

au fost 
fără de 
ele.

„Mă simt obligat ca, în numele 
familiei mele, să vă transmit cele 
mai calde mulțumiri pentru grija 
deosebită și înaltul simț de răspun
dere profesională de care a dat do
vadă întregul dumneavoastră colec
tiv în îndeplinirea sarcinii încredin
țate de regimul nostru democrat- 
popular de a veghea asupra sănă
tății minerilor și familiilor lor...“. 
Aceste rînduri au fost adresate nu 
de mult, de către tehnicianul mi
ner loan Almășan, colectivului Spi-
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talului unificat din Petroșeni, care 
a salvat viața soției sale și a copi
lului lor. Asemenea scrisori de mul
țumire sosesc în număr tot mai 
mare pe adresa instituțiilor medica
le din Valea Jiului. Ele vorbesc de 
la sine despre roadele muncii edu
cative desfășurate de organizațiile 
de partid în rîndul lucrătorilor me- 
dico-sanitari, care își îndeplinesc cu 
abnegație nobila misiune de a apăra 
viața și sănătatea celor ce muncesc.

în munca politică desfășurată de 
organizațiile de partid din unitățile 
sanitare există încă și unele lipsuri. 
Dacă s-a reușit ca majoritatea me
dicilor să fie antrenați la activita
tea de educație sanitară a popu
lației, mai sînt lucrători medico-sa- 
nitari care nu apreciază îndeajuns 
îndatoririle ce le revin în activita
tea obștească. De asemenea, la une
le unități cum sînt dispensarul din 
Uricani și spitalul din Lonea, unde 
munca de educație a fost uneori ne
glijată, mai sînt cazuri cînd perso
nalul medico-sanitar nu-și face con
știincios datoria — lucru sesizat de 
mineri conducerii unităților.

Comitetul orășenesc de partid, 
călăuzit de grija deosebită față de 
om, se va strădui să îmbunătățeas
că continuu munca de îndrumare 
politică și cultural-educativă în 
unitățile sanitare din Valea Jiului, 
să folosească forme cit mai eficace 
pentru a ridica activitatea tuturor 
lucrătorilor din domeniul ocrotirii 
sănătății là nivelul cerințelor par
tidului, ale oamenilor muncii.

CLEMENT NEGRUȚ 
secretar al Comitetului orășenesc 

de partid Petroșeni

LECTORAT 

PENTRU MEMBRII 
CERCURILOR 

LITERARE

Pentru a veni 
ajutorul membrilor 
cercurilor literare din 
București, Casa creației 
populare a Capitalei 
a organizat un lectorat. 
Programul cuprinde 
lecții pe temele „As
pecte ale lexicului lim
bii noastre actuale", 
„Aspecte ale întrebu
ințării formelor verbale 
în limba romînă ac
tuală", „Limbajul popu
lar" etc., care vor fi 
prezentate de acade
micieni, conferențiari și 
lectori universitari. 
Fiecare expunere teo
retică este urmată de 
lectura și comentarea 
unor lucrări create în 
cadrul cercurilor lite
rare. Lectoratul se va 
încheia în iunie și 
își va relua activitatea 
in luna septembrie.

A avut Ioc, de ase
menea, un schimb de 
experiență între artiști 
ai Teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra" și ai 
Teatrului de stat din 
Ploiești cu privire la 
spectacolul „Al patru
lea" de K. Simonov.

meriți. Își dau con- ■ 
Cursul soliștii: Angela ' 
Moldovan, artistă eme- j 
rită, Maria Lătărețu, • 
Vlad Dionisie, Rina 
Tache și alții.

Se apropie 
petrol, gaze

examenele din sesiunea de vară ; studenții Institutului 
și geologie din Capitală se pregătesc cu conștiinclo-de

Zitate. în fotografie : studenții Smaranda Preda și Florian Toader din 
anul III al Facultății de tehnologia și chimizarea țițeiului și gazelor stu
diind în laborator unele caracteristici ale țițeiului din țara noastră.

(Fôto : M. Cioc)

»♦« mijloc important pentru sporirea producției de
(Urmare din pag. I-a)

Creșterea batalilor lină și carne
carii lor pentru carne. Cea mai bună 
perioadă pentru îngrășatul batali
lor este sfîrșitul verii și mai ales 
toamna. îngrășarea se face la pă
șune. Se poate da și un supliment 
de concentrate în cantitate de 
0,2—0,3 kg în funcție de calitatea 
pășunilor și starea de întreținere a 
batalilor. Ca supliment de hrană 
se mai poate folosi, cu bune rezul
tate, nutrețul însilozat.

Sînt gospodării unde nu se acor
dă încă ’importanța cuvenită creș
terii batalilor. Așa, de exemplu, 
gospodăria colectivă „Partizanul“ 
din comuna Grivița, regiunea Bucu
rești, a vîndut un număr mai mare 
de berbecuți din producția anului 
1962, decît era planificat. Din 
această cauză gospodăria este în 
situația de a nu putea îndeplini 
sarcina ce și-a propus-o privind 
creșterea batalilor, întrucît în pre
zent dispune de un număr insufi
cient de berbecuți.

în unele gospodării colective, cum 
sînt cele din raioanele Tg. Jiu, Gi- 
lort, Baia de Aramă din regiunea 
Oltenia, s-au planificat efective de 
batali deși aceste gospodării n-au 
oi cu lină fină și semifină.

Pentru a se realiza efectivul de 
1.000.000 de batali este necesar ca 
organele locale, conducerile unită
ților agricole socialiste să se preo
cupe îndeaproape de asigurarea 
condițiilor necesare îndeplinirii a- 
cestei importante sarcini.

Este necesar ca în toate regiu-

nile și raioanele să se revadă pla
nurile de batalizare ale - gospodă
riilor de stat și colective pentru ca 
fiecare unitate socialistă să crească 
un număr de batali corespunzător 
posibilităților reale pe care le are.

Trebuie înlăturată confuzia care 
există acum, din cauza unor indi
cații tehnice greșite, în ce privește 
vîrsta optimă de castrare a berbe- 
cuților. în prezent, în cărți și in
strucțiuni se prevăd vîrste diferite 
pentru castrare (3—4 săptămîni ; 
1—2 luni ; 5—6 luni); unele gospo
dării de stat țin turme de berbeci 
necastrați chiar după vîrsta de un 
an, cu toate că aceștia sînt desti
nați batalizării — ceea ce duce la 
obținerea unei producții mai scăzute 
de lînă și carne. Vîrsta cea mai po
trivită pentru castrarea berbecuți- 
lor este cea cuprinsă între 1—4 
luni, în funcție de precocitatea râ
selor. Berbecuții din rasele mai 
precoce, cum sînt cei din rasa me
rinos, se vor castra la vîrsta de 1—2 ' 
luni.

în ce privește castrarea, este ne
cesară generalizarea in practică a 
metodei profesorului A. Baiburțian 
din U.R.S.S., metodă care a deve
nit cunoscută specialiștilor noștri. 
Aplicarea acestei metode simple â- 
sigură sporuri importante de creș
tere în greutate, obținîndu-se la 2 
ani și jumătate un spor de creștere 
cu 20—25 la sută mai mare și o 
producție de lînă cu circa 15 la sută 
mai mare, precum și o came de 
bună calitate.

Trebuie combătută practica pă-

gubitoare a unor întreprinderi de 
industrializare a cărnii și a unor 
gospodării colective de a sacrifica 
berbecuții din rasele cu lînă fina 
și semifină.

Comitetele executive ale sfaturi
lor populare regionale și raionale 
sînt datoare să vegheze la respec
tarea întocmai a acestei reguli, șă 
organizeze un control sistematic în 
toate abatoarele, să tragă cu serio
zitate la răspundere pe acei care 
nesocotesc indicațiile date privind 
realizarea planului de batali.

Este necesar ca berbecuții din 
rasele cu lînă fină și semifină dis
ponibili în unele unități agricole 
socialiste să fie cumpărați de către 
oficiile întreprinderii de stat pen
tru aprovizionarea cu animale de 
rasă și produse biologice dc uz 
veterinar și livrați apoi unităților 
care nu-și pot asigura din prăsilă 
proprie efectivul de batali pe care 
ar putea să-1 crească.

Pentru a extinde îndeletnicirea 
Creșterii batalilor, a deprinde pe 
colectiviști și lucrătorii din gospo
dăriile de stat cu metodele cele 
mai bune de îngrijire și hrănire a 
acestei, categorii de animale se 
simte nevoia de a se populariza pe 
scară mai mare foloasele creșterii 
batalilor și metodele de îngrijire 
și întreținere a lor.

Creșterea batalilor reprezintă un 
mijloc important atît pentru spo
rirea producției de lînă și carne, 
cît și pentru obținerea unor veni
turi sporite în gospodăriile de stat 
și gospodăriile colective.

<

Discuții pe marginea articolului „Cum scriem și cum vorbim“

CULTURA IMPLICĂ CULTIVAREA LIMBII
Cuprinzător și judicios, articolul 

„Cum scriem și cum vorbim", publi
cat în „Scînteia" din 29 martie 1962, 
constituie un bun punct de plecare 
pentru dezbaterea importantelor pro
bleme ale limbii pe care le pun 
scrierea și vorbirea de astăzi.

Oricine va fi de acord cu juste
țea afirmațiilor și cu constatările fă
cute în articol.

Marele păstrător al limbii este po
porul, de la cele mai îndepărtate 
generații.

Expresia „limba maternă" arată 
într-o formulă universală unde stă 
geneză și depozitul etern al limbii, 
în acest „matern" trăiesc succesi
vele’generații de mame care au tre
cut limba prin viu grai celor care în
cepeau să descopere lumea și să 
pună un nume la tot ce văd, ce aud, 
ce simt, ce gîndesc.

Cred că ar trebui să ne ferim de 
a face categorisiri de limbă, chiar 
dacă ele sînt intrate în uz și ar avea 
astfel un fel de drept cîștigat.

Unul din marile merite ale maes
trului Tudor Arghezi este de a fi 
deschis larg porțile de aur ale noe- 
ziei, spre a intra în azurul ei o sea
mă de cuvinte romînești, De care 
înainte poetul nu cuteza a. le rosti 
decît cu ochii în pămînt, îniocuin- 
du-le îndeobște cu vorbe consacrate 
poetice, suav, roz, diafan etc. Prin 
aceasta maestrul Arghezi ă dat o 
nouă vigoare „limbii literare" toc
mai prin vorbe socotite mai înainte 
„neliterare".

Există, din păcate, o deosebire 
destul de sensibilă între limba vor
bită și cea scrisă. Limba vorbită 
este mult mai mult decît cea scrisă 
sub influența vorbirii în familie și 
apoi în mediul în Care ne învîrtim.

Dar ceea de influențează în rău 
limba vorbită este ușurința și ne
glijența cu care ne exprimăm atunci 
cînd vorbim, ca și sărăcia vocabu
larului de uz cotidian. Ne declarăm 
mulțumiți să fim înțeleși. Mai mult 
nu ne pretindem. Vorbim uneori e- 
liptic, alteori ne alcătuim chiar un 
fel de jargon personal.

Noroc numai că toate cusururile 
limbii vorbite rămîn într-un cerc re- 
strîns. Puterea de difuzare a vorbi
rii este total limitată. Și totuși, cu 
toate aceste margini firești, limba 
vorbită izbutește să și creeze o uni-
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täte teritorială bine definită, în care 
greșelile se repetă, ca niște reguli 
negative.

Limba scrisă este desigur mai ho- 
tărîtă și mai îngrijită. Prin scris, o- 
mul are de exprimat alte idei și 
sentimente decît cele curente în via
ța cotidiană. Aceasta cere un voca
bular mai bogat și mai variat, dacă 
nu chiar o preocupare estetică cel 
puțin prin paza de prea multe repe
tiții.

Cuvîntul scris se bucură, justificat 
sau nu, de un mare prestigiu. Nu 
mai vorbesc de cel tipărit, care pe 
unii îi și intimidează. Cel care scrie 
este ispitit să-și îmbrace expresiile 
în mare ținută, în cele mai bune 
haine de sărbătoare, ca unele ce 
sînt destinate să „iasă în lume". Asta 
e și bine, și rău. E bine, fiindcă im
pune o grijă mai mare pentru vorbe 
și frază. Obsesia latinescului „scrip
ta manent“ e prezentă ca un me
mento. Și e rău, fiindcă poate pre
dispune la poză, la nefiresc, la cău
tări forțate.

Greșelile de limbă în scris sînt 
mult mai condamnabile, căci pu
terea lor de răspîndire e neasemuit 
mai mare și fac școală ; chiar gre
șelile, dacă sînt scrise, au pentru 
unii prestigiu.

In ce privește răspunderea în pro
blemele limbii, scriitorii și ziariștii 
pot fi marii binefăcători, ca și marii 
vinovați, căci ei dispun de cele mai 
pătrunzătoare mijloace de însămîn- 
țare a răului, ca și a binelui. Firește 
că între ei sînt deosebiri stilistice 
care definesc două limbajuri dife
rite — limba însă trebuie să le fie 
aceeași. Apropierea aceasta este 
mult înlesnită azi de noul gen lite
rar : reportajul, care-i și literatură și 
ziaristică.

Să nu nesocotim din spirit de pa
radă sau originalitate formală rău 
înțeleasă legile obiective de prefa
cere a limbii. Să nu înviem artifi
cial, din gust arhaicizant, acele cu
vinte ce și-au trăit traiul, ce au a- 

■juns ca banii șterși prin uz, de nu 
ii se mai cunosc nici efigii, nici in
scripții, acele care nU mai au pu
tere expresivă și potențial receptiv 
pentru cei cărora le adresăm și

care deci nu mai sînt în stare să 
stabilească un contact, o comunica
re. Părăsiri de asemenea cuvinte 
vin parcă de la sine ; azi le între
buințăm puțin, mîine și mai puțin, 
pînă ce nu mai corespund „portu
lui" vorbirii noastre și au un aer de
suet ca giubelele de altădată. Aten
ție însă ca să nu lăsăm în ador
mire cuvinte încă vii și expresive, 
numai de dragul unui modernism 
lingvistic greșit înțeles, al unei înno
iri radicale cu orice chip, căci cu
vintele mai vechi, dacă au rămas 
vii, au mai mare expresivitate, mai 
puternică forță de evocate.

Bogăția stărilor spirituale, a valo
rilor morale ale omului nou, progre
sul științific, culturalizarea maselor, 
rafinarea în masă a sensibilității u- 
mane, analiza mai adîncă a feno
menelor naturii și sociale necesită 
introducerea chiar în limba vorbită 
a noi și noi cuvinte. Unele trebuie 
adaptate din limbi străine, spre a 
intra în familia cuvintelor noastre 
cu drept perpetuu de cetățenie. Să 
o facem în spiritul limbii noastre. In 
această privință, pînă la forma de
finitivă, fiecare poate fi un inovator. 
Aici însă au cuvîntul în prim loc 
oamenii de știință care nu trebuie să 
fie indiferenți față de modul cum se 
oglindește în vorbe un nou adevăr 
științific smuls tainelor naturii. Și, 
desigur, iarăși și iarăși, scriitorii și 
ziariștii. Dar viața de azi, împletirea 
învățămîntului cu munca practică 
impun tuturor, nu numai oamenilor 
de strictă specialitate, un vocabular 
bogat, care să exprime multe și va
riate noțiuni din nenumărate dome
nii. însă... numai în măsura în care 
este necesar spre a exprima noțiuni 
absolut noi. Să nu cădem în păca
tul — cel mai oribil — de a înlocui 
binecunoscutele și frumoasele vor
be romînești cu termeni luați din 
terminologia științifică și din dicțio
narul de neologisme numai pentru 
a ne da un aer de savanți, de oa
meni tobă de cultură. Să spunem 
„primejdios", nu „pernicios", să spu
nem „zilnic" nu „diurn" etc. „Să nu 
vorbim pe radical" -— cum foarte 
sugestiv denumește tov. acad. Iorgu 
Iordan acest fel de a vorbi.

Aș mai vrea, referindu-mă la ar
ticolul de la care am pornit, să evi
dențiez și eu marea primejdie pe

care o prezintă pentru tinerețea, va
rietatea și suplețea limbii noastre, 
folosirea expresiilor prefabricate, a 
împerecherilor de cuvinte gata făcu
te, care au dus la monotonie și lip
sesc vorbirea și scrisul de orice ex
presivitate, care au ajuns să nu mai 
spună nimic, să ne intre pe-o ure
che și să ne iasă pe cealaltă, fără 
ca să ne rămînă ceva. E în aceasta 
un semn netăgăduit al lenei de a 
gîndi, al comodității. Fraze întregi 
sînt reținute în cap și apoi așternu
te pe hîrtie, exact la fel. Se iau de 
la unul la altul, ca hainele gata, in
diferent de măsură. E cel mai pri
mejdios mijloc de sărăcire a limbii, 
de tipizare a expresiilor.

Articolul pe marginea căruia am 
făcut aceste însemnări atribuie și 
Societății pentru răspîndirea științei 
și culturii sarcina de a se ocupa de 
cultivarea limbii.

Nimic mai firesc. Cultura implică 
cultivarea limbii. Omul cult nu poa
te fi un agramat. Dacă scriitorii și 
ziariștii au în cea mai mare parte 
răspunderea limbii scrise, formele

obștești de culturalizare au răspun
derea limbii vorbite. Activitatea 
S.R.S.C. se manifestă îndeosebi prin 
conferințe. Cuvîntul conferențiarului 
are aproape același prestigiu ca și 
cuvîntul scris. Vorbirea lui este, 
vrînd-nevrînd, o pildă, o școală. Și 
asta înseamnă, și din acest punct 
de vedere, responsabilitate.

Dar S.R.S.C. are datoria să facă 
mai mult. Să facă, — de ce nu ? — 
o școală de limbă. Nu a făcut-o 
pînă acum. Și-a programat însă un 
simpozion care să prezinte proble
mele lingvistice și un ciclu perma
nent de expuneri. Sînt sigur că na 
Vor lipsi auditori. Poate locuri 1 Oa
menii se interesează foarte mult de 
problemele de limbă și sînt foarte 
dornici să învețe.

Limba noastră e tînără, e încă în 
formație.

Să o creștem frumos și drept, cu 
gîndul să ne înțeleagă cititorii și 
peste două veacuri, așa cum și noi 
înțelegem limba cronicilor lui Necul- 
ce în vremea noastră.

Exemplul și exigența 
profesorului

Materialele publicate în „Scîn
teia“ cu privire la însușirea și folo
sirea corectă a limbii atrag atenția 
asupra unor greșeli care mai per
sistă în scrisul și vorbirea curentă; 
inclusiv a unor absolvenți ai școli
lor medii. Articolul publicat in nr. 
5482 din 29 martie a.c. prezintă o 
analiză judicioasă și ajunge la con
cluzia pe deplin întemeiată că în 
înlăturarea greșelilor semnalate un 
mare rol revine școlii, „păzitoare a 
tezaurului limbii“.

Școala noastră are toate posibili
tățile pentru a asigura studiul te
meinic al limbii literare de către ti
neret. Și totuși, la o verificare atentă 
a felului în care scriu șl vorbesc 
elevii din diferite clase, se constată 
greșeli gramaticale și lipsa unei ter
minologii literare sau științifice po
trivite vîrstei.

Care sînt cauzele ? Vom încerca 
în articolul de față să ne expunem 
părerea despre cîteva.

Pe bună dreptate, „Scînteia" a a- 
tras atenția asupra stilului unor ma
nuale școlare care dau un prost 
exemplu de expunere pe înțelesul

celor mulți. In manualul de Litera
tură contemporană, bunăoară, 
există pledoarii alambicate împotri
va stilului alambicat și pagini scrise 
greoi, într-un stil neatrăgător, sărac.

Exemplul profesorului exercită o 
influență puternică asupra exprimă
rii elevilor. Nu se poate trece 
cu vederea nici că unii profesori, 
cîteodată, vor să pară în timpul 
lecțiilor posesorii unui limbaj mai 
„prețios" decît a) autorilor unor ar
ticole de critică literară. Deși, după 
cum bine se știe, vorbirea sau scrie
rea împănată cu cuvinte puțin cu
noscute, a căror folosire nu este de
terminată de necesități expresive, 
nu este o dovadă de cultură.

Dezvoltarea unei exprimări co
recte din punct de vedere gramati
cal se realizează în primul rînd prin 
însușirea conștientă a fenomenelor 
limbii. Se întîmplă că elevii fac 
greșeli nu fiindcă nu cunosc diferi
tele reguli ortografice, ci pentru că 
nu pot să recunoască cazurile con
crete la care se aplică regulile stu
diate. Numai analizele și exercițiile 
gramaticale ordonate, cu motivarea

La Teatrul de tineret 
și copii din Capitală a 
avut loc recent un 
schimb de experiență 
între artiștii bucureș- 
teni și cei ai Teatrului 
de stat din Ploiești, in- 
terpreți ai piesei „De 
Pretore Vincenzo" de 
Eduardo de Filippo. 
După prezentarea spec
tacolelor au urmat dis
cuții, în cadrul cărora 
și-au spus părerea di
rectorii Célôr două 
teatre, regizorii specta
colelor și interpreta. 
La acest schimb de ex
periență, organizat de 
Asociația oamenilor de 
artă din instituțiile 
teatrale și muzicale, 
revista „Contempora
nul" și cele două tea
tre au participat critici 
de teatru, oameni de 
artă.

TIMIȘOARA (coresp. 
„Scînteii"). — Un co
lectiv de artiști ai O- . 
perei de stat din Ti
misoara — soliști "0- 
cali, soliști ai baletului 
și ai orchestrei — S-au 
deplasat la uzinele Cio
canul din Nădrag unde 
s-au întreținut cu mun
citorii și 
uzinei. Cu acest pri
lej, artiștii timișoreni 
au prezentat două pro
grame conslînd din 
arii de operă, Cîntëce 
populare etc., care s-au 
bucurat de O primire 
deosebit de caldă din 
partea spectatorilor.

Fruntașul în produc
ție Nicolae Băldea, me
canicul de locomotivă 
Aurel Dragomir, mai
strul Ion Dogaru și al
ții și-au exprimai do
rința ca artiștii Ope
rei de stat din Timi
șoara să organizeze la 
Nădrag și alte spec
tacole,
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In Pavilionul C al < 
Parcului de cultură și ? 
odihnă Herăstrău s-a > 
deschis recent o expo- S 
ziție orășenească de s 
artă plastică organiza- < 
tă de Casa creației ? 
populare a Capitalei. > 
Sînt prezentate peste ) 
100 lucrări realizate de < 
52 artiști amatori. Lu- < 
crările ilustrează as- ? 
pecte variate ale con- > 
struirii socialismului. > 
Sînt expuse portrete de < 
muncitori fruntași și de < 
artiști, peisaje indus- z 
triale etc., precum și ) 
15 afișe realizate î. . 
majoritate în cadrul 1 
concursului „Fabrica > 
mea — mlndria mea", s

La sala „Nicolae Cris- < 
tea" este deschisă o ? 
expoziție de fotografii > 
Ele prezintă aspecte in- s 
dustriale, construcții < 
noi, imagini din viața i 
muncitorilor, tineretu- ) 
lui, sportivilor, copiilor > 
din patria noastră etc. s

VALORIFICĂ
FOLCLORUL

ORADEA (coresp. 
„SCînteii"). — Pentru 
a-și îmbogăți continuu 
repertoriul, 
de 
„Crișana" 
dea valorifică pe sca- 

a Filarmonicii de aVă largă folclorul hi- 
,,George Enescu'.' ’ hoțeați. O echipă s-a

va prezenta în cursul deplasat în satele Bră-
lunii mai o serie de 
spectacole la Giur
giu, Drăgănești-Vlașca, 
Alexandria, Olteni, Că
lărași etc. Concer
tele vor fi dirijate de 
Nicu Stănescu si Ionel 
Budișteanu, artiști

CONCERTE 
DE MUZICĂ
POPULARĂ

Orchestra .,Barbu Lău- 
taru" 
Stat

orchestra
muzică populară 

din Ora-

det, Dumbrăveni, Sîr- 
bești și altele din raio
nul Beiuș, pentru a cu
lege melodii populare. 
Patru din cele șapte me
lodii culese cu acest 
prilej au și fost intro
duse în repertoriu.
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_ ------------------------- GIU.LEȘTI (Sala Palatului R.. P. Romi
ne) : DOMNUL PUNTILA ȘI SLUGA
SA MATTY - (orele 19,30). (Sala Pala
tului. C.F.R,) : FATA CU. PISTRUI — 
(orele 19,30).

TEATRUL SAȚlRIC MUZICAL „C. 
TÄNASE“ (Sala Savoy) : VORBA RE
VISTEI — (orele 20). (Sala Victoriei 174) : 
CONCERT IN RE... HAZLIU - (orele 20).

TEATRUL
R. P. ROMINE : SEARA 
fonia fantastică, Vals, 
razada) — (orele 19,30).

TEATRUL DE STAT 
lYsistRatâ — (orele

TEATRUL NATIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : POVESTE DIN 
IRKUTSK - (orele 19,30). (Sâla Studio) : 
CIDUL — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala Ma- 
ghéru) : PYGMALION — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : SCANDALOASA LEGĂTU
RĂ DINTRE DOMNUL KETTLEE ȘI 
DOAMNA MOON - (orele 20).

TjÊATxîUL
LANDRA“ : SFINTA IOANA 
19,30). (Sala Studio) : ___S__ , ______
ȘI CADlR — (orele 15,30) ; MENAJERIA 
DE STICLA - (orele 19,30).

TEATRUL DE COMEDIE : SVEJK IN 
AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL — 
(orele 19,30 — cedat).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII — (Sala pentru tineret) : DE N-AR 
FI IUBIRILE — (orele 20). (Sala pentru 
copii) : DOI LA ARITMETICĂ — (ore
le 17).

DE BALET (Sim- 
Bolero și Șehe-
DE OPERETA : 
19.30).
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fiecărei afirmații, înlătură aceste 
lipsuri. Am întîlnit elevi pentru care 
aceste analize și exerciții, absolut 
necesare, devin uneori o povară. 
Explicația este, după părerea noas
tră, că unii dintre noi, profesorii de 
limba romînă, nu reușim să le în
tocmim în așa fel încît să capteze 
interesul copiilor. Nici metoda con
versației nu e totdeauna bine folo
sită. Deseori, elevii sînt întrerupți nu 
numai cînd greșesc, ci șl' din ne
răbdare.

Școala trebuie să asigure fiecărui 
absolvent al ei cunoștințe gramati
cale temeinice, pe măsura puterii 
de înțelegere a elevilor din diferite 
clase. In această ordine de idei îmi 
permit observația că unele cadre di
dactice care predau la clasele 
V—VII nu acordă atenția cuvenită 
scrierii și vorbirii corecte, dar vor ca 
dificultățile rare, amănuntul de or
din teoretic — care vor fi studiate 
în clasele superioare, și chiar unele 
probleme nerezolvate încă de către 
specialiști să nu rămînă necunos
cute elevilor (semiauxiliarele moda
le, funcțiunea sintactică a gerunziu
lui și altele). Motivarea mr s-ar găsi 
decît poate în faptul că uneori se 
întîmplă ca textele date pentru a- 
nalize la examenele de admitere în 
clasa a VIII-a să comporte aseme
nea cerințe.

Cultivarea limbii, formarea unei 
vorbiri și scrieri corecte e sarcina 
tuturor învățătorilor și profesori
lor, nu numai a celor de limbă și li
teratură romînă. împărtășesc întru- 
totul părerea exprimată în cadrul 
schimbului de păreri din paginile 
ziarului „Scînteia“, că trebuie să fie 
combătută credința unor elevi că 
numai, sau în special, la orele de 
romînă trebuie să vorbească sau să 
scrie corect. Din păcate, această 
mentalitate este susținută, vrînd-ne
vrînd, de profesori de diferite spe
cialități care manifestă exigența ne
cesară în privința conținutului, dar 
fac abstracție de forma de expri
mare a răspunsurilor sau lucrărilor 
scrise de elevi. Aceeași exigență 
este necesară din partea noastră, a 
tuturor cadrelor didactice, în ce pri
vește exprimarea corectă, bogată a 
elevilor în activitățile cultural-ob- 
ștești.

Școala poate fi păzitoare a teza
urului limbii numai dacă fiecare în
vățător și profesor se va strădui să-i 
ajute pe elevi să-și însușească 
acest tezaur de neprețuit.

Prof. ELISABETA ANTONESCU 
Școala medie 

„Mihail Eminescu" din Iași

CINEMATOGRAFE. OMUL AMFIBÏE : 
Patria (10; 12.15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
București (9,30; 11,15; 13; 15; 17; 19; 21), 
Gh. Doja (10: 11,45; 13,30; 15,15; 17; 19; 21), 
G. Coșbuc (15; 17; 19; 21). APARTAMEN
TUL — cinemascop : Republica (9; 11,30; 
14; 17; 19,30; 22), Elena Pavèl (9; -----
14; 16,30; 19; 21,30), I Mal (16; 12,30; .o,ou, 
18; 20,30), Grădina Progresul (orele 20), 
stadionul Dinamo "■■■' " ‘
(9; 11,30; 14; 16,30;
VINA ? : rulează la 
le Magheru (10,15; 1:
21), I. C. Frlmu. (10; 12; 
Libertății (10; 12; 14; 16,30; 18,30;
dină 20,30). MAI TARE CA URAGANUL 
rulează la cinematografele V, Alecsandrl 
(15; 17; 19; 21), Lumina (rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 14, 
după-amlază 16; 18,30; 20,30), Floreasca 
(16; 18; 20). PROFESIUNEA DOAMNEI 
WARREN ; Grădina Elena Pavel (orele 
20). AL II-LEA FESTIVAL INTERNA-, 
ȚIONAL MUZICAL „GEORGE ENF.SCU,“ 
- LA GRANIȚA A DOUĂ OCEANE fuL 
lează la cinematograful Maxim Gor’, 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,3(7,.
POST-RESTANT : Central (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Miorița (9,30; 11,45; 14; 
16,30; 19; 21,15), Arta (11; 15,30; 18; 20,30). 
PRINCIPIUL SUPREM : Victoria (10; 12; 
15; 17; 19; 21). FILME DOCUMENTARE 
rulează la cinemătograful Timpuri NOI în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 
21. PROGRAM SPECIAL PENTRU CO
PII ; 13 Septembrie (10; 11,15). ENRICO 
CARUSO : 13 Septembrie (12,15; 15;
17; 19; 21). DUPA DOI IEPURI : Tinere
tului (16; 18,15; 20,30), 8 Martie (15; 17; 
19; 21). INTRE DOUA IUBIRI : înfră
țirea între popoare (15; 17; 19; 21), Alex. 
Sahia (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30 — gră
dină 19.45). CER SENIN : Cultural (16; 
18; 20). ÎN NOAPTEA DE AJUN rulea
ză la cinematograful Alex. PopoV (10; 
11,50; 13,40; 15,30; 17,20; 10,10; 21). DEPAR
TE DE PATRfE ; Grivița (15; 17; 19; 21). 
ARTISTUL: Flacăra (15; 17; 19; 21). EX
PRESUL DE SEARA : V. ROaită (15; 17; 
19: 21), Luceafărul (15; 17; 19; 21). MILIO
NUL : Unirea (15; 17; 19; 21 — grădină 20), 
Munca (16; 18,15; 20,30). CETATEA HUR- 
RAMZAMIN : Popular (15; 17; 19; 21). 
arme ȘI porumbei : T. Vladimirescu 
(15; 17; 19), C-tin David (15,30; 18; 20.30). 
ÎNOTĂTORII • Moșilor (16; 18 — grădi
nă 20), 16 Februarie (16; 18; 20). ULTIMA 
REPRIZA : Donca Simo (15; 17; 19; 21). 
N. Bălcescu (10; 12; 16; 18,15; 20,30). CINCI 
ZILE ȘI CINCI NOPȚI rulează la cine
matograful M. Eminescu (16; 18,15; 20,30). 
ROSITA : Ilie Pintilie (16; 18; 20). GAR
DIANUL rulează la cinematograful G. 
Baco via (15; 17; 19; 21) CASA SURPRI
ZELOR ; 30 Decembrie (16; 18; 20), 8 Mai 
(15; 17; 19; 21). CURSA DE 100 KILOME
TRI rulează la cinematograful Aurel 
Vlaicu (15; 17; 19; 21). VALS PENTRU 
UN MILION — cinemascop : Grădina T. 
Vladimirescu (20). HANUL DIN SPES
SART : V. Roaită (10; 12 — grădină 20,30). 
S-A ÎNTÎMPLAT IN ZIUA SOLSTIȚIU
LUI : Olga Bancic (15,30; 18; 20,30). CA
VALERII TEUTONI - ambele serii : 
Volga (10; 16,30; 19,45). VALEA MÎNDRA : 
Drumul Serii (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 - Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — Emisiune pentru cei 
mici. Filmul pentru copii : ,,UN VIS 
MINUNAT“ — primit din partea Studiou
lui de televiziune din Praga. 19,55 — 
Emisiune de teatru - „OCEANUL“ de Al. 
Stein. Interpretează un colectiv al Tea
trului de Stat din Sibiu. în pauze : 
Poșta televiziunii. Ultimele știri.

11,30; 
I Mal (10; 12,30; 15,30;.
(orele 20), 23 August 
19; 21,30). CINE-I DE 

cinematogfafe- 
12; 15;' 17; 19;

2; 15; 17; 19; 21), 
gră-

CUM VA FI VREMEA?
Timpul probabil pentru zilele de 11, 12 

și 13 mai : Vremea se menține relativ 
călduroasă, ușor instabilă și cu cer mai 
mult noros. Ploi sub formă de averse, 
însoțite local de descărcări electrice, vor 
cădea mal ales în jumătatea de nord a 
țării. Vînt potrivit din vest. Tempera
tura staționară la început, apoi în scă
dere. Minimele- vor fi cuprinse între 3 
șl 13 grade, iar maximele între 15 și 
25 de grade, -
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In memoria ostașilor căzuți
in lupta împotriva fascismului »■ sSs

■*.

ostașilor căzuți în lupta împo- 
fascismului.
Monumentul Eroilor Patriei, 
intonarea Imnului de Stat al

La 9 Mai, cu prilejul Zilei Victo
riei au avut loc solemnități de de
puneri de coroane de flori în amin
tirea 
triva

La 
(lupă
R.P. Romîne, au fost depuse coroane 
de flori din partea C.C. al P.M.R., 
Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri, corpului diplomatic, Minis
terului Forțelor Armate, din partea 
unor instituții centrale și organizații 
obștești, unor mari întreprinderi 
bucureștene. Pionieri au depus jer
be de flori.

La Monumentul Eroilor Sovietici 
au fost intonate Imnurile de stat 
ale U.R.S.S. și R. P. Romîne. Au 
fost depuse coroane de flori din 
partea C.C. al P.M.R., Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri, 
corpului diplomatic, Ministerului

Forțelor Armate, din partea unor 
instituții centrale și organizații 
obștești, unor mari întreprinderi ale 
Capitalei. Pionieri au depus jerbe 
de flori.

La Cimitirul Militarilor Britanici 
căzuți pe teritoriul Romîniei în lupta 
împotriva fascismului, după intona
rea imnurilor de stat ale Marii Bri
tanii și R. P. Romîne, au fost depuse 
coroane din partea Consiliului de 
Stat și a Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, corpului diplomatic, 
Ministerului Forțelor Armate, Sfatu
lui popular regional București.

La solemnități au luat parte Ale
xandru Bîrlădeanu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului de 
Stat, Mihail Florescu, ministrul in
dustriei petrolului și chimiei, Con
stantin Tuzu, ministrul metalurgiei 
și construcțiilor de mașini, Corne-

liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, miniștri, conducători ai 
unor instituții centrale, generali și 
ofițeri superiori, foști comandanți de 
mari unități pe frontul antihitlerist, 
delegați ai oamenilor muncii.

Au asistat șefi ai misiunilor diplo
matice, atașați militari și alți membri 
ai corpului diplomatic.

Companii de onoare cu muzică și 
drapel au prezentat onorul.

*
Solemnități pentru depuneri de 

coroane au avut loc și la Cimitirul 
Eroilor Romîni de la Ghencea, Cimi
tirele Eroilor Sovietici de la Herăs
trău și Jilava, precum și la monu
mentele și mormintele eroilor ro
mîni și sovietici din Craiova, Tg. Jiu, 
Constanța, Iași,
Baia Mare, Oradea 
din țară.

Ploiești, Cîmpina, 
și alte localități

(Agerpres)
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• Miercuri după-amiază s-a înapoiat 
în Capitală, venind din Austria, delega
ția de ziariști romîni condusă de Nes
tor ■ Ignat, președinte al Uniunii ziariști
lor din R.P. Romînă.

Ziariștii romîni au vizitat Austria la 
invitația guvernului austriac și au avut 
întrevederi cu 
ceastă tară.

persoane oficiale din a-
(Agerpres)

(coresp. „Scînteii”). — In 
localități rurale din re
iau ființă cinematografe

loc o consfătuire pe tema creșterii pă
sărilor. Au participat ingineri zooteh- 
niști, brigadieri avicoli, îngrijitoare de 
păsări. S-au discutat probleme privind 
hrănirea păsărilor, prevenirea îmbolnăvi
rilor etc. O mare atenție în discuțiile 
participanților s-a acordat creșterii și în
grijirii puilor. După prezentarea referatu
lui, participant!! au vizitat ferma avicolă 
a gospodăriei colective din Comana, care 
în acest an va ajunge la un efectiv de 
25.000 păsări. Aici îngrijitoarele au îm
părtășit celor prezenti din experiența 
lor.

Manifestări
zilei de

consacrate
9 Mai
de 9 Mai, Ziuazilei

de stat a Romîniei și

• BRAȘOV 
tot mai multe 
giuneă’ Brașov 
sătești. ’ Zilele trècüte, în comuna Ticușu
Vechi, raionul Rtrpea, s-a inaugurat notil 
cinematograf. Acum, în satele regiunii 
Brașov sînt 200 de cinematografe.

• In satul Poiana Negrii, aflat în nordul 
tării (raionul Vatra Dornel),. există un iz
vor cu ape minerale cunoscut de peste 
100 de ani. Zilele trecute au început lu
crările de reamenajare a acestui izvor. 
Lucrările vor fi terminate spre sfîrșitul 
acestui an cind.se vor și livra primele 
cantități de apă minerală de masă.

■ ț -
• CONSTANȚA (coresp. „Scînteii”). 

— La gospodăria colectivă din comu
na Comana, regiunea Dobrogea, a avut

o CLUJ (coresp. „Scînteii”), — Zilele 
acestea s-a deschis la Palatul culturii din 
Cluj o expoziție de artă plastică a artiș-, 
tilor amatori. Au fost expuse 64 de ta
blouri. Expoziția a fost vizitată de un 
mare număr de oameni ai muncii din 
ora$.

• In acest an, în' raionul. Roșiorii de 
Vede vor fi date in folosință > școli noi 
de 8 ani cu cite 4 săli de Ajasă aflate 
în construcție în comunele Alhțști, Beu- 
ca, Cucueți, Goala și Siliștea. De curind 
și în comuna Bălăci a început să se înal
te o școală de 8 ani,

y
S-':?
....

« «■■■I »

Cu prilejul sărbătorii nationale ±
■ .... - '■ -* jî;.

a R. S. Cehoslovace S
....... - ...... ... . ■—

Recepție oferită de ambasadorul
R. S. Cehoslovace la București

Ambasadorul Republicii Socialiste 
Cehoslovace la București, Jaroslav 
Sykora, a oferit miercuri seara o 
recepție cu prilejul sărbătorii na
ționale a R. S. Cehoslovace.

La recepție au luat parte tova
rășii Ion Gheorghe Maurer; Erhil 
Bodnăraș, Mihai Dalea, Alexandru 
Bîrlădeanu, Corneliu Mănescu, 
membri ai C.C. al P.M.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai instituțiilor centrale

Depuneri de c

și organizațiilor obștești, generali șî L 
ofițeri superiori, academicieni și 
alți oameni de știință, artă și cul
tură, ziariști. _

Au luat parte șefi ai misiunilor" 
diplomatice acreditați la București. ' 
și alți membri ai corpului diplo
matic. . ....

în timpul recepției a avut loc uh--~- 
concert prezentat de Nonetul ceh'.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)
. cw'r PT ( •

jroane de flori

ÇÎjj .â^înca’durérg ' âdiî.ceftY.;)ă cü- 
noșftnța încetarea ' djri viață'în ziua 
de. 9 mai, după o scurtă și grea su
ferință,;.tovarășului. Ștefan Șolo- 
mon, directorul Editurii „Scînteia“.

Ștefan Solomon s-a născut la Bra
șov, la 22 ianuarie 1908. De tînăr a 
participat la unele acțiuni ale miș
cării muncitorești din țara noastră.

în anul 1945 a fost primit mem
bru al Partidului Comunist Romîn. 
A îndeplinit o serie de munci de 
răspundere în cadrul organizațiilor 
obștești și în aparatul de stat. Pen
tru activitatea desfășurată, el a fost 
distins cu ordine și medalii ale 
R.P. Romîne;

deNe vom aminti întotdeauna 
Ștefan Solomon ca de un tovarăș 
vrednic și inimos, care a muncit cu 
devotament pentru cauza socialis
mului.

EDITURA „SCINTEIA“
★

cu corpul neînsuflețit va fi 
sala de marmoră a Casei

Sicriul 
depus în 
Scînteii. Accesul publicului are loc 
joi 10 mai a.c. între orele 11—13. In
cinerarea va avea loc în adeeași zi 
la Crematoriul Cenușa, la orele 
14,30.

Procesul tehnologic 
în continuă perfecționare

MEDIAȘ (coresp. „Scînteii“). — La 
fabrica „Ideal“-Mediaș se simte o 
vie preocupare pentru perfecționa
rea continuă a proceselor tehnolo
gice și pentru introducerea și extin
derea metodelor noi de lucru care 
asigură o calitate superioară a pro
duselor și o creștere simțitoare a 
productivității muncii. La secția gal
vanizare, de exemplu, a fost reor
ganizat fluxul tehnologic, introdu- 
cîndu~se procedeul de uscare a pie
selor nichelate în rumeguș supraîn
călzit cu ajutorul aburului. Tot aici 
s-a trecut la spălarea pieselor în băi 
speciale cu apă caldă și rece.

Introducerea acestor noi procedee 
șl a altora duce la realizarea unor 
economii anuale de sute de mii lei.

Cu prilejul 
independenței 
a victoriei asupra Germaniei hitle- 
riste, miercuri după-amiază a avut 
loc la Teatrul C.C.S. din Capitală o 
conferință organizată de Ministerul 
Invățămîntului și Culturii și Uniunea 
scriitorilor din R. P. Romînă

Au participat oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile bucu- 
reștene, generali și ofițeri, oameni de 
știință și cultură, tineri.

Despre importanța zilei de 9 Mai 
a vorbit scriitorul Aurel Mihale, 
membru al Biroului Uniunii Scriito
rilor din R. P. Romînă.

★

Conferințe, simpozioane, seri lite
rare și muzicale consacrate Zilei in
dependenței de stat a Romîniei și a 
victoriei asupra Germaniei hitleriste 
au avut loc și în școli, cămine cul
turale, la cluburile întreprinderilor, 
case de cultură, în unități militare.

(Agerpres)
•o

Premii și diplome cultivatorilor 
de plante medicinale

Sînt tot mai numeroase gospodă
riile colective care, an de an, cul
tivă plante medicinale și aromatice.

Gospodăria colectivă „Carpați“ 
din regiunea Brașov a obținut nu
mai de pe o suprafață de 5 ha can
titatea de 7.117 kg chimion din vîn- 
zarea căruia a încasat aproape 
88.000 lei. Din cultura plantelor me
dicinale colectiviștii din comuna 
M. Kogălniceanu, regiunea București, 
au obținut în anul trecut un venit de 
peste 211.000 lei, iar cei din comuna 
Gh. Lazăr — 655.000 Iei.

Zilele acestea, cooperația a pre
miat cu bani și a acordat diplome 
unui număr de 158 gospodării co
lective din țară care au obținut pro
ducții mari de muștar, mac, corian- 
dru, fenicul, chimion, levănțică

Modernizează utilajele
TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“). 

— Activitatea grupei de moderni
zare a utilajului de la întreprinde
rea „Tehnometal“-Timișoara este 
rodnică. Studiind, de la începutul 
anului, posibilitatea de perfecțio
nare a utilajelor, grupa a întocmit 
un plan în care este prevăzută mo
dernizarea a 19 mașini și utilaje. La 
mașina nr. 6 de perforat tablă, opri
rea căruciorului la terminarea per
forării unui rînd se face acum au
tomat. Tot la această mașină s-a 
mecanizat readucerea transversală a 
tablei. Ca rezultat al acestor mo
dernizări a crescut mult producti
vitatea muncii și a fost redus pro
centul de rebuturi. De asemenea,

■o® o-

Rezervele interne - mai larg 
valorificate

(Urmare din pag. I-a)

rebuturi, să obțină economii de ma
terii prime. La laminorul de profile 
ușoare, de pildă, se întrec toate, 
echipele din cele trei schimburi. In 
luna aprilie echipa 
maistrul Marin Ciucă 
sarcinile de producție 
sută, realizînd și un 
mic de rebuturi față 
din celelalte două ’ schimburi, Clasîn- 
du-se astfel în fruntea întrecerii. Și 
celelalte echipe, conduse de maistrul 
Vasile Almășan și respectiv de 
maistrul Gheorghe Șerban, au obți
nut realizări de seamă în producție.

Din păcate, însă, graficul de în
trecere din sector nu oglindește de
cît depășirile de producție. Nu exi
stă oare posibilitatea să se urmă
rească zi de zi și rezultatele ce se ob
țin pe linia reducerii procentului de 
rebuturi și a micșorării consumului 
specific de metal ? Această posibili
tate există. într-o discuție avută cu 
tov. Nicolae Șlebus, care ține evi
dența întrecerii, la care a partici
pat și tov. Petre Bejenaru, preșe
dintele comitetului sindicatului, a 
reieșit clar că ciclul de producție 
fiind scurt se pot înregistra zilnic 
atît rebuturile cît și consumul de 
materie primă. Așa cum este însă 
întocmit în prezent graficul, par-

întrecere află abia 
cîteva zile de la sfîr- 
luni 
dacă

etc.

datorită perfecționării mașinii 
împletit — la care s-a automati
zat oprirea în momentul ruperii fi
rului — calitatea plasei rabiț s-a 
îmbunătățit simțitor, iar productivi
tatea muncii a sporit.

în acest an, la întreprinderea 
„Tehnometal“-Timișoara au fost mo
dernizate 4 utilaje importante, iar 
altele sînt în curs de perfecționare.

de

Pe șantierul stației de transformare a energiei electrice „Titan" din 
Capitală. Se lucrează la montarea separatorilor de 110 KV. la noile 
transformatoare. (Foto : Agerpres)

BONN 9 (Agerpres). — După cum 
s-a mai anunțat, la 8 mai a înce
tat aciivitatea la 12 mari mine car
bonifere din Saar — cel de-al doi
lea bazin carbonifer ca însemnăta
te din Germania occidentală. Au 
declarat grevă peste 45.000 de mun
citori și funcționari care cer majo
rarea salariilor. Majoritatea minelor 
din Saar aparțin statului.

Tratativele dintre reprezentanții 
sindicatelor și autoritățile landului 
Saar s-au soldat cu 
cauza încăpățînării 
landului și

un eșec din 
autorităților 

a patronilor de a

Vai
9

condusă de 
și-a depășit 
cu 4,85 la 

procent mai 
de echipele

dacă au lucrat 
au depășit pro- 
sau au utilizat 
primă decît cea

ticipanții la 
după ce trec 
șitul fiecărei 
bine sau nu,
centul de rebuturi 
mai multă materie 
planificată. Dacă graficul ar oglindi 
și felul cum sînt îndeplinite a- 
ceste obiective importante ale în
trecerii, fără îndoială că s-ar putea 
lua pe parcurs măsuri pentru reme
dierea unor deficiențe, echipele 
fiind 
lupte 
cost.

unor deficiențe, 
stimulate și mai puternic 

pentru scăderea prețului
să 
de

★

uzipă există condiții să 
mai larg în valoare rezervele

seIn 
pună 
interne de reducere a prețului de 
cost, să se realizeze economii tot 
mai mari peste sarcina planificată. 
Este nevoie însă ca atît conducerea 
întreprinderii, biroul organizației de 
bază, comitetul sindicatului, cît și 
fiecare muncitor și tehnician în par
te să urmărească cu și mai mare 
atenție felul cum sînt utilizate toa
te mijloacele puse la dispoziția în
treprinderii de către stat — de la 
materia primă pînă la fondurile bă
nești — să muncească cu rîvnă 
pentru a obține o tot mai înaltă 
eficacitate economică în activitatea 
pe care o desfășoară.

Cu prilejul celei de-a 17-a aniver
sări a eliberării Cehoslovaciei de 
sub jugul fascist, ambasadorul R.S. 
Cehoslovace la București, Jaroslav 
Sykora, însoțit de membrii amba
sadei, a depus miercuri dimineața 
o coroană de flori la Monumentul 
Eroilor Patriei.

în dimineața aceleiași zile, amba
sadorul R. S. Cehoslovace a depus o

nu satisface revendicările juste 
ale muncitorilor. Ca răspuns la 
aceasta, Sindicatul muncitorilor ,din 
industria minieră și energetică, Sin
dicatul minerilor creștini din Saar, 
Sindicatul funcționarilor și Uniunea 
funcționarilor comerciali și indus
triali au hcriărît să stabilească uni
tatea de acțiune. Centrul pentru con
ducerea grevei, înființat în acest 
scop, a anunțat la 8 mai că nici un 
miner nu a ieșit la lucru. Greviștilor 
din mine li s-au alăturat muncitorii 
de la Uzinele cocso-chimice din Saar 
și de Ia trei centrale electrice.

--------------O® O---------------

DUPĂ RĂSCOALA DE LA- CĂRUI*ANO

de teroare
(Agerpres). — Agen- 
relatează despre in-

CARACAS 
țiile de presă 
tensificarea represiunilor guvernului 
împotriva elementelor progresiste din 
Venezuela în urma răscoalei de la 

■ Carupano. Potrivit agenției U.P.I., 
în regiunea Carupano au fost ares
tate 400 de persoane, iar ziarul ve- 
nezuelez „Republica“ anunță ares
tarea altor 120 de persoane în oralul

Bolivar. Guvernul Betancourt a a- 
nunțat că pregătește ;,o ofensivă in
tensă" împotriva comuniștilor și sim- 
patizanților cu revoluția cubană.

în ciuda acestor represiuni ne
mulțumirea poporului venezuelez 
împotriva lui Betancourt continuă 
să se manifeste. La Caracas grupuri 
de demonstranți au. manifestat pe 
străzi împotriva suspendării, garan
țiilor constituționale.

------------ OaO--------:—

Situație încordată în Zanzibar
LONDRA 9 (Agerpres). — în urma 

torpilării conferinței de la Londra cu 
privire la organizarea constituțională 
a Zanzibarului de către guvernul 
englez, în acest protectorat englez 
s-a creat o situație foarte încordată.

Urmărind să înăbușe mișcarea de 
eliberare națională, autoritățile colo
niale engleze au pornit împotriva 
forțelor patriotice din Zanzibar o 
campanie de represiuni. Pe străzile 
centrului
Zanzibar, după cum anunță cores
pondentul agenției Reuter, patrulea
ză polițiști și soldați ai trupelor co
loniale.

După arestarea lui Abdur Rahman 
Muhammed, secretar general al Par
tidului naționalist, și a altor zece mi- 
litanți politici, au fost operate noi 
arestări. Reprezentantul poliției a

amenințat cu introducerea în oraș a 
stării excepționale.

Populația băștinașă a insulei a or
ganizat o acțiune în sprijinul celor 
arestați cerînd imediata lor elibe
rare. La 7 mai în majoritatea cartie
relor din orașul Zanzibar au fost 
lipite manifeste 
rea militanților

care cereau elibera- 
politici.

administrativ al orașului Liderii
CU

laburiști de 
ostilitate în

LONDRA 9 (Agerpres). — La mi
tingurile organizate în ziua de 6 
mai (oamenii muncii din Anglia săr
bătoresc ziua de 1 Mai în prima du
minică a acestei luni), partizanii pă
cii au protestat în mod energic îm
potriva poziției oficiale a. conducerii

coroană de flori la Monumentul 
Eroilor Sovietici din Piața Victoriei?. "U*

La solemnități au luat parte repre- 
zentanți ai Ministerului Afacerilor- " 
Externe și Ministerului Forțelor Ar- 
mate. ■ ‘'Z

La Monumentul Eroilor Sovietici ‘ 
au fost de față ambasadorul Uniunii ; _ 
Sovietice la București, I.K. Jegalin,- 
și membrii ambasadei.

(Agerpres)

EXTERNE
Conferința öe presă a secretarului general 

ai 0. N. I.
’-’Ci.provizoriu

STOCKHOLM 9 (Agerpres). — 
TASS : în declarația sa și în răs
punsurile date la întrebările puse 
de corespondenți în timpul confe
rinței de presă, care a avut loc la 
Stockholm, U Thant, secretar gene
ral provizoriu al O.N.U., a subliniat 
necesitatea întăririi O.N.U. pentru a 
face această organizație mult mai e- 
ficace și activă.

în legătură cu primirea de noi 
membri ai O.N.U. din rîndul tine
relor state independente din Asia și 
Africa, U Thant a spus : „Este greu 
de înțeles de ce lumea occidentală ta, secretarul general provizoriu, al yw 
este neliniștită de faptul că un nu
măr tot mai mare de state din Asia 
și Africa capătă posibilitatea de a 
vorbi despre problemele lor în 
O.N.U.”

U Thant a subliniat că acordă o 
mare importanță unei conferințe la

----------o® o

nivel înalt. „Cînd la masa tratative- ■ - 
lor se întîlnesc liderii marilor pu
teri pentru a dezbate problemele" 
comune, aceasta reprezintă un mare 
pas înainte” — a spus el.

La întrebarea unui corespondent 
al agenției TASS cum apreciază U ,, 
Thant perspectivele realizării planu-, . 
lui de creare a zonelor denucleari- 
zate. U Thant a subliniat că aproa- , j- 
pe toate țările mici și neangajate. ■. 
manifestă un interes pozitiv față.; de 
propunerea privind crearea zonelor. 
denuclearizate. în legătură cu aceas-

O.N.U. a amintit despre revoluția 
statelor africane cu privire la de
clararea continentului african zonă 
denuclearizată. Această problemă în 
toată amploarea sa, a spus U Thant,_ 
va fi analizată de Adunarea Gene-, 
rală a O.N.U.

Algérie Presse Service a-", 
în ultimele zile bandele

Noi fărădelegi ale bandelor O.A.S 
în Algeria

ALGER 9 (Agerpres). — După 
relatează corespondentul din Alger 
al agenției France Presse, în cursul 
zilei de marți O.A.S.-ul a săvîrșit 
în Algeria peste 52 de atentate, care 
s-au soldat cu moartea a 43 de per_ 
soane și rănirea gravă a altor 27. 
Numai la Alger în cursul zilei de 
8 mai,, subliniază corespondentul, au 
fost omorîte 
nite alte 23.

• POLONEZUL GAZDA, CÎȘTIGATORUL
U.R.S.S. PE PRIMUL LOC • SOVIETICUL ___________ ____
TATORUL TRICOULUI GALBEN 9 GABRIEL MOICEANU PE 

LOCUL TREI

ETAPEI • ECHIPA 
SAIDHUJIN PUR-

AL ETAPEI

cum

36 de persoane și ră-

întîmpinafi
Angliei

Agenția
rată că ... _______ _ ,
O.A.S și-au concentrat atacurile te- , 
roriste în special asupra muncitori'

dreapta 
orașele 
partidului laburist, care aprobă ex
periențele nucleare americane.

Participanții la miting i-au lipsit 
de posibilitatea de a vorbi pe lide
rul partidului, Gaitskell (la Glasgow), 
și pe locțiitorul său, Brown (la Lon
dra). Chiar și poliția, care a fost che- 

’ mată în ajutor, nu a putut ajuta li
derilor de dreapta să restabilească 
ordinea“,

lor, femeilor, copiilor. în seara zi- ; 
lei de marți, notează Algérie Presse 
Service, morga spitalului Moustaphă> 
din Alger a devenit neîncăpătoare. 
Printre victime puteau fi văzuți 
muncitori în haine de lucru, împuș- ,, 
câți de criminalii fasciști în drùnf.U 
spre locul de muncă, femei și co4;i'' 
pii, vînzători din piețele Algerului.

Referindu-se la aceste crime ale 
ultracolonialiștilor din Algeria, a-., 
genția Algérie Presse Service scrie L'7 
„Pe zi ce trece numărul algerieni1' 1 
lor care cad victime teroriștilor din 
O.A.S. devine tot mai mare și a- 
ceasta numai datorită lipsei de ferL ? 
mirate a autorităților franceze înfc," 
sărcinate cu mențiuerea ordinii și 
cu pedepsirea fasciștilor din O.A.S;; 
Întîrzierea de către autoritățile fran-, 
cezc a aplicării hotăririlor de la 
Evian privind crearea forțelor loca
le de ordine, nu poate decît să încu1 
rajeze atacurile fasciste ale O.A.S. 
împotriva poporului algerian“.

BRNO (prin telefon). Un nou lider 
în clasamentul individual : sovieti
cul Saidhujin ; formația Uniunii So
vietice a revenit pe primul loc în 
clasamentul general ; echipa țării 
noastre a urcat două locuri ; Ga
briel Moiceanu — pînă ieri pe locul 
16, se află acum pe locul 7. Iată 
doar o parte din modificările mari 
survenite în clasamentele generale 
în etapa disputată ieri între Praga 
și Brno — cea mai lungă din cele 
de pînă acum (220 km). în această 
etapă, cicliștii romîni au contribuit 
la dinamismul și spectaculozita
tea ei.

îndată după plecare, se încearcă 
mai multe evadări. La toate, Moi
ceanu se arată deosebit de activ. 
La km 35, de-o parte și de alta a 
șoselei sprintează puternic doi bel
gieni (De Breuker și Diercken), bul
garul Koțev și Moiceanu. Restul plu
tonului nu pare a da importanță 
acestei evadări. Cînd însă cei patru 
alergători au un avans de aproape 
2', sovieticul Melihov, maghiarul 
Megyerdi și ciclistul nostru Ziegler 
pornesc în urmărirea lor. Disputa 
între cele două mici grupuri se duce 
de-a lungul a mai bine de 20 km.

Cam la jumătatea traseului în 
față sînt 16 alergători. Avansul ce
lor din plutonul fruntaș crește la 
3', 4', 5’... Tocmai cînd se află în 
frunte, Moiceanu sparge baieul din 
față. Se oprește la marginea șose
lei. Antrenorul echipei belgiene îi 
face semn și Moiceanu primește o

altă bicicletă... El pedalează puter
nic și reușește să piindă plutonul.

La Brno, primul pe stadion intră 
Moic-eanu. Pe pista de zgură însă 
polonezul Gazda atacă decis și tre
ce primul linia de sosire, cîștigînd 
etapa. Moiceanu se clasează pe lo
cul trei, după Gazda și Megyerdi. 
Walter Ziegler a sosit al 7-lea, în 
același timp cu învingătorul 
(6h.10’12"). Plutonul mare vine cu o 
întîrziere de peste 7'. Sînt aci Ka
pitonov, Dumitrescu, Nijdam, Petrov, 
Cosma, Moskvin și ceilalți alergă
tori romîni.

Victoria pe echipe a revenit for
mației Uniunii Sovietice. Echipa țării 
noastre s-a clasat pe locul doi în 
această etapă, cu același timp.

Azi se desfășoară etapa a opta 
pe distanța Brno-Gottwaldow.

runda a 10-a

Moscova s-a 
internațională

I. DUMITRIU

Cu trei runde înainte de terminarea 
turneului internațional de șah de la Ma
rianske Lazne, în fruntea clasamentului 
se află șahistul romîn Teodor Ghitescu 
și iugoslavul Djurasevici, fiecare avind 
6,5 puncte. Locul trei este ocupat de 
marele maestru sovietic Taimanov cu 6 
puncte. în. runda a 8-a, Ghitescu. l-a în
vins pe Muehlberg, iar în 
a remizat cu Taimanov,

*
Pe stadionul Lujniki din 

disputat miercuri întîlnirea
de fotbal dintre selecționata cluburilor 
din U.R.S.S. și echipa braziliană Gremio 
Porto Alegrense. Fotbaliștii sovietici au 
desfășurat un joc de înaltă factură, ob- 
ținînd victoria cu 5—1 (3—1).

★

La sfîrșitul lunii mai echipa franceză 
de fotbal A. S. Monaco, fostă ciștigă- 
toare a campionatului Franței și deți
nătoare a cupei ediția 1960—1961, va sus
ține două meciuri în tara noastră. Fot
baliștii francezi vor juca în zilele de 24 
și 27 mai. Din lotul echipei fac parte 
printre alții internaționalii Novak, Bian- 
cheri, Roy și Hass.

Campionatul categoriei B Ia
Partidele disputate ieri 

în categoria B de fotbal 
s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : seria I-a: 
Știința Galați — Rapid 
Focșani 3—2; Carpați Si
naia — C.S.M;S. Iași 4—1; 
Poiana Cîmpina — Praho
va Ploiești 2—1; Dinamo 
Suceava — Dinamo Galați 
1—2. In clasament pe pri
mul loc a trecut Poiana

fotbal
Arad — Industria 
Cimpia Turzii 3—3; 

C.S.M.S. Iași cu 27 pune- Mureșul Tg. Mureș — Cor- 
vinul Hunedoara 3—0; 
C.S.O. Baia Mare — Cri- 
șul Oradea 2—0 ; Arieșul 
Turda — Rapid Tg.
5—0. Pe primul loc 
sament continuă să 
că Crișul Oradea 
de puncte,

Cîmpina cu 2.9 de puncte, gonul 
urmată de fostul lider Sîrmei

te ; Seria a II-a : Chimia 
Govora — Farul Constan
ța 0—0; C.F.R. Roșiori .— 
C.S.M. Reșița 5—1; Olimpia? 
București — Tractorul Bra
șov 
tul 
rul 
țe I

2—0. In clasamen- 
seriei conduce Fa.- 
cu 28 de puric- 
Seria a III-a : Va-

Mureș 
în cla- 
condu- 
cu 27

---------- o® o----------

„Alianța pentru progres“ - unealtă 
a corupției internaționale“

RIO DE JANEIRO 9 (Agerpres). — 
„Consider inadmisibil amestecul amba
sadei Statelor Unite în treburile care 
privesc în mod exclusiv guvernul |ă- 
rii noastre“, a declarat ziariștilor la Rio 
de Janeiro guvernatorul statului Rio- 
Grande-do-Sul—Leonel Brizolla. Potrivit 
celor afirmate de guvernator, amba
sada americană menține un permanent

contact cu guvernele statelor și cu con
siliile municipale, trecînd peste guverf 
nul federal.

Brizolla a criticat vehement programul 
american „Alianța pentru progres“ de-’ 
numindu-l „o simplă unealtă a corupi-, 
ției internaționale, de natură să preju
dicieze suveranitatea Brazi iei

»•

>

Xîn uimă cu o __________  ...___ _______ ____ _
S.U.A. în Oceanul Pacific, generalul O'Donnell, a declarat coresponden- ■ 
ților de presă că „S.U.A. dispun de avioane înzestrate cu arma nucleară 
la toate bazele lor militare din Oceanul Pacific, inclusiv Japonia, Coreea, 
Okinawa și Filipino". Această declarație a neliniștit și mai mult opinia * 
publică japoneză, care cere cu tot mai multă hotărîre lichidarea baze'' 
militare americane din Japonia. In clișeu : o demonstrație îr.potri- 
zelor S.U.A.

««« <

săptămînă, comandantul foițelor militare aeriene ale<

O rf

cind.se
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GENEVA 9. ‘—De la trimisul 
special Agerpres, N. Puicea :

în ședința din 9 mai a Conferin
ței pentru dezarmare, delegații oc
cidentali au manifestat tendința vă
dită .de a interpreta memorandumul 
neutrilor în problema încetării ex
periențelor nucleare în așa fel îneît 
să-1 adapteze la vechea lor poziție.

în ședința de miercuri, reprezen
tanții țărilor neutre și-au afirmat 
din nou punctul lor de vedere sus- 
ținînd cu tărie memorandumul cu 
privire la încetarea experiențelor 
nucleare. Reprezentantul Indiei a 
arătat, printre altele, că propune
rile și obiectivele memorandumului 
celor opt constituie în continuare o 
bună bază de discuții și că aceste 
țări nu intenționează să interpreteze 
pe fragmente acest document. El a 
subliniat din nou că important este 
nu să se interpreteze memorandu
mul, ci să se înceapă tratative reale 
pentru a se ajunge la un acord.

După declarația reprezentantului 
Angliei, care a încercat să prezinte 
în culori trandafirii poziția țărilor 
occidentale în subcomitet, s-a dat 
cuvîntul reprezentantului sovietic, 
V. A. Zorin.

Referindu-se la știrile potrivit că
rora Franța a efectuat o experiență 
subterană și că această experiență a 
fost detectată de sistemul național 
de detectare al Statelor Unite, re
prezentantul sovietic a spus : Açest 
fapt confirmă teza formulată în 
repetate rînduri de noi că toate ex
periențele de mică intensitate, inclu
siv cele subterane, pot fi detectate cu 
ajutorul sistemelor naționale de de
tectare. V. A. Zorin a menționat că 
Franța refuză să ia parte la trata
tivele cu privire la încetarea expe
riențelor ; ea nu 
odată că va adera 
va fi încheiat de 
nucleare.

V. A. Zorin a
Franța, aliată a Statelor Unite și a 
Marii Britanii, nu va adera la un 
tratat de interzicere a experiențelor 
nucleare și nu își va asuma obligații, 
Uniunea Sovietică, nu va semna un 
asemenea tratat.

V. A. Zorin a arătat că S.U.A. și 
Anglia, afirmînd de formă că ac
ceptă memorandumul celor opt state 
drept o bază sau chiar un punct de 
plecare pentru tratative, resping în 
realitate principiile fundamentale ale

acestui memorandum, cerînd recu
noașterea principiului inspecției in
ternaționale obligatorii.

Amintind că reprezentanții țărilor 
autoare ale memorandumului s-au 
pronunțat împotriva interpretării ar
bitrare a acestuia, V. A. Zorin a 
declarat : Dacă puterile occidentale 
vor încerca însă să interpreteze me
morandumul în felul lor și să ne 
pretindă să fim de acord cu această 
interpretare, să ne atragă pe vechile 
lor poziții, declarăm că aceste tra
tative sînt inutile.

Luînd apoi cuvîntul, delegatul R.P. 
Romîne, G. Macovescu, a arătat că 
în prezent, la două luni de la des
chiderea lucrărilor Comitetului pen
tru dezarmare și de la începerea în 
acest cadru a discuțiilor asupra în
cheierii unui acord privind interzi
cerea experiențelor cu arma nu
cleară, nu s-a realizat nici un pro
gres în această problemă. Delegatul 
R. P. Romîne a subliniat că această 
situație a fost provocată de poziția 
nerealistă a puterilor occidentale 
care condiționează interzicerea ex
periențelor cu arma nucleară de ac
ceptarea unui control internațional, 
deși experiența arată că mijloacele 
naționale sînt cu totul suficiente 
pentru ase constata și identifica 
orice explozie nucleară, indiferent 
unde s-ar produce ea.

Referindu-se la memorandumul 
celor 8 țări neutre, G. Macovescu a

subliniat că Uniunea Sovietică a 
acceptat acest memorandum ca o 
nouă bază de discuție, în timp ce 
S.U.A. și Anglia au rămas pe vechile 
poziții, respingînd în fond ideile 
formulate în documentul respectiv.

Am vrea, a spus G. Macovescu, să 
arătăm cît de lung este drumul 
parcurs de puterile occidentale în- 
tr-un timp relativ scurt, în mai pu
țin de o lună, de la poziția inițială 
de respingere a propunerii celor opt 
pe considerentul că ea atribuie sta
telor dreptul de a aprecia dacă este 
sau nu cazul unui control interna
țional, pînă la afirmația actuală că 
memorandumul ar conține teza con
trarie și anume că ar implica obli
gativitatea controlului internațional 
și că orice altă interpretare ar fi ex
clusă.

Subliniind că toate acestea pun 
sub semnul întrebării existența unui 
interes din partea puterilor occiden
tale de a încheia un tratat care să 
interzică experiențele cu arma nu
cleară, delegatul romîn a arătat că 
este necesar ca comitetul să audă, 
în sfîrșit, o explicație clară din 
partea delegațiilor americană și bri
tanică.

în aceeași ședință au mai rostit 
cuvîntări delegații Angliei, S.U.A., 
Suediei, Cehoslovaciei, Mexicului, 
Bulgariei. Următoarea ședință plena
ră a fost fixată pentru ziua de 
mai.

O nouă dovadă a inconsistenței poziției
S.U.A. în problema controlului
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Sărbătorirea Ai Victoriei
Adunarea solemnă de la Moscova
MOSCOVA 9 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția TASS, 
miercuri seara, în Sala Coloanelor a 
Casei Sindicatelor a avut loc aduna
rea solemnă organizată de Comitetul 
sovietic al veteranilor de război, cu 
prilejul celei de-a 17-a aniversări a 
victoriei asupra Germaniei fasciste.

Cei peste 2.000 de participant — 
luptători pentru apărarea Moscovei 
și Volgogradului, 
asediat, au păstrat 
cere în amintirea 
dat viața pentru 
fascismului.

în sală au fost 
de luptă ale diferitelor unități mi
litare.

Mareșalul Uniunii Sovietice V. 
Sokolovski, care a prezidat această 
adunare, a subliniat că nici un falsi
ficator al istoriei 
dezmintă adevărul 
despre fapta eroică 
vietic care a dus 
povara principală a 
a avut un rol hotărîtor în zdrobirea 
hitlerismului. Oamenii sovietici au 
plătit un preț scump pentru victorie, 
a spus mareșalul, și popoarele lumii 
întregi nu vor uita niciodată numele 
luminoase ale acelora care și-au dat 
viața pentru ca ele să trăiască. Vic
toria Uniunii Sovietice a confirmat 
încă o dată că nu există în lume o 
forță care să poată stăvili mersul 
triumfal al socialismului.

Generalul-colonel de artilerie 
Hlebnikov, care a luptat alături de 
legendarul erou al războiului civil 
Ceapaev, a amintit despre numeroa
sele acte de înalt patriotism ale po-

a Leningradului 
un minut de tă- 
celor care și-au 
victoria asupra

aduse steagurile

nu va reuși să 
de netăgăduit 
a poporului so- 
pe umerii săi 

: luptelor și care

porului sovietic în primele zile ale 
războiului.

Nadejda Popova, una din primele 
femei aviatoare, Erou al Uniunii So
vietice, care a efectuat 800 de zboruri 
de noapte pentru a bombarda pe 
dușman, a spus că faptele eroice ale 
femeilor sovietice vor rămîne înti
părite pentru totdeauna în aminti
rile oamenilor.

„Dacă ar fi posibil, aș aduna toa
te florile din lume și le-aș depune 
la picioarele aviatoarelor sovieti
ce 1“. Aceste cuvinte ale unui pilot 
francez din escadrila „Normandie- 
Niemen“ citate de Popova, au fost 
subliniate de aplauze furtunoase.

Cei care au luat cuvîntul au vor
bit de război numai pentru a subli
nia cît de scumpă îi este pacea po
porului sovietic. Fie ca această zi 
să constituie un avertisment pentru 
toți acei care pregătesc un nou 
război, a spus fostul partizan Vla
dimir Pavlov.

Veteranii de război au afirmat 
dorința fierbinte de pace a oameni
lor sovietici. Poporul nostru a fost 
totdeauna un popor iubitor de pace, 
a spus colonelul Fomicev, apărător 
al Sevastopolului. Acum noi con
struim comunismul și în numele a- 
cestui măreț țel, în numele păcii pe 
pămînt, facem totul pentru destinde
rea situației internaționale.

Participanții la adunare și-au ex
primat sprijinul deplin pentru po
litica pașnică a guvernului sovietic 
și au vorbit cu satisfacție de faptul 
că Uniunea Sovietică, țările socia
liste, constituie în prezent o forță 
uriașă, o stavilă de netrecut pentru 
orice agresor.

a declarat nici- 
la tratatul care 
cele trei puteri

arătat că dacă

PARIS 9 (Agerpres). — Ziarele 
pariziene relevă că experiența ato
mică subterană efectuată la 1 mai 
în Sahara a fost imediat înregistrată 
de seismografii americani.

Ziarul „FRANCE SOIR“ scrie : 
„Cercuri militare competente au 
confirmat știrea cu privire la acea
stă explozie, despre care au vorbit 
mai întîi cercurile politice din Wa
shington. Americanii au dat de în
țeles că ei au detectat explozia cu 
ajutorul seismografelor ultrasensi- 
bile“.

„LE MONDE” constată de aseme
nea că știrea cu privire la explozia 
efectuată de Franța provine dințr-o 
sursă americană, la Paris ea fiind 
numai confirmată.

Demonstrație a studenților Universității din Wisconsin (S.U.A.) îm
potriva intensificării cursei înarmărilor nucleare.

-------------0*0------------

0 excrocherie fantastică“
Revista „U. S. NEWS 

AND WORLD REPORT“ 
publică o informație din 
Washington potrivit că
reia descoperirea recen
tă a unor mari fraude 
financiare a pus în cau
ză numeroase personali
tăți politice și oficialități 
din guvernul american. 
După cum arată revista, 
inițiatorul acestor frau
de — Billie Sol Estes, 
un om de afaceri din 
sfatul Texas — a obținut 
împrumuturi din partea 
guvernului în valoare de 
24 milioane de dolari în 
schimbul cărora s-a o- 
bligai să furnizeze cis
terne pentru transportul 
îngrășămintelor chimice, 
cisterne care, după cum 
s-a dovedit, nici nu au 
existat în realitate. Cer
cetările întreprinse — 
subliniază revista — au 
arătat că Billie Estes era 
prieten personal cu se
natori și cu alți membri 
ai Congresului S.U.A., 
precum și cu vicepre
ședintele S.U.A., Lyn
don Johnson. Potrivit re
vistei, atunci cînd Estes

a aflat cS Biroul fede
ral de investigații an
chetează aceste fraude, 
ni a declarat: „Pot să 
opresc acest lucru. Tre
buie numai să-l chem la 
telefon pe Lyndon John
son“.

„Martorii audiați — 
scrie revista — au de-

,illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh
Răsfoind presa 

străină
''illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1'' 
clarat că unii funejionari 
ai Departamentului agri
culturii S.U.A. au primit 
daruri din partea lui Es
tes. Un funejionar su
perior al Departamentu
lui agriculturii a demisio
nat după ce mărturiile 
au dovedit legăturile pe 
care le-a avut cu Es
tes. ...La Washington se 
consideră că afacerea 
Estes ar putea să ducă 
la un mare scandal“.

într-o relatare din 
Washington, ziarul vest- 
german „DIE WELT“

scrie: „Guvernul Ken
nedy se află în ajunul 
primului său scandal: 
esfe aproape sigur că 
înalfi funejionari de sfaf 
și deputaji au primii 
bani de la un om de a- 
faceri din Texas...

Estes a suportat chel
tuielile campaniei elec
torale a unui deputat 
democrat.

Ministrul justiției din 
Texas a declarat că este 
vorba de „o excroche- 
rie fantastică care a pu
tut fi înfăptuită numai 
datorită unei puternice 
influențe politice“. Ca
zul Estes — a continuat 
el — „a fost zgîndărit 
abia la suprafajă“ și tre
buie presupus că se va 
declanșa un mare scan
dal politic.

„Există prea multe mo
tive pentru suspiciune 
ca guvernul să-și poată 
permite să mușamalizeze 
cazul“— a scris zilele 
trecute ziarul american 
„New York Herald Tri- 
bune" — încheie „Die 
Welt".

*>

Pentru lărgirea colaborării economice
între europene

Cuvîntarea șefului delegației romîne la sesiunea
Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa

GENEVA 9 (Agerpres). — La 9 
mai, la lucrările Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa, au luat cuvîn
tul reprezentanții Greciei, Austriei, 
Spaniei, Portugaliei; Romîniei, re
prezentantul F.S.M.

în cuvîntarea sa, șeful delegației 
R. P. Romîne, Gogu Rădulescu, mi
nistrul Comerțului Exterior al R. P. 
Romîne, a spus între altele :

Examinarea situației economice 
din Europa pe timpul unui an 
prezintă întotdeauna interes în ca
drul lucrărilor sesiunilor Comisiei 
Economice pentru Europa, pentru că 
ea oferă posibilitatea de a cunoaște 
în amănunt nu numai diferitele 
realizări și tendințele economice ale 
țărilor membre, ci totodată posibi
litățile existente în domeniul colabo
rării internaționale pașnice. Consi
derat în ansamblul său, potențialul 
economic al Europei a crescut fără 
încetare și poate permite o intensi
ficare substanțială a relațiilor eco
nomice intereuropene. Ar fi însă o 
greșeală să se vorbească aici numai 
de factorii care contribuie la dez
voltarea economiei Europei, să se 
menționeze numai interesul pe care îl 
prezintă o largă cooperare economi
că europeană pentru toate țările 
continentului nostru, fără a semnala 
totodată tendințele care se manifes
tă de cîțiva ani cu o forță crescîndă 
în Europa occidentală și care frî- 
nează cooperarea economică pentru 
ansamblul Europei. Măsurile protec- 
ționiste și discriminatorii, pe care 
unele țări occidentale le iau față de 
alte țări, pot obliga țările lezate în 
interesele lor să ia măsuri de apă
rare.

în aceste condiții, Comisiei Eco
nomice pentru Europa îi revine un

STOCKHOLM 9 (Agerpres). — 
Ziarul „DAGENS NYHETER“ (Sue
dia) atrage atenția asupra faptului 
că americanii au anunțat primii ex
plozia atomică subterană efectuată 
de către Franța la data de 1 mai în 
Sahara.

Această ’situație, scrie ziarul, este 
interesantă din toate punctele de ve
dere. „Acest fapt sprijină în practică 
afirmațiile că în prezent, pentru a 
controla dacă a avut loc vreo încăl
care a unui acord cu privire la în
cetarea experiențelor nucleare, nu 
este nevoie de nici un fel de comisii 
internaționale de control pentru de
tectarea atît a exploziilor nucleare 
în atmosferă, cît și a celor subtera
ne. Cu alte cuvinte, tehnica s-a per
fecționat în așa măsură îneît ame
ricanii nu mai au motive să insiste 
asupra instalării unor comisii de 
control, de exemplu pe teritoriul 
Rusiei“.

«

S. U. A. au efsc&uat 
o noua explozie nucleară

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
La 8 mai, în regiunea insulelor 
Christmas, Statele Unite au efec
tuat a 6-a explozie nucleară în at
mosferă. Comisia pentru energia 
atomică a anunțat că dispozitivul 
nuclear a fost lansat din avion.

Manifestări
în orașele Franței

chemarea Consiliului
nu-

PARIS 9. — Corespondentul Ager
pres transmite : împlinirea a 17 ani 
de la zdrobirea Germaniei hitleris- 
te a fost sărbătorită în întreaga 
Franță. La
Național al Păcii din Franța 
meroși reprezentanți din diferite re
giuni ale Franței au sosit la Reims 
și Marne pentru a participa la a- 
ceastă sărbătoare.

Festivitățile
PRAGA 9 (Agerpres). — La 9 mai 

poporul cehoslovac a sărbătorit a 
17-a aniversare a eliberării patriei 
sale de către armata sovietică de 
sub jugul fascist. După cum anunță 
CETERA, cu prilejul acestei sărbă
tori la Praga a avut loc o paradă 
militară. >

La paradă au asistat Antonin Nö- 
votny, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia și președintele R.S. 
Cehoslovace, Viliam Siroky, pre
ședintele guvernului, și alți condu
cători ai R. S. Cehoslovace. »

- ■ ------- -------

de la Praga
B. Lomsky, ministrul apărării na

ționale al R. S. Cehoslovace, a rostit 
o cuvîntare.

După parada care a avut loc a 
urmat o mare manifestație a oame
nilor muncii din Praga.

In fața a zeci de mii de manifes- 
tanți, care ovaționau în fața tribu
nei pe conducătorii partidului și gu
vernului, au luat cuvîntul A. No
votny, precum și L. F. Ilicev, secre
tar al C.C. al P.C.U.S., șeful delega
ției P.C.U.S., și A. I. Eremenko, ma
reșal al Uniunii Sovietice.

mare rol ; ea trebuie să fie nu ntw 
mai o tribună pentru discuții, daț 
și un organism eficace de acțiun«t 
care să asigure, o colaborare econo« 
mică cît mai largă cu putință în fo
losul tuturor țărilor membre și în' 
interesul dezvoltării forțelor produci 
tive ale Europei.

In continuare, șeful delegației 
R.P. Romîne s-a referit pe larg la 
succesele dobîndite de țara noastră 
în dezvoltarea multilaterală a eco
nomiei sale. El a spus : Economia 
națională a R.P. Romîne se caracte
rizează prin dezvoltarea pe o linie 
continuu ascendentă, prin echilibru 
și stabilitate, în toate ramurile de 
activitate înregistrîndu-se creșteri 
armonioase și într-un ritm susținut.

Referindu-se apoi la studiul pri
vind evoluția economiei țărilor eu
ropene, 
conomic 
legației 
te că 
toate aspectele realizările țării noas
tre, concluzia autorilor este eviden- f 
tă, citez : „Romînia se plasează prin- 7 ; 
tre economiile cele mai dinamice ala 
Europei...“ „Creșterea venitului na
țional al Romîniei în perioada 
1950—1960, cu o medie anuală de 
peste 10 la sută, reprezintă un ritm 
de creștere dintre cele mai rapide 
care au fost înregistrate în Europa 
în timpul acestei perioade și care 
depășește de departe ritmurile pe 
care Romînia le-a cunoscut între 
cele două războaie", adică sub ve
chiul regim. Regretăm — a spus 
vorbitorul — că adesea faptele nu 
sînt tratate în studiu decît într-o. 
manieră descriptivă, fără ca esența 
lucrurilor să fie scoasă în evidență, 
în ciuda acestui fapt, și cu toate că 
noi avem rezerve asupra modului în 
care multe probleme sînt tratate în 
studiu, considerăm că punctul de 
vedere asupra dezvoltării economiei 
Romîniei reprezintă o contribuție 
pentru o mai bună cunoaștere a 
realităților țării noastre, mai ales 
dacă cei care se interesează știu să 
găsească esențialul : tabloul unei e- 
conomii echilibrate, în plină dezvol
tare și permanentă ascendență, în 
puternic contrast cu situația din 
țara noastră sub vechiul regim.

------ 0*0------

apărut 
pentru 

romîne 
studiul

în Buletinul E- 
Europa, șeful de- 
a spus : Cu toa- 
nu reflectă sub.

R T r
MOSCOVA. La 9 mai Nikita Hruș- 

ciov și alți conducători ai P.C.U.S. 
și ai guvernului sovietic au vizitat 
Expoziția de mostre din domeniul 
tehnicii noi în transportul feroviar.

DJAKARTA. Recent a avut loc la 
Clubul presei din Djakarta, precum 
și la Ministerul Distribuției prezen
tarea filmului „Vizita președintelui 
Sukarno în R.P.R. în anul 1961". 
Totodată au fost prezentate filmele 
„Valea Ialomiței“, „Scurtă istorie",

Ou
și altele. Filmele 
succes.

r î R I
„Băieții noștri" 
s-au bucurat de

VARȘOVIA. Oamenii muncii din 
Polonia sărbătoresc împlinirea a 16 
ani de la unirea cu patrià a terito
riilor apusene și nordice — străvechi 
pămînturi poloneze.

HAVANA. La Havana a fost sem
nat acordul sovieto-cuban pentru a- 
cordarea de ajutor tehnic Cubei în 
dezvoltarea industriei chimice. A- 
cordul prevede construirea unei 
uzine de îngrășăminte azotoase în

Cuba, a unei secții pentru produc
ția superfosfatului și efectuarea unor 
lucrări de prospecțiuni și explorări 
geologice.

PARIS. în incinta localului Aso
ciației „Tourisme, et travail" din 
Montpellier s-a deschis recent expo
ziția documentară și de artă popu
lară romînească, organizată sub pa
tronajul Comitetului de prietenie in
ternațională și schimburi culturale 
din Montpellier.

Declarația P. C. din Peru 
cu privire la alegerile 

prezidențiale
LIMA 9 (Agerpres). — în legătu

ră cu apropierea datei alegerilor 
prezidențiale din Peru, care drnièa- 
ză să aibă loc la 10 iunie, Partidul 
Comunist din Peru a dat publici
tății o declarație în care arată că 
guvernul plănuiește declanșarea unei 
campanii represive pe scară largă 
împotriva forțelor democratice. După 
cum se subliniază în declarație, gu
vernul peruvian intenționează să 
înăbușe toate libertățile democrati
ce și să creeze în țară o atmosferă 
de violență cu scopul de a asigura 
victoria candidatului reacționar, 
Haya de la Torre.

P.C.

Marea grevă à muncitorilor spanioli
Mișcarea grevistă începută la 

minele din Asturia, cea mai puter
nică din cite a cunoscut Spania în 
ultimii 23 de ani — a intrat 
de-a treia săptămînă.

La 23 aprilie, cei 60.000 de 
din Asturia au încetat orice 
täte. De fapt, acțiunile lor 
dicative începuseră cu cîteva săp- 
tămîni înainte. Minerii, al căror ni
vel de viață primise o nouă lovi
tură ca o consecință a planului de 
stabilizare impus de către Fondul 
Monetar Internațional și de consi
lierii americani, cereau mărirea sa
lariului de bază, revizuirea primelor 
de randament și alte înlesniri. în
treprinderile miniere, care în anii 
1960 și 1961, în plină criză 
economică, au înregistrat cele 
mai ridicate dividende din istoria 
lor, invocau decretul de blocare a 
salariilor, emis de guvern 
Sătui de atîtea refuzuri, 
torii au trecut la acțiune, 
tactica muncii încetinite. în 
mine, ,,La Nicolasa", au fost conce- 
diați cîțiva muncitori. Tovarășii lor 
s-au solidarizat cu ei. Patronii 
au ordonat concedierea întregu
lui personal și atunci, din 
seînteie, a izbucnit imensa 
taie din ziua de 23 aprilie : 
de mineri au declarat grevă 
treaga regiune asturiană.

Trebuie să știi ce reprezintă 
Asturia în istoria mișcării muncito
rești spaniole, pentru a-ți da sea
ma de însemnătatea acestui fapt.

încă în 1917, minerii din Asturia 
au ocupat un loc de frunte în lupte
le sociale și politice din Spania. As
turia și dictatorul Franco au o 
veche răfuială : cea din 1934. A- 
tunci a avut loc o puternică miș
care revoluționară și un guvern cle
rical l-a trimis pe generalul Franco, 
în fruntea Legiunii Străine și a tru
pelor coloniale din Maroc, să-i 
reprime pe mineri. Mai tîrziu, 
cînd Franco, sprijinit de Hitler și 
Mussolini, a pornit la asaltul 
niei republicane, minerii din 
ria au luptat eroic.

Franco și marii capitaliști 
profitul cărora a instaurat dictatu
ra fascistă au crezut că au nimicit 
pînă la rădăcină mișcarea revolu
ționară în Asturia. Da: în 1958, ei 
au avut prima surpriză neplăcută. 
Minerii au declarat grevă în unele

în cea

mineri 
activi- 
reven-

în 1956. 
munci- 

aplicînd 
una din

acea 
vîlvă- 
60.000 
în în-

Spa- 
Astu-

spie

zone. Garnizoanele forțelor represi
ve din această regiune au fost din 
nou întărite. Miniștri șl lideri ai sin
dicatelor fasciste au venit acolo 
pentru a potoli tulburările. S-au fă
cut promisiuni. Capitaliștii, proprie
tari ai minelor, au continuat însă 
să-și mărească profiturile și ave
rile. Sistemele de intensificare a 
muncii, importate din S.U.A., au con
tinuat să fie aplicate. Au continuat, 
de asemenea, să scadă puterea de 
cumpărare și salariul real al mun
citorilor.

Intre timp, minerii își reorganizau

SCRISOARE DIN MADRID

forțele ; noile generații de munci
tori dobîndeau și ele experiența 
luptei ; în ciuda lovituriloi repre
sive, în ciuda arestării a numeroși 
activiști ai partidului comunist, mi
nerii se ridicau la luptă.

întreprinderile capitaliste au cre
zut că prin concedierea cîtorva mii 
de muncitori vor înăbuși lupta. Gu
vernul spera că prin promisiuni în
șelătoare cu privire la un alt con
tract de muncă ar putea slăbi ca
pacitatea de luptă a muncitorilor. 
Dar atît capitaliștii, cît și guvernul 
fascist, s-au înșelat. Știrile din Astu
ria confirmă în unanimitate că com
bativitatea minerilor se menține 
neștirbită. Mai mult, valul mișcării 
născute în mine s-a extins în 
multe alte puncte din Spa
nia, în ciuda măsurilor represive

ifÏÏSTURIATlBISCAIA

MADRID

GUIPUZCOAH

luate de guvern prin proclamarea 
stării excepționale și a comunicate
lor sale diversioniste.

Celor 60.000 de mineri li s-au ală
turat aproximativ 35.000 de metalur- 
giști din provincia nordică Biscaia. 
Alături de ei, în semn de solidari
tate cu minerii și în același timp 
pentru propriile lor revendicări, au 
declarat grevă muncitorii din pro
vincia Guipuzcoa și din minele re
giunii Leon, din Linares, Penarroya 
și Puertollano. S-a declarat grevă 
la furnalele 'din Sagunto, importantă 
localitate industrială de pe coasta 
Mediteranei. De asemenea, au de
clarat grevă de solidaritate munci
torii din construcții din Barcelona.

Numărul greviștilor a ajuns la 
140.000 în toată țara. în același 
timp, greva este puternic sprijinită 
de către studenți, Sîmbăta trecută, 
peste 1.000 de studenți din Madrid 
au exprimat pentru prima oară pe 
străzi solidaritatea lor cu greva mi
nerilor. Ei au fost atacați de poliție. 
Dar luni și marți au manifestat din 
nou. Au luat poziție în favoarea 
greviștilor și unele cercuri politice 
burgheze și ale intelectualității cu 
posturi oficiale. Astfel, președintele 
Academiei spaniole, Ramon Menén
dez Pidal, fostul rector al Univer
sității din Madrid, Pedro Lain, lide
rul catolic, Gil Robles, și alte perso
nalități au adresat guvernului o 
scrisoare, revendicînd dreptul țării 
de a fi informată despre ceea ce se 
întîmplă și anularea măsurilor re
presive excepționale.

Marea bătălie deschisă de mineri 
pentru mărirea salariilor, împotriva 
dictaturii lui Franco și a politicii 
sale, împotriva falselor sindicate 
oficiale, pentru libertăți și drepturi 
cetățenești se află în plin avînt.

Evenimentele din Spania coincid 
cu puternicele manifestații care au 
avut loc în Portugalia, la 1 mai și 
la 8 mai, pentru pîine, libertate și 
pentru sfîrșitul războiului colonial 
din Angola. Represiunile fasciste 
nu mai pot paraliza acțiunea clasei 
muncitoare sprijinită de cele mai 
largi pături ale poporului.

Marile greve din Spania arată că, 
după 25 de ani de teroare fas
cistă, clasa muncitoare își păstrea
ză combativitatea, îndeplinind ro
lul conducător în lupta împotriva 
dictaturii lui Franco.

CARLOS ARANDA

CANNES. La cel de-al XV-lea 
Festival internațional al filmului de 
la Cannes participă anul acesta 35 
de țări, printre care și R. P. Romînă. 
Romînia prezintă la festival filmul 
artistic „S-a furat o bombă“, filmul 
documentar de scurt metraj „Voro- 
neț" și un jurnal cinematografic. De
legația romînă prezentă la festival 
este alcătuită din Paul Cornea, di
rectorul general al Centrului de pro
ducție cinematografică București, re
gizorul Ion Popescu-Gopo și artiștii 
Lica Gheorghiu și Iurie Darie.

RABAT. Unități ale armatei fran
ceze au comis un act de agresiune 
împotriva teritoriului marocan. Un 
detașament al forțelor terestre fran
ceze, venit din Sahara algeriană, în
tărit cu tancuri și sprijinit de a- 
vioane, a înconjurat postul mobil 
marocan de la Borj Es Safsaf. For
țele marocane au refuzat să se su
pună ordinului dat de comandan
tul detașamentului francez de a e- 
vacua postul.

— între 
Helsinki 
al Parti-

Plenara C. C. al 
din Finlanda

HELSINKI 9 (Agerpres). 
5 și 6 mai a avut loc la 
plenara Comitetului Central
dului Comunist din Finlanda, care a 
adoptat o rezoluție în problemele ex
terne și interne.

Securitatea poporului nostru, se 
spune în rezoluție, cere guvernului 
să acționeze hotărît împotriva pă
trunderii în Peninsula Scandinavă a 
forțelor militare ale N.A.T.O. și ale 
Germaniei occidentale și să participe 
la toate măsurile care urmăresc 
menținerea păcii și securității inter
naționale, după cum prevede Trata
tul de stat încheiat între Finlanda 
și Uniunea Sovietică. Sarcina este de 
a contribui la crearea unei zone de- 
nuclearizate în nordul Europei.

Partidul Comunist din Finlanda, se 
spune în încheiere în rezoluție, luptă 
cu toate forțele pentru pace și este 
gata să colaboreze cu toți cei care 
doresc să acționeze în numele apă
rării și întăririi păcii și prieteniei 
între Finlanda și Uniunea Sovietică.

■0*0

încheierea tratativelor sovieto-indoneiicne
MOSCOVA 9 (Agerpres). — TASS: 

La 8 mai s-au încheiat cu succes 
tratativele sovieto-indoneziene de la 
Moscova. A fost încheiat un acord, 
care constituie un nou pas în în
tărirea relațiilor de prietenie dintre 
cele două țări.

A. Kosîghin, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
luînd cuvîntul la recepția oferită de 
guvernul sovietic în cinstea delega
ției guvernamentale indoneziene, a 
arătat că în problema Irianului de 
vest, colonialiștii au pornit un ioc 
periculos care poate avea consecin
țe serioase.

„Guvernul nostru și întregul po
por sovietic sprijină întru totul și 
pe de-a întregul revendicările po
porului indonezian cu privire la res
tituirea Irianului de vest Indoneziei* 
— a declarat Aleksei Kosîghin.

Exprimînd recunoștința guvernu
lui și poporului indonezian față de 
guvernul și poporul sovietic, docto
rul Subandrio, locțiitor al ministru- 
lui-prim și ministrul afacerilor 
externe al Indoneziei, a arătat în 
cuvîntarea sa că ajutorul material 
pe care Indonezia îl va obține po
trivit acordului încheiat nu va fi fo
losit în scopuri agresive.

0*0-------------

Presa din Grecia critică hotăririle sesiunii Ö.I.O.
ATENA 9 (Agerpres). — Mai mul

te organe de presă grecești critică 
cu asprime hotărîrile sesiunii de la 
Atena a Consiliului ministerial al 
N.A.T.O., referitoare la Grecia. Zia
rul „TA NEA“ scrie că hotărîrea 
N.A.T.O. de a se întemeia un con
sorțiu special pentru studierea pro
blemei acordării de ajutor Greciei 
implică aservirea ei economică de 
către țările membre ale N.A.T.O.

Blocul burghez de opoziție — „U- 
niunea de centru“ — a publicat în 
presă o declarație în care se arată 
că hotărîrea N.A.T.O. dezminte afir
mațiile guvernamentale cu privire

la prosperitatea economică a Gre
ciei. Țara, se spune în declarație, 
este strivită de imensele cheltuieli 
pentru apărare, care cresc an de an.

După cum subliniază ziarul „ETH
NOS“, hotărîrile N.A.T.O. în privin
ța Greciei îi vor impune majorarea 
cheltuielilor militare. în legătură cu 
această hotărîre, ziarul „AVGHI“ 
scrie că Grecia suportă de pe acum 
o povară ce îi întrece puterile, că în 
fiecare minut în țară se cheltuiește 
pentru scopuri militare uriașa sumă 
de 300.000 de drahme, iar deficitul 
bugetului atinge circa 3 miliarde de 
drahme.
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