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Colectivele din numeroase între
prinderi înscriu realizări de seamă 
pe graficul întrecerii pentru înde
plinirea și depășirea sarcinilor de 
plan. Muncind cu hărnicie, furna- 
liștii de la uzinele „Victoria“-Calan 
au produs și expediat turnătoriilor 
din țară, de la începutul anului și 
pînă acum, cu aproape 7.000 tone 
mai multă fontă decît prevedeau 
sarcinile de plan ; muncitorii, teh
nicienii și inginerii uzinei de pro
duse sodice Govora au produs peste 
prevederile planului circa 400 tone 
de sodă calcinată și caustică. Im
portante realizări au obținut și me- 
talurgiștii de la uzinele de pompe și 
mașini agricole din Capitală, cei de 
la uzinele „7 Noiembrie"-Craiova 
și din alte întreprinderi, care 
ău livrat agriculturii un mare nu
măr de mașini și unelte agricole.

Realizări de seamă au fost dobîn- 
dite și în domeniul îmbunătățirii 
calității produselor — obiectiv 
principal în întrecerea socialistă. O 
serie de întreprinderi — uzinele 
textile „30 Decembrie“-Arad, fabrica 
„Partizanul Roșu“-Brașov, fabrica 
de încălțăminte „Dîmbovița“ din 
București ș.a. — odată cu depăși
rea planului de producție au spo
rit simțitor cantitatea de produse 
de calitate superioară.

Succesele obținute de numeroase 
colective de întreprinderi demon
strează cu putere că în fabrici și 
uzine, în mine, în schelele petroliere 
și pe șantierele de construcții se 
dezvoltă continuu spiritul gospo
dăresc și inițiativa creatoare a 
muncitorilor și tehnicienilor în va
lorificarea tot mai largă a rezerve
lor interne de care dispune econo
mia noastră socialistă în plin àvînt.

Punînd la baza activității lor in
dicațiile cuprinse în Directivele 
C.C. al P.M.R. -cu privire la crite
riile principale ale întrecerii, colec
tivele de întreprinderi știu că foarte 
important este nu numai să fie în
deplinite producția globală și pro- 
ducția-marfă planificată ; cu’ a- 
ceeași rîvnă ele muncesc să reali
zeze toți indicii de plan — crește
rea productivității muncii, reduce
rea prețului de cost, obținerea de 
beneficii peste plan, respectarea 
sortimentelor și îmbunătățirea ca
lității produselor.

Experiența din numeroase între
prinderi fruntașe arată că una din 
condițiile esențiale pentru îndepli
nirea sarcinilor cantitative de plan 
este punerea largă în valoare a tu
turor rezervelor și posibilităților 
de a folosi cît mai spornic capaci
tățile de producție și timpul de lu
cru — într-un cuvînt, creșterea con
tinuă a productivității muncii. Sînt 
concludente, în această privință, 
realizările dobîndite de muncitorii 
și tehnicienii din industria carbo
niferă. în primele 4 luni ei au ex
tras în plus aproape 112.000 tone de 
cărbune cocsificabil și energetic ; 
aproximativ jumătate din acest spor 
de producție se datorește creșterii 
productivității muncii.

O atenție neslăbită trebuie dată 
reducerii continue a prețului de cost 
— indice sintetic al planului. 
Constructorii de utilaj petrolier de 
la uzinele „1 Mai”-Ploiești au 
realizat în primul trimestru, prin 
reducerea prețului de cost, econo
mii suplimentare în valoare de 
578.000 de lei. Aceste economii au 
fost obținute prin gospodărirea 
mai bună a materiei prime și, în
deosebi, a metalului și prin extin
derea tehnologiei moderne în pro
ducție, prin reducerea cheltuielilor 
generale ale întreprinderii. în unele 
locuri însă — așa cum s-a întîmplat 
în primul trimestru la Uzinele me
talurgice Grivița din Capitală — 
deși s-au obținut unele economii 
suplimentare la prețul de cost, a- 
ceste economii puteau fi mult mai

gospodărirea

mari dacă nu s-ar fi depășit chel
tuielile la unele capitole. Trebuie 
arătat, de asemenea, că în unele 
întreprinderi sarcinile de preț de 
cost n-au fost în întregime reali
zate. Este nevoie ca în fiecare fa
brică și uzină, pe fiecare șantier de 
construcții să fie intensificată lupta 
pentru reducerea prețului de cost, 
pentru realizarea de economii și în
lăturarea tuturor cheltuielilor ne- 
economicoase — aceasta fiind una 
din condițiile de seamă pentru spo
rirea beneficiilor întreprinderii.

în lupta pentru îndeplinirea sar-, 
cinilor de plan, un obiectiv de 
seamă îl constituie îmbunătățirea 
continuă a calității produselor, rea
lizarea tuturor sortimentelor pla
nificate. Neîndeplinirea planului pe 
sortimente sau nerespectarea indi
cilor de calitate pot pricinui între
prinderii greutăți serioase, o pot 
pune în situația de a nu-și putea res
pecta integrai obligațiile ce le are 
față de diferiți beneficiari. Este un 
fapt pozitiv că unitățile forestiere din 
cadrul Direcției regionale a econo
miei forestiere Suceava au. realizat, 
în plus, în primele 4 luni ale anu
lui, 10.000 mc de lemn de lucru din 
aceeași cantitate de masă lemnoa
să. Dar aceste realizări au fost um
brite de faptul că unele unități — 
I. F. Falcău și I. F. Moldovița —au 
trimis minerilor din Uricani, pe 
baza contractelor încheiate, canti
tăți de lemn de dimensiuni necores
punzătoare ; aceasta a contribuit în 
mare măsură la depășirea în pri
mul trimestru a consumului spéci
fié de lemn cu 4,07 mc pe mia de 
tons de cărbune extras.

în primele patru luni ale acestui 
an, numeroase colective de între
prinderi au dobîndit o experiență 
bogată în îndeplinirea planului la 
toți indicii, după cum unele între
prinderi au înregistrat rămîneri în 
urmă într-un domeniu sau altul. 
Este nevoie ca atît organizațiile de 
partid și organele sindicale, cît și 
direcțiile generale să răspîndească 
continuu — prin intermediul schim
burilor de experiență și al altor 
mijloace — tot ceea ce este pozitiv 
în activitatea întreprinderilor frun
tașe. La fel de necesar este să se 
acorde operativ un sprijin substan
țial întreprinderilor rămase în urmă, 
încît acestea, în cel mai scurt timp, 
să se alinieze în rîndurile celor ce 
își îndeplinesc toți indicii de plan.

Cînd vorbim de realizarea pla
nului la toți indicii, în construcții 
trebuie să se acorde întreaga aten
ție grăbirii ritmului lucrărilor, res
pectării riguroase a termenelor de 
dare în folosință. Conducerile șan
tierelor și ale trusturilor de cons
trucții au datoria să ia măsuri te
meinice pentru executarea în grafic 
a fiecărui bloc de locuințe, făcîn- 
du-și din aceasta un obiectiv central, 
care trebuie realizat zi de zi, iar 
organizațiile de partid, exercitîn- 
du-și dreptul de control, să urmă
rească sistematic cum se îndepli
nește planul de dare în folosința a 
noilor locuințe.

Organizațiile de partid, veghind 
îndeaproape la felul cum este rea
lizat, lună de lună, fiecare indice 
al planului, sînt chemate să inten
sifice controlul de partid asupra 
activității administrative, să deter
mine aplicarea întocmai, la terme
nele fixate, a măsurilor înscrise în 
planul de măsuri tehnico-organiza- 
torice, să mobilizeze larg colecti
vele de muncitori, tehnicieni și in
gineri la îmbunătățirea continuă a 
activității de producție și gospodă
rești din întreprinderi.

Organizîndu-și mai bine munca, 
folosind din plin condițiile și posi
bilitățile existente, fiecare colectiv 
de întreprindere să-și facă un ti
tlu de cinste din îndeplinirea și 
depășirea planului la toți indicii.

■A intrat în funcțiune Q noug unitate 
la Combinatul chimic din Borzești

Zilele acestea, la Combinatul chimic din Boizeștl a 
intrat în funcțiune o nouă unitate — secția de clorurăintrat în funcțiune o
de metilen.

Instalațiile pentru
la nivelul tehnicii actuale. Procesul tehnologic modern 
asigură controlul automat al fabricației. Solventul ob
ținut aici este neinflamabil, calitate care îi lărgește 
domeniile de întrebuințare în industriile chimică, textilă 
și altele.

în noua secție se obține, alături de clorură de me
tilen, și cloroform — produs cu utilizare largă pentru 
sinteze în chimia 
mente.

producerea acestui solvent sînt

organică și în industria de medica-
(Agerpres)

Orarul de vară 
al autobuzelor

I.R.T.A.

Pentru 
unor le- 
. transport 
sosirile șl

La 27 niai intră 
în vigoare orarul de 
vară al autobuzelor 
I.R.T.A. Data schim
bării mersului auto
buzelor coincide cu 
schimbarea mersului 
trenurilor, 
realizarea 
gaturi de 
mai bune,
plecările autobuzelor 
din diferite locali
tăți au fost puse de 
acord cu sosirile și 
plecările trenurilor. 
S-au prevăzut, de a- 
semenea, trasee noi 
și autobuze mal 
multe spre localită
țile care nu au sta
ții C.F.R. S-au des
chis noi trasee spre 
unele centre raio
nale.

Azi se deschid ștrandurile
După cum ne comunică I.C.A.B.', 

începînd de azi se deschid ștran
durile : Floreasca I, Izvor (str. Dr. 
Staicovici), Libertății (Piața Splaiu
lui), solariul din incinta băii „Grivi- 
ța-Voievozi” și Snagov.

La dispoziția publicului stau nu
meroase ambarcațiuni pentru tra
versarea lacurilor și plimbări de 
agrement.

Premieră la Naționalul clujean

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Marți 
seara, pe scena Teatrului Național 
din Cluj, a fost prezentată în premie
ră piesa „Milionarii" de Ion Istrati. 
Regia aparține lui Victor Tudor 
Popa.

In rolurile principale au jucat ac
torii Gheorghe Radu, Totu Coloman, 
Anișoara Potoroacă, Marin Aurelian, 
Petre Felezeu și alții.

CU PRILEJUL ÎMPLINIRII 
A 40 DE ANI DE LA ÎN
TEMEIEREA ORGANIZA
ȚIEI DE PIONIERI a avut 
loc o adunare festivă la 
Palatul Congreselor din 
Kremlin. Liubov Baleasna- 
ia, secretar al C. C. al 
Comsomolului și președin
te al Consiliului Central 
al Organizației Unionale 
de pionieri „V. I. Lenin", a 
vorbit despre activitatea 
pionierească din U.R.S.S. 
Leonid Brejnev a înmînat 
în cadrul adunării Ordi
nul Lenin reprezentanților 
pionierilor.

ÎN CADRUL UNIVERSI
TĂȚII DE STAT DIN DJA
KARTA la 16 mai a.c. s-a 
deschis expoziția de cărți 
și de fotografii „Cultura 
de masă în R. P. Romînă". 
Au rostit cuvîntări prof. dr. 
Sjarif Thayeb și ambasa
dorul R. P. Romine Pavel 
Silard.

LA 17 MAI A ÎNCEPUT 
REPATRIEREA REFUGIAȚI- 
LOR ALGERIENI AFLAȚI 
PE TERITORIUL MAROCU
LUI. 2.000 de algerieni 
au traversat frontiera ma
rocană plecînd spre Alge
ria.

GREVA DOCHERILOR DIN 
MELBOURNE, declarată 
împotriva concedierii a 
150 de tovarăși ai lor, a

înalta prețuire a muncii
Telegrame trimise C.C ai P.M.R., Consiliului de 

tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej de către unități 
socialiste decorate cu „Ordinul Muncii” cl. I.

Pe adresa Comitetului Central al P.M.R., Consiliului 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej continuă să sosească t_._„____
prin care unități agricole socialiste care au fost distinse recent cu 
„Ordinul Muncii" clasa I mulțumesc pentru această înaltă prețuire 
dată muncii și realizărilor obținute pînă acum sub îndrumarea orga
nizațiilor de partid și care constituie totodată un imbold spre noi 
succese.

Stat, 
agricole

de Stat, 
telegrame

paralizat aproape întrea
ga activitate 
australian.

a portului

ÎN CIUDA
LOR și a altor 
piesive luate de autorită
țile franchiste, mișcarea 
grevistă din Spania con
tinuă să cuprindă noi re
giuni. în unele cazuri, ad
ministrația întreprinderilor 
a fost nevoită să satisfa
că revendicările muncito
rilor. Se extinde mișcarea 
de solidaritate din Spania 
și din alte țări cu oame
nii muncii spanioli (Amă
nunte în pag. IV-a).

DUPĂ REPRIMAREA RĂS
COALEI DE LA CARUPA- 
NO, ministerul de Interne 
al Venezuelei anunță pen
tru prima oară că în re
giunea muntoasă din cen
trul Venozuelei au avut 
loc ciocniri între tru
pe guvernamentale și for
țe de insurgenți.

ACȚIUNILE GREVISTE 
CONTINUĂ ÏN FRANȚA. 
Potrivit planului elaborat 
de sindicate în fiecare zi în
cetează circulația pe di
ferite linii de metrou. In 
prezent, sînt în grevă oa
menii muncii de la cea 
mai mare 
din Franța
automobile „Renault" 
Boulogne-Billancourt.

ARESTĂRI- 
măsuri re-

întreprindere
- uzinele de 

din

Au termmat prașiSa S 
Sa porumb

„Mărejul eveniment din vlafa po
porului nostru, încheierea colectivizării 
agriculturii înainte cu patru ani de 
fermenul stabilit de Congresul al lll-lea 
al P.M.R,, însuflefeșfa întregul nostru 
colectiv de muncă — se arată în tele
grama trimisă de lucrătorii de la G.A.S, 
Cofușca, regiunea Suceava. An de an 
noi am sporit producjia. Fafă de 1959, 
producjla globală a gospodăriei a cres
cut anul trecut în valoare de peste 
2.500.000 lei. Am objinuf în medie 
2.855 kg grîu la hectar. în sectorul zoo
tehnic, în care lucrează și Eroul Muncii 
Socialiste Constantin Adochifei, am ob- 
finut de la cele 218 vaci o producfie 
medie de la fiecare vacă de 4.052 litri 
de lapte la preful de 0,95 lei litrul.

înalta distincție acordată constituie 
pentru noi o dovadă a prețuirii de 
care se bucură munca noastră și un pu
ternic îndemn în activitatea de viitor.

Ne angajăm ca anul acesta să obți
nem și să livrăm sfatului peste plan 
192 tone grîu, 470 tone porumb boabe, 
66.000 litri lapte, 55 tone carne și să 
depășim beneficiul planificat cu 420.000 
lei“.

„Decorarea gospodăriei agricole co
lective din comuna noastră — se spune 
în telegrama trimisă de colectiviștii din

Hălchiu, regiunea Brașov — ne dă pu
teri noi de muncă, ne mobilizează, 
pentru a obfine de pe întreaga supra
față producții fot mai mari.

Sîntem 
an 3.000 
și 22.000 
mai mult 
de bază 
crește în acest an la 9 milioane, iar 
proprietatea obștească va ajunge la 11 
milioane lei“.

Lucrătorii din G.A.S. Coțușca șl co
lectiviștii din G.A.C. Hălchiu asigură 
Comitetul Central al partidului, Consi
liul de Stat, pe tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej personal că vor munci 
cu toate forțele pentru a aplica în pro
ducție învățămintele prețioase izvorîie 
din lucrările sesiunii extraordinare a 
Marii Adunări Naționale, în scopul 
creșterii coniinue a producției vegetale 
și animale și al întăririi continue eco- 
nomico-organizatorice a unităților în 
care lucrează.

★

De asemenea, numeroase unități agri
cole socialiste din regiunea Suceava 
au trimis pe aceleași adrese telegrame

hotărî)! să realizăm în acest 
kg grîu, 3.000 kg orz la ha 
kg cartofi la hectar, cu 2.000 
decît a fost planificat. Fondul 
al gospodăriei noastre va

Cu sprijinul mecanizatorilor din 
S.M.T., colectiviștii din raioanele 
Alexandria și Slobozia au prășit — 
în condiții agrotehnice superioare — 
întreaga suprafață cultivată cu po
rumb. Pînă acum, în regiunea Bucu
rești prașila I la porumb pentru 
boabe a fost efectuată pe 231.000 ha 
din cele 411.000 ha cultivate. în ul
timele zile, membrii multor gospo
dării colective din raioanele Alexan
dria, Călărași, Giurgiu, Oltenița, Slo
bozia și Zimnicea au început să pră
șească porumbul pentru a doua oară.

Colectiviștii din regiune continuă, 
de asemenea, a doua prașilă la sfecla 
de zahăr și la floarea-soarelui.

Maistrul principal Ion Vișan de Ia întreprinderea „Electroapa- 
rataj" din Capitală se numără printre cel mai buni maiștri din între
prindere. El lucrează în secția montaj-automate, căreia pe trimestrul 
I i s-a decernat steagul de secție fruntașă. în această perioadă, co
lectivul secției a realizat economii de peste 147.000 lei. Lupta pentru 
îmbunătățirea continuă a calității produselor constituie o preocupare 
de seamă pentru maistrul Ion Vișan.

(Foto : Gh. Vințllă)

Lucrările Consiliului Superior 
al Agriculturii

Vineri au continuat lucrările Con
siliului Superior al Agriculturii în 
ședințe de lucru pe secții.

Au fost dezbătute, pe baza recen
telor documente de partid și de stat, 
sarcinile actuale și de perspectivă 
ale fiecărei ramuri și sector de ac
tivitate din agricultură, elaborîn- 
du-se proiecte de planuri de lucru. 
Aceste proiecte cuprind măsurile ne
cesare rezolvării cu succes a sarci-

nilor puse de partid în fața agricul
turii în vederea sporirii producției 
și consolidării continue 
agricole socialiste.

Proiectele de planuri 
comisii urmează să fie
baterii și aprobării Consiliului Su
perior al Agriculturii în ședință ple
nară.

a unităților

alcătuite în 
supuse dez-

(Agerpres)
00

Serviciile C. E. C
în stațiunile balneo-climaterice
de Economii și Consemna- 
R.P. Romine a luat măsuri 
a asigura b bună servire a

Casa 
țiuni a 
pentru 
depunătorilor în stațiunile balneo
climaterice în care aceștia își petrec 
concediul de odihnă. Astfel, în loca
litățile Predeal, Sinaia, Bușteni, 
Breaza, Eforie Nord și Sud, Con
stanța, Mangalia, Govora, Călimă- 
nești, Olănești, Borsec, Sovata, Va-

tra-Dornei, Slănic-Prahova, opera
țiunile de depuneri și restituiri se 
efectuează de unități proprii C.E.C. 

în celelalte stațiuni balneo-clima- 
terice, servirea depunătorilor C.E.C. 
este asigurată de unitățile P.T.T.R. 
în prezent, în toate stațiunile bal- 
neo-climaterice din țară funcțio
nează unități de servire a depună-; 
torilor.

metodelor științifice

0000

(Continuare în pag. Il-a)

Lucrări de întreținere a culturilor de roșii timpurii protejate cu materia! plastic, în stațiunea experimentală hortivitlcolă Greaca.
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Folosirea
în zootehnie constituie unul din mij
loacele importante pentru realizarea 
sarcinilor trasate de cel de-al IÎI-lea 
Congres al P.M.R. privind sporirea 
producției de lapte, carne, lină și 
alte produse. Partidul și guvernul 
creează condiții tot mai bune pentru 
o activitate rodnică a cercetătorilor 
care lucrează în domeniul zootehniei. 
Pe această bază cercetătorii au ob
ținut unele rezultate. Cu toate că în 
ce privește munca de cercetare în 
domeniul zootehniei mai există o se
rie de lipsuri socotim util să pre
zentăm unele realizări și metode 
științifice care pot contribui 
voltarea creșterii animalelor 
tățile agricole socialiste.

Experiența gospodăriilor fruntașe 
și a stațiunilor experimentale de
monstrează că de la animalele din 
rasele crescute în țara noastră se 
pot obține producții mari atunci cînd 
se aplică un complex de metode 
științifice. Anul trecut gospodăriile 
de stat Tudor Vladimirescu și 
Orțișoara, regiunea Banat, au obți
nut o producție medie de peste 
5000 1. lapte de fiecare vacă fu
rajată, iar alte zeci de gospodării 
au obținut producții medii cuprinse 
între 4.000—4.700 1. lapte. Multe 
G.A.S. printre care Coțușca, regiu
nea Suceava, Peștera, regiunea Do- 
brogea obțin producții mari de lap
te la un preț de cost redus. Intere
sante sînt rezultatele obținute la sta
țiunea experimentală zootehnică 
Bonțida, regiunea Cluj. Astfel, de la 
vaca Zana de rasă Bălțată romî- 
nească, în 365 de zile s-au obținut 
14.766 litri lapte cu 4,15 la sută gră
sime. Această vacă a ajuns să dea 
pînă la 58 litri lapte pe zi.

De la un lot de vaci din rasa 
Bălțată romînească și Brună de 
Maramureș s-a obținut anul trecut 
o producție medie de peste 6600 litri 
de lapte.

Dar nu recordurile interesează în 
primul rînd. Importante sînt meto
dele folosite pentru ridicarea pro
ducției medii de 
mijloc folosit în 
organizarea unei 
nale, diferențiate 
lapte a fiecărei vaci. în medie, în 
timpul iernii, s-au dat zilnic fiecărei 
vaci cîte 45 kg furaje suculente, din 
care 20 kg siloz, 20 kg sfeclă, 5 kg 
morcovi, 9 kg fîn, iar pentru fiecare

la dez- 
în uni-

lapte. Principalul 
acest scop a fost 
alimentații rațio- 

după producția de

litru lapte s-au dat cîte 242 gr con
centrate.

In timpul verii vacile au primit 
în medie cîte 74 kg furaje verzi din 
conveier (cu variații cuprinse între 
60—103 kg furaje verzi). Furajele 
s-au administrat în 3-5 tainuri. 
In tot timpul vacile au avut apă la 
discreție.

Dar nu numai de la vacile din 
rasa Bălțată romînească sau Brună 
de Maramureș se pot obține pro
ducții mari de lapte, ci de la toate 
rasele existente în țară, Rezultatele 
obținute pînă acum arată că un 
mare rol în creșterea producției de 
lapte are aplicarea măsurilor de 
îmbunătățire a rasei Sură de stepă 
prin încrucișarea cu tauri din ra
sele amelioratoare, prin selecție, o 
mai bună hrănire și îngrijire etc. în 
această privință sînt concludente re
zultatele obținute la stațiunea ex
perimentală zootehnică Slobozia, 
regiunea București. Aici s-au obți
nut în medie cîte 3034 de 1 lapte de 
la vacile metise provenite din în
crucișarea rasei Brur.ă de Maramu
reș cu Sură de stepă — cu peste 
1.000 de litri lapte mai mult decît s-a 
obținut de la vacile neameliorate, 
ținute în aceleași condiții.

Importante sînt și concluziile ce 
rezultă din lucrările făcute pentru 
sporirea procentului de grăsime din 
lapte.

La Stațiunea 
tehnică Run cu, 
metișii obținuți 
taurilor Jersey
Brună de Maramureș au dat în me
die 2748 de 1 lapte cu un procent 
de 4,85 la sută grăsime. Vacile me
tise au dat în medie cu aproape 63 
de kg grăsime mai mult decît ma
mele lor.

în acțiunea de îmbunătățire a ra
selor de animale s-ar putea obține 
rezultate cu mult mai bune prin di
rijarea încrucișărilor după un plan 
bine stabilit avînd în vedere un 
scop precis. Experiența de pînă 
acum dovedește cît este de impor
tant ca măsurile pentru îmbunătă
țirea raselor de animale (și în pri
mul rînd selecția și însămînțările 
artificiale) să se aplice unitar și să 
fie bine coordonate. Or, pentru 
ameliorarea rasei Roșie dobrogeană, 
de pildă, se folosesc tauri din nu 
mai puțin de 6 rase diferite. Tot
odată, în multe centre de însămîn- 
țare artificială nu se folosesc tauri

experimentală zoo- 
regiunea Ploiești, 

prin încrucișarea 
cu vaci din rasa

cu o valoare cunoscută, iar în uneia 
cazuri chiar tauri necorespunzători. 
In același timp, în zeci de gospo
dării de stat din regiunile Banat, 
București etc. se folosesc la monta 
naturală tauri cu însușiri superioare, 
din care unii sînt proveniți din im
port. în loc ca de la aceștia să se 
obțină anual cel puțin 1000 de pro
duși valoroși se obțin abia 60—80. 
Aceasta se datorește în mare măsu
ră organizării defectuoase a selec
ției și însămînțărilor artificiale. In 
loc ca aceste două acțiuni să fie 
duse în cadrul unei rețele unice de 
selecție și însămînțări artificiale, ele 
sînt organizate disparat.

Pentru a putea folosi la maxi
mum pe cei mai buni tauri este ne
cesar să se stabilească valoarea 
zootehnică a acestora după feltll 
cum își transmit însușirile la ur
mași. înființarea unei rețele unice 
de selecție și însămînțări artificiale, 
profilarea celor mai bune unități 
agricole socialiste pentru a produce 
animale de prăsilă și folosirea aces
tora la maximum prin însămînțările 
artificiale, constituie mijloace prin
cipale pentru ameliorarea raselor 
existente.

Unele realizări au fost obținute 
și în ceea ce privește creșterea por
cilor. Timp de mai mulți ani un co
lectiv de cercetători au efectuat lu
crări pentru crearea unei noi rase 
de porci de carne urmărind îmbi
narea însușirilor productive supe
rioare ale porcilor din rasa Marele 
Alb sovietic cu rezistența rasei 
Stocii. Acest lucru nu a fost ușor 
de realizat. Scroafele din rasa Sto
cii, aduse de prin bălțile Dunării, 
erau aproape sălbăticite și aveau 
o productivitate extrem de redusă, 
dar rezistența lor la condițiile mai 
aspre de întreținere era aproape a- 
ceeași cu a mistreților. în urma 
încrucișărilor efectuate între cele 
două rase și a selecției sistema
tice s-a creat așa-numitul porc alb 
de Rușețu. Cercetătorii continuă lu
crările pentru ridicarea productivi
tății la noul tip de porci folosind 
un complex de metode inclusiv in
fuzia limitată de Landrace.

O acțiune de mare eficacitate, dar 
care trebuie extinsă, este controlul

C. BORDEIANU

(Continuare în pag. II-a)
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esteHOREZU. Comitetul raional de partid 

Horezu a ajutat organizațiile de bază 
din raion să organizeze o agitafie vi
zuală concretă, bogată în confinat, le
gată de problemele actuale ale satului 
colectivizat. în satul Genuneni, agitația 
vizuală dovedește prin cifre și exemple 
concrete importanta dezvoltării diferite-

Știința în slujba sporirii producției animale

aproape“ 
imaginii

«

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — A 
intrat în obișnuința organizației de 
partid de la S.M.T. Hărman ca în 
timpul campaniilor agricole să edi
teze O foaie volantă care este difu
zată în rîndul celor 18 brigăzi de 
tractoriști. Foaia tipărită apare din 
10 în 10 zile și cuprinde informații 
despre rezultatele întrecerii între 
mecanizatori, articole care eviden
țiază pe cei mai buni și metodele 
lor de lucru sau articole care ridică 
unele probleme de organizare a 
muncii în brigăzi.

în foaia volantă scriu șefii 
gadă, inginerii agronomi din 
dăriile colective, tractoriș
tii fruntași etc., ridicînd 
probleme interesante. Acest 
fapt a făcut ca ziarul să 
fie așteptat șt citit cu inte
res de tractoriști, mobili-
zîndu-i să efectueze lucrări de bună 
calitate și la timp pe ogoarele gos
podăriilor colective. S.M.T. Hatman 
este în prezent fruntaș pe regiune 
în campania agricolă de primăvară.

trecut. Convorbirile organizate de 
agitatori au un puternic rol mobili
zator. La grădină se desfășoară o 
muncă intensă. Pînă acum au fost 
plantate cu roșii 16 hectare, iar alte 
aproape 20 de ha au fost plantate 
cu ceapă, varză de vară, usturoi și 
rădăcinoase.

dé bri- 
gospo-

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — 
Pe platoul dinspre malul Brateșu- 
lui, unde se află grădina de legume 
și zarzavaturi a gospodăriei agricole 
colective „Progresul“ din comuna 
Șivița, raionul Galați, doi agitatori, 
tov. Ghiță Pătrașcu și Vasile Condu- 
rache, au organizat o convorbire cu 
un grup de colectiviști din brigada 
legumicolă condusă de tov. Cristea 
Manole. Ei au discutat despre învă
țămintele prețioase care se des
prind pentru legumicultori din lu
crările sesiunii extraordinare a Ma
rii Adunări Naționale. Grădinăria 
este un sector important al gos
podăriei. Anul trecut, colectiviștii 
din Șivița au cîștigat de pe urma 
cultivării legumelor și zarzavatu
rilor 1.300.000 de lei. în acest an 
grădina se întinde pe 62 de ha 
— cu 10 ha mai mult decît anul

lor culturi, a pomiculturii, folosirea gu
noiului de grajd pentru îmbunăfăfirea 
structurii solului și fertilizarea lui.

în majoritatea gospodăriilor colective 
din raion au fost expuse panouri în 
care se arată ce producții de lapte se 
pot obfine dacă vacile sînt bine îngri
jite și hrănite rational. La gospo
dăria colectivă din Berești, pe un 
panou stă scris : „Colectiviști ! 2.500 
litri lapte se pot obține de la fiecare 
vacă furajată, respectînd rafiile indi
cate de furajare“.

Pentru obfinerea unei producții mari 
de carne, lapte, lînă, gospodăriile co
lective sînt chemate să asigure o pu
ternică bază furajeră.

în comunele raionului sînt afișate a- 
semenea chemări : „Colectiviști I Pentru 
a spori produefia de iarbă a pășunilor 
este necesar ca acestea să fie îngri
jite după următoarele reguli : — cu
rățirea terenului de buruieni — distru
gerea mușuroaielor — distrugerea mă
răcinilor — folosirea de îngrășăminte. 
Prin aplicarea acester reguli se obține 
un spor de producție de iarbă de 2-3 
ori mai mare“.

In majoritatea G.A.C. sînt expuse și 
panouri care prezintă în mod viu, a- 
tractlv, perspectivele de dezvoltare eco. 
nomică a raionului. (După ziarul 
„Secera și Ciocanul“).

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). 
Pentru a generaliza experiența îna
intată a unor gospodării colective, 
Comitetul regional de partid Mureș- 
Autonomă Maghiară a inițiat edita
rea unor afișe care popularizează 
rezultatele obținute de gospodăriile 
colective fruntașe în diferite ramuri.

S-au editat broșuri și pliante în 
care sînt cuprinse recomandări con

crete asupra felului cum 
se pot obține 5.000 kg po
rumb boabe la ha în cul
tură neirigată, producții 
mari la sfecla de zahăr 
etc. Alte 6 pliante și 6 
care vor apărea în scurtbroșuri,

timp, se ocupă de cultivarea legume
lor. zarzavaturilor și a inului, de în
treținerea culturilor și a fîncțelor, 
de creșterea vacilor, a ovinelor și a 
păsărilor.

SUCEAVA (coresp. „Scînteii"). — 
Inginerul agronom al gospodăriei co
lective din Pătrăuți, tovarășa Florea 
Olimpia, participă activ la munca 
politico-educativă în rîndurile colec
tiviștilor. Zilele acestea ea a stat 
de vorbă la colțul roșu al G.A.C. 
cu colectiviștii din diverse echipe, 
pe ramuri de producție. Cu acest 
prilej s-a scos în evidență necesi
tatea executării la vreme și în bune 
condiții a lucrărilor agricole pen
tru obținerea de producții sporite. 
In urma unei întîlniri, colectiviștii 
din brigada a Il-a au trecut la a- 
plicarea de îngrășăminte chimice 
suplimentare pe 8 ha cultivate cu 
sfeclă de zahăr unde terenul era 
mai slab și au început prima pră
șită.
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producției la scroafele de prăsilă, 
— acțiune care are un mare rol în 
îmbunătățirea efectivului de por
cine.

Cit de importantă este munca 
concretă depusă în unele stațiuni 
experimentale și colaborarea lor cu 
unitățile agricole socialiste se poate 
vedea din felul cum s-a ameliorat 
și extins în ultimii ani rasa de oi 
Merinos de Palas. In ultimii ani s-a 
intensificat mult acțiunea de per
fecționare a acestei rase, prin orga
nizarea selecției pe baze științifice, 
creșterea pe bază de linii de berbeci 
cu o înaltă productivitate, 
cu berbeci din rasa Merinos 

controlul. valorii 
baza felului 

însușirile la urmași 
fel s-au obținut anul

cîte 8,1 kg lînă 
oaie, de la un

De

infuzia 
de Sta- 
fiecărui 
cum își 

etc.

vropol, 
berbec pe 
transmit 
In acest 
trecut cîte 8,1 kg lină fină de 
fiecare oaie, de la un efectiv 
de peste 2.900 ovine. De la un 
singur berbec s-a obținut anul tre
cut o producție de peste 24 de kg 
lînă fină la o tunsoare. Aceasta este 
cea mai bună rasă de oi creată în 
țara noastră. Importantă este nu 
numai producția mare de lînă, ci și 
calitatea superioară a acesteia. Lîna 
oilor Merinos de Palas are o finețe, 
rezistență și elasticitate bună, fiind

foarte apreciată pentru fabricarea 
stofelor fine. Foarte important este 
că însușirile productive ale acestei 
rase au fost consolidate printr-o în
delungată selecție și potrivire a pe
rechilor și mai ales că aceste însu
șiri se transmit la urmași. De la a- 
ceastă stațiune au fost livrați anual 
peste 600 de berbeci care, folosiți 
la însămînțările artificiale, au îm
bunătățit simțitor efectivul de oi 
din regiunea Dobrogea și 
regiuni.

Realizări s-au obținut și 
rea unui nucleu valoros

în crea- 
de oi cu 

lînă semifină. Pe baza selecției și a 
îmbunătățirii condițiilor de hrănire 
și îngrijire la stațiunea experimen
tală zootehnică Rușețu, regiunea 
Galați, s-a obținut de la un efectiv 
de peste 1200 oi din rasa țigaie ru
ginie o producție medie de 4,4 kg 
lînă.

Concluzii importante se desprind 
și din lucrările efectuate la gospo
dăria colectivă din Bod unde s-a 
format un nucleu de oi cu lînă 
fină. Prin 1953, cînd au început 
lucrările, unii erau de părere că în 
zona în care se află gospodăria (unde 
cad anual circa 800 mm precipitații) 
nu pot fi crescute oi cu lînă fină. La 
început oile din rasa țigaie care se 
creșteau în gospodărie au fost încru-

cișate cu berbeci din rasa Merinos 
de Palas. Metișii obținuți au fost se
lecționați an de an, s-a făcut con
trolul producției de lînă, lapte și 
al creșterii în greutate, concomitent 
cu organizarea unei hrăniri și îngri
jiri raționale. în urma lucrărilor 
efectuate s-au obținut în medie peste 
4 kg lînă fină și peste 40 1 lapte de 
fiecare oaie.

Importante sînt și o serie de ex
periențe care au demonstrat efica
citatea economică ridicată a aplică
rii unor metode înaintate în crește
rea oilor. De pildă, prin organizarea 
fătărilor de iarnă la oi, valoarea 
producției este mai mare cu peste 
38 la sută decît cea obținută de 13 
oile care fată primăvara tîrziu.

încheierea colectivizării agricultu
rii creează condiții din cele mai fa
vorabile pentru o largă aplicare a 
cuceririlor științei în creșterea ani
malelor. în fermele mari ale unită
ților agricole socialiste poate fi ex
tins într-un timp scurt un complex 
de metode științifice cu O 
eficacitate economică. Legarea 
strînsă £> cercetărilor de viață,
tinderea lucrărilor în gospodăriile 
de stat și gospodăriile colective 
fruntașe, popularizarea mai largă a 
metodelor științifice sînt sarcini de 
cea mai mare însemnătate pentru 
cercetătorii din domeniul zootehniei.

1 Äl
• ‘

Publicul nostru cititor a primit cu 
interes volumul „America văzută de 
aproape“, de Alexandra Sidorovici 
și Silviu Brucan, apărută în Editura 
tineretului. Spre deosebire de alte 
lucrări apărute în colecția „în ju
rul lumii", cartea de față nu e un 
jurnal de călătorie, ci înmănunchea
ză impresiile culese de-a lungul mai 
multor ani de ședere în S.U.A., ca
racterul ei de sinteză fiind deci 
pronunțat.

Una din cerințele principale 
cititorului în asemenea cazuri 
contactul cu faptele, căpătaiea unei 
cantități de informații exacte, inte
resante și tipice pentru țara pre
zentată. Trebuie spus Că volumul 
reușește să dea cititorului posibili
tatea de a vedea multe aspecte ale 
S.U.A. intr-adevăr „de aproape". Și 
n-a fost o sarcină prea ușoară, dacă 
ne gîndim că realitatea americană 
e destul de complicată, că aci e 
focarul multor contradicții din cele 
mai ciudate de pe pămînt, că aci 
întîlnești la tot pasul nepotrivirea 
dintre o orînduire perimată și exis
tența unor forțe de producție dez
voltate, între realizările tehnice ale 
unui popor harnic și modul în .care 
sînt folosite ele pentru înarmările 
dictate de trusturi care dau tonul 
în viața țării, contrastul între lux 
și mizerie, intre tradițiile democra
tice și încălcarea lor permanentă, 
între posibilitățile tehnice de crea
re a unei vieți civilizate, demne, 
culte, și excesul de violență, crimi
nalitate, ignoranță și individualism 
pe care ii alimentează neîncetat le
gile profitului capitalist.

Ferindu-se do descrieri obositoa
re și do abundența unor comentarii 
nesusțlnuto de fapte, autorii folo
sesc un ton realist, care e sobru 
prin lipsa digresiunilor, dar colorai 
și spiritual datorită aspectelor pre
zentate și poziției față de ele. După 
uh tur rapid în jurul New Yorkului 
și al altor orașe americane, autorii 
ne prezintă imaginea convențională 
pe care ar vrea s-o dea despre a- 
ceastă țară forțele care o guver
nează, fațada, reclama, „teleghida
rea“ de către marile trusturi a gin- 
durilor, gusturilor și obiceiurilor a*  
mericanului de pe stradă, felul cum 
modelează capitalismul imaginea 
despre lume a cetățeanului.

Cartea înfățișează mecanismul do
minației pe care o exercită monopo
lurile, a puterii lor în înrîuiiiea po
liticii. Alături de amănuntele vie
ții materiale și politice Se dă 
atenție datelor psihologice, men
talității pe care se străduiește 
s-0 imprime modul de viață 
așa-zls american. în volum sînt re
levate cauzele politicii de înarmări, 
mecanismul ei, deși aci era de do
rit Un tablou mai amplu, deoarece

cu

mare 
mai 
ex-

prilejul decorării regiunii cu „Steaua 
Republicii Populare Romîne“ clasa I, 
prin care mulțumesc pentru înalta dis
tincție ce constituie o apreciere a acti
vității oamenilor muncii, a realizărilor 
obținute sub conducerea partidului, un 
puternic imbold spre noi succese în 
munca de viitor.

„Raportăm partidului, guvernului nos
tru și dumneavoastră personal, iubite to
varășe Gheorghe Gheorghiu-Dej — se 
Spune în telegrama trimisă de munci
torii, inginerii ți tehnicienii G.A.S. C2- 
fămăreșîi, regiunea Suceava — că lu
crările agricole de primăvară le-am 
executat la timp și în condiții agroteh
nice înaintate. Am depășit produefia

de lapte pe primele patru luni ale 
lui Cu 5.000 de litri. Ne angajăm să ob
ținem de pe 60 de hectare cîte 5.000 
kg porumb boabe la ha în cuitură neiri
gată, 2.300 kg de grîu și 1.800 kg de 
floarea-soarelui la hectar. Vom folosi 
toate cunoștinfele și puterea noastră de 
muncă pentru dezvoltarea și pe viitor 
a unitäfli în care lucrăm".

„De cînd ne-am unit în marea familie 
a colectiviștilor viafa noastră s-a schim
bat radical — se spune în tele
grama colectiviștilor din G.A.C. „Cel 
de-al treilea Congres al P.M.R.", gos
podărie apar}inînd orașului Botoșani. 
Gospodăria s-a dezvoltat an de an. Azi 
trăim mai bine, viata ne este mai îndes
tulată. în prezent acordăm o mare a- 
fen(ie cultivării legumelor pentru asi-

Ne sprijinim pe un colectiv larg 
din uzină

CORESPO^DEMÖLUI VOLUNTAR
Recent redacția ziarului nostru a organi

zat Ia Brașov un schimb de experiență între 
corespondenții voluntari din marile între
prinderi ale regiunii cu scopul de a popu-

Iariza șl extinde metodele bune folosite în 
munca de informare a presei. Redăm mai 
jos cuvîntul unora din participanții la a- 
cest schimb de experiență.

Scrisorile trimise ziarului au eficacitate
Eu scriu doar de cîțiva ani 

„Scînteii”. Timp scurt, dar destul 
pentru a mă convinge că această 
muncă este folositoare, plină de 
satisfacții. M-am bucurat de fie
care dată Cînd am văzut că prin 
scrisul meu am contribuit la evi
dențierea unor fapte interesante, 
la înlăturarea unor lipsuri. Nu de 
mult am scris, împreună cu alți 
tovarăși din post, despre procedee
le tehnologice înaintate folosite în 
turnătoria noastră. In altă cores
pondență am relatat preocupările 
muncitorilor noștri în afara între
prinderii. Aceste scrisori au fost 
publicate în ziar, lucru care i-a 
bucurat pe muncitorii noștri. Efi
cacitate au avut și corespondențele 
care n-au fost publicate, deoarece 
organele cărora li se trimit scri
sorile noastre iau măsuri de rezol
vare a problemelor semnalate. Am 
scris, pe la începutul anului, despre 
proasta întreținere a unor imobile 
și a unor străzi. Trècînd nu

mult timp după aceea pe acolo, am 
observat că multe reparații au și 
fost executate. Am observat de a- 
semenea unele greutăți pe care le 
întîmpinau cetățenii orașului în pri
vința transportului în comun cu 
autobuzele. După sesizarea trimisă 
de mine redacției, situația s-a îm
bunătățit prin introducerea, pe ar
terele aglomerate, a încă 2—3 auto
buze, care ușurează transportul în 
comun.

Toate scrisorile trimise redacției 
le-am redactat după ce am discutat 
cu mai mulți muncitori din uzină, 
din cartierul în care locuiesc, de 
la școala serală unde învăț. In 
afară de aceasta, am participat la 
consfătuirile de producție, la șe
dințele 
cu șefii 
lucruri

operative cu maiștrii sau 
de sectoare, unde am aflat 
importante.

VASILE DINU 
controlor de calitate 

la uzina „Independența“-Sibiu

Cum înțeleg unii tovarăși să mă ajute
Nu de- mult am trimis „Scînteii" o 

scrisoare în care am criticai activitatea 
' nesatisfăcătoare a gazetei de perete 

a organizației de bază nr. 1. Normal 
ar fi fost ca această sesizare să fi fost 
considerată ca ur> ajutor pentru comi
tetul de partid de a lua măsuri pentru 
îmbunătățirea gazetei. Or, nu s-a în- 
fîmplat așa. Deși scriu „Scînteii“ de 
peste 12 ani, ele data aceasta am fost 
chemat la comitetul de partid și tras 
la răspundere pentru faptul că scriu 
redacției și lucruri critice, fără să aduc 
scrisorile să fie văzute. Eu știu foarte 
bine că organizația de partid trebuie 
să cunoască acfivifatea corespondenți
lor, să-și spună părerea cu privire la

faptele relatate. Eu mă consult întot
deauna, înainte de trimiterea unui ma
terial, cu secretari ai organizațiilor de 
bază, cu tovarăși din comitetul de par
tid și chiar cu fov. secretar al comite
tului. Dar socotesc că procedeul fo
losit în acest caz nu este în măsură 
să stimuleze activitatea corespondenți
lor voluntari.

Pentru sprijinirea muncii corespon
denților voluntari de presă și apro
pierea lor de organele de partid cred 
că ar fi bine ca din cînd în cînd to
varăși cu munci de răspundere din în
treprindere sau de la organele locale 
să se întîlnească cu corespondenții

voluntari și să-i informeze asupra ce
lor mai actuale probleme care 
în fa|a organizațiilor de partid 
conducerilor întreprinderilor.

ANDREI KAPITANY 
muncitor,

uzina „Hidromecanîca”-Brașov

Mă simt răspunzător 
pentru fiecare rînd scris
înainte de a scrie ziarului eu 

caut să verific cu scrupulozitate 
toate faptele și cifrele pînă la cel 
mai neînsemnat amănunt. Impor
tant este la cine verifici, cu cine 
stai de vorbă, dacă cel care îți 
atestă veridicitatea faptelor este 
omul cel mai competent de la locul 
respectiv de muncă. Cînd e vorba 
de un subiect ales dintr-o secție, 
eu verific obligatoriu faptele la 
șeful secției, la secretarul organiza
ției de partid sau la comitetul de 
partid.

Am aflat, nu de mult, că la oțe- 
lărie au fost date în folosință două 
mașini 
ționam 
mafie, 
văzut 
vorbă cu muncitorii 
ele, m-am interesat 
tul lor. Am discutat 
trul, cu tehnologul și cu șeful sec
ției care mi-au dat, pe bază de cal
cule exacte, toate datele de care a- 
veam nevoie. în primul rînd mi-au 
relatat cu cît crește productivitatea 
muncii și cu cît scade procentul 
de rebuturi prin darea în funcțiune 
a acestor mașini. Numai după a- 
ceea, cînd aveam certitudinea că 
nu e nimic greșit în notițele mele, 
m-am apucat să redactez infor
mația. Mă simt răspunzător pentru 
fiecare rînd’ trimis redacției.

ILIE STELEA 
modelor

uzinele „Steagul Roșu“-Brașov

stau
ți a

moderne de format. Inten
să trimit ziarului o infor- 
Am mers acolo și le-am 
funcționînd. Am stat de 

care lucrau la 
de randamen- 
apoi cu mais-

Postul nostru de corespondenți 
voluntari se bucură de atenție și 
stimă în întreprindere. Muncito
rii vin cu încredere la noi și ne 
aduc la cunoștință diferite proble
me, care pot ii rezolvate fie cu 
ajutorul redacției, fie în între
prindere, cu sprijinul conducerii 
uzinei, al comitetului de partid, al 
sindicatului.

Pentru a redacta articole cît mai 
bine documentate, competente, 
postul nostru se consultă cu spe
cialiști din uzină — tehnicieni, in
gineri — care ne ajută cu bună
voință. Așa am procedat atunci 
cînd am pregătit scrisoarea „De 
la proiectare pînă la controlul ca
lității", în care am relatat expe
riența bună a brigăzii complexe 
de economii, conduse de Mihai 
Mălăcea de la forjă.

Un sprijin prețios ne acordă co
mitetul de partid al uzinei, care ne 
pune la dispoziție diferite mate
riale documentare și ne îndrumă 
să trimitem ziarului corespondente 
care să oglindească diferite as
pecte ale noului în întreprindere, 
să combatem fenomenele negative. 
Mai puțin ajutor primim uneori din 
partea conducerii întreprinderii, 
care nu întotdeauna ne tine Ia 
curent cu diferite acțiuni pe care 
le inițiază. Acum cîtva timp s-a 
ținut la noi o consfătuire cu repre
zentanți ai uzinelor colaboratoare,

unda s-au purtat discuții intere
sante, care ai ii meritat să-și gă
sească oglindirea în ziar. Dar de 
ședință am aflat abia după ce a 
avut loc.

Numărul corespondenților volun
tari este încă mic pentru o între
prindere importantă ca a noastră. 
De aceea ne-am propus să atra
gem noi corespondenți, să ne ocu
păm de îndrumarea lor. Vrem să 
scriem cît mai bine. In acest scop 
ne străduim să ne îmbogățim cu
noștințele de cultură genetală ci
tind literatură, organizăm discuții 
pe marginea celor mai reușite ar
ticole apărute în presă.

Ar fl bine ca redacția 
informeze periodic asupra 
riior sale tematice, urmînd 
această bază să stabilim subiec
tele pe care să le tratăm. Am 
putea ajuta șl mai mult ziarul dacă 
am ii antrenați mai des la efec
tuarea diferitelor raiduri organizate 
de redacție.

Pînă acum posturile de cores
pondenți voluntari s-au ocupat mai 
mult de probleme de producție. 
Credem că ar fi bine să trateze și 
teme privind alte aspecte ale vieții 
din întreprindere, precum și pro
bleme din viața cartierului, a ora
șului, din viața noastră de zi cu zi.

ALEXANDRU ROȘCA 
tehnician

Uzinele de tractoare Brașov

Rezultatele pot fi și mai bune
Articolele scrise de 

postul nostru și publi
cate în ziar, referitoa
re la experiența turnă
torilor noștri în gos
podărirea metalului, la 
mai buna organizare a 
muncii pentru înlătu
rarea timpilor nepro
ductivi, la felul cum 
își petrec muncitorii 
timpul liber etc. au 
fost apreciate de co
lectivul întreprinderii. 
Credem însă că rezul
tatele ar fi fost mai 
bogate dacă ar fi exis
tat o participare mai 
activă a tuturor mem
brilor postului la mun
ca de documentare și 
de scris, dacă ne-am fi

întîlnit mai des pentru 
a ne informa reciproc 
asupra a ceea ce e nou 
în diferitele, secții și 
am fi Stabilit cu acest 
prilej sarcini pentru 
fiecare legate de elabo
rarea unor materiale. 
In ce mă privește, 
mi-am putut da seama 
bine că munca de res
ponsabil al postului de 
corespondenți volun
tari ai presei- centrale 
de partid nu este deloc 
o treabă ușoară. Se cer 
inițiativă, timp de gîn- 
dire, de documentare 
și de îndrumare a ce
lorlalți membri ai pos
tului. Insă nu toți în
țeleg acest lucru. Cu

timpul mi s-au dat și 
alte sarcini obștești. 
Cum era de așteptat, 
fără voia mea unele 
din aceste sarcini, 
printre care aceea de 
responsabil al postului 
de corespondenți vo
luntari, nu le-am în
deplinit cum se cuvine. 
In legătură cu această 
problemă, un ajutor 
din partea comitetului 
de partid în ceea ce 
privește o mai judici
oasă repartizare a sar
cinilor ar fi de mar 
folos.

Ing. OCTAVIAN 
MÔGA 

uzina „Independența“ 
Sibiu

e vorba de un fenomen esențial și 
dureros al vieții americane de azi. 
De asemenea, am ii dorit să aflăm 
mai multe și despre luptătorii pen
fru pace, despre comuniști, despre 
profilul moral șl tradițiile oameni
lor care luptă împotriva mașinăriei 
fascizante reprezentate de diferite 
comisii de anchetă și legi în genul 
aceleia a lui McCarran.

Cunoscind împrejurările particu
lare ale S.U.A., ca țară ce n-a avut 
multă vreme vreun război pe pămînt 
propriu, ca statul capitalist cel mai 
dezvoltat și care își trage seva din 
sărăcia multor alte popoare, rămîi 
impresionat văzînd de aproape da
tele oiiciale ale standardului co- 
borit de Viață pentru pături largi 
ale populației, realitățile neiertătoa
re ale șomajului, „statutului social" 
vitreg pentru omul de rînd; greută
țile de nestrăbătut pentru aceia care 
își închipuie că prin studiu și mun
că cinstită s-ar putea ridica vreo
dată în rîndul celor înstăriți.

O bună parte a cărții cuprinde 
un material bogat despre moravurile 
cărora le dă naștere dominația ca
pitalului, ura de rasă, segregația, 
disprețul față de femeie, față de 
sentimentele umane, față de cultu
ră, criminalitatea în rîndurile tine
retului, încurajarea dată elemente
lor iasciste, politica de intervenție 
în treburile interne ale altor popoa
re, asmuțirea perfidă a isteriei răz
boinice.

Autorii ne fac Să percepem din 
paginile cărții îndreptățită simpatie 
pentru americanul cinstit, care 
urăște sincer războiul, chiar dacă 
ignoră uneori cine sînt marii vino- 
vați ai încordării și cum pot ii ei 
combătuți, americanul harnic, inven
tiv, caracterizat de spirit practic ; 
pagini pline de căldură sînt dedi
cate acestui om, care are de în
fruntat condiții vitrege, fermierului,. 
pictorului, oțelarului sau medicului, 
dirijorului 3au cintăreței negre, oa
menilor care știu să rămînă Ome- 
noși în ciudd societății inumane.

Volumul se citește lesne și cu in
teres, datorită materialului cules 
din viață și modului literar în care 
este el redat, imaginilor sale con
crete, spiritului do observație și 
umorului care îi colorează pagi
nile. De notat și concizia cu care 
au reușit autorii să cuprindă un 
material destul de vast precum și 
unitatea de stil a volumului, deși 
această unitate, de stil și de ion, 
ar fi putut să se bizui© pe o mai 
mare varietate în privința 
lor folosite.

„America văzută de 
contribuie la întregirea 
noastre despre S.U.A.

SERGIU FĂRCAȘAN

gurarea orașului nositu cu legume 
proaspete și ieftine, îhsămînjînd 30 de 
neclare CU roșii, ardei, varză etc. Am 
amenajat 700 mp pentru producția de 
legume în culturi forjate. Totodată, anul 
acesta ne. străduim sä obținem cîte 
2.300 kg de lapte de la fiecare vaca.

Ne angajăm în fafa partidului să 
muncim neobosit penfru sporirea pro
ducției agricole, penfru consolidarea 
mai departe a gospodăriei noastre".

îri legătură cu decorarea regiunii 
Suceava și a unităților agricole so
cialiste din regiune, muncitorii, ingine
rii ți tehnicienii efo la G.A.S. „Pro
gresul“ Doröhoi scriu tn telegrama lor: 
„Ne angajăm șl noi să luptăm fără 
preget pentru ca și unitatea noastră să 
se situeze printre unitățile fruntașe, con
tribuind din plin la asigurarea fondu
lui central de stat cu mari cantități de 
produse agricole, vegetale și animale“.

Telegrame asemănătoare au mai trimis 
colectiviștii din comunele PStrăufi, Sîău- 
cenl, tpofeșfi, Zahareșfi, Stînceni, Bo- 
saftei, Ibănețfi, Havîrna. PărfoșfII de Jos, 
Schela, Mlfocu ßragomlrnei, Cnjvana, 
Valea Seacă, Zvorițiea, Bofoșana, Ci- 
prian Pcrumbescu șl Berchlșețfl din re
giunea Suceava. (Agerpres)

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

TÈATRÜL de STAT DE OPERETĂ : 
ROSEMARIE - (Orele 19,30).

TEATRUL NATIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : APUS DE SOA
RE - (orele 15) ; ANNA KARENINA — 
(orele 19,38). (Sftla Studio) : SICILIANA
- (orele 15.30) ; BOLNAVUL ÎNCHIPUIT
- (Orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Maghei'u) : ANTONIU ȘI CLEOPATRA
- (orele 10,30). (Sala Studio) : SCANDA
LOASA LEGĂTURĂ DINTRE DOMNUL 
KETTLÊE ȘI DOAMNA MOON — (ore
le 20).

TEATRUL
LANDRA“ :
19,30). (Sala 
CAD1R : -

TEATRUL _______  ________ __
Pil (Sala pentru tineret) : DE N-AR FI 
IUBIRILE — (orele 20). (Sala pentru co
pii) : SALUT VOIOS - (orele 17).

TEATRUL DE COMEDIE : NUNTA LA 
CASTEL - (orele 10,30).

TEATRUL MUNCITORESC 
GIULEȘTI : OAMENI ȘI UMBRE - 
Ie 19,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL 
TÄNASE“ (Sala Savoy) i VORBA 
VISTEI — (orele 20). (Sala Victoriei 
CONCERT ÎN RE... I-IAZLIU - ; 
20). (Sala Dalles) : ȘAPTE NOTE POT
COVITE — (orele 20)

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Orfetl) : 
DOCTORUL AUMĂDOARE - (orele 16). 
(Sala Academiei) : CĂLUȚUL COCOȘAT
- (orele 16).

„LUCIĂ STÜRDZA BU- 
INTOARCERËA — (orele 
Studio) : TACHE, IANKE șl 
(orele 19,30).
PENTRU TINERET ȘI CO-

sä nö 
planu- 
ca pe

„C.
RE- 

174) : 
(orele

C.F.R.-
(ore-

o Muzică de dans — orele 23,15

cescu (16! 18,15! 20,30). MAI TARE CA 
URAGANUL : 8 Martie (15; 17; 19). 23 
August (10; 12; 15; 17; 19; 21 - grădină 
20). ULTIMUL MEU TANGO ; Arta “ 
18,30; 21). GARDIANUL 1 8 Mai (15; 
19; 21), Miorița (10; 12). EXPRESUL 
SEARA: B. Delavrancea (16; 18; 20). 
NOAPTEA DE AJUN : Unirea (16;

LUNGA NOAPTE A LUI 
tria (9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,15),
București (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19: 21,15) 
ANII FECIORIEI : Republica (10; 12;
15; 17; 19; 21) Elena ~ ..............
15 ; 17 ; 19 ; 21) OMUL
1 Mâi (10; 12; 15; 17;

11,30; 14;
(10; 12,30; 

serii (14;
IADULUI 
Magheru 

21,15).
A. L'JIIIIU VU, 11, ou, 1*1 , 1U,«JV, Ly» 61,OU

- grădină 20; 22,30), înfrățirea între po-

SÎMBATA 19 MAI. « Roza vîntu- 
rilor — orele 9,00 — I » Concert ghi
citoare — orele 10,20 — I • Potpu
riuri de muzică ușoară — orele 12,00 — I 
• orchestre de mandoline — orele 12,55
— 11 o Din muzică popoarelor — orele 
13,05 --Ie Fragmente din opera „Po
vestirile lui Hoffmann“ de Offenbach
— orele 14,00 — I e Lucrări de compozi
tori preclasici — orele 14,30 — II e Mu
zică de estradă de compozitori romîni
— orele 16,00 — Ie Vorbește Moscova
— orele 16,15 — Ie Piese instrumentale 
la chitară — Orele 16,15 — II e Muzică

Pavel (10 ; 12; 
AMFIBIE : 

- —xx, xu, 19; 21), Fla
căra (11; 15; 17; 19: 21), Olga Bande (15; 
17; 19; grădină - 20,30), Grădina Tudor 
Vladlmllcscü (20). APARTAMENTUL — 
cinemascop : Gh. Doja (10; 12.30; 16.15; 
18,45; 21,15), Alex. Sahia (9; 
16,30; 19; 21,30) G Coșbttc 
15,30: 18; 20,30), Drumul
16,30; 19; 21,30). ȘOFERII
rulează la cinematografele 
(9,30; 11,15; 14; 10,15; 18,45; 21,15).
I. C. Frimu (0; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30 

poare (10,30; 14; îo'.isî Î8,30; ’20,45), Gră
dina Elena Pavel (Orele 20.45). Sta
dionul Ciulești (orele 20), volga 
(9,30; 12. 14,30; 16,30; 10; 21,15), Libertății 
(IO! 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30), Sta
dionul Dinamo (orele 20). Grădina 
Progresul (orele 20) V. Alecsandri 
(13; 15,30! 18; 20.45). POST-RESTANT :
C-tln David (15; 17; 19; 21). IUBIRE
ÎNCĂTUȘATA : Lumina (rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 14, 
după-amlază 16; 18,15; 20,30). CURCANII 
rulează la cinematografele Maxim Gorki 
(18,30; 20.30), V. Roaltă (10; 12; 15,30; 17,30; 
19,15), Miorița (15; 17; 19; 21). TOM DE
GEȚELUL . Maxim Gorki (9,15; 11,30; 13,45; 
16). PROFESIUNEA DOAMNEI WARREN: 
Central (9.45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Mo
șilor (16; 18,15; - grădină 20,30). TOT AU
RUL DIN LUME: Victoria (9,30; 11,15; 13; 
15: 17; 19; 21). FILME DOCUMENTARE 
(rulează la cinematograful Timpuri Noi 
în continuare de la orele 10 pînă la Orele 
21). NU E LOC PENTRU ANIMALE SĂL
BATICE : 13 Septembrie (10; 12; 16,30; 
13,30; 20,30). HANUL DIN SPESSART : 
Tineretului (15; 17; 19; 21). S-A FURAT 
O BOMBĂ : Cultural (16; 18; 20). INTRE 
DOUA IUBIRI rulează la cinematogra
fele Alex. Popov (in continuare de la 
orele 9,30 pînă la orele 21) și N. Băl-

de cameră, da Mozart — orele 17,15 — I
• știința In slujba păcii — orele 17,50 
— I • Program muzical pentru frun
tașii în producție din industrie și agri
cultură — orele 18.00 - I o Din muzica 
ușoară a compozitorilor noștri — orele 
19.00 — It • Programe muzicalo alcătuite 
de ascultători - orele 19,30 — II • La 
sfîrșit de săptămînă, cîntcc, joc și voie 
bună (muzică populară) — orele 20,40 — 
I o Album artistic — orele 21,30 — II
• Muzică de dans — orele 22,30 — I

Concert simfonic — orele 23,00 — I ——- - - - h.

(16; 
17; 
DE 
ÎN 

. ~ —JW 18>-
CASA SURPRIZELOR : T. Vladimirescu 
(16; 18; 20). CÎNTECUL ÎNTRERUPT : 
Munca (1G.30; 18.15; 20.30). EXPERIENȚĂ 
PRIMEJDIOASA : rulează ta cinemato
graful Popular (16; 18,15: 20,30). RĂZBOI 

■ ȘI PACE -- ambele serii : Donca Slmo 
(16 ; 19,30). ULTIMA REPRIZA : 16 Fe
bruarie (16; 18: 20). FRUMOASA LURET
TE : M. EminesCU <15: 17; 19; 21). DUPĂ 
DOI IEPURI : rulează la cinematograful 
Ilie Plntilie (16; 18; 20). ARTISTUL : Lu
ceafărul (15; 17; 10). BĂTĂLIE IN MARȘ
— ambele serii • G. Bacövia (15,30; 19), 
Aurel Vlaicu (14.30; 17,45; 21). MAMA IN
DIA : V. Roaltă (grădină orele 20,30). Gri- 
vița (15: 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE orele 19,00 - Jurna
lul televiziunii. 19.15 — Album artistic 
pentru pionieri $1 școlari prezentat de 
casa de copii .A. S. Makarenko“. 19,40
— Filmul documentar : „Printre peli
cani“ — o producție a Studioului cine
matografic ..Alex, sahio". 20,00 — Trans
misiune din sala Palatului R. P. ROrtil- 
ne „SPECTACOLUL EXTRAORDINAR 
PREZENTAT DE ANSAMBLUL DE 
STAT DE DANSURI POPULARE DIN 
U.R.S.S.“ SUB CONDUCEREA LUI IGOR 
MOISEEV, artist al poporului al Uniunii 
Sovietice. In pauză : In fața hărții. In 
încheiere : Ultimele știri.

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

21 și 22 mai : Vreme călduroasă și Ușor 
instabilă, cu cerul variabil, temporar no- 
ros, mai ales în vestul și nordul țârii. 
Vor cădea averse locale de ploaie. Vînt 
moderat din sectorul vestic. Temperatura 
staționară. Minimele vor fi cuprinse în
tre 6 și 16 grade, iar maximele între 18 
și 28 de. grade.



Voameni de culturăScrisori ale unor
adresate CC al P.M.R.

Biroul Politic al C.C. al P.M.R. a primit din partea unor oameni 
de artă și știință, personalități proeminente ale vieții noastre cultu
rale^ scrisori prin care aceștia solicită să fie primiți în rîndurile 
partidului. Redăm mai jos conținutul acestor scrisori.

Scrisoarea acad. Mihai Ralea
în scrisoarea sa, acad. Mihai Ra

lea, profesor universitar, președin
te al Institutului romîn pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, arată 
că solicită deosebita onoare de a 
deveni membru al Partidului Mun
citoresc Romîn.

După o îndelungată și adîncă a- 
naliză de conștiință — se spune în 
scrisoare —- conștient de îndatori
rile pe cate fiii le itapufie această 
calitate, de convingerile mele a- 
dînci Verificate timp de aproa
pe două decèhii, de hotărîrea 
fermă de a-mi lega restul vieții 
mele de destinul clasei muncitoare, 
doresc că mutica méa Viitoare să 
fie încadrată încă mai organizat în 
rîndurile märelüi partid al munci
torilor romîni.

Supun aprecierii Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R. linia vieții mele spre 
a avea elementele de judecata în ce 
privește situația mea.

Sînt fiu de funcționar — magistrat 
— fără nici o avere. Bursier la Li
ceul internat din Iași, sub influența 
în special a marelui critic G. Ibrăi- 
leanu, m-am așezat încă din ado
lescență pe linia convingerilor do- 
mocratice. Am militat ca student, 
totdeauna în opoziție cu grupările 
șovine, antisemite, reacționare, prin
tre studenții democrați. La studii la 
Paris, la Școala normală superioară, 
pepinieră în acea vreme a ideilor 
socialiste, am participat la. întruni
rile partidului comunist, după Con
gresul de la Tours. Am trecut teza 
mea d.e doctorat la Sorbona cu un 
subiect semnificativ : „Idee.a ■ de re
voluție în doctrinele socialiste''. Pen
tru redactarea acesteia am primit, 
la Berlin, sfatürile Clarei Zetkin, că
tre care fusesem recomandat de 
Marcel Căchîn.

Venii în țară și numit profesor uni
versitar la Iași, am cedat în mod 
greșit — îmi dau seama azi — la 
insistențele lui C. Stere, a cărui ideo
logie narodnicistă cunoscută m-q fă
cut să i

găseau în disoluție. Partidul națior 
nal-țărăh'osc, la Cererea lui Maiiiti,' 
încheiase cu legionarii nu numqi uit 
cartel electoral, dar și o înțelegere 
mai adîncă de colaborare. Coloana 
a cincea hitleiistă îh Romîhia era 
garda dè fier. Venirea la putere a făptuit, 
legionarilor- părea inevitabilă, în a- 
ceste condiții, a acceptat să facă 
parte dintr-un guvern format de Ca
rol' II, considerîndu-1 îndreptat con
tra gărzii de fieri Acëst gést — 
scrie d-sa în continuate — îl con
sider azi ca o abatere ideologică, o 
deficiență principială din partea 
mea, pe care o condamn și o re
gret.

Acad. Mihai Ralea relevă apoi o 
serie de aspecte, ale muncii poli
tice democratice pe care a desfă
șurat-o, după 1940, ăvînd legături 
strînse cu partidul Comunist și or- 
ganizînd apărarea îh procesele uhor 
comuniști. Pentru aceasta și pentru 
întreaga activitate de atunci, a fost 
arestat și trimis în lagărul de la Tg. 
Jiu-

După ieșirea din lagăr, a conti
nuat să militeze pentru formarea 
frontului patriotic antifascist. îh pe
rioada care a urmat lui 23' August 
1944, a făcut parte din primul gu
vern dr. Petru Groza, apoi a înde
plinit numeroase sarcini de răspun
dere de stat și obșteșii și a ludt 
parte là o serie de manifestări, pe 
plan mondial și național, consacra
te apărării păcii, precum și la ma
nifestări cu caracter cultural-știin- 
țific.

Am fost ales academician și am 
continuat activitatea mea didactică 
și publicistică, silindu-mă să prezint 
în lumina marxism-leninismului' dife
ritele probleme ale culturii. Am 
putut să cuget temeinic asupra fap
tului dacă pot cere onoarea de a 
figura în rîndurile partidului. Ga in
telectual, concepția marxist-leninistă 
îmi dă explicația totală a tuturor- 

cut să intru în rîndurile partidului problemelor pe care și le poate pune 
țărănesc. Acolo am activat' în rîn- . ,°.m știința,
durile de stînga ale. acestui., partid, A fost un vis încă ql.,adolescenței 
împreună cu dlți nïéiïibii, . 'db.Vèniji mele triumful.:'socialismului. Realiză- 
azi comuniști, convinși. Deși făceam rile creatoare uriașe înfăptuite dé 
parte din acesF-partid. în lupta. P.M.R.înțară, cinstea, idealurilemo- 
antifascistă din 1930—1940 am făcut rale și munca neistovită a, condu- 
parte din diferite asociații de masă cerii partidului, politica de pace_ a 
sprijinite de partidul comunist, : ca ;/ 
„Amicii U.R.S.S.", „Liga contra pre
judecăților", Comitetul, național ro. 
mîn peftfrti'pace etd.'

Ca director al revistei „Viața Ro- 
mînească", a cărei activitate pro
gresistă e cunoscută, am susținut în

die cărui dale nu le știam. M-am este cutezanța mea, dacă sînt cOh- 
regăsit într-o lume reală, în care ra
țiunea și legi obiective mi-au lămurit 
toate problemele ce mă frămîntaseră 
de la începutul Vieții.

Mulțumesc că mi-ați dat această 
. învățătură, că mi-ați dat lumina și 

dm început să văd.
M-am simțit atît de aproape de

partid, de ideile și de țelurile lui/ luptători și credința
că nici nu m-am socotit în afară de -este atît-dé mare că nu am cutezat 
el, nici cu cugetul, nici, cu fapta. A a cere să vin în rîndurile lor. 
fost cea mai mare mulțumire a mea. De acèed și-acum, deși smulg din 
în acești din urmă 18 ani de viață, suflet aceste cuvinte, le scriu cU

. cînd am putut face ce credeam și sfială. '
cînd am crezut în ceea ce am în- Poate că, totuși, în balanța dreptei 

judecăți a conducerii partidului Va 
cintafi büna mea credință, cinstea ' 
hOtărîrii mele de azi și contribuția 
activă' pé care' am adus-o an dè:ah 
la înfăptuirea politicii partidului.

.Este ceea ce vă supun spre chib
zuință, cu ruga de a-mi primi cu în
găduință și încredere deplină ce
rerea mea de înscriere, asigurîn- . 
du-vă că, atît cît mai .am de trăit, 
voi aduce toată puterea mea- de 
muncă în slujba partidului , și a po
porului de care mă lêagâ toate fi-

știânt de măreția jertfei pé care au 
făcut-o atîția eroi pentru cauza co
munismului și de munții de suferințe 
pe care Is'-au trăit conducătorii de 
astăzi ai Partidului. Muncitoresc Ro
mîn și miile de tovarăși, membri 

. vechi și încercați din ilegalitate.
Admirația mea pentru toți acești, 

lor neclintită

Plecarea în U. R. S. S. 
a unui grup de vechi 

membri ai partidului nostru

Vineri seara, â plecat în Uniunea 
Sovietică, într-o vizită dé prietenie, 
un grup de vechi membri ai partidu
lui în frunte cu tovarășul Gheorghe 
.Stoica, membru al C.C„ al P.M.R.

La plecare, în Gara de Nord, 
fost de față membri ai C.C. 
P.M.R. și activiști de. partid.

Au fost dé față reprezentanți 
ambasadei - Uniunii Soviétice ■ 
București.

aU 
al

ai 
la

(Agerpres)

tuturor partidelor comuniste din 
lume în ftunte cu P.C.U.S., triumful 
spiritului de înnoire inspirat de 
partidele comuniste, opus inerției 
conservatoare și retrograde din la
gărul imperialist, constituie pentru 

=_____ _ _________ _______ T_____  mine temeiurile de a cere — ca o
stUdiilet'Tji" articoleler’ mele, cum se obligație- supremă de conștiință —- 
poate vedea din retipărirea lor azi, 
punctele de vedere estetice, filozo
fice, politice, care stau la baza ideo
logică a marxism-leninismului.

După 1937 — arată acad, M. Ra
lea — partidele politice burgheze se

marea cinste să figurez ca soldat 
•devotat al partidului, înfrățit cu 
marea familie comunistă, dorind a 
îndeplini cu toată rîvna, în restul 
vieții mele, sarcinile ce mi se . vor 
încredința.

Scrisoarea acad. G. Călinescu
Așa cum am declarat și în public, 

m-am simțit totdeauna în mijlocul- 
Partidului Muncitoresc Romîn și am 
luptat ca atare, fără a fi înscris for
mal în rîndurile lui.

Dar acum socotesc că e cinstit și 
necesar ca un intelectual ca mine să 
spulbere orice bănuială că ar lua 
parte la construcția socialistă prin- 
tr-un entuziasm de vorbe, fără a de
monstra. că se simte mîndru de a se 
supune disciplinei partidului. Vă rog, 
deci, iubiți tovarăși, să examinați ce
rerea mea de a fi primit în rîndurile 
voastre ca membru de partid.

întrucît privește trecutul, nu apar
țin unei pături cîtuși de puțin avute, 
n-am fost înscris în nici un partid

politic burghez, ds cîteva decenii 
am exprimat în. presă idei, dacă nu 
socialiste, totdeauna democratice, 
niciodată rasiste, am contestat pe 
legionari în plina lor putere, am 
denunțat tragica eroare a războiului 
hitlerist din prima zi a izbucnirii lui 
(„Jurnalul literat“, 
rar"), am colaborat în ilegalitate la 
o publicație a partidului, apoi, după 
armistițiu, am fost director 10 „Tri
buna poporului“ și la „Națiunea“, 
organul Partidului Național Popular.

Nedorind altceva decît să servesc, 
îndrumat de partidul clasei munci
toare, voi fi mai de folos patriei 
noastre, a muncitorilor.

„Adevărul litfe-

Scrisoarea poetului Demostene Botez
Politic al C.C.Adresînd Biroului 

al P.M.R. rugămintea de a fi primit 
în rîndurile partidului, poetul De
mostene Botez scrie :

Cutez a vă ruga să chibzuiți și, 
dacă veți socoti îndreptățit, să bine
voiți a mă primi și înscrie în Parti
dul Muncitoresc Romîn.

Sînt arii de cînd mă gîndesc să-mi 
arăt această dorință. Mă încurajau să 
o fac buna mea credință, onestita
tea mea sufletească, un sentiment 
de recunoștință, dorul de a contri
bui mai direct și mai eficace la în
făptuirea marelui ideal pentru care 
în trecut partidul comunist, azi Parii, 
dul Muncitoresc Romîn, a luptat și 
luptă consecvent, cu sacrificii și 
jertfe, fără șovăire.

Dacă anii mai depărtați m-du gă
sit pe căi care nu puteau duce spre 
această înălțătoare culme a socia
lismului, m-am simțit totuși alături 
cel puțin prin urmărirea aceluiași

scop uman. Am urît 
aceiași inamici și am 
dragoste profund omenească aceiași 
umiliți și ofensați.

Intelectualii de bună credință din 
generația mea au fost deseori înșe
lați, tot atît de sfruntat Ca și țăranii. 
Omul cinstit și cu cele mai bune in
tenții este totdeauna o Victimă ușoa
ra. în decursul unei jumătăți de veac 
de publicistică zilnică, în măsura în 
care am putut scrie cu conștiința li
beră, nu m-am abătut de la direcția 
acelei stele polare care era demas
carea exploatatorilor Și a nedrepte! 
rînduiri, iubirea de popor.

N-am cunoscut însă atunci lumina 
învățăturii marxist-leniniste.

Am cunoscut această lumină și 
am primit-o în față abia după 23 
August 1944. Atunci am cunoscut și 
mi-am însușit un sistem unitar și so
lid de gîndire, pe care cugetul și 
toată ființa mea îl presimțeau, dar

de decenii 
iubit cu o

Și astfel, cu toate că nu aveam 
dreptul să spun, cu mîndriă tovară
șilor mei comuniști, „partidul nos
tru", am spus-o de bună credință Și 
simțihd-o îh totul.

Eram însă în marea luptă dusă de 
partid, ca unul din acei civili care 
se alătură unei armate regulate și 
intră cu ea în aceeași tranșee.

Toate acestea m-au îndemnat de 
mult să-mi iău curajul de a face o 
cerere ca aceasta. ■ _

M-am gîndit însă întotdeauna și brele ființei mele și toate suferințele 
mă gîndesc și acum că prea măre străbunilor mei.

Scrisoarea acad. Alex. Codarcea
In decursul activității mêle în în- ren de radicala schimbare ce 

vățămîntul superior și ca geolog, 
am putut să-mi dau seama de con
trastul izbitor între activitatea re
gimurilor burghezo-rnoșierești din 
trecut și realizările regimului de de
mocrație populară după eliberarea 
țării noastre de sub tirania fas
cistă.

în timpul dinainte de 23 August 
1944, am avut ocazia să cunosc mul
te părți ale țării, mai ales din Ba
nat, Oltenia și Ardeal și am putut 
constata lipsa de preocupare a par
tidelor politice burgheze pentru deZ- 

,m -voltărea industrială a țării și peii- 
" tru ridicarea condițiilor de viață e- 

conomice și culturale ale populației 
muncitoare de la Orașe și de la sate»

Regimul burghezo-moșiereso nu a- răspuns la chemarea partiduiui pen- 
vea nici un interes pentru Crearea 
de industrii, iar bogățiile miniere 
erau concesionate societăților stră
ine, căre ’ împreună cu politicienii 
vechilor partide istorice jefuiau a- 
vutul statului în folosul lor. în cei 
aproape 20 de ani de activitate pe 
teren înainte de eliberare, am pu
tut observa, influența nefastă q po- . 
liticiănismului la’ sate și: la orașe, 
cu învrăjbirea oamenilor în tabere 
adverse, cu lipsa de preocupări 
pentru realizarea operelor de infè
res obștesc, fabrici, școli, spitale, 
șosele, poduri. Mi-a fost dat să. văd 
poduri părăsite la jumătatea con
strucției din cauza schimbării parti
dului de la putere, Șosele care se 
degradau încontinuu, ogoare degra
date din cauza unei greșite politici 
agrare și ă lipsei de pricepere, sta
rea mizeră a mU'ncitorilor.

în activitatea geologică și în în- 
vățămînt, bunele intenții ale profe
sorilor noștri, oameni entuziaști și. 
cu dragoste de patrie, nu erau spri
jinite printr-o dotare corespunzătoa
re a laboratoarelor și prin încadrări- 
cu posturi suficiente de cercetători 
pentru stimularea descoperirilor de 
zăcăminte în subsolul țării.

In continuare, acad. ■ Alexâqdru 
Codarcea compară înapoierea eco
nomică și culturală din trecut cu 
înfățișarea patriei noastre după in
staurarea regimului de democrație 
populară. Scrisoarea trece în re
vistă realizările obținute pe baza 
politicii juste a partidului, industria
lizarea țării, înfăptuirea unui vast 
plan de electrificare, înflorirea 
nemaivăzută pînă acum a științelor 
și artelor, punerea învățămîntului la 
îndemîna tuturor oamenilor dornici 
de învățătură, asistență largă medi
cală și socială.

După ce subliniază importanța 
deosebită a Congresului al IlI-lea 
al P.M.R., care a marcat o etapă 
nouă, aceea a desăvîrșirii construe- primit în rîndurile Partidului Munci- 
ției socialismului, acad. Alex. Co- toresc Romîn. Vă rog . să examinați 
darcea arată : Ö atenție deosebită 
s-a acordat cercetărilor geologice, 
pentru care s-au destinat fonduri 
foarte însemnate în vederea desco
peririi de zăcăminte, de substanțe 
minerale utile din subsolul patriei 
noastre. Niciodată științele geologice 
și geologii romîni mau avut un spri
jin atît de larg și de eficient ca sub 
regimul nostru de democrație popu
lară. O deosebită importanță se a- 
Cordă dezvoltării tuturor științelor, 
acțiune primită cu un deosebit en
tuziasm de intelectualitatea noastră. 
- în calitatea mea de geolog și ca 
deputat, am posibilitatea să văd cu 
ochii méi și să mă conving pe te-

★

Examinînd cererile primite, 
C.C. al P.M.R., ținînd seama 
de meritele deosebite ale tova
rășilor Mihai Ralea, G. Căli
nescu, Demostene Botez, Alex, 
Codarcea pe tărîmul dezvoltă
rii științei și culturii și în acti-

s-a 
fa-petrecut în țară. Muncitorii din 

brici și de pe ogoărO sînt animați 
în munca lor dé zi cu zi de o pro
fundă înțelegere a necesității unei 
munci Organizate și planificate pen
tru obținerea unor produse de cali
tate superioară, fiind în continuă 
întrecere tovărășească pentru o mai 
bună și mai repede realizare a sar
cinilor și fiind cu totul conștienți că 
lucrează pentru dezvoltarea și bună
starea nu numai a lor personală și 
a familiilor lor, ci pentru äcfeeä a 
întregii colectivități și a întregii țări 
în sînul cărora trăieSc.

A fost pentru mine un exemplu 
viu și edificator să Văd elanul' cu 
cate oamenii muncii dé la' țară' au

■ tru socializarea și modernizarea ac
tivității agricole, încheindu-se co
lectivizarea agriculturii cu mult îna
inte de termenele scontate.

Am văzut cum în fruntea luptei 
pentru organizarea și mobilizarea 
îhtrëgülui popor muncitor, în uria
șa muncă de construire a unei so- 

• pietăți noi, a Unei Vieți mai bune, 
mai fericite, fără exploatare, bazate 
pe muncă, pe știință și calitate, pe 
dragostea de Oameni, stau neclin
tit și în permanență activi, comu
niștii.

Am văzut munca dîrză, fără odih
nă, plină de sacrificii și devotament 
a activiștilor comuniști, în toate do
meniile de activitate industrială, a- 
gricolă, socială, culturală și ob- • 
ștească, închinată ridicării nivelului 
de trai material și cultural al po
porului nostru muncitor și întăririi 
și înfloririi patriei noastre.

Am simțit înțelegerea și sprijinul 
; muncitorilor, a partidului muncitori

lor, în desfășurarea activității mele. 
Am fost ajutat și mi s-au creat con
diții pentru a duce munca mea mai 
bine, pentru a realiza lucrări știin
țifice și. pentru a putea contribui cU 
Cunoștințele mele la dezvoltarea 
geologiei romînești și a lua parte 
la viața geologică internațională. 
Acest sprijin am văzut de altfel Că 
d fost acordat de către comuniști, 
oamenilor de știință din țoale do
meniile de activitate științifică.

Arătînd că a fost dé mult frămîn- 
tăt de dorința de a putea fi înca
drat în rîndurile Partidului Muncito
resc Romîn, acad. Alex. Codarcea 
.scrie în continuare că, și fără a fi 
membru de . partid, și-a pus și își 
pune toată puterea de muncă în 
slujba țării și va continua și 
tor să muncească cu și mai 
rîvnă.

Aș fi fericit dacă aș putea

în vji- 
multă

să fiu

dacă, în Conformitate cu prevederile 
Statutului partidului, pot să devin 
candidat al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

Sînt adînc recunoscător partidu
lui pentru marea încredere pe care 
mi-a acordat-o. Voi pune la dispo
ziția partidului și în viitor toată ca
pacitatea și forța mea de muncă 
pentru a ridica cît mai sus nivelul 
muncii științifice și pentru a îndru
ma și mobiliza oamenii de știință 
geologi în vederea punerii în evi
dență a cît mai multe bogății mine
rale ale subsolului, pentru desăvîr- 
șirea Construcției socialismului în 
patria noastră.

★

vitatea obștească, de contribu
ția pe care o aduc la opera de 
construire a socialismului a ho- 
tărît primirea lor în rîndurile 
membrilor de partid, fără sta
giul de candidat

Seinnärea uriiii acord 
de navigafie aeriană 

romino*francez
Ca urmare a înțelegerii realizate 

în cursul ' tratativelor duse la Paris 
și București între delegațiile guver
nului Franței și guvernului Republi
cii Populare Romîne, lâ 18 mai 1962 
a avut loc la București semnarea u- 
nûi acord -de navigație aeriană ro- 
mîno-f tancez.

Acordul a fost semnat din partea 
franceză de către Louis Dollot, con
silier în Ministerul Afacerilor Exter
ne francez, șeful delegației franceze, 
iar din partea romînă de Petre Pă- 
trașcu, directorul TAROM, șeful de
legației romînè.

Là sëmnàrêâ acordului au asistat 
Jean du Boîsbërrahgef, consilier lä 
legația Franței dill BUcufești, și 
funcționari superiori ai Ministerului 
Afacerilor Externe, Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicațiilor 
și Ministerului Finanțelor.

-—o»o—-

în cadrul marilor aniversări cul
turale recomandate de Consiliul 
Mondial al Păcii, ieri după amiază 
a avut loc în sala Dalles din Capi
tală, comemorarea a 300 dé ani de 
la moartea marelui om de știință 
francez Biaisé Pascal — fizician, fi
lozof și scriitor.

La manifestarea care a avut loc CU 
acest prilej au luat parte reprezen
tanți ai Comitetului național pentru 
apărarea păcii, oameni de știință Și 
cultură, muncitori, studenți... . ■

Despre viața și, opéra lui Blăise 
Pascal ä Vorbit prof. univ. CâiUS ia- 
cob, membru corespondent ăl Aca
demiei R; P. Rômîhé.

Ședințele din ziua de 18 mai
a- ședințe al cooperativei „CoOtex" din- 
ăl Oradea, și Petre ïlié Bucur, pre

ședintele Uniunii regionale a coope
rativelor meșteșugărești Dobrogea.

Vorbitorii au înfățișat realizările 
obținute de cooperativele meșteșugă
rești din țara noastră, precum și 
experiența pozitivă dobîndită de- 
multe unități în îmbunătățirea ac
tivității de prestări de servicii pen
tru populație.

Totodată, numeroși vorbitori au, 
subliniat sarcinile mări ce revin cöo- _ 
perätivelör meșteșugărești în lumihayq;: 
indicațiilor date dé partid, expuse- 
din nou prin salutul prezentat d< - - 
tovarășul Chivu Stoica ! studierea ci ;. 
atenție a cerințelor oathenilor mun . 
cii în vederea dezvoltării și perfec- ; 
ționării activității acestor unități în "1 
raport cu acéste necesități, realiza
rea conștiincioasă, la timp și de bun? 
calitate, a tuturor comenzilor ce 1« 
sînt încredințate, deservirea civili
zată a cetățenilor, sporirea produc 
ției obiectelor de artă populară etc 

în cuvîntul lor. Vorbitorii au ex
primat recunoștința față de partid ; 
guvern pentru Condițiile tot mă 
bune de muncă și de viață de can 
se bucură cooperatorii din țara noa-’ 
stră, și au înfățișat activitatea largă ■ 
desfășurată în vederea formării omir ' 
lui nou, cu atitudine socialistă față ' ' 
de muncă și de avutul obștesc.

Conducătorul delegației din R. D 
Germană, Rudi Dobbernak, și condu- - 
cătorul delegației din R. P. Mongolă : -
Griinin PUnțag, conducătorul dele- . - 
gației din R. P. Polonă. S. Pietkie
wicz și conducătorul delegației din 
R. P. Ungară, Kovacs Istvan au sa
lutat Congresul. Ei au oferit daruri 
Uniunii Centrale a Cooperativelor 
Meșteșugărești.

în ședința de după-amiază, după ■ • 
încheierea discuțiilor, congresul a . 
aprobat în unanimitate raportul, ... 
Consiliului UCËÔOM, raportul Co
misiei de revizie, precum și pro- ' '. 

' püherile făcllte pentru îmbunătăți-' 
•rea stătutului și a adoptat noul sta
tut al UCECOM.

Lucrările continuă.
'k:* ‘

Vineri Seara a avut loc în sala - 
Teatrului C.C.S. din Capitală un 
spectacol festiv prezentat de echipe 
artistice ale cooperativelor meșteșu- 

îve jt-ro g^rești din București, în cinstea par- 
grésJ? ’ dim '-Botoșani, AMxàS -SBISS 

^darițâtăă/S .
președintele cooperativei 
din Călărași, îon Sferle»

Vineri; în céa de-a doua zi a lu
crărilor Congresului al Ilï-lea ! 
cooperației meșteșugărești, s-au în
cheiat discuțiile asupra rapoartelor 
prezentate.

Au luat cuvîntul tovarășii : 
Gheorghe Bălan, președintele U- 
rliunii cooperativelor meșteșugă
rești din orașul și regiunea Bucu
rești, Martin Krauss, președintele 
Cooperativei „Progresul" din Dej, 
Maria Arhondi, vicepreședinte al 
cooperativei „Arta 'populară'1 din 
Brăila, Isäc Segal, președintele U- 
niuriii régiôhale. g Cooperativelor 
meșteșugărești Suceava, pan Visa- 
lön, cooperator la cooperativa 
„Jiul" din Petroșani, Nicolae Zlă- 
tëscu, președintele UniUriii regio
nale a cooperativelor meșteșugărești 
Oltenia, Cönstäntih Săhdulescu, vice, 
președinte al cooperativei „Igiena" 
din București, Lazăr Frantz, pre
ședintele Uniunii regionale a coope
rativelor meșteșugărești Bacău, Ste
llan Bădescu, președintele cooperati
vei „Muncitoarea” din Topoloveni, 
loti Pintëa, președintele Uniunii re
gionale a cooperativelor meșteșugă
rești Cluj, Eleha Heinbéfg, vicepre
ședinte âl coöperativei „Deservirea” 
din Piatra Neamț, Ion Mațeesfcu, cöö^ 
perâtof là cooperativa „Munca orbi
lor” din București, IuliU Kiss, pre
ședintele Uniunii regionale a coope
rativelor meșteșugărești Crișana, Va
sile Radu, director în UCECÔM, Du
mitru Androne, președintele coo
perativei „Solidaritatea” din Rîm- 
riieü Sărat, Lëontin Blăjan, președin
tele Uniunii regionale ä cooperati
velor meșteșugărești Hunedoara, Mi
hai Fercalo, vicepreședinte al coope
rativei „Munca invalizilor" din 
Iași, IUliu Székêly, președintele Uni
unii regionale à cooperativelor meș
teșugărești Brașov, loan Szeghalmy, 
președintele uniunii regionale a coo
perativelor meșteșugărești din regiu
nea MUfeș-Autonomă Maghiară, Ni
colae Cărăușu; vicepreședinte al 
Uniunii regionale a cooperativelor 
meșteșugărești Galați, Petre Anghe- 
lâclie, . președintele cooperativei 
„Arta Aplicată" din București, Î0n 
Borcuti, președintele Uniunii regio
nale a cdojâerativeior meșteșugărești 
Maramureș, Elena Selmereanu, coo
peratoare la cooperativa „Igiena“ 
din Timișoara, ÏÜe Alexe, vicepre
ședinte al UCECOM, Nicolae Buțna- 
ru, președintele cooperativei „Pro
gresul" din’Botoșani,. Alexandru --r;-“ — utiîœ/T
löjaj președintele cooperativei „Soli- ceUn de-al IH-Iea Congres âl nOo- 
daritatéa” din CiUj, $tefân Ioniță, perației meșteșugărești din/R. P, 

„Borcea" Romînă.
vicepre- (Agerpres)

- • ■••'Z

Conferința profesională' internațională a oamenilor muncii 
din textile, imbrăcăminte și pielărie

Vineri au luat sfîrșît dezbaterile Rezoluția generală, votată în una- 
gënerâlé în cadrul célèi de-a Il-a niriiitàté, stabilește ca obiectiv 
Conferințe profesionale internațio- principal âi activității Uniunii péri- 
nale a oamenilor muncii din têxtilé, ' tfü perioada următoare înfăptuirea 
îmbrăcăminte și pielărie, carè sè hotărîrilor celui dè-al V-léâ Coh“ 

greș Sindical Mondial și sarcinile 
“ pèntïu Întărireă solidarității inter

naționale, a unițății de acțiune à 
muncitorilor în lupta pentru re
vendicări economice și sociale, pén*  
tru lărgirea drepturilor sindicale și 
a libertăților democratice, împotri
va colonialismului, pentru dezar
mate generală și totala, coexistență 
pașnică, pentru pace.

Au fost alese organele de con-
■ ducere ale Uniunii internationale a 

sindicatelor muncitorilor din textile, 
îmbrăcăminte și pielărie : ■ Lina 
Fibbi (Italia) președintele Uniunii, 
M. A. Kolbétskai'a (U.R.S.S.) și Ë- 
doUard Aubert (Franță) vicepre
ședinți, Jaroslav Méwald (R. S. 
Cehoslovacă) secretar general, Ferdi- 
rtando Maggiohi (Italia) și Victor 
Pacco (Franța) secretari.

Din partea sindicatelor de ramură

!n Cinstea AnsaniL’ului ^ 
de stat de damuri populare u: 

al LI. R. S. S
■

Aspect exterior cri noii hale de la Uzina metalurgică din Topleț, raionul Orșova, regiunea Banat Andreescu)

. A ?.

desfășoară la , București».
în cüréül dimineții âu luat éüVÏtï- 

tul : Giorgio Pàccini (Italia), Jo
seph Livera (Ceylon), Stanislav 
Hrzina (R. S. Cehoslovacă), Robert 
Habert (Franța), Leovigildö Öiaz . 
(Cuba) și Antohis Tsoloftibos (Gre
cia).

în încheiere, Jaroslav MeWäld, se
cretar general-al Uniunii internațio
nale a sindicatelor fhüncitorilor din 
textile, îmbrăcăminte și pielărie, a 
rostit o cuvîntâre.

Apoi a fost prezentat raportul co
misiei de validare de către Mafih 
Naftan, președintele acestei comisii. 
El a arătat că la Conferință au par
ticipât 135 de delegați, observatori 
și-invitați ai unor uniuni și organi
zații sindicale din 38 de țări, repre- 
zentînd peste 10 milioane de oameni 
ai muncii.

în continuare a fost pus în dis- ' din țara noastră ä fost aleasă ca 
cutie și aprobat în unanimitate un 
mesaj către Conferința de la Ge
neva a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare. în mesaj se cere, 
în numele milioanelor de muncitori 
din industriile textile, îmbrăcăminte 
și pielărie, încheierea cit mai grab
nică a unui acord cu privire la de
zarmarea generală și totală.

A fost adoptat, de asemenea, în 
unanimitate un mesaj de salut a- 
dresat poporului algerian pentru 
victoria obținută asupra colonialis
mului. în mesaj sînt condamnate Cri
mele comise de bandele O.A.S.

Exprimîndu-și sprijinul deplin cU 
eroicele acțiuni greviste, cu lupta 
poporului spaniol împotrivă dicta
turii franchistè, participantă la 
conferință au adoptat Un mesaj de 
solidaritate adresat oamenilor mun
cii din Spania.

De asemenea, s-a adoptat un a- 
pel către oamenii muncii din in
dustriile textile, îmbrăcăminte și 
pielărie din toate țările, pentru uni
tatea de acțiune, în vederea îmbu
nătățirii condițiilor de muncă și 
trai.

Ministerul învățămîntUlui și Cul-j \ 
turii a Oferit VitieiT séara, la restau-; 
rantul Pescăruș, ö masă în cinstea' 
Ansamblului de stat de dansuri-' 
populare al Uniunii Sovietice, sub;- 
conduceréa tui Igor Moiséév, artist '- 
al poporului al U.R.S.S.

AU participat tovarășii : Constanța. .-■ 
Crăciun, adjunct al ministrului în- 
vățămîntului și culturii, Vasile Dü4/ 
mitrefecu, adjunct al ministrului a-j 
facerilor externe, acad. P. Constan- 
tines6u-îași, vicepreședinte al Con-j 
siliului general A.R.L.U.S., Al. Bui-, 
can, vicepreședinte al Institutului 
romîn pentru relațiile culturale cu; 
străinătatea, conducători și membri; 
ai ansamblurilor din Capitală, oa-' 
meni de artă și cultură.

Au luat parte ï> K. Jegalin, amba-, 
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei. 'membru Larisa Munteanu.

Lucrările Conferinței continuă pe 
Comisii tehnice profesionale.

(Agerpres) (Agerpres)

din nou campioana a țârii
a fost cu- 

a camțiioiia-
deplin meritată, 
ai învingătorilor 
gorovici. De la 
merită Chézàn.

Așadar și la viitoarea ediție a „Cupei 
campionilor europeni” țara noastră va fi 
reprezentată de Rapid București. Pe locu- . 
rile următoare s-au clasat in ordine Di
namo București și Progresul.

AséâtS îh sàla FlorBasca 
nOsCută echipa cîștigătoâre 
tülui republican masculin de volei. Pentru 
a intra din nou în posesia titlului echipa 
Rapid București trebuia să obțină vic
toria în meciul decisiv cu Progresul. 
Voleibaliștii feroviari au jucat mai omo- 

terminînd învingători cu scorul de 
(10, 14, 14). Victoria lor esté pe

Cei mai buni jucător ... 
au fost Drăgan și Gri . 
Progresul o notă buns

de

de 2—0 în favoarea gazdelor. Astăzi 
loc partida de dublu.

r a n o u I* b
Turneul ^international feminin de șah R.P. Romine. După prima zi, scorul est<

“ " ' .................... ». - « .. * ... .............. ^f(

de

Informații
• După concertele prezentate nu 

mult là uzinele „Mecanica fină” și „Re
publica”, orchestra de studio a Radib- 
televiziunii a prezentat vineri după-amia- 
ză în fata muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor de la întreprinderea „Dîm
bovița” un program muzical care a cu
prins arii din opere și operete, piese 
vocale și simfonice de compozitori ro
mîni și străini. Și-au dat concursul so
liștii Gabi Grubea, artistă emerită, Dân 
Iordăchescu, Ileana Irod, Silvia Sîfbu și 
Maria Parotă. A dirijat Ludovic BaCs.

(Agerpres)
• La tragerea Loto-Central din 18 mai 

1962, au fost extrase 
rele numere :

31 53 34 17 14
Premiul special A : 
Premiul special B : 
Premiul special C :
Fond de premii : 721.886.
Tragerea următoare, tragere specială 

care se atribuie 1Ô autoturisme 
„Moskvici”, va avea loc vineri 25 mai 
1962 la Piatra Neamț,

din U.R.S.S. a continuat la Suhumi Cu 
desfășurarea rundei a . 7-a. Rézultàte 
bune au obținut jucătoarele romîne : 
Nicolau a învins-o pe Voițik și Poli- 
hroniade pe Honfi. Kakabadze, cu ne
grele, a cîștigat la Finta, în timp ce 
partida Ceaikovskaia-Asenova s-a termi
nat remiză. In clasament conduce Ga- 
prindașvili cu 5,5 puncte și o parti
dă întreruptă, urmată de Nicolau 5,5 
ptihete și Polihroniade 5 puncte.

te
Vf

ca

Astă-seară de la ora 20 în incinta 
renului „Timpuri Noi” (fost Dudești) 
avea loc a treia réuniuhe de box din 
drul „Cupei Olimpia”. Pină la încheie 
rea „Cupei Olimpia” mai sipt de dis 
putat îiică 5 reuniuni. Viitoarea reuniUn« 
este programată luni 21 mai.

din urnă următoa-

12
5

17
12

5 64 20
34
72
14

64
20
31.

72

Aseară la Magdeburg, în prima zi a 
turneului internațional de polo pe apă, 
echipa R.P. Romine a jucat cu formația 
R.D. Germane de care a dispus cu scôrul 
de 5-M. Echipa R.P. Ungare a învins cu 
11—1 echipa Suediei.

în turneul internațional masculin de 
baschet de là Tbilisi echipa Dinamo Bucu
rești a învins cu scorul dé 63—47 (26—16) 
pe Gwardla Varșovia. Alte rezultate în
registrate : Dinamo Berlin — Rüda Hvéz- 
da 61—57 ; Dipamo Moscova — Dozsa 
Budapesta 58—46 ; Ciah Vei (R.P. Chi
neză) — Spartak Sofia 73—48. Piuă în 
prezent au obținut cile două victorii e- 
chipele Dinamo București, Dinamo Mos
cova și Dinamo Berlin.

Campionul european de box la cat 
mijlocie, L. Papp își va apăra titlul la f 
octombrie Ia Hamburg în fata lat Hani 
Wohlerș (R.F. Germană). In caz de vie 
torie, Papp va ataca titlul mondial dé 
tinut de americanul Gene Fuilmer.

într-un meci international de fotba> 
desfășurat ia Lisabona, echipa sélectif, 
nată a Belgiei a obținut o surpiinzăloau 
victorie cu 2—1 (2—0) în fata Portuga . 
liei.

Vineri la Hanovra în cadrul turului 
doi al „Cupei Davis”, a început meciul 
de tenis dintre echipele R.F. Germane și

în runda a 10-a a turneului candid? 
ților la titlul mondial de șah, Mihail Ta < 
l-a învins în 32 de mutări pe Benko 
Arbitrii au consemnat remiză în parii 
dele : Korcinoi-Keres și Gheller-Pétro 
sian. Fischer a întrerupt cu ușor a 
vaiitaj pozițional la Filip. în clasamer 
conduce Korcinoi cu 6,5 puncte, urm 
de Keres și Petrosian cu cîte 6 puncte.
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vestul țării, provinciile Galicia, Valen
cia, unde slnt In grevă 2.500 de mun
citori de la Întreprinderile „El Ferol". 
In provincia Ponfevedro,.tn orașul por
tuar Vigo 4.000 de muncitori au decla
rat grevă.

înir-un alt capăt al țării, subliniază 
agenția France Presse, continuă greva 
2.000 de muncitori din orașul portuar 
Sagunto. Poliția a arestat șase condu
cători ai acestei mișcări.

Agenția U.P.I. transmite că continuă 
greva celor 25.000 de muncitori din 
Bilbao. Poliția a arestat 350 de 
cători ai oamenilor muncii din 
regiune.

Solidari cu lupta oamenilor 
studenții și profesorii de la universită
țile din Madrid și Barcelona continuă 
lupta. La Barcelona circulă de cîteva 
zile manifeste care cheamă pe oamenii 
muncii șl studenfi să manifesteze Îm
preună pentru majorarea salariilor, li
bertatea sindicală și dreptul la grevă.

*
într-un articol apărut în ediția 

europeană a ziarului american 
„NEW YORK HERALD TRIBUNE“ 

iectat de astronomul sovietic Kon
stantin Șistovski.

Aparatul realizat de astronomul 
Șistovski permite reproducerea zbo
rului oricărui satelit ale cărui date 
sînt cunoscute. După părerea spe
cialiștilor, această invenție prezintă 
un interes excepțional pentru repro
ducerea zborurilor cosmice. Apara
tul poate fi utilizat în instituțiile de 
învățămînt, precum și în planetarii.

LONDRA. în cadrul alegerilor 
pentru consiliile municipale care au 
avut loc recent în Anglia, partidul 
guvernamental, conservator, a sufe
rit o gravă înfrîngere, pierzînd pes
te 550 de mandate în consiliile lo
cale și controlul asupra consiliilor 
municipale din 37 orașe și locali
tăți.

RIO DE JANEIRO. Ministerul 
Minelor și Energeticii al Braziliei a 
adoptat hotărîrea să îngăduie nu
mai brazilienilor efectuarea lucră
rilor de prospecțiuni geologice și 
exploatarea bogățiilor naturale și a 
hidroenergiei Braziliei.

9 V©

X Tratativele de dezarmare 
de la Geneva 

Cuvintarea lui V. A. Zorin

La Festivalul de la Cannes

GENEVA 18 (Agerpres). — Vi
neri a avut loc la Geneva cea de-a 
39-a ședință a Comitetului celor 18 
pentru dezarmare, în cadrul căreia 
s-au desfășurat discuțiile finale pri
vind măsurile legate de prima etapă 
â dezarmării.

Reprezentantul Bulgariei a pro
pus ca cei doi președinți să fie în
sărcinați să pregătească propuneri 
comune cu privire la măsurile din 
prima etapă de dezarmare pentru a 
le prezenta apoi comitetului.

Delegatul brazilian a acordat 
principala atenție necesității instau
rării încrederii între state.

După aceasta a luat cuvîntul re
prezentantul U.R.S.S., V. A. Zorin. 
Cele mai serioase divergențe, a ară
tat el, au apărut în legătură cu ca
racterul și amploarea măsurilor de 
dezarmare din prima etapă. Toți 
membrii comitetului sînt de acord 
că este necesar controlul asupra 
înfăptuirii dezarmării. Deocam
dată însă, nu ne-am înțeles încă ce 
dezarmare considerăm că este ne
cesar să se efectueze în prima 
etapă.

Sînt posibile două căi pentru a 
se preîntîmpina primejdia unui răz
boi nuclear și a se netezi calea spre 
dezarmarea generală și totală, spre 
crearea unor relații de încredere și 
prietenie între popoare. Acestea 
sînt, fie a distruge în prima etapă 
însăși arma nucleară, fie a face cu 
neputință folosirea ei. O a treia cale 
nu există și nimeni nu ne-a arătat-o.

Subliniind că poziția 
occidentale împiedică 
armei nucleare în prima 
prezentantul sovietic a

puterilor 
lichidarea 
etapă, re- 
arătat că

în ultimul timp, în S.U.A. au avut loc numeroase demonstrații 
pentru pace, împotriva experiențelor nucleare efectuate de S.U.A. în 
Pacific. în fotografie : o coloană de new-yorkezi demonstrează prin 
fața sediului Organizației Națiunilor Unite.

Conferința de presă a
WASHINGTON 

TASS transmite : 
presă care a avut

18 (Agerpres). — 
La conferința de 

______ loc la 17 mai, lui 
John Kennedy, președintele S.U.A., 
i s-au pus o serie de întrebări-în-le
gătură cu situația din Laos și cu 
hotărîrea guvernului Statelor Unite 
de a trimite trupe în Tailanda.

Justificînd acțiunile guvernului 
american și referindu-se la obliga
țiile S.U.A. în cadrul S.E.A.T.O., 
Kennedy a căutat să explice trimi
terea trupelor în Tailanda, chipu
rile, în legătură cu „încălcarea acor
dului privind încetarea focului“ în 
Laos.

Președintele a refuzat să răspundă 
la întrebarea cît timp vor rămîne 
trupele americane în Tailanda.

Referindu-se la contradicțiile 
franco-americane, în special în le
gătură cu ultima cuvîntare a lui 
De Gaulle, Kennedy a încercat să 
minimalizeze importanța acestor 
contradicții afirmînd că ele ar avea 
„un caracter filozofic".

Kennedy s-a pronunțat împotriva 
transformării Franței într-o putere

«

IN PANAMA

Centre de instrucție 
americane 

pentru „comandos
CIUDAD DE PANAMA 18 (Ager

pres). — Agenția U.P.I. anunță. că 
aviația militară americană a trimis 
60 de echipe de „comandos“ în Pa
nama, pentru a deschide centre de 
instrucție împotriva forțelor' patrio
tice de guerilă din diferite țări ale 
Americii Latine guvernate de re
gimuri dictatoriale. Aceste „coman
dos" sînt echipate cu trei tipuri de 
avioane specializate în operațiuni de 
guerilă. 

în condițiile create din această 
cauză este deschisă o singură cale 
posibilă — lichidarea mijloacelor 
de transportare a armei nucleare. 
Tocmai această cale a fost propusă 
de guvernul sovietic în Proiectul 
său de tratat.

Propunerea Statelor Unite de a 
se reduce mijloacele de transpor
tare a armei nucleare cu 30 la 
sută în prima etapă, nu rezolvă 
și nu poate rezolva principala sar
cină — înlăturarea cît mai repede 
posibil a primejdiei izbucnirii unui 
război nuclear.

Referindu-se în continuare la di
vergențele ivite în problema lichidă
rii bazelor militare străine de pe te
ritoriile altor țări și. în problema 
retragerii de pe aceste teritorii a 
trupelor străine, V. A. Zorin a de
clarat că delegația sovietică este 
convinsă că se poate realiza un 
acord în această problemă dacă 
vom fi călăuziți de bunăvoință și 
de dorința de a respecta princi
piile stabilite de comun acord cu 
privire la egalitatea între state în 
procesul dezarmării.

în încheiere, reprezentantul so
vietic a îndemnat să se depună efor
turi sporite pentru a se găsi calea 
de lichidare a divergențelor ivite și 
a propus ca la ședințele plenare ale 
comitetului să se treacă între timp 
la discutarea articolelor proiectului 
sovietic de tratat referitoare la cea 
de-a doua, iar apoi la cea de-a treia 
etapă a dezarmării și a prevederilor 
corespunzătoare din documentul a- 
merican.

Delegații Angliei și S.U.A. care au 
luat cuvîntul la sfîrșitul ședinței au 
încercat să respingă argumentele 
reprezentantului sovietic.

președintelui Kennedy
atomică. Președintele a spus, prin
tre altele, că sporirea numărului de 
țări posesoare ale armei nucleare 
creează după părerea sa o „situa
ție din ce în ce mai periculoasă“.

In cursul conferinței de presă, pre
ședintelui i s-a pus, de asemenea, în
trebarea în ce stadiu se află în pre
zent consultările dintre Washington 
și Bonn în legătură cu problema 
germană.

Kennedy a răspuns că acestea 
continuă. Totodată, Kennedy a de
clarat, . ca și la conferința de presă 
precedentă, că Statele Unite inten
ționează să continue tratativele cu 
U.R.S.S. în problema germană.

crearea în orașele 
unor grupe armate

Dosarul“ 
Salan

DOSAR
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SOFIA 18. — De la trimisul spe
cial Agerpres M. Moarcăș:

în continuarea vizitei pe care o 
face în R. P. Bulgaria, delegația de 
partid și guvernamentală a U.R.S.S. 
a părăsit vineri dimineață Varna, în- 
dreptîndu-se cu avionul spre Plevna.

La sosirea pe aeroportul din apro
pierea orașului, membrilor delega
ției sovietice, în frunte cu N. S. 
Hrușciov, ca și persoanelor oficiale 
bulgare care o însoțesc în călătoria 
făcută prin țară, în frunte cu Todor 
Jivkov și Anton Iugov, li s-a făcut o 
călduroasă primire.

în drum spre Plevna oaspeții s-au 
oprit în comuna Obnovo unde se află 
una dintre cele mai vechi coopera
tive agricole din Bulgaria. în fața 
a peste 5.000 de oameni ai muncii ce 
lucrează pe ogoarele acestei mari 
unități agricole socialiste, a luat cu- 
vîntul Gheorghi Traikov, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria, secretar al Uniunii 
populare agrare din Bulgaria.

Apoi, Nikita Hrușciov a rostit o 
cuvîntare.

Participanții la adunare au ova
ționat îndelung pentru prietenia bul- 
garo-sovietică, pentru Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice și Parti-

Ecouri /$ presa din Grecia la cimtarea rostită 
de N. £ Hrușciov la ifărua

ATENA 18 (Agerpres). — TASS 
transmite: Ziarele din Atena acordă 
o deosebită atenție cuvîntării rostite 
de N. S. Hrușciov la Varna. Chema
rea adresată de N. S. Hrușciov po
poarelor și țărilor din Peninsula Bal
canică și din zona Mării Negre de a

a iz-

opera 
care

PARIS 18 (Agerpres). — Minis
trul informațiilor al guvernului 
provizoriu al Republicii Algeria, 
Mohammed Yazid, a declarat la o 
conferință de presă că în ultimele 
zile situația în marile orașe ale Al
geriei a devenit deosebit de tragi
că. In Alger, Oran și în alte orașe 
populația algeriană trăiește ca în 
ghetouri. în rîndurile populației al
geriene șomajul a căpătat un carac
ter general, există dificultăți serioa
se în aprovizionarea cu alimente și 
cu apă, există primejdia de 
bucni epidemii.

Toate acestea, arată el, sînt 
autorităților locale franceze 
pretextează că apără populația al
geriană de acțiunile fasciștilor din
O.A.S. Indignarea algerienilor a a- 
juns la apogeu. Membrii Frontului 
de eliberare națională fac eforturi 
supraomenești pentru a reține popu
lația de la acțiuni spontane.

Autoritățile franceze, care au mi
siunea să mențină ordinea, nu iau 
măsurile necesare prevăzute de a- 
cordurile de la Evian. Yazid a sub
liniat că în conformitate cu acordu
rile de la Evian, populația algeria
nă are dreptul să ia măsurile ne
cesare pentru a se autoapăra de te
roarea bandelor O.A.S.

Guvernul provizoriu al Republicii 
Algeria, a declarat Yazid, sprijină 
hotărîrea puterii executive provizo
rii cu privire la 
Alger și Oran a 

(Desen de 
EUGEN TARU)
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dul Comunist Bulgar, pentru pace 
trainică în lume.

Convoiul mașinilor oficiale a oprit 
apoi la Plevna.

în întregul oraș domnea o atmos
feră sărbătorească. Aproape toți cei 
peste 60.000 de locuitori ai acestui 
oraș bulgar au ieșit în întîmpinarea 
înalților oaspeți.

în piața centrală a orașului a a- 
vut loc un mare miting

Au luat cuvîntul N. S. Hrușciov 
și Todor Jivkov.

în uralele și aplauzele îndelunga
te ale participanților la miting, N. S. 
Hrușciov a fost declarat cetățean de 
onoare al Plevnei.

Membrii delegației sovietice în 
frunte cu N. S. Hrușciov au depus 
apoi o coroană de flori la Mauso
leul din centrul orașului, închinat 
memoriei soldaților ruși și romîni 
căzuți la 1877 în luptele de la Gri- 
vița și Plevna pentru eliberarea po
porului bulgar de sub jugul otoman.

N. S. Hrușciov și ceilalți membri 
ai delegației sovietice au semnat în 
cartea de aur a mausoleului.

în cursul după-amiezii membrii. 
delegației sovietice și persoanele o- 
ficiale bulgare care i-au însoțit în 
cursul vizitei făcute prin țară s-au 
înapoiat cu avionul la Sofia.

trăi în pace, prietenie, în strînsă co
laborare, de a lichida neîncrederea, a 
găsit un profund răsunet în rîndu
rile opiniei publice din Grecia. Hruș
ciov este pentru pace în Balcani, 
scrie ziarul „ETHNIKOS KIRIX“.

N. S. Hrușciov a declarat în cu- 
vîntarea sa că Rusia va face totul 
pentru întărirea păcii în Balcani. El 
a propus ca Marea. Neagră să fie 
transformată într-o mare a păcii, 
scrie ziarul „ACROPOLIS”.

Ziarul burghez influent „KATHI- 
MERINI" subliniază că N. S. Hruș
ciov a cerut Turciei, și în mod indi
rect Greciei, să renunțe la politica 
de izolare de vecinii lor. Hrușciov 
este pentru dezvoltarea unor strînse 
legături economice, pentru lichidarea 
neîncrederii și suspiciunii în rela
țiile dintre țările Peninsulei Balca
nice și din zona Mării Negre, subli
niază ziarul.

a o----

Incidente armate în Algeria
TUNIS 18 (Agerpres). — Agenția 

Tunis Afrique Presse a publicat 
o declarație a purtătorului de 
cuvînt al ministrului informațiilor 
din G.P.R.A., în care se arată că în 
cursul zilelor de miercuri și joi, de-a 
lungul frontierei de est a Algeriei 
au avut loc incidente de o extremă 
gravitate. Avioane franceze au bom
bardat o poziție a armatei de elibe
rare națională, iar trupe franceze 
au încercuit cu blindate soldați alge
rieni cantonați după încetarea focu- 

DECLARAȚIA LUI MOHAMMED YAZID
de autoapărare alcătuite din repre
zentanți, ai populației algeriene.

*
ALGER 18 (Agerpres). —
Potrivit agenției France Presse, 

în noaptea spre 17 mai, ca ur
mare a atentatelor ültracolonia- 
liste, au fost uciși 60 de locuitori 
pașnici ai Algeriei, iar alți 50 au fost 
răniți. în cursul zilei de 17 mai, 
O.A.S.-iștii au provocat pe teritoriul 
Algeriei 31 de atentate, care s-au sol
dat cu 21 de morți și 29 răniți, prin
tre care numeroase femei, bătrîni și 
copii.

în cel de-al 13-lea arondisment al 
Parisului O.A.S.-iștii au pus o bom
bă în localul secției locale a P.C.F.

Toate aceste fărădelegi ale O.A.S., 
continuă în timp ce la Paris se ju
decă procesul căpeteniei teroriștilor 
francezi, Salan.

SUCCESE
ALE ARTIȘTILOR ROMÎN1 
ÎN R. S. CEHOSLOVACĂ

PRAGA. Cu prilejul turneului în
treprins în R. S. Cehoslovacă, sopra
na Elena Dima-Toroiman, basbarito- 
nul Nicolae Florei și pianistul Cor
neliu Gheorghiu, soliști ai Teatrului 
de Operă și Balet al R. P. Romîne, 
au dat o serie de concerte la Pra
ga, Bratislava, Brno, Plzen, Ostrava, 
Pardubice, Teplice și Olomouc. Pu
blicul cehoslovac le-a făcut o caldă 
primire. De succes s-au bucurat, de 
asemenea, concertele date de pia
nista Mariella Radulescu și de orga- 
nistul Helmuth Plattner.

BUDAPESTA. în dimineafa zilei 
de 18 mai, în prezența lui Istvan Dobi, 
președintele Consiliului Prezidențial al 
R. P. Ungare, și Janos Kédâr, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.S.U., președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare, 
a avut loc deschiderea festivă a Tîr- 
gului industrial de la Budapesta. La 
Tîrgul din acest an participă 25 de țări, 
printre care și R. P. Romînă.

Sesiunea Adunării
Naționale 

a R. S. Cehoslovace

care se află

președintele 
salutat cor-

PRAGA 18 (Agerpres). — La 
mai a avut loc la Praga sesiunea 
Adunării Naționale a R. S. Ceho
slovace. La sesiune a participat de
legația de partid și guvernamentală 
a R. D. Germane condusă de Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. al
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane, 
în Cehoslovacia.

Zdenek Fierlinger, 
Adunării Naționale, i-a 
dial pe oaspeții din Germania de
mocrată iubitoare de pace. El a sub
liniat marea importanță a prieteniei, 
a colaborării strînse dintre R. S. Ce
hoslovacă și R.D.G., dintre toate ță
rile socialiste pentru înaintarea lor 
continuă pe calea construirii socia
lismului și comunismului.

Apoi Walter Ulbricht a rostit la 
sesiune o cuvîntare.

Cine tulbura apele 
in Laos

Quinin Folsena
(Agerpres). — Mi-

Declarația Iui
MOSCOVA 18 

nistrul afacerilor externe al Lao
sului, Quinin Folsena, a acordat un 
interviu unui corespondent âl zia
rului „Pravda“ în care a declarat, 
printre altele : „Gruparea de la 
Vientiane și Statele Unite vor să 
prezinte lucrurile în așa fel de 
parcă noi am încorda situația. Res
pingem categoric acest lucru. Si
tuația din Laos s-a încordat exclu
siv din vina grupării de la Vien
tiane, sprijinită activ de cercurile 
guvernante din S.U.A.“.

Quinin Folsena a arătat în con
tinuare că S.U.A. duc în problema 
laoțiană un joc dublu. „Pe de o 
parte, ele jură că sîht pentru tra
tative, pentru pace și că ar dori 
fierbinte formarea unui guvern de 
coaliție. Pe de altă parte, ele con
tinuă să 
economic 
Lucrurile 
subliniat 
afacerilor 
cît S.U.A. au debarcat în mod de
monstrativ în Tailanda unități ale 
infanteriei marine și au întreprins 
o serie de acțiuni ostile față de țara 
noastră.

Noi, a subliniat în încheiere Fol
sena, nu ne temem de amenințările 
dușmanilor. Avem în lume mulți 
prieteni care ne înțeleg și ne spri
jină cu căldură“.

acorde ajutor militar și 
generalului Nosavan". 

au ajuns pînă acolo, a 
în continuare ministrul 
externe al Laosului, în-

Mișcarea grevistă din Spania ia proporții
MADRID 18 (Agerpres). — Agențiile 

de presă fransmif că lupta oamenilor 
muncii din Spania capătă proporții, în
deosebi în provinciile Leon, Asturia și 
vechea Casfilie. în total, în țară con
tinuă să fie în grevă peste 80.000 de 
oameni ai muncii. Aceasta, potrivit 
unor date incomplete, deoarece presa 
și radioul franchiste trec sub tăcere a- 
ceastă mișcare grevistă. Cifra adevă
rată este cu mult mai mare, dacă avem 
în vedere că numai în provincia Bis
caya continuă greva 50.000 de oameni 
ai muncii.

Corespondentul din Madrid al agen
ției France Presse subliniază că cercu
rile patronale sînt nevoite să facă 
unele concesii sub presiunea maselor 
populare. în Catalonia, direcțiunea ma
rii fabrici de automobile „Enas“ a fost 
nevoită să sporească salariile celor 
5.000 de muncitori. Au obținut satisfa
cerea revendicărilor lor 5.000 de mun
citori de la compania navală „Empres 
National Basan“. Muncitorii din pro
vincia Guipuzcoa au declarat că vor 
continua lupta pînă la obținerea mini
mului vital și pînă vor fi eliberați mun
citorii arestați.

Mișcarea grevistă a cuprins nord-

VARȘOVIA. La 18 mai a avut 10c 
la Varșovia o ședință festivă a Aca
demiei Polone de Științe, consacrată 
împlinirii a 10 ani de activitate. La 
ședință au participat conducători 
de partid și de stat, în frunte cu 
W. Gomulka.

MOSCOVA. Tinerii regizori sovie
tici Alexandr Alov și Vladimir Nau
mov vor pune în scenă primul film 
artistic sovieto-american „întîlnire 
pe un meridian îndepărtat", după 
romanul cu același titlu al scriito
rului Mitchell Wilson.

BONN. în R.F.G. continuă mișca
rea grevistă a oamenilor muncii. Au 
declarat, grevă muncitorii de la U- 
zinele metalurgice bavareze „Max- 
Hütte“ din Sulzbach-Rosenberg și 
„Luitpold-Hütte" din Amberg. La 
grevă participă cîteva sute de mun
citori. Ei cer majorarea salariilor.

APARAT CARE REPRODUCE 
ZBORURILE COSMICE

MOSCOVA. Zborul pe orbită 
unui cosmonaut poate fi reprodus 
pămînt cu ajutorul unui aparat pro-

al 
pe

Presa franceză despre filmul „S-a furat o bombă“
PARIS 18. — (Prin 

telefon).
După cum se știe, 

la ediția din acest an 
a festivalului, țara 
noastră este reprezen
tată de filmul „S-a 
furat o bombă", reali
zat de tînărul cineast 
Ion Popescu-Gopo. 
Gopo, așa cum este 
numit și la Cannes, 
și-a cîștigat renumele 
datorită filmelor sale 
de desene animate, 
iar omulețul său este 
cunoscut aproape la 
toate latitudinile și 
longitudinile ; acum, 
noua sa creație, fil
mul artistic „S-a fu
rat o bombă" îi adu-' 
ce un meritat succes.

Aplauze puternice 
au răsplătit producția 
cinematografiei romî- 
nești după proiecția 
de joi seara, iar zia
rele franceze de azi 
subliniază și ele va
loarea filmului „S-a 
furat o bombă". In 
ediția de seară a 
ziarului „Le Monde", 
cunoscutul critic ci
nematografic Jean de 
Baroncelli scrie: „Cît 
despre filmul romî
nesc „S-a furat o 
bombă", el are fante
zie, veselie, tandrețe 
în povestea acestui 
brav tînăr, un fel de 
Jean de la • Lune, care

transportă fără să știe 
în servieta sa o bom
bă atomică de buzu
nar. In unele momen
te, realizatorul se a- 
muză să parodieze 
filmele cu gangsteri. 
In altele, te face să 
te gîndești la anumite 
desene ale lui Jean 
Effet. „Moralitatea" 
finală e încîntătoare. 
Trebuie notat că fii-

CORESPONDENȚĂ 
DIN PARIS

intrare dis- 
dar simpatică,

Romînia o 
în compe-

cinemato- 
ziarului 

Sa- 
scrie 
„Ieri 
pre-

a

va<zw>.- •
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ROMA 18 (Agerpres). — Potrivit 
unor informafii din Ceccano (Italia), 
acolo s-au produs ciocniri între po
litie și populația orașului care își de
monstra solidaritatea cu muncitorii de 
la fabrica de săpun „Annunziata", 
flafl. în grevă de trei săptămîni.

Pozifia intransigentă a patronilor 
stîrnit indignarea întregii populații

a-

a 
a 

orașului, care a organizat o de
monstrație de masă de solidaritate cu 
greviștii. La apropierea detașarhentu-

In çiüda măsurilor represive 

condu- 
această

muncii,

comice, presară po
vestea fără dialoguri, 
într-un ton absolut 
nou în cinematografia 
romînă. „S-a furat o 
bombă" scoate la 
iveală toată gentile
țea și bonomia tînă- 
rului său realizator și 
face onoare cinemato
grafiei romîne".

Alte ziare ca „Pa
ris-Presse” apropie 
filmul lui Gopo de 
cel al celebrului Mack 
Sennett ; „Figaro" 
consideră prezentarea 
filmului romînesc ca 
un moment demn de 
reținut al zilei de 
joi, iar „France-Soir" 
vorbește despre cali
tățile comice ale fil
mului. Cît despre zia
rul catolic „La Croix", 
acesta subliniază ex
celenta idee a reali
zatorului de a face 
un film fără dialog și 
în același timp plin 
de gaguri. Cronicarul 
ziarului mărturisește 
că a rîs, păzind „a-

mul este în întregime 
mut. O 
cretă, I 
pe care 
face astfel 
tiție".

Criticul 
grafic al 
„L’Humanité", 
muel Lachize, 
la rîndul său. 
seară. Romînia 
zenta primul film de 
lung metraj al lui 
Ion Popescu-Gopo, ceasta satira a mili- 
„S-a furat o bombă". 
Realizator de desene 
animate... el a creat 
un film amuzant, ca
re a fost aplaudat cu 
căldură de public".

După ce povestește 
acțiunea filmului, La
chize arată : „Gaguri, 
trucuri tehnice, scene 
---------- o» o----------

țarismului de la Pen
tagon".

Din cîte spun și 
alți specialiști pre- 
zenți la Cannes, „a 
fost o zi bună pen
tru cinematografia ro
mînă".

TUDOR VORNICU

de polifie, demonstranții au ridi- 
o baricadă și timp de trei ore au 

rezistat atacurilor politiei. In timpul 
ciocnirilor au fost rănite cîteva per
soane. Intîmpinînd rezistenta atît de 
puternică a demonstranților, polifia a 
fost nevoită să se retragă. In fața ho- 
tărîrii ferme a muncitorilor de a con
tinua lupta pînă la satisfacerea reven
dicărilor lor, administrația fabricii a 
fost nevoită să accepte tratative cu 
reprezentanții oamenilor muncii.

se arată : „Comunicațiile feroviare, 
prin telefon și rutiere au fost între
rupte sau restrînse în regiunile res
pective, iar ziariștii au fost ținuți 
în afara lor. Soldații patrulează 
străzile înarmați cu mitraliere.

Cu toate că acesta este probabil 
cel mai important eveniment în Spa
nia de la războiul civil, conspirația 
tăcerii este totală. Sfînta ordine a 
Spaniei, bazată pe teamă și repre
siune, trebuie păstrată. S-a alăturat 
Ia aceasta și postul de radio al for
țelor armate americane, care trans
mite știri internaționale la toate o- 
rele din zi, la Madrid șl alte centre 
ale Spaniei, dar care nu a făcut 
nici o referire la greve“.

Ororile temniței 
franchiste 

Dezvăluirile poetului 
Marcos Ana

LONDRA 18 (Agerpres). — Co
respondentul TASS, E. Korjev, 
transmite : Opiniei publice din 
întreaga lume nu-i poate fi indi
ferentă soarta sutelor și miilor de 
deținuți ai regimului franchist, a 
spus la 17 mai la o conferință de 
presă ținută la Londra poetul 

: spaniol Marcos Ana, eliberat în 
noiembrie anul trecut dintr-o în
chisoare franchistă. El a fost 
aruncat în închisoare acum 23 de 
ani, în 1939, cînd avea vîrsta de 
.18 ani. In anii îndelungați de în
chisoare Marcos Ana a suportat 
toate ororile robiei franchiste, 
torturi fizice și morale.

Frigul și foamea, moartea ma
mei, care nu a suportat știrea 
despre a doua condamnare la 
moarte, moartea tovarășilor care 
au fost scoși din închisoare pen
tru a fi executați, suferințele 
deținuților despărțiți timp de zeci 
de ani de soțiile și copiii lor — 
despre toate acestea vorbește 
Marcos Ana, scăpat din închi
soare ca prin minune.

Chemînd opinia publică din în
treaga lume la solidaritate cu 
lupta poporului svaniol, Marcos 
Ana subliniază : „Dacă popoarele 
lumii își vor demonstra solidari
tatea, poporul spaniol va face 
restul prin forțe proprii“.


