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Prețul de cost—indice sintetic 
al bunei gospodăriri

In întrecerea socialistă pentru în
deplinirea planului la toți indicii, 
un obiectiv important îl constituie 
reducerea continuă a prețului de 
cost al producției. Reducerea siste
matică a prețului de cost este una 
din sursele principale de creștere a 
acumulărilor necesare investițiilor și 
pentru ridicarea continuă a nivelu
lui de trai al oamenilor muncii. Po
trivit Directivelor celui de-al III-lea 
Congres al partidului, pînă la sfîr- 
șitul anului 1965 prețul de cost în 
industria republicană va trebui să 
fie redus cu 15—16 la sută față de 
anul 1959.

Continuînd o bună tradiție, co
lectivele a numeroase întreprinderi 
și-au propus să pună în valoare, în 
acest an, noi și importante rezerve 
interne ale producției, care să asi
gure îndeplinirea și depășirea sar
cinii de reducere a prețului de cost. 
Primul trimestru al anului a fost 
încheiat de colectivul Uzinei de uti
laj chimic și petrolier nr. 2 din Plo
iești cu economii la prețul de cost 
în valoare de peste 1.380.000 lei. O 
bună gospodărire a rezervelor ma
teriale și bănești există și la Combi
natul chimic Tîrnăveni, la uzinele 
„Semănătoarea" și altele, unde bi
lanțul primelor patru luni din acest 
an a înregistrat importante economii 
la prețul de cost.

Pentru a pune mai mult în va
loare inepuizabilele rezerve interne 
de reducere a prețului de cost, în 
numeroase' întreprinderi muncitorii, 
inginerii și tehnicienii au inițiat di
ferite acțiuni care au dat bune re
zultate. în secția uzinaj-șasiu de la 
Uzinele de tractoare din Brașov, co
lectivul s-a angajat să lucreze două 
zile pe lună cu scule economisite. 
Numai într-o singură lună, ca re
zultat al acestei acțiuni, s-au eco
nomisit scule în valoare de 128.000 
lei — ceea ce înseamnă un preț de 
cost mai scăzut pe fiecare tractor. 
Petroliștii de la - rafinăria Ploiești, 
au economisit în primele patru 
luni aproape 1.500 tone produse pe
troliere.

Experiența dovedește că în fie
care întreprindere sau loc de muncă 
există importante posibilități de re
ducere a prețului de cost. Folosirea, 
acestor posibilități depinde, în pri
mul rînd, de colectivul respectiv. 
Sînt însă fabrici și uzine unde sar
cina de reducere a prețului de cost 
este neglijată. Conducerile tehnico- 
administrative și organizațiile de 
partid din aceste întreprinderi se 
ocupă insuficient de valorificarea 
rezervelor interne, manifestă lipsă 
de exigență și spirit gospodăresc 
față de problemele economice ale 
producției. Analizînd cauzele neîn- 
depllnlrii acestui indice important în 
unele unități, direcțiile generale au 
datoria să ia măsuri operative pen
tru remedierea lipsurilor constatate.

O pîrghie importantă pentru re
ducerea prețului de cost este creș
terea continuă a productivității 
muncii. Acolo unde mașinile și uti
lajele au fost din plin folosite, unde 
metodele înaintate de muncă s-au 
bucurat de o largă extindere, a cres
cut productivitatea muncii, iar pre
țul de cost al producției a fost 
redus simțitor. în schela Boldești, 
prin introducerea forajului cu elec- 
troburul productivitatea muncii a 
crescut de 6—7 ori. Aceasta a per
mis brigăzii de sondori care a forat 
sonda 502 să reducă prețul de cost 
pe metrul forat cu 230 lei. La între
prinderea „Electromotor" din Timi
șoara însă, datorită unei slabe preo
cupări pentru introducerea tehnicii 
noi, pentru modernizarea unor uti
laje sarcina de sporire a producti
vității muncii- nu a fost reali
zată. In primele trei luni ale 
anului costurile planificate pen
tru manoperă au fost depășite cu 
124.000 lei, ceea ce a influențat ne

gativ asupra prețului de cost. Dacă 
conducerea întreprinderii și organi
zația de partid ar fi urmărit siste
matic, lună de lună, felul cum se 
îndeplinește sarcina de reducere a 
prețului de cost și ar fi luat măsuri 
eficace pentru a se pune capăt slabei 
gospodăriri a mijloacelor materiale 
și bănești, acest indice important al 
planului ar fi fost realizat.

în fiecare întreprindere, eforturile 
trebuie concentrate spre reducerea 
cheltuielilor principale, care au o 
influență hotărîtoare asupra pre
țului de cost, fără însă a le ne
glija pe celelalte. în acele întreprin
deri unde ponderea cea mai mare o 
au materiile prime și materialele, 
eforturile principale trebuie îndrep
tate spre mai buna gospodărire, spre 
folosirea economicoasă a acestora.

Extinderea procedeelor tehnologi
ce noi și a metodelor înaintate de 
muncă, perfecționarea tehnologiei 
asigură o eficacitate mare luptei 
pentru reducerea consumurilor spe
cifice, concomitent cu sporirea con
siderabilă a productivității muncii.

Lupta pentru realizarea de eco
nomii, pentru reducerea continuă a 
prețului de cost al producției nu 
poate fi ruptă de lupta pentru 
calitate, ambele fiind de nedespărțit 
în activitatea economică. Reducerea 
neîncetată a prețului de cost con
stituie o sarcină de bază, dar ea nu 
trebuie să fie îndeplinită în dauna 
calității produselor. Experiența a 
dovedit că producția de slabă ca
litate atrage consumuri suplimen
tare de materiale, și în special de 
manoperă pentru remedierea defi
ciențelor, ceea ce ridică și costul 
producției.

O mai mare atenție trebuie acor
dată reducerii prețului de cost pe 
șantierele de construcții. Mai există 
șantiere unde materialele nu sînt bine 
depozitate, mașinile și utilajele sînt 
folosite nerațional, metodele indus
triale nu sînt promovate îndeajuns 
de consecvent — toate acestea fiind 
surse de depășire a prețului de cost 
planificat al construcțiilor respec
tive. .

Reducerea sistematică și continuă 
a prețului de cost trebuie privită ca 
o problemă centrală a-întregii or
ganizări a producției. Ea trebuie să 
preocupe, în aceeași măsură, minis
terele, direcțiile generale, conduce
rile întreprinderilor, organizațiile de 
partid, pe fiecare om al muncii. Con
ducerile întreprinderilor au datoria 
să urmărească cu mal multă perse
verență înfăptuirea planurilor de 
măsuri tehnlco-organlzatorlce — 
punînd în valoare pe această bază 
noi izvoare de economii.

Rolul controlului de partid este 
deosebit de important în realizarea 
de către toate întreprinderile a sar
cinii de reducere a prețului de cost. 
Este indicat ca organizațiile de par
tid din acele întreprinderi unde sar
cina de reducere a prețului de cost 
nu a fost realizată să analizeze te
meinic cauzele lipsurilor și să la în 
mod operativ măsurile politice co
respunzătoare pentru înlăturarea a- 
cestora. în special este necesar să 
acționeze mai hotărît și mai eficient 
în această direcție Comitetele re
gionale de partid Banat, Ploiești, 
Brașov unde — comparativ cu alte 
regiuni — există un număr mai 
mare de întreprinderi care nu și-au 
îndeplinit sarcina de reducere a pre
țului de cost.

Stimulînd inițiativa creatoare a 
oamenilor muncii, militînd pentru 
introducerea tehnicii și tehnologiei 
noi, luptînd pentru economisirea pe 
toate căile a resurselor materiale și 
financiare, dînd numai produse de 
bună calitate, colectivele întreprinde
rilor vor obține noi succese în lupta 
pentru reducerea sistematică și con
tinuă a prețului de cost — indice 
sintetic al bunei gospodăriri.

Brigada de croit piele condusă 
de Ioana Tono de la fabrica de 
încălțăminte „Flacăra Boșle“- 
București a cucerit titlul de bri
gadă de producție fruntașă pe 
raion. De la începutul anului șl 
pînă acum, muncitoarele din bri
gadă au economisit 44.465 dm p 
de piele, din care se pot confec
ționa peste 2.500 perechi fețe de 
pantofi.

In fotografie : Ioana Tone îm
preună cu cîteva muncitoare din 
brigadă.

Acfiuni edilitare
De la începutul anu

lui, în raionul V. I. Le
nin din Capitală s-au 
întreprins — cu ajuto
rul deputaților și al co
mitetelor de stradă — o 
serie de lucrări cu ca
racter gospodăresc-edi- 
litar. Astfel, au fost

create noi spații verzi 
pe o suprafață de 12.000 
mp ; s-au introdus con
ducte de apă potabilă 
pe o serie de străzi, s-au 
efectuat reparații de pa
vaje pe 45.000 m p. In 
comunele subordonate

In multe orașe —■ București, Iași, Onești etc. — pot 11 văzute astfel 
de autocamioane puternice transportind panouri marl de prefabricate 
spre șantierele de construcții de locuințe. (Foto : M. Cioc)

REGIUNEA 
OLTENIA

Lucrările de întreținere a culturilor 
trebuie grăbite in toate raioanele

Pe ogoarele Olteniei, colectiviștii, 
mecanizatorii și lucrătorii din gospodă
riile de stat muncesc în aceste zile 
la întreținerea culturilor prășitoare, fo
losind afîf mijloacele mecanizate cit și 
atelajele.

La gospodăria de sfat Redea, de 
pildă, zilnic sînt folosite la prășit 25 
tractoare, lucrînd fiecare peste 10 ha. 
La această gospodărie s-a reușit să se 
realizeze prima prașilă mecanică pe 
întreaga suprafajă de 500 ha cu floa- 
rea-soarelui și la peste 500 ha culti
vate cu porumb. Alfi mecanizatori lu
crează la cositul lucernei, însilozează 
secara masă verde. Folosind chib
zuit tractoarele și timpul prielnic de 
lucru, gospodăriile de sfat Mojăjei, 
Rusăneșfi și altele au obținut, de ase
menea, realizări însemnate.

In regiunea Oltenia sînt însă unele 
gospodării de stat ca Robănești, Vîr- 
fopu, Gîrla Mare și altele unde abia 
s-a început prășiful la porumb.

Rezultate bune la întrefinerea cul
turilor au objinut gospodăriile colec
tive din raioanele Segarcea, Calafat,

s-au efectuat lucrări 
prin contribuție volun
tară la construcția unor 
unități social-culturale.

In același timp, co
mitetele de stradă din 
raion au colectat 800.000 
kg. de fier vechi.

Corabia și Băileșfi. Gospodăriile co
lective din comunele Goicea, Măceșu 
de Sus au început prașila a ll-a la po
rumb și, acolo unde au apărut buruieni, 
prașila a lll-a la floarea-soarelui.

în raionul Calafat se realizează zil
nic lucrări de întreținere a culturilor 
pe aproape 4.500 ha. Inginerii agro
nomi Ion Văduva din gospodăria 
colectivă Basarabi, Ion Berceanu din 
gospodăria colectivă Ghidici și alții 
sînt mereu pe cîmp în mijlocul colecti
viștilor dîndu-le îndrumări cum să 
facă lucrările mai bine.

în unele gospodării colective însă 
lucrările de îngrijire a culturilor nu se 
fac la vreme. La G.A.C, din satul Ar- 
gefoaia abia a începu* prima prașilă.

Mult sub posibilifăfi se desfășoară 
lucrările de întreținere a culturilor în 
raionul Balș. Aici în ultimele 10 zile 
s-a executat prașila I numai pe circa 
7.000 ha cu porumb, floarea-soarelui, 
sfeclă de zahăr și cartofi, suprafață care 
s-a realizat numai într-o zi și Jumă
tate în raionul Calafat. La gospodăria

la onești BioCuri construite 
cu cofraje glisante

Constructorii de pe șantierul orașului Onești au în
ceput de curînd construirea unor blocuri cu cofraje 
glisante. Această metodă reduce cu 30 la sută durata 
de execuție a blocurilor, față de procedeele folosite 
pînă acum. De asemenea, cofrajele glisante pot fi 
folosite în continuare la 4—5 blocuri, asigurîndu-se 
refolosirea lor de 100—135 ori, fără a mai fi nevoie de 
alt material lemnos, fapt care contribuie la realizarea 
de însemnate economii.

Construirea primului bloc după această metodă a 
început recent. Durata de turnare a pereților este de 
12 zile. Noul bloc, cu parter și 9 etaje, va cu
prinde 100 de apartamente. La 
Onești vor mai fi construite în con- '

In Țara Oașului
Săptămîna trecută, centrul raional 

Negrești a fost racordat la sistemul 
energetic național. Curentul electric 
a fost introdus și în alte localități 
din Oaș.

Tot zilele trecute, în sălile noii 
școli din Negrești s-a terminat in
stalarea mobilierului. Fiii oșenilor, 
care urmează cursurile medii, învață 
acum într-un nou local cu 16 săli de 
clasă, laboratoare, bibliotecă.

Odinioară, din trei locuitori' ai 
Țării Oașului, numai unul știa să 
scrie și să citească. în ultimii ani, 
în această parte a țării au fost con
struite 104 săli de clasă.

tinuare, cu cofraje glisante, încă 9 
blocuri de locuințe.

Sesiune de comunicări 
științifice

In zilele de 22 șl 23 mai a avut loc 
în Capitală cea de-a treia sesiune anuală 
de comunicări științifice a Institutului de 
cercetări electrotehnice. Au luat parte 
cercetători din institute de cercetări și 
de învăfămînt superior, cadre de .specia
litate din ministere, precum și reprezen
tanți ai unor Întreprinderi constructoare 
de mașini. La sesiune au fost prezentate 
47 de comunicări științifice de speciali
tate. Multe din acestea au fost întocmite 
de cercetători al Institutului tn colabo
rare cu specialiști din unele Întreprin
deri, printre care uzinele „Electro- 
putere”-Cralova, Fabrica de cabluri șl 
materiale Izolante șl întreprinderea 
„Electrotehnica" din Capitală.

colectivă din comuna Pleleșfl, din cau
za organizării defectuoase a muncii, 
tractoarele stau nefolosite. Pînă în 
prezent nici unul din cele 162 tractoa
re ce sînt repartizate în gospodăriile 
colective ale raionului nu a lucrat la 
întreținerea culturilor.

Tovarășii de la sfatul popular raional 
nu iau măsuri, motivînd că plantele 
sînt încă mici și nu au ieșit nici buru
ienile. Dacă treci Insă pe cîmp, con- 
stafi cu totul altceva. Există suprafeje 
întinse unde porumbul are 2—3 frun
ze, iar buruienile cresc în voie.

Sînt necesare măsuri pentru grăbirea 
lucrărilor de întreținere a culturilor, 
pentru obținerea unor recolte sporite 
la hectar.

C. LINTE 
coresp. „Scînteii"

Stocuri no! 'de locuințe fa cartierul Cărămidar! din Capitală.

Țesături neșifonabile
întreprinderile textile au liwat 

merțului primele patru sortimente dö 
jesături din celofibră neșifonabilft 
imprimată, de un tip spe'cial, desti
nate articolelor de îmbrăcăminte.

Noile țesături sînt fabricate în di
ferite contexturi și efecte coloristic» 
care dau un aspect mult mai frumos 
șf asigură o calitate superioară tex
tilelor din celofibră. în afară de fap
tul că sînt neșifonabile, datorită im
pregnării 1er cu rășini sintetice, sor
timentele au un luciu asemănător 
mătăsii șl sînt govrate. Ele au, de 
asemenea, proprietatea de a-și păs
tra calitățile în contact cu apa, da
torită unui tratament tehnologic nou.

Zilele acestea au fost omologate 
alte 10 noi modele din noul sorti
ment de t&sătură, care vor fi livrate 
magazinelor în trimestrul următor.

In dorința de a îmbunătăți calL 
tatea produselor, specialiștii din în
treprinderi, împreună cu cercetătorii 
științifici din ramura respectivă, au 
introdus totodată în producție un 
nou procedeu de imprimare, pe ma
șini cu șabloane. Acest procedeu 
asigură o productivitate mai mare 
și, în același timp, obținerea de de
sene într-o mare varietate de culori.

(Agerpres)

Premieră 
teatrală
Aseară, Teatrul 

Muncitoresc C.F.R. 
din Capitală a pre
zentat premiera- u- 
nei piese din dra
maturgia maghiară, 
comedia „Măria sa 
bărbatul" de Klara 
Feher. Regia artis
tică este semnată 
de Geta Vlad, sce
nografia a fost rea
lizată de Eugenia 
Bassa-Crîșmaru.

Deputații dezbat problemele 
sporirii producției agricole

SUCEAVA (coresp. „Scînteii“). — în 
zilele de 22 și 23 mai a.c. a avut loc 
cea de-a 5-a sesiune a Sfatului popu
lar regional Suceava. La sesiune, ală
turi de depufa)ii sfatului popular re
gional, au participat un mare număr 
de invitaji între care directori de 
G.A.S. și S.M.T., președinji de G.A.C., 
specialiști agricoli.

S-a adus la cunoștința deputajilor și
InvitafMor decizia comitetului executiv- lifăjii pe—o- suprafață de 200.000 de
cu privire la constituirea consiliului a- 
gricol regional din care fac parte 220 
de persoane, după care s-a supus 
spre aprobare depufa(ilor planul de 
măsuri privind dezvoltarea agriculturii 
socialiste în regiunea Suceava.

în dezbaterile ce au avut loc, depu
tății au pus un accent deosebit pe 
măsurile ce trebuie întreprinse pentru 
buna gospodărire a fondului funciar, 
arătînd concret posibilitățile existente 
în regiunea Suceava pentru mărirea 
suprafeței arabile, pentru combaterea, 
eroziunii și ridicarea fertilității solului.

S-a arătat că prin defrișări de mără- 
ctnișuri, asanări de terenuri mlăștinoase, 
mal ales pe văile Șiretului, Moldovei și 
Jijlei, suprafafa arabilă trebuie să 
crească pînă în anul 1965 cu 24.000 de 
hectare, din care în acest an cu 4.500 
de hectare. în raionul Rădăuji există 
unele terenuri cu exces de umi
ditate. Prin lucrări de desecare și dre-

care producția 
peste 500 kg

la 
ta

naj, însofife de un complex de măsuri 
agrotehnice, pe aceste terenuri sé pot 
ob(ine recolte bogate. S-a citat ex
periența cîștigată în ameliorarea unei 
suprafefe de teren la Baia-Sasca, ra
ionul Fălticeni, pe 
hectar a crescut cu 
grîu și peste 600 kg la porumb.

O serie de măsuri s-au prevăzut 
planul întocmit pentru ridicarea fertl- 

în

hectare terenuri podzolice. Se vb 
desfășura o susfinufă acfiune de apli
care a amendamentelor calcaroase.

în centrul discuțiilor au fost proble
mele întăririi gospodăriilor colectiva, 
în acest scop s-au prevăzut măsuri 
pentru organizarea în cel mai scurt 
timp a teritoriului fiecărei gospodării 
colective, realizarea planurilor de pro
ducție pe acest an șl întocmirea pla
nurilor de perspectivă, repartizarea la 
fondul de bază a unor sume tot mal 
mari.

în ce privește dezvoltarea sectorului 
zootehnic s-a prevăzut ca pînă în 
1965 numărul bovinelor din gospodă
riile colective să ajungă la 327.000 
capete (47,5 la suta de hectare), din 
care 187.000 vaci (26,6 la suta de hec
tare), al ovinelor la 670.000, al porci
nelor la 294.000 din care 50.000 scroafe. 
De asemenea, s-au prevăzut măsuri 
pentru creșterea producției animale.

Dejun în cinstea doamnei 
Hartini Sukarno

Președintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, și soția sa au oferit 
miercuri la Snagov un dejun în cin
stea doamnei Hartini Sukarno, soția 
președintelui Indoneziei, și a perso- sadorul extraordinar și plenipoten- 
nalităților care o însoțesc. " - - - . . . _

La dejun au luat parte tovarășii : 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe 
Apostol, Chivu Stoica, Corneliu Mă-

.............. -

nescu, ministrul afacerilor externe, 
miniștri, conducători ai unor orga
nizații obștești, academicieni și alți 
oameni de știință.

Au fost prezenți Sukrisno, amba- 

țiar al Indoneziei la București, și 
membri ai ambasadei.

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească. (Agerpres)

: ♦ ♦ ♦ ♦ ....... .... i. — ......

FRUCTUL SOARELUI
Lumina albă, cretată a Dobrogei nu a avut 

pînă-n anii noștri decît rostul de a-i inspira pe 
pictori pentru peisajele unei amorțeli atotcu
prinzătoare. Dealurile ei roase, care deschideau 
prin vegetația săracă răni de nisip sîngeriu sau 
calcificări imaculate, nu aveau alt rost decît să 
adăpostească sub cîte-o coastă mărunte cariere, 
jalnic simulacru al unei industrii.

Și iată că deodată, sub lumina aceea aspră, 
obositor de scînteietoare, pînă și dealurile de 
humă stearpă au început să se transforme. 
Terase mari, ca niște largi trepte spre înăl
țimi, sînt tăiate în coastele lor. Și vița de vie 
crește aici ca de-o veșnicie.

Soarele, căldura, înseamnă zahăr, fructe 
dulci, vinuri bune. Solul arid este soțul ideal 
al viței de soi. Aceste lucruri nu se știu de 
ieri, de azi. Și totuși, dealurile de cretă au 
moțăit secole, răbdînd pe ele rare smocuri de 
laptele cucului. De-abia după ce pe întreaga 
Dobroge au pus stăpînire tarlalele largi ale 
gospodăriilor colective, marea ei bogăție viti
colă a putut să iasă la iveală.

Erau cunoscute trei zone : Sarica-Niculițel 
pentru vinuri de masă, Murfatlarul pentru vi
nuri licoruase și Ostrovul pentru renumiții 
struguri de masă. Dar numai trei zone, trei por
țiuni infime din trupul Dobrogei, apt în mare 
măsură să dea struguri de calitate.

Murfatlarul, faima țării, număra mari și late 
70 de hectare. Exista, chiar și părerea că ace

lea ar fi singurele terenuri apte pentru un 
asemenea vin. Astăzi, împrejur, ghirlandă, au 
apărut zece plantații care întrec cu mai mult 
de zece ori suprafața lui și ai căror struguri, 
ale căror vinuri, stau alături cu cinste de ale 
lui. Aceste podgorii se întind pînă peste Med
gidia și peste Cobadin și, în curînd, pe semne 
că vor forma un singur lanț cu cele care vin 
dinspre Ostrov spre miezul stepei sau urcă 
spre nord însoțind Dunărea în drumul ei.

Enormii ciorchini cu boabe chihlimbarii ce 
apar toamna pe piețele noastre sînt în bună 
parte rodul viilor Dobrogei. Patruzeci la sută 
din suprafețele cultivate cu viță de vie pro
duc struguri de masă. An de an, viile cu so
iuri de struguri de masă pun stăpînire pe noi 
terenuri. Pompe puternice le irigă. Dunărea le 
binecuvîntează cu apă și cu lumina soarelui 
răsfrîntă în undele ei.

Spre miezul stepei cresc soiurile de struguri 
pentru vin. In anul 1960, pe lista premiaților 
la concursul regional de vinuri au apărut de
numiri ca vinuri de Meidanchioi, de Nazarcea, 
iar concursul care a avut loc în 1961 a scos la 
iveală pe cele produse de gospodăriile de stat 
Dorobanțu și Medgidia, de gospodăriile colec
tive Castelu, Valea Seacă, Basarabi, Cobadin, 
Cuza Vodă.

O întreagă hartă viticolă a regiunii ! Nouă 
și de neînchipuit pînă astăzi. Acum cîțiva ani, 
pe cînd punea în pămînt primii butași de viță

nobilă, președintele unei gospodării colective 
îi făcea o urare scurtă : „Vreau să-ți văd ro
dul în sticle de trei sferturi". Nu se știe dacă 
urarea a ajutat, sau mai de grabă munca ho- 
tărîtă a colectiviștilor. Gospodăria despre care 
este vorba e cea din Cobadin și, după cum am 
văzut, premiul obținut îi promite cinstea de 
a-și îmbutelia produsul în acele sticle subțiri 
și elegante, caracteristice vinului de soi, de 
a-și încărca strugurii în lădițe, trimițîndu-i pe 
piața țării și în străinătate.

Soarele aspru, covîrșitor al Dobrogei, solul 
acela arid nefolosit altă dată, vor trimite stru
guri și vinuri de cea mai bună calitate. Și, cine 
va gusta boabele mari, stafidele dulci sau bău
tura pe care însuși Dionisos a căutat-o aici, 
cine se va încînta admirînd ciorchinii cu boabe 
aurii sau armonioasa îmbinare a alcoolului, 
parfumului și licorii vinului dobrogean, va tre
bui să știe că acestea sînt rodul soarelui și so
lului care-au așteptat secole pînă cînd brațele 
harnice ale colectiviștilor le-au pus în valoare. 
Vor trebui să știe că acestea sînt rodul bogat 
al regiunii care odinioară era cea mai săracă 
a țării. Vor trebui să știe că sînt rodul acelor 
gospodării colective la înființarea cărora oame
nii n-au putut închina decît cel mult niște pa
hare cu păcătosul de zaibăr.

CORNELIU LEU
(Continuare In pag. II-a)
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făcută cu multă grijă pentru a nu 
da naștere la risipă. Dacă se sparge 
un sac cu negru de fum sau cu oxid 
de zinc aceste materiale s-ar îm
prăștia imediat. Pînă nu de mult, 
în asemenea cazuri sacii sparți erau 
aruncați într-un colț al magaziilor și 
de aici mergeau la gunoi. Printr-o 
muncă de educație de la om la om 
am reușit să dezvoltăm în rîndul 
magazinerilor grija pentru preîntîm- 
pinarea oricărei forme de risipă. 
Dșcă se întîmplă să se spargă în 
timpul manipulării vreun sac cu ma
teriale ce se pot risipi, prima grijă 
a magazinerului este să recupereze 
tot ce se poate din sacul spart.

„Nici o cantitate de materie primă 
și de materiale pește consumul spe
cific planificat" : iată unul din obiec
tivele urmărite de magazinerii noș
tri. Pentru aceasta, distribuirea ma
teriei prime și materialelor către 
secțiile de producție nu se face la 
întîmplare, ci cu multă grijă. Pen
tru eliberarea materiei prime există 
la depozit fișe'-lîmită'. Șeful depo
zitului și magazinerii urmăresc zil
nic cantitatea de materie primă pre
dată secțiilor și nu eliberează ni
mic peste cifrele prevăzute în fișele- 
limită.

Au fost introduse fișe-limită și 
pentru distribuirea combustibilului, 
lubrifianților și becurilor — mate
riale folosite în mod curent pentru 
deservirea procesului de producție. 
Celelalte materiale se eliberează pe 
bază de bonuri întocmite de secțiile 
care au nevoie de ele și sînt verifi
cate riguros de controlul preventiv al- 
serviciului contabilitate.

Orice cantitate, cît de mică, de 
materie primă și de materiale are 
o valoare și nu trebuie risipită. Pînă 
nu de mult, bucățile mici, de cau
ciuc natural și de pînză gumată erau 
aruncate. Intr-ung. din ședințele ser
viciului ■ nostru de aprovizionare în 

posibilitățile 
de economisire à materiei prime și 
materialelor, cîțiva magazineri au 
arătat că în secții se aruncă prea 
multe deșeuri. Ei au venit cu suges
tia ca aceste deșeuri să fie strînse 
și .refolosite. în zilele următoare s-au 
confecționat lădițe în toate secțiile 
unde sînt strînse resturile de mate
riale. Am făcut un calcul și am con
statat că anual se economisesc astfel 
circa 2 tone de cauciuc. Este puțin ? 
Nicidecum. Pentru laminate s-au 
luat de asemenea măsuri să se folo
sească integral fiecare bucată de me-

Pe poarta uzinei noastre intră zil
nic zeci de tone de materii prime 
și de materiale. Buna gospodărire a 
acestora, folosirea lor cu chibzuială, 
constituie pentru noi o importantă 
sursă de reducere a prețului de cost 
al produselor, deoarece aproximativ 
85 la sută din cheltuielile de pro
ducție le reprezintă tocmai cele fă
cute pentru procurarea materiei pri
me și a materialelor.

Reducerea consumului specific de 
materie primă și materiale depinde 
atît de procesul tehnologic, de îm
bunătățirea rețetelor de fabricație, 
cît și de modul cum acestea sînt 
manipulate și depozitate înainte de 
a fi introduse în fabricație. Din a- 
cest punct de vedere se poate spune 
pe drept cuvînt că magazinerul 
este primul gospodar al materiale
lor. Șefii de depozite și magazine
rii din uzina noastră își îndeplinesc 
cu răspundere această sarcină.

O primă grijă a magazinerilor 
noștri este asigurarea depozitării în 
bune condiții a materiilor prime și 
materialelor pentru ca âcéstéa să nu 
se deterioreze, să se mențină în 
bună stare. Era o vreme cînd, din 
lipsă de spațiu de depozitare, cau
ciucul natural și cel sintetic se de
pozitau afară, sub cerul liber. O par
te din această prețioasă materie pri
mă se degrada, își pierdea din cali
tățile ei. Consumul specific era în 
creștere. Tov. Ștefan Mincu, șeful 
depozitului materii prime, a găsit o 
soluție pentru remedierea acestui 
neajuns. Intr-una din zile el a ve
nit la conducerea uzinei cu propu
nerea ca depozitarea cauciucului să 
se facă în magaziile unei întreprin
deri care se află în apropierea uzi
nei noastre și unde existau mari 
spații de depozitare nefolosite. Con
ducerea uzinei și-a însușit această 
propunere. în prezent se aduc în uzi
nă numai cantitățile de cauciuc ne
cesare procesului tehnologic pentru 
2—3 zile, restul fiind păstrat în bune 
condiții în magazia- întreprinderii care discutam despre 
vecine.

Toate depozitele uzinei au fost 
mai bine amenajate și îngrijite. S-a 
construit, de pildă, un depozit co
respunzător pentru combustibil și 
lubrifianți, înzestrat cu vase mar
cate pentru distribuit. Pentru che
restea a fost amenajat un depozit 
acoperit, iar pentru unele materiale 
mai ușor inflamabile — vopsea și 
carbid — s-a amenajat un spațiu 
special de depozitare izolat de ce
lelalte magazii.'■

Manipularea materialelor trebuia

tal. Capetele rămase la executarea 
unor piese de schimb sînt adunate, 
predate apoi la magazie și utilizate 
atunci cînd este nevoie de ele.

Recuperarea cît mai completă a 
ambalajelor în care au sosit mate
riile prime și materialele constituie 
pentru noi o importantă resursă de 
economii. Magazinerii se ocupă în
deaproape de acest lucru. Noi obiș
nuim acum ca la eliberarea mate
riei prime secțiilor de producție, la 
depozit să notăm și ambalajele ie
șite odată cu aceasta. Secțiile au 
obligația să predea aceste ambalaje 
magaziei de materiale, care le va
lorifică. Cînd secțiile neglijează pre
darea ambalajelor, șeful depozitului 
de materiale sesizează serviciul de 
aprovizionare sau conducerea uzinei. 
Anul trecut am reușit să economi
sim prin recuperarea ambalajelor 
peste 800.000 lei.

Magazinerul, acest lucrător prin 
a cărui mînă trec valori de sute de 
mii de lei și chiar de milioane, tre
buie educat în spiritul grijii față 
de avutul obștesc, al răspunderii 
pentru păstrarea materialelor, pen
tru utilizarea acestora cu multă 
chibzuială. Comitetul de partid al 
uzinei a avut în vedere acest lucru 
și a încadrat personalul care lu
crează la depozitele de materii pri
me și materiale în învățămîntul de 
partid. Totodată sînt organizate 
periodic expuneri pe diferite teme 
în fața magazinerilor și manipu- 
lanților. Ne mîndrim acum cu șefi 
de depozite ca Ștefan Mincu și 
Gheorghe Măzăreanu, cu manipu- 
lanți de materiale ca Vasile Preda, 
Iordan Bălășoiu, Radu Gheorghe, 
Ion Sava și alții care prin munca 
lor de fiecare zi ajută colectivul uzi
nei la realizarea sarcinilor de plan, 
la reducerea consumurilor specifice.

Pentru viitor ne propunem să îm
bunătățim și mai mult munca în 
sectorul depozitării materiilor pri
me și materialelor astfel - ca sec
țiile de producție să fie aprovizio
nate la timp cu tot ce le trebuie. 
Deoarece în prezent se mai creează 
uneori stocuri supranormative vom 
acorda mai multă atenție aprovizio
nării cu materiale în așa fel ca în 
depozite să nu existe decît cantită
țile de materii prime și materiale 
absolut necesare procesului de pro
ducție.

Pentru înlăturarea definitivă a 
risipei în întreprindere se vor exe
cuta diferite lucrări de mecani-. 
zarea transportului materialelor în 
depozite și spre secțiile de produc
ție. Transportul va fi făcut cu benzi 
rulante, transportoare șl cu cărucioa
re pe șine. Prin aceste măsuri și 
prin altele asemănătoare colectivul 
de miincă care lucrează în sectorul 
de aprovizionare șl depozitare a ma- 

îșl va spori șl mal mult
contribuția la realizarea sarcinilor 
de plan care revin uzinei.

GHEORGHE CRĂCIUN 
çeful serviciului aprovizionare 

urinele chimice „Victoria“- 
Floreștl

La Fabrica de piese de 
schimb și de carde din Tg 
Mureș prevederile planului de 
măsuri tehnico-organizatorice 
se înfăptuiesc pas cu pas. 
Periodic se analizează stadiul 
aplicării măsurilor prevăzute 
(fotografia nr. 1) și se iau în 
discuție altele care trebuie 
aplicate pentru bunul mers 
al producției.

In întreprindere există o 
preocupare permanentă pen
tru dotarea locurilor de mun
că cu scule și dispozitive. La 
aceasta își aduce contribuția 
și proiectantul Iosif Bokor (fo
tografia nr. 2) prin sculele pe 
care le proiectează.

La secția piese de schimb 
pentru utilaje apăreau uneori 
strangulări la mașinile de frezat de 
mare precizie. Prin aplicarea unor 
dispozitive, acest neajuns a fost 
eliminat. Folosind un asemenea 
dispozitiv, muncitorul Marcuș Lu
dovic (fotografia nr. 3) obține o 
productivitate mai înaltă la ma
șina la care lucrează.

In atelierul de tratamente ter
mice se aplică metoda călirii su
perficiale cu ajutorul aparatului 
de sudat cap la cap. Ca urmare, 
timpul de călire s-a redus cu 20 
la sută, iar piesele sudate au o 
durabilitate mai mare. Iată-1 pe 
muncitorul Adrian Botorea (foto-

grafia nr. 4) sudînd pastile din a- 
liaj dur pe cuțitele de strung.

O serie din piesele fabricate în 
întreprindere sînt executate din 
mase plastice ; se realizează astfel 
economii de metal. Strungarul 
Pantelimon Vintzler (fotografia nr. 
5) verifică unele piese executate 
din masă plastică.

Modernizarea unor mașini stă 
în centrul atenției colectivului în
treprinderii. Prin transformarea 
unei mașini vechi într-o mașină de 
frezat s-au realizat economii de 
circa 125.000 lei. La această ma
șină lucrează frezorul Mihai Szila- , 
gyi (fotografia nr. 6).

(Foto-reportaj de R. Costln) /

f Un grup de dansatoare ale An-j 
f samblulul artistic „N. Bălcescu" j 
f din Craiova. J

(Foto : Agerpres) j

Magazine moderne
Recent, în regiunea Banat au fost 

deschise 7 magazine moderne pen
tru desfacerea produselor industria
le și alimentare. Printre acestea se 
află un magazin alimentar cu auto
servire la Bocșa, magazinul model 
pentru produse de cafea și dulciuri 
deschis la Timișoara, un magazin de 
articole de metal la Arad.

Pînă la sfîrșitul anului; în dife
rite orașe și centre' muncitorești din 
regiunea Banat urmează să fie des
chise încă 35 de noi magazine. Alte 
numeroase unități ale comerțului de 
stat din regiune au fost modernizate 
și înzestrate cu mobilier, instalații 
frigorifice și utilaje comerciale. Des
facerea produselor cu plata la vîn- 
zător se aplică acum în aproape 80 
la sută din numărul unităților co
merțului de stat existente în regiune.

Concursul grupelor 
sanitare

Crucea Roșie a organizat peste 
4500 grupe sanitare în întreprinderi, 
la sate și în cartierele orașelor. 
Componenții acestor grupe sprijină 
acțiunile sanitare de combatere și 
profilaxie a bolilor transmisibile, a- 
cordă primul ajutor în caz de acci
dente și participă la educația sani
tară a populației. în prezent se des
fășoară concursurile grupelor sani
tare de Cruce Roșie la orașe.

terialelor

pasageri „Turnu Măgu- 
reluat recent cursa pe

Vasul de pasageri 
„Turnu Măgurele 

și-a reluat cursa
Vasul de 

rele“ și-a
Dunăre. Datorită măsurilor luate de 
colectivul Atelierului plutitor al Di
recției 
Turnu 
ficului 
vreme
hilft pentru reparații.

(Agerpres)

regionale a navigației civile 
Severin, el a fost redat tra. 
fluvial cu 10 zile mai de- 

decît prevedea termenul sta-

Consfâuîre pentru 
tehnîc-calitativ

BACĂU (coresp. „Scînteii“). — 
La Uzina metalurgică din Bacău a 
avut loc o consfătuire privind ni
velul tehnic-calitativ al armăturilor 
din fontă produse de colectivul uzi
nei. La 
delegați 
zentanți 
giei și 
șini, specialiști ai Institutului teh
nologic pentru construcții de mașini 
și

consfătuire au participat 
din 22 întreprinderi, repre- 
ai Ministerului Metalur- 
Construcțiilor de Ma-

utilaje electrotehnice, muncitori

ridicarea nivelului 
al producției

fruntași, tehnicieni și ingineri din 
cadrul întreprinderii.

Cu prilejul consfătuirii, în uzină 
a fost organizată o expoziție care 
oglindește rezultatele obținute de co
lectivul întreprinderii în ridicarea 
nivelului tehnic al armăturilor. La 
sfîrșitul consfătuirii s-a prezentat 
un plan de măsuri care să ducă, în 
continuare, la ridicarea tehnicității 
și calității producției de armături.

-OttO———

FRUCTUL SOARELUI
(Urmare din pag. I-a)

Castelu,

tare de viță nobilă. Un hecfar de 
vie irigată dă două vagoane de stru- 

sat cunoscut altă dată 9uri de masă. Vinurile sînt de cali-

GEORGE SIMA — lor din regiunea Banat.
Brăila. Așa cum ne informează

în legătură cu scrisoa- IRTA-Banat, au fost luate

VICTORIA LUNGU — 
Suceava.

Ministerul Industriei U- 
șoare a acordat atenjia 
cuvenită scrisorii trimise 
de dvs. în răspunsul pri
mit se arată, între altele, 
că pentru îmbunătăfirea 
calității ciorapilor produși 
de Fabrica din str. 11 Iu
nie București s-au luat 
măsuri de înlocuire a unoi 
mașini vechi cu altele noi; 
se vor îmbunătăți, de a- 
semenea, finisajul și rezis
tenta culorilor; se va tace 
un control preventiv al 
producției, pe diferite 
faze de fabricație etc.

HARALAMB1E RAUS — 
Reșija.

Conducerea Combina
tului siderurgic Reșița a 
finut seama de propune
rea făcută cu privire la 
reducerea zgomotelor 
produse de șuieratul loco
motivelor. Pe lingă o se
rie de măsuri tehnica 
luate în acest scop, 
personalul de pe lo
comotive ■ a fost Instruit 
să folosească aceste sem
nale în căzurile strict ne
cesare, prevăzute de in
strucțiuni.

ILIE IOAN — lași.
Bursele acordate elevi

lor și studenților sînt scu
tite de orice impozit 
(dacă în actul normativ 
pe baza căruia se acordă 
sînt denumite burse).

rea dvs., Sfatul popular al măsuri pentru îmbunăfă- 
orașului Brăila ne t-. 
punde că întreprinderea 
regională de electricitafe- 
Galafi, cît și întreprinde
rea de transport orășe- 
nesc-Brăila au început să 
revizuiască instalajia 
lectrică Astfel, 
iele vor putea 
mai ales în orele 
fără întreruperi.

PETRE VLAD ■ 
plna.

înfr-adevăr, magazine
lor din orașul Cîmpina li 
s-a repartizat initial o can
titate mică de apă mine
rală „Borsec". Sfatul popu
lar al orașului Cîmpina 
ne-a comunicat că s-au 
luat măsuri să se supli
menteze repartifiile la a- 
cest produs.

ION RUS — Dej.
Sfatul popular al orașu

lui Cluj ne-a răspuns că 
pentru îmbunătăfirea a- 
sistenfei medicale — pînă 
la completarea postului 
vacant — la policlinica 
din orașul Dej a fost re
partizat un medic inter
nist de la staționar.

ION COTOI — Chlșl- 
neu-CrIȘ;

Cele relatate în scrisoa
rea dvs. cu privire la în- 
tîrzierea autobuzelor pe 
traseul Arad — Zărand au 
fost dezbătute în colec
tivele tuturor autobaze-

rgs-' tirea transportului în co
mun.

e- 
tramva- 
circula, 
de vîrf,.

Cîm-

ALEXANDRU REZEA — 
Rm. Vîlcea.

Ministerul Invăfămîn- 
fului și Culturii a dat in- 
dicafii Teatrului de 
din orașul Pitești, 
trului „C. Tănase" 
București precum 
O.S.T.A. să includă în !fi- 
nerariu, cu prilejul orga
nizării diferitelor turnee 
artistice, și orașul Rîmni- 
cu-Vîlcea.

Sfat 
Tea- 
din

ION ANGHEL — Huțl, 
„Cartea vopsitorului și 

zugravului" a apărut în 
anul 1960 într-un tirai re
lativ mic. Epuizîndu-se 
repede, a fost reeditată la 
sfîrșitul lunii aprilie a a- 
cestui an.

doar prin faptul că avea o baltă fără tațe superioară chiar astăzi, cînd
' -■ : - - - - „ plantațiile sînt tinere, cina unele

gospodării colective încă nu au expe
riența necesară. Să ne gîndim ce va 
fi peste cîțiva ani...

Există o legendă a Dobrogei care 
spune că ar fi existat cîndva o fată 
frumoasă și săracă, pe care un prin
cipe hapsîn a răpit-o în timp ce ea 
pornise peste dealuri să culeagă pen
tru iubitul ei, omul cel bun și har
nic, fructul soarelui. A răpit-o, a 
adormit-o și a urcat-o pe corabia sa, 
pornind spre miazăzi. Cînd s-a tre
zit fata și a văzut în jurul ei numai 
ape și cer și oșteni de-ai principelui, 
și-a spus că mai degrabă se preface 
în stană de piatră. Și voința ei a fost 
atît de crîncenă încît, încet, încet, 
corabia începu a se scufunda. O apă
sa un trup de piatră care creștea pe 
puntea ei, se întindea, o acoperea. 
Așa a apărut țara de piatră albă ase
menea trupului fetei, cu ochiuri de 
apă limpezi, asemenea ochilor ei, cu 
lumină multă, asemenea visurilor ei. 
Va renaște din această țară de pia
tră Dobrogea cea frumoasă de odi
nioară, atunci cînd va veni la ea 
omul cel bun și harnic pentru care 
ea plecase să culeagă fructul soa
relui.

Aceasta este legenda. Omul cel 
bun și harnic a venit cu toți frații 
lui. Dobrogea renăscută le întinde 
fructul soarelui.

pește, va fi renumit în curînd după 
strugurii obținuți. Dorobanțu, sat 
trist de coloniști veniți de la o foa
me la alta, produce struguri și vi
nuri foarte apreciate. Strugurii Afuz- 
Ali se oglindesc în tot cursul Dună
rii ; Dunavățul Deltei a dat tere
nul în care renaște vechea viță 
romînească. In satele unde al'tă dată 
intîlneai numai praf și apă sălcie, 
își încheagă dulcele sirop stafidele. 
A trebuit ca oamenii să înființeze 
gospodării colective, să-și dea seama 
de adevărata forță a muncii lor în 
comun, pentru ca să pună cu adevă
rat in valoare calitățile solului și 
climei. Dobrogea colectivistă plan
tează viile care vor da ciorchini 
bogațl.

Dacă 
tare de 
în 1958 
2107, iar în 1960 și 1961 
anul 1960 pe 519 hectare, iar în pre
zent pe 617 ha s-a pus numai port- 
altoi.

Astăzi, suprafața de vii a Dobro- 
gei ajunge la 21.853 de hectare, iar 
în 1967 va ajunge la 35.158 de hec-

în 1955 s-au plantat 11 hec- 
vie nobilă în toată regiunea, 
s-au plantat 1247, in 1959 — 
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ȘTEFAN STÄNCIOIU — 
Mediaș.

Așa cum ne Informează 
forurile de resort, salaria- 
fii permsnen|i care lu
crează în mediul urban șl 
locuiesc împreună cu fa
miliile în mediul rural, în 
localități situate la o dis
tanță de maximum 15 km. 
de locurile de muncă, au 
dreptul la lichete de tip 
rural, in cazul cînd nu 
există alte posibilități de 
aprovizionare 
bustibil.

cu com-

0(0

Masa lemnoasă — valorificată mai bine

-
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Despre cei care veghează 
la sănătatea noastră

„Recunoștința pentru tratamentul 
în spitalul întreprinderii, unde am 
fost salvată în urma unei operații, 
îngrijită, pusă pe picioare și redată 
colectivului-, mi-a dictat aceste rîn- 
duri". Cu aceste cuvinte își în
cepe scrisoarea adresată redacției 
muncitoarea Floarea Neagoe, vopsi
toare la sectorul 1 lemn al Uzinelor 
mecanice' Turnu-Severin.

Scrisori de mulțumire pentru tra
tamentul bim în spitale, pentru ab
negația medicilor și surorilor care 
veghează la patul celor bolnavi, 
pentru condițiile create, primim zil
nic la redacție. Ele ilustrează con
ținutul concret al unor cifre lapi
dare din anuarele statistice, care 
vorbesc despre creșterea numărului 
de spitale și de paturi, de case de 
nașteri, policlinici etc. Altele, rămîn 
consemnate doar în sufletul recu
noscător al oamenilor, în rîndurile 
adresate ziarului. Iată un caz : Me
dicii I. Mălăiescu și Gh, Crețan din 
Tg. Jiu, aduși în afara orelor de 
serviciu la o femeie grav bolnavă, 
au salvat-o prin transfuzii rapide de 
sînge și au vegheat la căpătîiul ei 
pînă a fost în afară de orice peri
col. Soțul el, tov. Gh. Enăștescu, 
ne-a relatat întîmplarea ca un fapt 
care merită popularizat. Dintr-un 
alt colț de țară, tocmai din Poia
na Codrului, regiunea Maramureș, 
loan Oșan ne scrie dispre activita
tea medicului de circumscripție Gh. 
Cîmpeanu. „Era tîrziu și medicul 
nostru a însoțit un bolnav grav la 
spitalul din Șomcuta. Noaptea și-a 
plerdut-o mai mult cu drumurile, 
toată ziua următoare a avut vizite
le bolnavilor, apoi a stat pînă sea
ra tîrziu pentru a contribui la re
zolvarea unor treburi obștești. Din 
nou l-a apucat noaptea, iar în drum 
spre casă în satul legheriște a fost 
întîmpinat de o femeie cu un copil 
tn brațe ce se sufoca din cauza unei

puternice tuse convulsive. I-a luai 
copilul și împreună s-au îndreptat 
la circumscripție. Medicul Cîmpea
nu nu s-a dus la odihnă pînă ce 
n-a asigurat tratamentul necesar. 
Așa este el, neobosit, și pentru fie
care are cite o vorbă bună de îm
bărbătare...“. Asemenea exemple am 
putea spicui zilnic din poșta noas
tră.

Din păcate, nu toate scrisorile 
despre atitudinea medicilor față de 
bolnavi sînt asemănătoare acestora. 
Să luăm, de pildă, policlinica și sta-

..lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh

Răsfoind scrisorile
'|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii |‘ 

ționarul de pe lîngă Uzinele meca
nice din Turnu Severin, despre care 
am amintit în primele rîhduri. Un 
grup de salariați ai uzinei ne scrie : 
„Nu putem fi de acord cu o serie 
de practici introduse de directorul 
unității. Astfel, unii bolnavi care au 
nevoie de tratament urgent, sau mai 
îndelungat, sînt trimiși să aducă di
ferite dovezi. Fișa medicală a fiecă
ruia conține toate datele cerute și 
nu este just a supune la eforturi 
inutile pe un bolnav. Aceasta numai 
grijă față de ora nu denotă"...

Directorul policlinicii, medicul Pîr- 
vescu, nu primește critica din partea 
subalternilor și a pacienților nici în 
legătură cu alte lipsuri pe care, le 
are.

De condiții bune de îngrijire me
dicală se bucură muncitorii de la 
uzinele „Electronica" din Capitală — 
ne scrie un grup de salariați ai în
treprinderii. Acolo există însă ne
mulțumiri provocate de medicul Mi
hai Stăneescu, care în afară de fap

tul că se poartă urît cu ceilalți me
dici și surori ale punctului sanitar, 
are o atitudine grosolană față de 
pacienți, folosește cuvinte necores
punzătoare. Este limpede că aseme
nea purtări nu pot influența pozi
tiv sănătatea pacienților, și nici 
spori respectul și încrederea în me
dicul respectiv.

O purtare ireproșabilă, o atenție 
deosebită față de suferinzi se pre
tinde nu numai din partea medici
lor, ci a întregului personal sanitar 
— surori, infirmiere, îngrijitoare. De 
felul cum își desfășoară acestea 
muițca depinde în mare măsură suc
cesul tratamentului. Titlul însuși de 
„soră" are un conținut precis, care 
definește, înainte de orice — o ati
tudine. Sora Elena Budaceâ care 
pînă nu de mult a fost la policlini
ca din Vaslui și-a permis să țipe la 
bolnavi, să-i bruscheze, să nu-și 
facă uneori datoria conștiincios, pă
țind acest titlu de cinste. De aceea 
sancțiunea ce i-a fost dată de către 
secția sănătate a Sfatului popular 
al raionului Vaslui este binevenită. 
Firește, numai lipsa de exigență și 
control din partea conducerii poli
clinicii respective a putut duce la 

î asemenea ieșiri necorespunzătoare, 
care trebuiau curmate de la prima 
manifestare.

Zeci de mii de cadre sanitare .din 
, ț<ira noastră, hîedici, surori, moașe 
iși desfășoară cu pasiune, atenție și 

■ devotament nobila lor muncă. Ar fi 
o satisfacție pentru toți, dacă noia
nul zilnic de scrisori ar cuprinde 
numai mesaje de mulțumiri și recu
noștință. Atitudinea plină de grijă 
șl de atenție față de sănătatea omu
lui trebuie să fie la înălțimea efor
turilor pe care le fac partidul și gu
vernul pentru dezvoltarea și per
fecționarea rețelei sanitare.

AL. PLĂIEȘU

mai bine mijloacele de 
și îngrijindu-se de re- 

pierderilor de material

Utilizînd 
mecanizare 
ducerea 
lemnos, muncitorii forestieri din re
giunea Brașov au realizat anul a- 
cesta din arborii doborîți, cu 19.100 
mc mai mult lemn de lucru decît

90C

La rînduî 
dé indus-

prevăd normele tehnice, 
lor, colectivele unităților 
trializare au economisit, prin réàu- 
cerea consumurilor 
titate de cherestea 
confecționa uși și 
aproximativ 1.900

specifice, o can- 
din care sé țSot 
ferestre pentru 

de apartamente

TIEÆTRIE • (Sâmosjpsi *7e7ewz/we »"Radio
FILARMONICA DE STAT .„GEORGE 

ENESCU“ (Sala studio) : RECITAL DE 
PIAN — (orele 20).

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R. P. ROMÎNE : FAUST — (orele 19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETĂ : 
LYSISTRATA - (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : ORFEU IN IN
FERN — (orele 19,30). (Sala Studio) : BU
LEVARDUL DURAND — (orele 19,30).

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

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ ; SFÎNTA IOANA — (orele 
19,30). (Sala Studio) : MENAJERIA DE 
STICLĂ — (orele 20).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.-GIU- 
l.EȘTI : OAMENI Șl UMBRE — (orele 
19,30).

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

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : DE PRETORE 
VINCENZO — (orele 20). (Sala pentru ti
neret) : SALUT VOIOS — (orele 17).

TEATRUL .REGIONAL BUCUREȘTI : 
MIELUL TURBAT — (orele 20).

TEATRUL SATIRTC MUZICAL „C. 
.TÄNASE“ (Sala Savoy) : VORBA REVIS
TEI — (orele 20). (Sala Victoriei 174) : 
CONCERT IN RE... HAZLIU — (orele 20).

CIRCUL DE STAT : ARENA CURAJU
LUI - (orele 20).

CINEMATOGRAFE. POMPIERUL ATO
MIC : Patria (9; 11; 13; 16; 17; 19,15; 21,15), 
București (9: 11; 13; 15; 17; 19; 21), sta
dionul Republicii (orele 20), Stadionul 
Dinamo (orele 20,15). LUNGA NOAPTE 
A LUI ’43 : V. Roaltă (10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19 — grădină 20,30), 23 August (10; 12,15; 
14,30; 18,45; 19; 21,15 — grădină 20,15),
Olga Banele (15,30; 18 — grădină 20,30). 
ANII FECIORIEI : Republica (10; 12; 15; 
17; 19; 21), Elena Pavel (10; 12; 15; 17; 19; 
21), 8 Martie (16; 18; 20), G. Coșbuc (10; 12; 
15; 17; 19; 21), Grădina Progresul (20,15). 
ȘOFERII IADULUI rulează la cinema
tografele Magheru (10,15; 12,15; 14,45;
17;15; 19,45; 22). I. C. Frimu (9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30 — grădină 20,15), Stadionul 
Ciulești (20,30), Alex. Popov (9,30; 11,45; 
14; 18,15; 18,50; 21,15), Miorița (9,30; 11,45; 
14; 18,30| ÎS; 11,15), Flacăra (11; 14,30; 18,45;

19; 21,15), Grivlța (10,15; 12,15; 14,15). STRA
DA MARE : V. AlecsaHdri (15; 17; 19; 21). 
UMBRE ALBE — cinemascop : Lumina 
(9.45; 12; 14; 16,15; 18,45; 21). OMUL AMFI- 
BIE rulează la cinematografele Maxim 
Gorki (9,30; 11,40; 13,10; 16; 18,15; 20,30), 
Moșilor (15; 17; 19; 21 — grădină 20,30), 
Donca Simo (15; 17; 19; 21), Vol
ga (10,30; 15; 17; 19; 21), Grădina
Elena Pavel (20). BĂTĂLIE ÏN MARȘ — 
ambele serii: Central (10,30; 14,30; 19). DE
PARTE DE PATRIE : Victoria (10; 11,45; 
13,30; 15,15: 17; 19; 21). B1TĂ, IEȘI DIN 
SAC ! — A FOST ODATĂ CA ACUM 
— SPORT NR. 2/1962 — Timpuri Noi
(rulează în continuare de la orele 10 
pînă la orele 21). PROGRAM SPECIAL 
PENTRU COPII ; 13 Septembrie (orele
10 și orele 11). POST-RESTANT : 13 Sep
tembrie (12,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15), în
frățirea între popoare (14; 16,15; 18,30;
20,45), Grădina Libertății (orele 20), 8 
Mai (15; 17; 19; 21), Munca (15; 17; 19; 
21), G. Bacovla (15; 17; 19: 21). FRUMOA
SA LURETTE : Tineretului (16; 18,15;
20,36). MAI TARE CA URAGANUL : 16
Februarie (16; 18; 20). CINE-I DE VINA ? 
1 Mai (10; 12; 16; 18; 20), Alex. Sahia (10; 
12; 16,30; 18,30; 20,30). INTOARCE-TE ru
lează la cinematograful Gh. Doja (10; 12; 
15; 17; 19; 21). PROFESIUNEA DOAM
NEI WARREN : Cultural (16; 18,15; 20,15), 
Grădina 8 Martie (20,45). CURCANII : 
Grivlța (16,30; 18,30; 20,30), Libertății (10; 
12; 14; 16,30; 18,30; 20,30). GARDIANUL ru
lează la cinematograful C-tln David 
(15,30; 18; 20,30). MUZICANTUL ORB : 
Unirea (16; 18 — grădină 20). ROSITA : 
T. Vladimirescu (16; 18; 20). APARTA
MENTUL — cinemascop : Popular (9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Arta (11; 15,30; 
18; 20,30), Floreasca (11; 16; 18,30; 21), 30 
Decembrie (10.30; 15,30; 18; 20,30). EX
PRESUL DE SEARA : Ilie Pintille (16; 
18,15; 20,30). IUBIRE ÎNCĂTUȘATA ru
lează la cinematograful N. Bălcescu (16; 
18,15; 20,30). TOM DEGEȚELUL : Lucea
fărul (15,30; 18 — grădină 20,30). IN 
NOAPTEA DE AJUN : Drumul Serii (16; 
18; 20). PERLE NEGRE : Aurel Vlaicu 
(15; 17; 19; 21). INTRE DOUA IUBIRI : 
B. Delavrancea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE. La ora 17 transmisie 
de la stadionul „23 August" a întîlnlrll 
internaționale amicale de fotbal dintre 
▲. S. Monaco — Dlnamo București.

Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,21
— Filmele pentru copil „MAȘENKA Ș1 
URSUL“ și „CASA DE PE MALUL MA
RII“ — producții ale studiourilor sovie
tice. 20,00 — Transmisiune de la Sala Pa
latului R. P. Romîne a spectacolului 
„BUCUREȘTI, INIMA ȚĂRII“ în inter
pretarea ansamblului folcloric de cintece 
și dansuri al Sfatului popular al Capi
talei. In pauză : Poșta televiziunii. In 
încheiere : Ultimele știri.

RADIO, joi 24 mal o Vreau să știu — 
orele 9,00 — I • Fragmente din opera 
„Orfeu“ de Monteverdi — orele 10,08 — I 
• Muzică de cameră de Mihail Jora — 
orele 11,30 — I • Arii din opere inter
pretate de soliști ai Operei de stat din 
Cluj — orele 12,15 — II • I. L. Cara- 
giale — clasic al literaturii universale — 
orele 13,15 — II o Emisiunea studioului 
de radio Iași — orele 14,00 — I • Pro
grame alcătuite de ascultători — orele 
14,30 — II • Almanah științific — orele 
15,10 — II • Valsuri din operete — orele
15,40 — I • Vorbește Moscova — orele
16.15 — I • Muzică de cameră — orele
17,00 — II • Muzică populară romînească
— orele 18,10 — I ® Dicționar muzical
— orele 18,30 — I • Jurnal de întrecere
— orele 19,00 — I • Program muzica] 
pentru fruntașii în producție — orele
19.15 — I o Transmisiune din studioul de 
concerte. Cîntă orchestra simfonică a 
Radioteleviziunil condusă de Constantin 
Bugeanu. In program : Poemul simfonic 
„Fillmon Sîrbu” de D. Bughlci ; Concer
tul nr. 2 în Si bemol major pentru pian 
șl orchestră de Brahms — sollst Ranko 
Filjak (R.P.F. Iugoslavia), Simfonia „Ar
monia lumii“ de Hindemith — orele 19,45
— I • Din repertoriul ansamblurilor 
noastre corale — orele 21,15 — II • Din 
muzica popoarelor — orele 22,00 — II • 
Cîntece lirice — orele 22,30 — II • Mu
zică de dans — orele 22,50 — I.

CUM VA FI VREMEA?
Timpul probabil pentru zilele de 25, 26 

șl 27 mai : Vreme în general frumoasă, 
cu cer variabil. Ploi Izolate vor cădea 
mat ales tn jumătatea de nord a țării. 
Vînt slab pînă la potrivit din «actorul 
vestic. Temperatura ie menține rela
tiv ridicată. Minimele vor 11 cuprinsa 
în<re 6 șl 16 grade, iar maximele intra 
19 și 29 de grade.



Nr. 5538 S C Î N T E I A Pag. 3

cfa -
GOSPODĂRIILE 
= COLECTIVE
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In primăvara aceasta, inginerul agronom Ion Șeitan, de la Sfatul popular raional Cimpina, a cerut 
să fie repartizat într-o gospodărie colectivă. Colecti viștii din Călinești l-au primit cu multă bucurie iar 
el se străduiește să răspundă prin fapte încrederii co i se arată, contribuind activ la rezolvarea principa
lelor probleme ale activității gospodăriei colective. Semănate la vreme și în bune condiții, culturile au 
răsărit și se dezvoltă bine. In fotografie ; inginerul Ion Șeitan pe lanurile gospodăriei.

ajutor de nădejde dat gos

Răspunzlnd grijii și prețuirii ce le-o arată partidul și guvernul, con- 
siderînd că locul lor este acolo unde se hotărăște soarta producției 
agricole, specialiștii agricoli, atît cei mai vechi cit și cei repartizați nu 
de mult în gospodăriile colective, muncesc cu dragoste și perseverență 
pentru sporirea producției agricole, pentru întărirea economico-organi- 
zatorică a acestor unități agricole socialiste.

în această pagină, dăm cuvîntul unor specialiști agricoli din gospo
dăriile colective spre a arăta cum muncesc și cum trăiesc, ce probleme 
îi preocupă și cum văd rezolvarea lor.

Cum muncim pentru a obține
recolte

Gospodăria noastră colectivă din Răcăciuni, 
regiunea Bacău, a recoltat anul trecut în 
medie la ha 2.200 kg grîu și peste 3.000 kg 
porumb boabe. Recolte bune am obținut și la 
celelalte culturi. Aceste producții s-au datorat 
faptului că am executat toate lucrările la 
timp și în bune condiții agrotehnice.

Amil acesta, ca urmare a încheierii colecti
vizării, suprafața de teren s-a triplat. O bună 
parte din terenurile noi intrate în gospodărie 
au avut o fertilitate scăzută. De aceea am dat 
o mare atenție executării lucrărilor pe aceste 
terenuri : le-am administrat îngrășăminte na
turale și chimice, le-am arat și însămânțat în 
condiții agrotehnice superioare, folosind se
mințe din soiuri mai productive. Pe 200 hec
tare s-a folosit sămînță dublu hibridă. Plan
tele au răsărit, sînt frumoase și viguroase.

Se știe că obținerea unor recolte sporite 
depinde în mare măsură și de lucrările de 
întreținere și recoltare. De aceea, noi acordăm 
multă atenție acestor lucrări. Am început 
prima prașilă îndată ce s-au cunoscut rîndu- 
rile de plante. Prășitul îl executăm pe cea 
mai mare suprafață mecanizat. Cînd începem 
prășitul unei culturi, ne concentrăm toate

bogate
forțele pentru a-l termina repede, în așa fel 
ca plantele să se dezvolte uniform.

Un accent deosebit punem pe realizarea 
unei densități corespunzătoare a plantelor la 
hectar : la porumb între 40.000-50.000 plante 
recoltabile, la sfecla de zahăr între 110.000— 
120.000. Ne-am propus să executăm cîte pra- 
șile va fi nevoie.

O problemă care ne preocupă în aceeași 
măsură este combaterea dăunătorilor. Ținem 
în permanență sub observație culturile și 
atunci cînd apar dăunătorii, cum a fost cazul 
la sfecla de zahăr, luăm măsuri pentru 
combaterea lor.

Deși poate părea prematur să vorbesc de 
recoltare — lucrare de mare importanță pen
tru obținerea unor recolte sporite și de bună 
calitate — totuși noi am început să ne pre
gătim pentru strîngerea recoltei încă de 
acum. Vom folosi din plin atît mijloacele 
S.M.T.-ului cît și ale gospodăriei pentru a 
executa recoltatul în timpul cel mai scurt.

ELENA BABIUC, 
inginer agronom Ia G.A.C. 

din comuna Răcăciuni, 
regiunea Bacău

în satul colectivizat — 
o intensă viață culturală

Colectivizarea agriculturii a creat 
Îjosibilități nebănuit de mari pen- 
ru sporirea producției agricole ve

getale și animale și creșterea bună
stării țărănimii colectiviste. Pentru 
a se folosi din plin aceste posibili
tăți este necesar ca fiecare gospo
dărie colectivă să fie încadrată cu 
specialiști care să organizeze temei
nic procesul de producție, să intro
ducă metodele științifice de luorare 
a pămîntului și de creștere a ani
malelor.

Pînă nu de mult însă în gospo
dăriile colective din regiunea noas
tră lucrau puțini ingineri agronomi, 
mai mult de două treimi dintre gos
podării rămîneau fără îndrumare 
tehnică permanentă din partea spe
cialiștilor.

Recentele hotărîri ale partidului 
și guvernului privind redistribuirea 
cadrelor de specialiști din agricul
tură și dezvoltarea și îmbunătățirea 
învățămîntului agricol rezolvă aceas
tă problemă. In regiunea noastră au 
fost trimiși în unitățile de producție 
peste 300 de ingineri agronomi, in
gineri zootehnici și medici veterinari. 
Deși aceștia sînt de puțin timp în 
gospodăriile colective, prezența lor 
se face tot mai mult simțită.

Un exemplu grăitor în această 
privință ni-1 oferă gospodăria co
lectivă „Drum nou" din comuna 
Ivești, raionul Galați. In anii tre- 
cuți, din cauză că gospodăria nu 
avea inginer agronom, munca în 
campania de însămînțări era slab 
organizată. Și nu numai că semă
natul întîrzia, dar nu se făceau lu
crări de bună calitate peste tot. In 
acest an a fost repartizat în gos
podărie inginerul agronom Marin 
Armencea. El a ajutat temeinic con
siliul de conducere să organizeze 
munca, a îndrumat zi de zi brigăzi
le la fața locului, pe tarlale. Ca ur
mare, toate culturile de primăvară 
au fost semănate la vreme și în 
bune condiții agrotehnice.

Sub directa îndrumare a ingine
rului Iosif Maxoda, colectiviștii din 
comuna Matca, raionul Tecuci, au 
executat terase pe 40 ha și au însă

mînțat întreaga suprafață de 800 ha 
cu porumb la timp și în condiții a- 
grotehnice superioare. Colectiviștii 
din comuna Smulți, raionul Bujoru, 
au plantat pe terase 40 ha viță de 
vie sub îndrumarea inginerului a- 
gronom Gheorghe Tudor.

Specialiștii au fost primiți cu în
credere și dragoste de către colec
tiviști și s-au încadrat în activitatea 
gospodăriilor colective. Paralel cu 
munca desfășurată pentru realiza
rea planului de producție pe acest 
an, prin executarea exemplară a lu
crărilor agricole, procurarea de ani
male, asigurarea bazei furajere și 
adăposturilor etc., inginerilor agro
nomi și celorlalți specialiști le re
vine sarcina de a contribui la 
întocmirea unor studii și planuri pe 
baza cărora să se asigure dezvol
tarea în perspectivă a gospodăriilor 
colective. Este vorba, în primul 
rînd, de inventarierea pămîntu
lui și organizarea teritoriului pen
tru ca întreaga suprafață de teren 
a fiecărei gospodării colective să 
fie cît mai rațional folosită, de sta
bilirea măsurilor de combatere a 
eroziunii solului etc. Pentru rezolva
rea acestor probleme este necesar 
ca specialiștii să-și îmbogățească 
necontenit cunoștințele în toate do
meniile producției agricole. în 
această direcție, sarcini de mare 
răspundere revin consiliului agricol 
regional și consiliilor raionale, care, 
folosind forme de muncă operative, 
trebuie să asigure un schimb larg 
de experiență între specialiști în 
toate domeniile, să creeze posibili
tăți de studiere și însușire a tot 
ceea ce este nou în știința și prac
tica agricolă.

Pentru ca specialiștii din gospodă
riile colective să contribuie din plin 
Ia sporirea producției agricole vege
tale și animale este necesar ca ei 
să se afle tot timpul în mijlocul co
lectiviștilor pe tarlale și la fermele 
de animale, să-i organizeze și să-i 
îndrume cum să execute diferite lu
crări oare duc la creșterea produc
ției. Consiliile agricole vor trebui să 
ia măsuri ca specialiștii din gospo-

dăriile colective să nu iie încărcați 
cu tot felul de lucrări de birou, cu 
întocmirea de situații statistice inu
tile. Astfel, ei își vor putea consa
cra toate forțele rezolvării proble
melor strîns legate de necesitățile 
producției.

Una dintre cele mai importante 
sarcini ce stă în fața noastră este 
organizarea pe baze noi, potrivit 
prevederilor Hotărîrii recente a par
tidului și guvernului, a învățămîn
tului agrozootehnic de masă, îneît 
zeci de mii de colectiviști din re
giune să-și însușească bogate cu
noștințe, să înțeleagă și să știe cum 
să aplice indicațiile specialiștilor.

Iată ,ce cîmp larg de activitate 
creatoare a deschis în fața specia
liștilor colectivizarea agriculturii. 
Consiliul agricol regional se va 
strădui ca specialiștii să contribuie 
din plin la sporirea producției agri
cole, la întărirea și înflorirea gos
podăriilor colective.

Ing. VASILE POPA 
președintele Consiliului agricol 

regional Galați

La G.A.C. „11 Iunie” din Pecliea, raio
nul Galați, secara furajeră era înaltă 
pînă la piept încă de la 8—10 mai. în 
fotografie (de la stingă la dreapta) ing. 
agronom Gh. Cumpătă, secretarul organi
zației de bază Ștefan Alecu șl președin
tele Ion Negoiță, Erou al Muncii Socia
liste.

Colectiviștii sînt dornici să învețe,
iar noi avem datoria să-i ajutăm

că 
au
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9 în facultate, unele discipline 
de bază se predau în primii ani 
de studii. Pînă la absolvirea in
stitutului și repartizarea în pro
ducție apar noi mașini, se intro
duc noi metode agrotehnice. Ar 
fi necesar ca asupra acestora să 
se țină expuneri în ultimul an 
astfel ca studenții să fie la curent 
cu tot ce este nou.

® Casele-laborator din gospo
dăriile colective să aibă un mi
nim de aparataj pentru diferite 
analize ale solului, termometre 
pentru sol, aparate pentru deter
minarea greutății hectolitrice, a 
conținutului de grăsime din 
lapte. La cîteva gospodării din 
raion să fie și cîte un pluviome- 
tru precum și termometre de tem
peratură maximă și minimă.

© Pentru informarea specialiș
tilor din producție asupra celor 
mai noi cuceriri ale științei agri
cole să se facă expuneri perio
dice pe centre de către oameni de 
știință din institutele de cerce
tări științifice și învățămînt și 
din stațiuni experimentale. Folo
sitoare ar fi și expunerile unor 
specialiști care lucrează în uni
tățile fruntașe, în care să împăr
tășească concret și amănunțit ex
periența lor ca și metodele de 
muncă aplicate.

• în scopul popularizării rea
lizărilor gospodăriilor colective 
și de stat fruntașe ar fi bine să

se publice broșuri și articole din 
care să rezulte limpede metodele 
de muncă folosite.

• S-au editat și trimis în gos
podăriile colective carnete pentru 
președinți și brigadieri, care sînt 
de un mare folos în activitatea 
acestor cadre. Asemenea carnete 
ar fi folositoare și pentru specia
liști. Completate cu rubrici care 
să permită specialiștilor să înre
gistreze diferitele observații pe 
care le fac în timpul procesului 
de producție, aceste carnete vor 
fi de un mare folos pentru a se 
trage concluzii juste cu privire la 
comportarea diferitelor soiuri, 
eficiența îngrășămintelor, a dife
ritelor metode.

® Pentru ca specialiștii agri
coli să fie la curent cu realizările 
științei este necesar ca ei să se 
aboneze la publicații, să-și 
procure cărți și broșuri. Totodată 
este necesar să fie editate în 
tiraje de masă recomandări pe 
diferite probleme sau pe ramuri 
de activitate. Recomandările 
stitutelor să fie publicate și 
presa centrală, iar cele ale 
țiunilor experimentale, care 
mai apropiate de condițiile
cărei zone, să se publice în presa 
locală. Foarte important este să 
se difuzeze realizările cele mai 
bune obținute în producție de că
tre unitățile agricole socialiste 
fruntașe și mai ales metodele fo
losite.

in- 
în 

sta- 
sînt 
fie

Răspunderea medicului veterinar

Din anul 1957 sînt in
giner agronom la gos
podăria colectivă din 
comuna mea natală — 
Luna de Jos, raionul 
Gherla. Mult am avut 

de luptat împotriva unor 
practici învechite.

Acum, nu numai 
practicile învechite
fost părăsite, dar colec
tiviștii cunosc și aplică 
o serie de metode agro
zootehnice înaintate. Au 
învățat la cursurile or
ganizate în gospodărie, 
au citit cărți și broșuri, 
au făcut diferite expe
riențe în laboratorul și 
pe cîmpurile experi
mentale ale gospodă
riei.

Unii dintre colectiviș
tii noștri au dobîndit în 
decursul anilor temeiul-

ce cunoștințe agrozoo
tehnice. Brigadierul Pa
vel Fălcușan, de exem
plu, s-a clasat pe locul 
I la faza pe regiune a 
concursului „Cine știe 
agrotehnică obține re
colte bogate"; prin apli
carea unor metode îna
intate, brigadierul le
gumicol Aurel Chidean 
a obținut anul trecut 
recolte duble de legume 
față de anii ptecedenți ; 
Simion Buia, brigadier 
zootehnic, obține cele 
mai frumoase rezultate 
pe raion în selecția ani
malelor și la însămîn
țări artificiale.

Totuși, numărul co
lectiviștilor cu bogate 
cunoștințe agrozooteh
nice este încă limitat, 
îmi propun ca la cursul

co

nu- 
în-

agrozootehnic cu durata 
de 3 ani să ajut un nu
măr mai mare de 
lectiviști să învețe.

Dar inginerul nu 
mai că trebuie să-i
vețe pe colectiviști, ci să 
învețe el însuși din ex
periența lor valoroasă, 
să organizeze răspîndi- 
rea și aplicarea ei.

Avem datoria să fim 
permanent la curent cu 
ceea ce este nou în 
știința agricolă și să 
milităm pentru aplica
rea în practică a meto
delor care contribuie la 
sporirea producției 
gricole.

a

Ing. MACARIE 
HEDEȘIU 

G.A.C. Luna de Jos, 
raionul Gherla

Am considerat din totdeauna că un medic veterinar 
trebuie să se ocupe nu numai de prevenirea și comba
terea bolilor la animale, ci și de alimentația, îngriji
rea, cazarea lor. De ce ? E ușor de înțeles. între aceste 
activități există o strînsă legătură. Sănătatea anima
lelor nu poate fi asigurată, oricît de priceput ar fi 
medicul și oricîte medicamente ar folosi, dacă nu se 
asigură animalelor, în primul rînd, o furajare rațio
nală, științifică, o bună îngrijire.

In circumscripția pe care o conduc sînt 3 gospodării 
colective, cu un număr mare de animale. Numai colec
tiviștii din Hălchiu au 900 de taurine, dintre care 400 
de vaci, au 2.250 de porci și 2.650 de oi. Cine a vă
zut vitele acestei gospodării și ale celor din Crizbav 
și Satu-Nou pot confirma că ele sînt sănătoase și, 
ceea ce e mai important, animalele devin din an în 
an tot mai productive. La G.A.C. Hălchiu, producția 
medie de lapte de la fiecare vacă furajată a fost 
anul trecut de 2.850 litri.

în activitatea mea nu m-am ocupat numai de 
problemele sanitar-veterinare, ci și de problemele de 
selecție, de asigurarea bazei furajere, sporirea proli
ficității și productivității animalelor. La gospodăriile 
din raza circumscripției s-a încetățenit obiceiul bun 
de a nu se trece la nici un fel de măsuri pe linie 
zootehnică fără a fi consultat și medicul veterinar. 
Am o strînsă legătură și cu îngrijitorii de animale. îi 
ajut să cunoască diferite metode sanitar-veterinare și 
le cer părerea, căci mulți au o experiență bogată, 
fiind crescători de vite din tată-n fiu. îngrijitorii bine 
instruiți pot asigura o sănătate optimă animalelor.

Mă voi strădui să fiu la înălțimea misiunii încredin
țate de partid, să contribui la creșterea producției de 
carne, lapte, ouă în gospodăriile colective din circum
scripția în care lucrez.

TEODOR IEȘEANU 
medic veterinar, 

circumscripția Hălchiu, raionul Sf. Gheorghe
Inginera zootehniciană Tamara Rizac, de la G.A.C. „Lupta noa

stră" din Săveni, regiunea Suceava, controlează zilnic, împreună 
cu mulgătorii, diagrama producției de lapte.

Mi-am făcut stagiul de 
inginer agronom la gos
podăria colectivă din Mi- 
hălășeni, raionul Săveni. 
După terminarea Facultă
ții de agronomie în Bucu
rești, în toamna anului 
trecut, am cerut să fiu re
partizată chiar în această 
gospodărie. Gospodăria 
noastră colectivă — spun 
„a noastră" deoarece mă 
consider că fac parte din 
familia unită a colectiviș
tilor — are 2.030 ha teren 
arabil. Sînt bucuroasă că 
pot să ajut și eu la spo
rirea producției agricole și 
la întărirea gospodăriei.

De la primii pași în pro
ducție, am avut satisfacția 
profesiunii pe care mi-am 
ales-o, pentru că îi văd 
roadele și mă bucur de 
prețuirea oamenilor. Chiar 
din anul trecut, conduce
rea gospodăriei a luat ini
țiativa de a construi o 
casă pe care ne-a pus-o 
la dispoziție (soțul meu 
este tot inginer agronom 
și lucrează la o altă gos
podărie din comună).

Cînd înveți într-un oraș 
mare, te obișnuiești cu un 
anumit fel de viață. Cum 
va fi oare în sat ? Poți să 
fii la curent cu ceea ce 
e nou în domeniul tău de 
activitate ? Trebuie să 
spun că încă din perioada 
stagiului am găsit răspuns 
afirmativ la multe din în
trebările pe care mi le pu
neam. în satul colectivizat 
se desfășoară o intensă 
viață culturală. De aseme
nea știu că de munca

noastră și a celorlalți in
telectuali, sub conducerea 
organizației de partid, de
pinde obținerea unor rea
lizări tot mai mari în via
ța culturală a satului.

Mihălășenii au cămin 
cultural, cinematograf, bi
bliotecă cu mii de cărți 
științifice și beletristice. 
Cu regularitate se organi
zează manifestări cultural- 
artistice. Anul trecut am 
condus un cerc agroteh
nic, am ținut la căminul 
cultural conferințe pe teme 
agricole. Această activitate 
a contribuit și la reîm
prospătarea și îmbogățirea 
cunoștințelor mele.

Firește, se mai pot face 
multe lucruri în această 
direcție : bibliotecile sau 
gospodăriile colective să 
fie abonate la publicații 
de specialitate, librăriile 
sătești să fie aprovizionate 
operativ cu noutățile care 
apar în domeniul agricol. 
Consiliile agricole ar tre
bui, după părerea mea, să 
organizeze studierea dife
ritelor probleme de către 
noi, ca apoi să ținem refe
rate în fața colegilor din 
alte gospodării.

Toate acestea ne vor a- 
juta să dăm o contribuție 
mai mare la creșterea pro
ducției agricole vegetale și 
animale.

NUȚICA SILVIANU 
inginer agronom 

la G.A.C. „1 Mal" 
din Mihălășeni, 

regiunea Suceava

Animale mai multe 
și mai productive

Colectiviștii din Șona, raionul Tîinăveni, dau 
o mare atenție sporirii numărului de animale 
și producției cbținute de la ele. în planul gos
podăriei pe anul acesta s-a prevăzut ca efec
tivul de taurine să crească de la 300 la 400, 
revenind cîte 66 taurine la suta de hectare te
ren agricol. Producția de lapte de là fiecare 
vacă furajată va fi cu cel puțin 400. litri lapte 
mai mare decît anul trecut (cînd a fost de 2.100 
litri). Sporuri însemnate se prevăd și la carne, 
lină, miere. Sectorul zoo'tehnic va aduce un ve
nit de aproape 1.000.000 lei, cu 300.000 lei mai 
mult decît în anul trecut.

Cum am ajutat eu, ca inginer zootehnic, pe 
colectiviști în realizarea acestor planuri ? Pen
tru ca sectorul zootehnic al gospodăriei să fie 
cîț mai rentabil este necesar să se aplice me
todele cele mai raționale de hrănire, îngrijire, 
adăpostite, înmulțire și de apărare a sănătății 
animalelor. Am întocmit un plan judicios de 
montă și fătări la taurine, aplicăm furajarea pe 
grupe de animale, pășunatul rațional prin rota
ție, urmărim sporul de greutate la viței, am in
trodus evidența producției.

în vederea asigurării bazei furajere nece
sare' pentru hrănirea șeptelului mărit, s-au însă
mînțat 50 ha cu porumb pentru siloz, cu 100 ha 
mal mult trifoi și lucerna decît în anul trecut. Pe 
întreaga suprafață însămînțată cu porumb am 
semănat dovleci și dovlecel în culturi inter
calate.

Una din preocupările noastre cele mal Impor
tante este îmbunătățirea sistematică a pășuni
lor și folosirea lor rațională. Am prevăzut ca în 
timp de 4 ani să executăm îngrășarea tQtală 
a celor 180 ha pășune. Anul acesta, pe o supra
față de peste 50 ha pășune se aplică must și 
gunoi de grajd și nitrocalcar. Pe pășuni ame
najăm tabere pentru vaci și tineretul taurin. Asi
gurarea apei potabile pentru vite, dezinfectarea 
bălților de pe pășune cu sulfat de cupru, mu
tarea tîrlelor din două în două zile, sînt măsuri 
care vor contribui la asigurarea hranei nece
sare animalelor gospodăriei în tot timpul pășu- 
natului.

Sînt hotărît să lucrez cu tot elanul pentru ri
dicarea continuă a producției în ramura creș
terii animalelor, pentru ca gospodăria colectivă 
de la Șona să devină tot mai bogată.

ION ORDEANU
Inginer zootehnic la gospodăria colectivă 

Șona, raionul Tîrnăveni

Prețuim munca inginerului nostru
Gospodăria noastră colectivă este 

una dintre cele mai mari din raio
nul Slobozia. Avem realizări fru
moase, dar posibilitățile sînt mult 
mai mari. Și sînt sigur că le-am fi 
folosit mai bine dacă ne-am fi bucu
rat de îndrumările unui specialist 
care să fi fost mereu în mijlocul 
nostru. De curînd, problema a- 
ceasta a fost rezolvată. în gospodă
ria noastră a fost repartizat tova
rășul Constantin Scurtescu, inginer 
agronom. Consiliul de conducere și 
toți colectiviștii l-au întîmpinat cu 
multă bucurie, cu dragoste. De la bun 
început, tov. Scurtescu și-a manifes
tat dorința de a munci alături de noi 
pentru întărirea gospodăriei colec
tive.

De cum a venit la Munteni 
Buzău, consiliul de conducere a luat 
măsuri ca să-i creeze inginerului 
gospodăriei condiții bune de muncă 
și de viață. I-am pus la dispoziție o 
locuință corespunzătoare și i-am asi
gurat unde să ia masa. Una din cele 
mai mari și mai frumoase încăperi de 
la sediul gospodăriei a fost eliberată 
și pregătită pentru a se organiza aici 
casa-laborator. Noi vom discuta in 
curînd despre retribuirea ingineru

lui și cu zile-muncă, iar în anul vii
tor vom construi o locuință pentru 
inginerii gospodăriei noastre.

în încheiere aș vrea să arăt că 
venirea tovarășului inginer în gos
podăria noastră ne este de mare 
folos. Cu ajutorul lui, noi am făcut 
în primăvara aceasta lucrările de 
însămînțare în condiții mult mai 
bune. A fost extinsă mecanizarea la 
lucrările de întreținere a culturilor 
și de combatere a dăunătorilor.

Dar acesta este doar începutul. 
Intr-o gospodărie colectivă sînt 
multe lucruri de făcut pentru pu
nerea în valoare a tuturor posibili
tăților de sporire a producției la 
hectar, de dezvoltare a creșterii a- 
nimalelor. Pentru aceasta avem ne
voie de ajutor permanent din par
tea tovarășului inginer.

Prețuim munca inginerului nos
tru și ne vom strădui să aplicăm 
indicațiile lui pentru sporirea pro
ducției agricole, pentru întărirea 
gospodăriei colective.

CONSTANTIN TÄNASE 
președintele G.A.C.

din Munteni Buzău, 
raionul Slobozia
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înfăptuirea unui avînt neîntre
rupt al economiei nationale, intro
ducerea largă în producția indus
trială și agricolă a celor mai noi 
realizări ale științei și tehnicii pun 
în fața cadrelor didactice din în- 
vățămîntul superior cerința ca, pe 
lîngă activitatea didactică-educati- 
vă, să desfășoare o bogată muncă 
de cercetare științifică. Condusă 
și îndrumată de partid, folosind 
experiența școlii superioare sovie
tice în acest domeniu, cercetarea 
științifică din universități și insti
tute, avînd ca bază teoretică con
cepția marxist-leninistă despre na
tură și societate, este orientată 
spre rezolvarea problemelor puse 
de producție. în cuvîntarea rostită 
la Consfătuirea pe țară a colectiviș
tilor, tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
a subliniat necesitatea creșterii efi
cacității cercetării științifice în 
strînsă legătură cu practica, cu pro
ducția ca una din condițiile de bază 
pentru realizarea sarcinilor ce stau 
în fața poporului nostru în etapa 
desăvirșirii construcției socialismu
lui. Cadrele didactice cu o valoroasă 
producție științifică își îndeplinesc 
cu mai mult succes sarcinile didac- 
tice-pedagogice, și aceasta datorită 
strădaniei lor de a crea o legătură 
strînsă între realizările științei și 
procesul de predare, de a îmbina 
armonios cunoștințele dobîndite 
prin cercetarea științifică și munca 
proprie de creație, cu activitatea la 
catedră.

Cercetarea științifică desfășurată 
de cadrele didactice din institutul 
nostru se orientează din ce în ce 
mai susținut și în ritm viu spre 
rezolvarea acelor probleme care 
contribuie eficient la dezvoltarea 
economiei naționale. înainte de 
încadrarea cercetării științifice în- 
tr-un sistem planificat, puțini pro
fesori ai fostei școli politehnice din 
Iași au putut desfășura o activi
tate științifică pe măsura posibili
tăților și a pregătirii lor. într-un 
climat cu totul impropriu pentru o 
muncă de creație, în condițiile, cînd 
regimul burghezo-moșieresc trata 
cu dispreț învățămîntul în general 
și școala tehnică superioară în spe
cial, activitatea multor oameni de 
știință era nu numai lipsită de per
spectivă, ci și de baza materială 
necesară dezvoltării ei.

Partidul a creat cadrelor didacti- 
«e din institutul nostru condiții n®-
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întîlnite odinioară, pentru a-și aduce 
contribuția lor la progresul științei, 
la rezolvarea unor probleme strîns 
legate de necesitățile economiei. 
Numai în ultimii 3 ani, de exemplu, 
institutul a fost înzestrat cu utilaje 
moderne în valoare de aproape 7 
milioane de lei, s-au construit și 
amenajat noi laboratoare de chi
mie anorganică, hidrotehnică, geo- 
tehnică și fundații, acționări elec
trice etc.

Tot mai multe colective de ca
tedră din institut își îndreaptă efor
turile în direcția rezolvării unor 
probleme de importanță tehnico- 
economică sporită. Cadrele didac
tice de la Facultatea de construc
ții, de exemplu, au efectuat studii 
pentru realizarea de grinzi prefa
bricate din beton precomprimat, 
folosite Ia construirea clădirii Ca
sei tineretului din Iași, precum și 
studii privitoare la fabricarea pa
nourilor mari de cărămidă vibrată, 
în curs de introducere la noile cons
trucții de locuințe din orașul nos
tru. Pînă la sfîrșitul anului se vor 
realiza 22 de apartamente experi
mentale din panouri de cărămidă 
vibrată, procedeul urmînd să se 
generalizeze în cel mai scurt timp, 
însemnate economii s-au realizat 
prin folosirea pietrei locale de 
Repedea la construcțiile de locuin
țe. Contribuția cadrelor didactice 
de la această facultate, în co
laborare cu Institutul de cerce
tări în construcții și economia con
strucțiilor și D.S.A.P.C.-Iași, se 
remarcă în special în direcția in
troducerii și folosirii unor metode 
industriale avansate la prefabri- 
carea apartamentelor, reducerea 
timpului de execuție a lucrărilor pe 
șantiere și îmbunătățirea calității 
construcțiilor. Cadrele didactice de 
la Facultatea de chimie industrială 
au întreprins o serie de studii pri
vitoare la chimizarea stufului, e- 
laborarea unui procedeu nou de tă- 
băcire a pieilor, au sprijinit Fabri
ca de antibiotice din Iași, Combi
natul chimic Borzești, Uzinele chi
mice Turda, precum și alte între-
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Teatrele din fara noastră fac 
gătlrl în vederea comemorării 
jumătăți de veac de la moartea 
relui dramaturg I. L. Caragiale.

în București, Teatrul Național, 
poartă numele clasicului nostru, orga
nizează între 2 și 9 iunie o „Săptă
mână Caragiale". In cadrul acestei 
săptămtnl vor fl prezentate, în sala 
Comedia, spectacole cu piesele : „O 
scrisoare pierdută", „Năpasta", „O 
noapte furtunoasă", „Conu' Leonida 
față cu reacțiunea", „D-ale carnava
lului". Cu aceste piese, colectivul 
primei noastre scene va întreprinde 
în continuare, pînă la sfîrșitul lunii iu
nie, un turneu în țară.

La Teatrul de Comedie se află în 
repetiție piesa „Pomnul Caragiale 
față cu reacțiunea", de. Mircea Ște- 
fănescu, piesă care se referă la mon
struosul proces intentat lui Caragiale 
de calomniatorul Caion.

Colectivul Teatrului „C. Nottara" 
pregătește un spectacol Intitulat „A- 
midi Iul Nenea lancu — 24 de Intll-

pre- 
unel 
ma-

cart

nlrl, unele cu haz altele amare", pa
rafrază caragialeană de Ion Dămian.

Artiștii Teatrului „Lucia Sfurdza Bu- 
landra" vor cinsti memoria lui Ca- 
ragiale prezentînd un medalion care 
va 'cuprinde o conferință, schițe dra
matizate și lecturi din opera marelui 
scriitor.

Cu același prilej, repertoriul Tea
trului Muncitoresc C.F.R. se Îmbogă
țește cu piesa „Conu' Leonida fafS cu 
reacțiunea" și cu o serie de schițe 
dramatizate.

Și alte teatre din țară au Indus In 
repertoriu •lucrări din opera Iul Cara- 
giale pe care nu le-au jucat încă. 
Așa, de pildă, „O scrisoare pierdută" 
se joacă la Teatrul din Galafi, drama 
„Năpasta" se va juca în premieră la 
teatrele din Timișoara și Pefroșeni, 
iar „D-ale carnavalului", la Constanța. 
Alte teatre vor da spectacole cu 
piesele marelui dramaturg, pe care le 
au în repertoriul permanent, organi- 
zînd totodată conferințe, simposioane, 
sau dramatizări după momentele șl 
schijele lui Caragiale. (Agerpres)
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prinderi din industria chimică să 
ridice nivelul tehnic al producției.

Creșterea eficacității muncii de 
cercetare — principalul criteriu de 
apreciere a ei — preocupă tot mai 
mult pe oamenii de știință din 
institut. Cadrele didactice, colabo- 
rînd activ cu specialiști din eco
nomie, cu colectivele întreprinderi
lor, au indicat, pe baza unor studii 
și cercetări ample, soluții tehnice 
menite să facă mai rodnică lupta 
pentru reducerea prețului de cost. 
Astfel, prin folosirea conductorilor 
de oțel unifilari la electrificarea 
unor sate din regiune costul pe 
km de rețea se reduce cu 3.000- 
5.000 lei, economisindu-se totodată 
50 kg de material neferos și 15-20 
stîlpi de lemn pentru fiecare sat 
electrificat. în urma altui studiu 
făcut în institut s-a stabilit că prin 
înlocuirea picărelor din piele cu 
picăre din polietilenă, durata de 
runcționare a acestora crește de 15 
ori, economisindu-se totodată a- 
nual peste 7 milioane lei și circa 
75.000 kg piei de calitate superioră. 
Important este acum ca rezultatele 
acestui studiu să fie aplicate în 
producție. Acestora li se adaugă 
numeroase cercetări experimentale 
în fază de laborator, de nemijlocită 
utilitate practică. Ținînd însă seama 
că baza materială a institutului 
nostru s-a dezvoltat, se impune o 
orientare mai accentuată spre ex
perimentări în fază pilot și semi- 
industrială pentru ca rezultatele să 
fie introduse în producție într-un 
termen cît mai scurt. De altfel, nu 
sînt puține exemplele care dove
desc dorința întreprinderilor de a 
folosi din plin aceste rezultate. 
Astfel, de cîtva timp, la fabrica 
„Steaua Roșie" din Bacău un co
lectiv format din cadrele noastre 
didactice, ingineri, tehnicieni și 
muncitori din întreprindere se ocu
pă de introducerea celulozei din stuf 
și paie la fabricarea unor sorturi 
de hîrtie. Important este de ase
menea faptul că subiectele unor 
lucrări de dizertație de nivel știin
țific înalt contribuie la rezolvarea 
problemelor solicitate de industrie.

Cu toate rezultatele pozitive ob
ținute, contribuția dată de unele 
cadre didactice la rezolvarea pro
blemelor tehnice puse de economie 
nu este încă pe măsura posibilități
lor și condițiilor create. Sînt unele 
cadre care nu acordă sufi
cientă atenție alegerii temelor de 
cercetare, iar altele evită să se a- 
vînte în cercetări de nivel înalt. De 
exemplu, catedra de termotehnică 
a întrerupt cercetările de realizare 
a unui aparat pentru măsurarea 
continuă și directă a titlului aburu
lui, deși tema a fost inclusă în plan 
chiar la propunerea ei. Pe de 
altă parte, unele cadre didactice 
desfășoară încă o muncă ruptă de 
producție și doresc să li se apre
cieze activitatea științifică numai 
după numărul publicațiilor și nici
decum după eficiența practică a 
acestora, iar altele — e drept, pu
ține la număr — au activitate 
slabă.

Numărul contractelor cu între
prinderile este încă redus, uneori 
se preferă forma unor înțelegeri 
verbale, iar o serie de catedre, de 
exemplu cele de chimie analitică, 
electrotehnică, hidrotehnică nu au 
întreprins prea mult pentru promo
varea cercetării științifice legate ne
mijlocit de nevoile producției. O 
parte dintre cadrele didactice se de
plasează puțin în întreprinderi și 
formulează tematica de cercetare 
după informații indirecte, irosin- 
du-și eforturile pentru realizarea 
unor obiective de mică însemnăta-

Noua casă de cultură din Cisnădie are o sală de spectacole cu 536 locuri, bibliotecă și o (orie de 
alte săli destinate activității culturalo. Aci activează peste 350 muncitori șl muncitoare In 7 cercuri de 
artiști amatori. In fotografie : sala de spectacole și holul casei de cultură. (Foto : R. Costin)CARNET

SERI DE POEZIE
S1BJU (coresp. „Scînteii"). — In 

parcul „Sub arini“, lîngă statuia ma
relui poet Mihail Eminescu, odată 
pe săptămână, seara, se adună tineri 
și tinere din uzinele, școlile, insti
tuțiile Sibiului și ascultă sau de
clamă versuri ale poeților preferați.

Serile de poezie — inițiate de co
mitetul orășenesc U.T.M. — se bu
cură de tot mai mult interes. Sute 
de iubitori ai poeziei au recitat și au 
ascultat versuri ale clasicilor litera
turii noastre, poezii închinate pa
triei și partidului, din operele scrii
torilor contemporani.

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ 
ÎNTRE ACTORI

In sala Teatrului Muncitoresc 
C.F.R. din Capitală a avut loc re
cent un schimb de experiență între 
colectivul Teatrului de stat din Baia 
Mare și cel al Teatrului Muncitoresc 
C.F.R., în legătură cu realizarea spec
tacolului „Oameni și umbre“ de Ste
fan Berciu.

CURSURILE DE VARĂ 
DE LIMBĂ, LITERATURĂ, ISTORIE 
Șl ARTĂ A POPORULUI ROMÎN

Intre 1—31 august vor avea loc ta 
Sinaia cursurile de vară de limbă și 
literatură, istorie și artă a poporu
lui romîn, organizate de Universita
tea din București.

Programul cursurilor prevede în a- 
cest an, printre altele, comemorarea 
a 50 de ani de la moartea lui I. L. 
Caragiale. Cu sprijinul Bibliotecii 
Academiei R.P.R., direcția cursurilor 
va organiza o expoziție conținînd 
manuscrise, ediții rare, exemplare 
ale operelor scriitorului apărute în 
diferite limbi străine etc.

La cursurile de vară vor participa 
circa 120 de profesori, tineri cercetă
tori și studenți din diferite țări din 
Europa, America și Asia, care stu
diază limba romînă.
PREMIERA ARTIȘTILOR AMATORI

Zilele acestea, colectivul artiștilor 
amatori ai Teatrului popular „Repu
blica“ din Capitală a prezentat pen
tru muncitori și familiile lor premie
ra piesei „Singur printre dușmani" 
de I. Dold-Mihailik. Spectacolul a 
avut loc la clubul uzinelor „Repu
blica“.

Activitatea cultural-educativă, desfă
șurată la sate In cea mai mare parte 
prin căminele culturale, este un mijloc 
prin care organizațiile de partid in
fluențează puternic conștiința maselor 
largi ale țărănimii, înlesnindu-le însuși
rea politicii partidului, îndeplinirea sar
cinilor actuale. Este binecunoscut apor
tul căminelor culturale la munca de

transformare socialistă a agriculturii. 
Acum, întreaga bogăție de forme ale 
muncii cullural-educative la safe tre
buie folosită In vederea educării 
colectiviștilor în spiritul atitudinii so
cialiste față de muncă și de avutul 
obștesc, pentru întărirea și dezvoltarea 
gospodăriilor colective,

VINERI 18 MAI. — „Ce lucrări trebuie să facem pen
tru întrefinerea celor 120 ha cultivate cu cartofi?" — în- 
tîlnire, la cîmp, a colectiviștilor din brigăzile nr. 1 șl 
2 cu lectorii povestitori.

SlMBĂTĂ 19 MAI. — Cronica evenimentelor politica 
ale săptămînii. Filmul „Pescarii din arhipelag“.

DUMINICĂ 20 MAI. — „Prașila mecanică la porumb 
aduce mari sporuri de recoltă“ —• seară de calcul. 
Activități educative pentru copii.

LUNI 21 MAI. — „Avem multe de învățat din experi
ența vecinilor noștri, fruntași în cultura legumelor“, — 
întîlnire cu brigadierul legumicol al gospodăriei colective 
din comuna Ologeni.

JOI 24 MAI. — „Cum organizăm sectorul zootehnic?" 
— întîlnire cu inginerul zootehnist de la G.A.S. Bil- 
ciurești.

VINERI 25 MAI. — „Căile de creștere a producției a- 
gricole vegetale și animale“ — expunere pregătită pe 
baza documentelor sesiunii Marii Adunări Naționale. Iau 
parte membrii brigăzilor de cîmp nr. 4 și 5. — Spectacol 
susținut de brigada artistică de agitație.

SlMBĂTĂ 26 MAI. — Cronica evenimentelor interna
ționale. Film.

DUMINICĂ 27 MAI. — Activități educative pentru co, 
pii. — Activități sportive.

MARȚI 29 MAI. — Seară culturală pentru femei. Ex
punerea „Despre vitamine șl rolul lor“. Program artistic.

MIERCURI 30 MAI. — „Organizarea și evidența muncii 
în G.A.C." — discuție la cercurile de citit.

JOI 31 MAL — Joia tineretului, Concurs „Cine știe, 
cîșfigă“ (organizat pe baza broșurilor din Mica biblio-

După cum se vede, prin manifestă
rile ce le cuprinde, acest program răs
punde în bună măsură preocupări
lor colectiviștilor. Antrenînd un larg 
activ obștesc, căminul cultural din 
Cornești desfășoară o activitate bo-

gafă, inițiind acțiuni aproape in fiecare 
zi. Multe se realizează la locul de 
muncă. Legîndu-și activitatea în primul 
rînd de preocupările colectiviștilor pe 
linia producției, căminul cultural tre
buie să organizeze în același timp

timp, trebuie acordată o deosebită 
atenjie răspîndirll cunoștințelor agro
zootehnice mai ales, ca șl a celor de 
cultură generală, In rlndul colectiviști
lor.

Mal jos publicăm o parte din pro
gramul . căminului cultural din comuna

In același Cornești, raionul Ploiești.

tecă agricolă) pe tema: „Ce știm despre principalele 
plante care se cultivă în gospodăria noastră — grîu, 
porumb, cartofi, floarea-soarelüi?“ Jocuri distractive. Dans.

VINERI 1 IUNIE. — Conferință despre „Ziua interna
țională a mamei și copilului“, urmată de program artistic 
prezentat de școlari.

SlMBĂTĂ 2 IUNIE. — „Colectivistul — om înaintat al 
satului socialist“, expunere prezentată de un activist al 
comitetului raional de partid. Spectacol susținut de artiștii 
amatori.

DUMINICĂ 3 IUNIE. — Sărbătorim brigada fruntașă nr. 
3. — Activități educative pentru copii.

MIERCURI 6 IUNIE. — Sfatul specialistului: „Ce lucrări 
mai avem de făcut pînă la recoltări șl cum trebuie exe
cutate“.

JOI 7 IUNIE. — „Politica partidului nostru de dezvol
tare a agriculturii și de ridicare a nivelului de trai al ță
rănimii“ — expunere prezentată de un secretar al comi
tetului raional de partid. Program artistic.

SlMBĂTĂ 9 IUNIE. — Montaj literar: „Viața și opera 
lui I. L. Caragiale“.

DUMINICĂ 10 IUNIE. — Prezentarea cărții „Biblia pen
tru credincioși și necredincioși“. Film.

MARȚI 12 IUNIE, — Seară culturală închinată femeilor 
fruntașe din gospodăria noastră. Program artistic.

MIERCURI 13 IUNIE. — „Rolul fondului de bază în 
dezvoltarea gospodăriei colective“ — discuție în cercurile 
de citit.

JOI 14 IUNIE, — Joia tineretului. „Comuna Cornești în 
trecut și azi“ — expunere urmată de program artistic.

manifestări educative variate, cu o 
tematică largă. In felul acesta el e 
menit să răspundă necesităților satului 
colectivizat, contribuind la creșterea 
conștiinței socialiste a țărănimii.

( Continuare în pag. V-a)

(Din expoziția de afișe șl lucrări de grafică publicitară realizate 
de I. Molnar, deschisă în sălile Galeriilor de Artă din București, B-dul 
N. Bălcescu).

Nu de mult, Comitetul orășenesc 
de partid București a organizat o 
consfătuire în cadrul căreia s-a ana
lizat activitatea cercurilor literare 
din Capitală. Discuțiile care au avut 
loc cu acest prilej au dovedit pe 
deplin utilitatea unei asemenea ini
țiative menite să determine îmbu
nătățirea substanțială a muncii a- 
cestor cercuri.

în iimpul consfătuirii au ieșit în 
evidență realizările pozitive obținu
te de cercurile literare din București: 
organizarea unor folositoare schim
buri de experiență, ajutorul pe care 
membrii acestor cercuri l-au dat 
brigăzilor artistice de agitație, dis
cuțiile rodnice din unele cercuri ceea 
ce a avut drept rezultat îmbunătăți
rea lucrărilor prezentate. De ase
menea, s-a subliniat faptul că din
tre lucrările citite în aceste cercuri, 
unele au văzut lumina tiparului în 
publicațiile literare din Capitală. O 
inițiativă utilă a fost și organizarea 
unor procese literare, simposioane 
și seri de poezie, care s-au bucurat 
de un real succes în rîndurile oa
menilor muncii.

Dezbaterile au arătat că cercurile 
literare trebuie să-și concentreze pe 
viitor mai mult atenția asupra mi
siunii lor de a descoperi și promo
va talentele ivite din rindul oameni
lor muncii, de a folosi ou mai multă 
eficiență condițiile create pentru a- 
oeasta.

O asemenea sarcină poate fi în
deplinită însă numai de cercuri li
terare puternice, bine consolidate 
organizatoric, care să unească toate 
talentele din uzina, instituția sau ra
ionul în raza cărora își desfășoară 
activitatea. E necesar de aceea ca 
atît înainte cît și după înființare, 
activitatea cercului literar să se bu
cure de o largă popularizare, pen
tru ca toți aceia care năzuiesc spre 
literqtură să ia cunoștință de exis
tența acestei posibilități de a-și ma
nifesta și dezvolta aptitudinile. Da
toria aceasta revine în primul rînd 
celor care îndrumă un asemenea 
cerc : cluburilor, caselor de cultură.

consiliilor sindicale, comitetelor 
U.T.M., ajutate de casa de creație.

Nu trebuie să ne mulțumim însă nu
mai cu constituirea acestor cercuri 
literare și nici să considerăm un a- 
numit număr de cercuri drept satis
făcător. O asemenea greșeală au fă
cut tovarășii de la casa orășeneas
că de creație, care s-au îneîntat de 
faptul că pot raporta existența unui 
număr de peste 20 de cercuri lite
rare în Capitală, cuprinzînd nici mai 
mult nici mai puțin de 510 membri. 
Am avea de obiectat că numărul 
acestor cercuri nu e prea mare. Ne 
mai gîndim și la faptul că există în
treprinderi foarte mari, case de cul
tură unde nu funcționează de mult 
timp nici un cerc literar 1 La aceasta 
se adaugă și inactivitatea ori activi
tatea cu totul sporadică a unor 
cercuri literare care apar mai mult 
în statistici și dări de seamă.

Odată deci asigurată o mai ra
țională funcționare a acestor cercuri 
precum și înființarea cercurilor a- 
colo unde există reale condiții pen
tru aceasta, trebuie să fie acti
vizate serios cele care, pînă la 
consfătuirea amintită, existau nu
mai cu numele. Atenția trebuie în
dreptată nu numai către întreprin
deri și instituții, ci într-o măsură 
mult mai mare decît pînă acum și 
către școli și unele institute de în- 
vățămînt superior unde nu există 
încă o preocupare temeinică pentru 
dezvoltarea tinerelor talente litera
re. Să nu uităm că aptitudinile 
literare se manifestă foarte adesea 
la tinerețe și că ele trebuie de la 
început stimulate și orientate pe un 
făgaș cît mai rodnic. Un argument 
convingător în acest sens, credem, 
îl constituie debuturile promițătoare 
din ultimii ani ale multor elevi.

Care trebuie să fie conținutul ac
tivității cercului literar ? Bineînțeles, 
în genere, el nu se deosebește de 
conținutul întregii activități literare 
care se desfășoară în țara noastră. 
Aceleași sarcini generale stau și în 
fața scriitorilor încercați ca și în 
ittța celor care «e află abia la pri

mele versuri, chiar dacă deocamda
tă calibrul „armelor“ lor diferă. în 
același timp, bineînțeles, cercurile 
literare au și sarcini specifice, le
gate de îndrumarea și promovarea 
tinerelor talente.

Orientarea și îndrumarea activi
tății cercurilor are o însemnătate 
hotărîtoare și nu poate fi lăsată la 
voia întîmplării. Pe drept cuvînt, 
unii membri ai cercurilor literare 
și-au manifestat nemulțumirea față 
de modul nesatisfăcător în care 
Casa orășenească de creație. Uniu
nea Scriitorilor, conducerile unor 
case de cultură sau sindicate s-au 
ocupat de asigurarea unui conținut 
cît mai bogat activității acestor 
cercuri. Este foarte bine că o sea
mă de cercuri literare, îndeosebi 
cele din uzine, au adus o contribu
ție prețioasă la realizarea unor 
texte de brigadă, procese literare, 
recenzii și la organizarea de mani
festări literare. Aceasta este, așa 
cum am arătat, o latură importantă 
a activității unui cerc literar, un 
mijloc eficient pentru stabilirea unei 
legături cît mai temeinice a începă
torilor într-ale literaturii cu viața 
uzinei, a colectivului din rîndul că
ruia s-au ivit.

Sarcina principală a muncii unui 
cerc literar este dezbaterea com
petentă, adîncită, sistematică a lu
crărilor literare prezentate de mem
brii cercului.

Dar cine să-i ajute pe acești oa
meni, care sînt încă la început, să 
vadă slăbiciunile scrierilor lor, să 
descopere complicatele „secrete" 
ale măiestriei artistice, dacă nu 
scriitorii înșiși, tineri sau vîrstnici, 
aceia care au străbătut acest drum?

Angajamentul luat de Uniunea 
Scriitorilor de a repartiza pe lîngă 
fiecare din aceste cercuri literare 
cîte un scriitor sau critic literar a 
lost de aceea primit cu bucurie. A- 
semenea angajamente s-au mai luat 
însă de către unii scriitori și nu în
totdeauna au fost îndeplinite pînă 
kr capăt. Uniunii Scriitorilor nu-i

este indiferent felul în care cresc 
tinerele talente în cercurile literare, 
căci acești oameni, aflați acum abia 
la începutul drumului, constituie re
zerva sa de cadrș.

Sprijinul dat de Uniunea Scrii
torilor nu poate să se reducă 
numai la repartizarea unor scriitori 
pe lîngă cercurile literare. Revista 
„Luceafărul" are misiunea să se o- 
cupe mai pe larg, să dea o atenție 
mai mare modului în care își desfă
șoară activitatea aceste cercuri, ni
velului artistic și ideologic al lucră
rilor care se citesc aici, spiritului 
discuțiilor care au loc pe marginea 
lor, pregătirii ideologice și culturale 
a membrilor. Această sarcină prin
cipală a revistei „Luceafărul", de 
care redacția nu s-a achitat pînă 
acum în măsura cuvenită, se poate 
realiza numai printr-o temeinică și 
permanentă muncă de îndrumare, 
prin urmărirea continuă a modului 
în care se dezvoltă tinerele talente 
djn cercurile literare. Necontenit, 
redacția trebuie să se preocupe de 
creșterea ideologică și literară a 
celor ce publică primele producții 
în coloanele revistei.

Ucenicia în cercurile literare nu 
înseamnă cultivarea exercițiilor ste
rile, nici pierderea în discuții inter
minabile asupra unor probleme 
pseudoliterare. Or, asemenea ten
dințe există în unele cercuri literare 
bucureștene. Lor li se asociază de 
multe ori cultivarea unei tematici 
minore, a unor șabloane poetice de 
mult uzate. Așa se explică de ce, 
de ani de zile, unii tineri, nelipsiți 
de talent, nu au reușit să dea încă 
lucrări valoroase, demne de a ve
dea lumina tiparului. Nu-i mai puțin 
adevărat că nici lucrările izbutite, 
inspirate din actualitate, nu sînt 
îmbrățișate întotdeauna cu atenția 
cuvenită de către unele revis
te literare și ziare. Publicarea aces
tor lucrări valoroase ar constitui un 
stimulent prețios nu numai pentru 
autorii lor, ci și pentru ceilalți 
membri ai cercurilor literare.

Firește, încurajarea nu trebuie să 
se realizeze în dauna calității. Nu 
pot fi promovate cu nici un chip 
lucrul de mântuială, lipsa unei 
munci îndelungate pentru a alege 
din miile de cuvinte pe acela „ce 
exprimă adevărul“, adică pe cel mai 
potrivit, mai expresiv.

„Tinerii scriitori, urmînd îndem
nul fruntașilor scrisului nostru, să

se deprindă, în munca grea asupra 
paginii, să facă „ucenicie neîntrerup
tă, pe toată viața" pentru a-și per
fecționa măiestria — a spus tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej în „cu- 
vîntarea la Conferința pe țară- a 
scriitorilor. Criteriul de apreciere ă 
unei opere de artă nu este numărul 
de pagini, ci mesajul și fondul ei 
de idei, strălucirea ei artistică“.

îndemnul acesta plin de învăță
minte, de grijă și prețuire pentru ta
lentele tinere, indică cu precizie 
drumul pe care trebuie să-l urineze 
cei care vor să se afirme pe tărîmul 
literaturii. Experiența literară se cîș- 
tigă odată cu dezvoltarea orizon
tului ideologic și cultural, odată 
cu creșterea fiecăruia dintre înce
pătorii pe tărîmul scrisului ca om 
al zilelor noastre, ca harnic con
structor al socialismului.

înființarea de către Casa orășe
nească de creație a unui lectorat 
pentru membrii cercurilor literare e 
o măsură binevenită. Tematica ex
punerilor care se țin în cadrul a- 
cestui lectorat trebuie să fie înșă 
mult mai cuprinzătoare decît s-a a- 
nunțat. Din această tematică nu pot 
lipsi expunerile care să facă mai 
temeinic cunoscute membrilor cercu
rilor literare unele probleme concre
te ale construcției socialiste ; ele 
trebuie să-i ajute să înțeleagă în 
toată profunzimea lor documentele 
de partid, pentru a descifra mai 
ușor sensul unor fenomene ale vie
ții pe care urmează să le transpună 
în scrierile lor.

Viața ridică an de an în fața 
scriitorului probleme tot mai com
plexe, îl obligă să deslușească fap
te și întîmplăii noi, îi solicită inter
venția în cele mai diferite domenii 
ale vieții contemporane.

Cine să răspundă acestor sarcini 
dacă nu un scriitor care trăiește din 
plin viața poporului său, un scriitor 
temeinic înarmat ideologic, un om 
de o înaltă cultură, un om capabil 
să valorifice la maximum toate 
energiile sale creatoare, tot talen
tul său pentru a realiza aceie onete 
în care să pulseze din plin realita
tea zilelor pe care le trăim !

Prima treaptă în formarea ur.ui a- 
senienea scriitor e deseori cercul li
terar. E aceasta o mînclrie și in a- 
celași timp o mare răspundere.

N. STOIAN
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Lucrările plenarei 
Consiliului Central al Sindicatelor

în sala Palatului R. P. Romîne au 
început miercuri dimineața lucrările 
plenarei Consiliului Central al Sin
dicatelor.

La lucrări iau parte peste 2.300 de 
persoane: membrii Consiliului Cen
tral al Sindicatelor și Comitetelor 
Centrale ale uniunilor sindicatelor, 
președinți ai Consiliilor regionale și 
locale ale sindicatelor, președinți de 
comitete ale sindicatelor din uzine 
și fabrici, din gospodării agricole de 
stat și stațiuni de mașini și trac
toare, fruntași în întrecerea socia
listă.

La lucrările plenarei participă to
varășii Nicolae Ceaușescu, membru 
al Biroului Politic și secretar al C.C. 
al P.M.R., Leonte Răutu, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., membri ai C.C. al P.M.R. 
și ai guvernului, reprezentanți ai 
ministerelor și instituțiilor centrale, 
ai organizațiilor obștești.

Lucrările au fost deschise de to
varășa Elena Lascu, vicepreședinte 
al C.C.S.

Participanții la plenară au apro
bat următoarea ordine de zi:

1. Raport privind activitatea sin
dicatelor pentru îndeplinirea planu
lui de stat pe primele patru luni ale
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anului 1962 și sarcinile ce revin sin
dicatelor în lumina hotărîrilor adop
tate de plenara C.C. al P.M.R. din 
23—25 aprilie 1962 și a sesiunii ex
traordinare a Marii Adunări Na
ționale.

2. Raport privind activitatea cul- 
tural-educativă desfășurată de sin
dicate.

3. Referat privind activitatea sin
dicatelor în rîndul inginerilor și 
tehnicienilor.

4. Prezentarea execuției bugetului 
sindicatelor și a bugetului de asi
gurări sociale pe anul 1961 și a pro
iectelor de buget pe anul 1962.

5. Unele probleme organizatorice. 
Tovarășul Isac Martin, președin

tele C.C.S., a prezentat raportul la 
primul punct de pe ordinea de zi, 
tovarășul Vasile Mușat, vicepre
ședinte al C.C.S., raportul la cel de-al 
doilea punct, iar tovarășul Ion Co- 
toț, secretar al C.C.S., a prezentat 
proiectul planului de măsuri referi
toare la aceste două puncte de pe 
ordinea de zi.

In ședința de după amiază au 
început discuțiile în legătură cu ma
terialele prezentate.

Lucrările plenarei continuă.
(Agerpres)

Din activitatea comisiilor de femei
în cinstea Conferinței Nationale 

a Femeilor ce va avea loc la 14—16 
iunie a. c., comisiile de femei din 
satele și orașele regiunii București 
desfășoară o bogată activitate gos
podăreasca. în aceste zile, mii de 
femei lucrează la plantarea pomi
lor pe marginea șoselelor, la ame
najarea de spații verzi, la defrișa
rea terenurilor de mărăcinișuri etc. 
în circumscripția nr. 51 din Giur
giu femeile amenajează un salar 
pentru copii ; comisiile de femei din

în regiunea iași

Bagaiâ activitate cultural 
artistică a tineretului

raionul Lehliu au luat inițiativa în
frumusețării comunelor și satelor lor.

★
Colectivele social-culturale ale 

comitetelor raionale de femei din 
Săveni, Cimpulung și Gura Humo
rului — regiunea Suceava — au 
inițiat anul acesta o serie de ac
țiuni educativ-sanitare care se 
bucură de o largă participare în 
rîndul femeilor. Âstfel, la conferin
țele pe teme pedagogice, sanitare 
și politice ținute pînă acum au luat 
parte peste 12.000 de femei. La că
minele culturale din aceste raioane 
a fost organizat „Sfatul medicului" 
unde femeile primesc sfaturi cu pri
vire la îngrijirea lor și a copiilor, la 
alimentație, la prevenirea diferitelor 
boli. Aproape 5000 de femei parti
cipă la cursurile „Școala mamei".
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Sa pdl&jul vizitei 
doamnei Hartini Sukarno 

in țara noastră
Miercuri seara, Sukrisno, ambasa

dorul extraordinar și plenipotențiar 
al Indoneziei la București, a oferit, 
la reședința sa, o recepție în cinstea 
doamnei Hartini Sukarno și a 
grupului de personalități indonezie
ne care ne vizitează țara.

Au participat tovarășii : Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Romîne, 
cu soția, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, miniștri, 
conducători ai unor organizații ob
ștești, academicieni și alți oameni 
de știință, reprezentanți ai Sfatului 
popular al Capitalei.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
ai unor misiuni diplomatice acredi
tați la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

★
Miercuri dimineața, doamna Har

tini Sukarno, soția președintelui In
doneziei, și grupul de personalități 
indoneziene care o însoțesc au vi
zitat Palatul pionierilor din Capi
tală. Pionierii le-au 
primire, oferindu-le 
vate roșii, insigne 
obiecte lucrate de ei.

în aceeași zi, Iskandar, vice-mare- 
șal al aerului, ministrul comunica
țiilor aeriene din Indonezia, care o 
însoțește pe doamna Hartini Sukar
no, a vizitat stația de radiodifuziune 
de la Tîncăbești și Aeroportul Bă- 
neasa. (Agerpres)

făcut o caldă 
în dar cra- 

pionierești și

MOSCOVA 23 (Agerpres). — TASS 
transmite : S-a deschis cea de-a 12-a 
sesiune a Consiliului științific al In
stitutului unificat de cercetări nu
cleare de la Dubna. La lucrările 
Consiliului științific iau parte emi- 
nenți fizicieni din țările lagărului 
socialist.

Sesiunea este prezidată alternativ 
de următorii savanți : Dmitri Blo- 
hințev, membru corespondent al A- 
cademiei de Științe a U.R.S.S., di
rectorul Institutului unificat, prof. 
Heinz Barwich (R. D. Germană) și 
acad. Șerban Țițeica (R. P. Romînă), 
directori adjuncți.

într-o convorbire cu un corespon
dent al agenției TASS, Ivan Ciuvi- 
lo, șef-adjunct al laboratorului de 
înalte energii, apreciind referatele 
prezentate de Evghenia Kladnițkaia 
și Eduard Țîganov, a subliniat că 
elucidarea structurii nucleonilor — 
cele mai minuscule cărămizi ale e- 
dificiului universal — constituie una 
din principalele sarcini ale fizicii 
moderne a energiilor înalte. Una 
din concluziile ce se desprind din 
lucrările științifice efectuate este a- 
ceea că nucleonii — sau particulele 
elementare în genere — sînt forma
ții complexe. Ei nu sînt cîtuși de 
puțin mai simpli decît atomul.

Lucrările la care s-a referit ședin-

ța din 22 mai a Consiliului științi
fic, a spus Ciuvilo în încheiere, per
mit să se vorbească numai despre 
concluzii preliminare. Dar ele ca
pătă un interes deosebit prin con
fruntarea cu cercetările teoretice 
efectuate de fizicianul ungur Gabor 
Domokos (Dubna), de oamenii de 
știință sovietici Isaak Pomeranciuk, 
Vladimir Gribov și de cîțiva fizi
cieni occidentali.

Prof. Vaclav Petrilka (R. S. Ceho
slovacă) a prezentat un referat cu 
privire la ciocnirile neelastice ale 
mezonilor pi negativi cu nucleoni la 
energii înalte ale mezonilor pi.

Prof. Petrilka a comunicat că a- 
ceste lucrări au fost efectuate de 
către - fizicieni din R. D. Germană, 
R. P. Romînă, R. S. Cehoslovacă, R. 
P. Chineză și R. P. Mongolă. Con
cluziile desprinse de raportor con
firmă părerea teoreticienilor că nu- 
cleonul cuprinde o regiune centrală 
mai densă, denumită nucleu și o re
giune periferică — norul de mezoni. 
Dar aceasta nu constituie dezlega
rea definitivă a enigmei nucleonilor. 
Sînt necesare multe experiențe și 
mai subtile și mai cuprinzătoare, 
calcule teoretice și generalizări și 
mai complexe. O asemenea lucrare 
nu poate fi efectuată decît de oa
meni de știință din mai multe țări.
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Situația din Argentina
• Deputății aleși la 18 

meniului •
martie nu sînt lăsafl să intre In clădirea Paria« 
Demonstrații antiguvernamentale

AIRES 23 (Agerpres). — 
a ordinului președintelui 
privire la suspendarea

tale și intonau imnul național. Po
liția a folosit pentru a-i împrăștia 
gaze lacrimogene șl jeturi de apă.

Președintele Camerei Deputaților,

BUENOS 
Ca urmare 
Guido cu 
Congresului pînă la noile alegeri și 
pentru a preveni intrarea ta Par-. Olegario Becerra, a adresat minis- 
lamant a daputaților aleși la 18 mar
tie, în jurul clădirii Parlamentului au 
fost 
timp 
timă 
tulul 
tre deputății aleși la 18 martie.

In acest timp, în afara clădirii 
Parlamentului, grupuri mari de de
monstranți îl sprijineau pe deputății 
care voiau să pătrundă în clădire. 
Demonstranții, anunță agenția Reu
ter, scandau lozinci antiguveinamen-

postate unități polițienești. In 
ce vechiul Congres ținea o ul- 
ședință, în clădirea Parlamen- 
au reușit să pătrundă trei din-

Irului afacerilor interne un protest 
împotriva blocării clădirii Parlamen
tului de către unitățile poliției. Tot
odată, el a anunțat pe șeful statu
lui că adunarea „a rupt toate legă
turile cu puterea executivă*.

Un deputat dintre cei aleși la 18 
martie — Roberto Galeano — a de
clarat presei că, în ciuda manevre
lor guvernului, Congresul se va în
truni totuși „undeva la Buenos Ai-

Cocteil oferit de ambasadorul 
R. P. Ungare la București
Ambasadorul Republicii Populare 

Ungare la București, Bela Nemety, 
a oferit miercuri un cocteil cu pri
lejul plecării sale definitive din R.P. 
Romînă.

Au participat tovarășii Corneliu 
Mănescu, Ilie Murgulescu, Gogu Ră- 
dulescu și Alexandru Sencovici — 
miniștri, conducători ai unor insti
tuții centrale și organizații obștești, 
oameni de cultură.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați Ia București 
și alți membri ai corpului diploma
tic. (Agerpres)

La Minsk a fost pus în funcțiune 
un reactor atomic

La Casa de cultură a tineretului 
și studenților din Iași se desfășoară 
o bogată activitate cultural-artistică. 
Aproape 350 de tineri sînt cu
prinși în cele 14 cercuri de cor, 
dans, teatru, estradă, cineclub. etc. 
Periodic, colectivele Teatrului Na
țional „Vasile Alecsandri“ și Operei 
de Stat prezintă atei- spectacole. Ex
punerile pe teme interne și externe, 
conferințele despre probleme de 
știință și literatură, recenziile de 
cărți, audițiile muzicale, spectaco
lele cinematografice și alte mani
festări atrag zilnic la Casa de cul
tură sute de tineri și tinere.

Numeroase manifestări 'cultural- 
artistice au loc și în celelalte loca
lități din regiune. La clubul Fabri
cii de rulmenți din Bîrlad, de pildă, 
s-a deschis de curînd cea de-a 10-a 
expoziție de artă plastică. Cele a- 
proape 100 de lucrări realizate de 
artiștii amatori din fabrică înfăți
șează aspecte din munca și viața lor.
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Sate electrificate
TG. MURES (coresp. „Scînteli*). 

— în ultimul timp a fost introdusă 
lumina electrică în satele Ciumani, 
raionul Gheorghleni, Căpîlna de 
Sus și Bălcaciu, raionul Tîrnăveni, 
Medișor, Brădești, Corund, raionul 
Odorhei, precum și în alte 7 sate 
din regiune.

în vederea bunei aprovizionări cu 
energie electrică, la Șona, raionul 
Tîrnăveni, s-au executat lucrări de 
racordare la sistemul energetic 
țional. la Bogata de Mureș și 
pău, raionul Luduș, s-a extins 
țeaua de joasă tensiune pe o 
tantă de peste 7 km.

Activitatea științifică a cadrelor didactice 
în strînsă legătură cu cerințele producției

(Urmare din pag. IV-a)

te,

na- 
Ci- 
re- 

dis-

iar altele nu urmăresc introdu
cerea în practică a unor rezultate 
valoroase pe care le-au obținut în 
munca de cercetare, cedează ușoi 
în fața inerției și rutinei unor teh
nicieni. Astfel, catedra de tehnolo
gie a pielii, blănurilor ' și extracte
lor tanante, din cauza unei atitudini 
birocratice a direcției de speciali
tate din Ministerul industriei Ușoa
re, nu și-a văzut nici pînă în pre
zent aplicat în practică un proce
deu original de tăbăcire formol 
crom-tanin, deși inginerii și munci
torii de la întreprinderea „Partiza- 
nul"-Bacău au contribuit la efec
tuarea probelor industriale și au a- 
preciat pozitiv rezultatele obținute 
în timpul experimentării ei.

încheierea colectivizării agricultu
rii în țara noastră ptine și în fața 
oamenilor de știință probleme noi 
și de mare însemnătate. Este indi
cat ca și institutul nostru să-și spo 
rească aportul la rezolvarea proble
melor legate de dezvoltarea meca
nizării agriculturii, de alimentarea 
cu apă a gospodăriilor colective, în
făptuirea construcțiilor hidroteh
nice, de electrificare a satelor etc. 
Facultatea de chimie industrială, 
care a neglijat pînă în prezent cer
cetările în domeniul îngrășăminte
lor chimice și al luptei împotriva 
dăunătorilor, va trebui să acorde

întreaga atenție realizării de lucrări 
științifice care să sprijine efortul 
oamenilor muncii din agricultură 
pentru obținerea de recolte mari. 
Cîteva direcții de cercetare ca : noi 
sinteze de antidăunători, folosirea 
deșeurilor industriale în agricultură, 
etc. ar putea fi imediat abordate. 
Pentru rezolvarea eficientă și în ter
men scurt a acestor probleme am
ple socotesc că trebuie organizată 
colaborarea unor colective mai largi 
de specialiști din filiala Iași a 
Academiei R.P. Romîne, Institutul 
agronomic, din institutul nostru și 
din alte unități de cercetare și 
proiectare din oraș.

Legînd puternic cercetarea știin
țifică de realitățile construcției so
cialiste din țara noastră, folosind 
judicios baza materială creată, 
laboratoarele proprii și din uzine, 
colaborînd cu 
de cercetare de 
și unind forțele științifice din 
mai multe catedre j 
mai importante probleme, vom ține 
pasul cu dezvoltarea rapidă și mul
tilaterală Pe care o cunoaște știința. 
Cadrele noastre didactice înțeleg din 
ce în ce mai mult această cerință și 
sînt hotărîte să-și îmbunătățească 
stilul de muncă, să-și lege cercetările 
de viață pentru a participa în mod 
activ, alături de întregul popor, la 
marea operă de construcție a so
cialismului ce se făurește, sub con
ducerea partidului, în patria noastră.

La Minsk, într-o pădure de pini, acolo 
unde în anul 1944 s-a format „căldarea 
de la Minsk" în care au fost încercuite 
trupele hifleriste, s-a ridicat un orășel 
științific. Aici a lost pus în funcțiune lyi 
reactor atomic. „Este simbolic faptul' că 
tocmai aici s-a ridicat orășelul științific, 
scrie corespondentul ziarului „PRAVDA", 
că tocmai aici puternicul atom a fost si
lit să pună inepuizabila sa energie în 
slujba omului".

La construcția reactorului au participat 
muncitori și savanți din R.S.F.S.R., Ucrai
na, Estonia, Letonia, Gruzia și Armenia. 
Inima întregii instalații se află în spa
tele unui zid masiv. Așa-numita zonă 
activă a reactorului se află la mare a- 
dincime. Instalația poate funcționa nu
mai dacă este încărcată cu o anumită 
cantitate de substanțe fisionabile, nece
sară pentru începerea reacției în lanț. 
Construcția sa, precum și sistemul de au-

fomafizare și de control dozimefric asi
gură deplina securitate a personalului 
de deservire și exclude orice înrîurire 
dăunătoare asupra mediului înconjurător.

Luînd cuvintul la mitingul care a avut 
loc cu prilejul punerii în luncfiune a 
reactorului, V. Kuprevici, președintele 
Academiei de Științe din R.S.S. Bielo
rusă, a arătat că savanții din Bielorusia 
care fac cercetări în domeniul energeti
cii, fizicii, biologiei, fiziologiei și a semi- 
conductorilor au primit o nouă și puter
nică armă pentru dezvăluirea fainelor 
naturii.

PARIS. Numeroși cetățeni, strînși în fața Tribunalului militar suprem 
unde se judecă procesul căpeteniei bandelor O.A.S., exgeneralul Salan, 
cer aspra pedepsire a acestuia.

celelalte unități 
: profil similar

în jurul celor

Guyana britanică trebuie 
să devină independentă 

în acest an“
Declarația primului ministru 

Cheddi Jagan
NEW YORK 23 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția Reuter, 
Cheddi Jagan, primul ministru al 
Guyanei Britanice, a declarat la 22 
mai că, dacă Anglia nu va stabili o 
dată precisă pentru convorbirile în 
legătură cu viitorul Guyanei, pro-;- 
blema va fi prezentată spre exami
nare sesiunii Adunării Generale a 
O.N.U., la reluarea lucrărilor aces
teia.

în cadrul conferinței de presă pe 
care a ținut-o la New York, unde 
se află în prezent, Cheddi Jagan a 
informat că Guyana Britanică tre
buie să devină independentă îna
inte de sfîrșitul acestui an.

J)

Mondialelor^
in- 
de

Agențiile 
ternaționale 
presă transmit 
zilnic vești des
pre marele eve
niment fotbalis
tic al anului — 
turneul final al 
celui de-al 7-lea 
campionat mon

dial care începe în ziua de 30 mai. 
In Chilă, unde va avea loc confrun
tarea celor mai bune echipe națio
nale de fotbal din lume, pregătirile 
au fost terminate. Iată pe scurt cî
teva spicuiri din ultimele telegrame 

'Smite.
9 După escala făcută la San Jose 

(Costa Rica), selecționata de fotbal 
a U.R.S.S. a plecat cu avionul la 
Barranquila (Columbia) pentru a 
susține joi un meci de verificare cu 
echipa America. Fotbaliștii sovietici 
sînt așteptați să sosească vineri la 
Arica (Chile), uride au loc întîlnirile 
grupei I. în timpul jotftilui de la San 
Jose portarul Maslacènko, rezerva 
lui Iașin, s-a accidentat.

• La Santiago au sosit echipele

Iugoslaviei, Spaniei și R. S. Ceho
slovace.

o La lotul cehoslovac s-au mai a- 
dăugat alți 4 jucători : Kvasnak, 
Borovicka, Bomba și Schmucker, 
care inițial nu fuseseră selecționați.

®în cursul zilei de miercuri echi
pele Braziliei, Spaniei, Italiei au 
efectuat antrenamente de acomo
dare.

© Reprezentativa Chile a jucat cu 
formația Karlsruhe (R. F. Germană) 
pe care a îhVins-o cu 3-1.

» în Chile vremea se menține 
frumoasă în Ultimele zile. Brazilie
nii au declarat că ei se simt foarte 
bine. în schimb, antrenorul echipei 
Angliei, Waltet Winterbottom, a de
clarat ziariștilor că echipa sa se acli
matizează destul de greu.

» La Santiago au sosit președih- 
tele F.I.F.A., Stanley Rous, și alți 
conducători ai federației internațio
nale de fotbal.

® Organizatorii au luat măsuri 
pentru ca terenurile de joc să fie 
în perfectă stare. în caz de ploaie, 
terenurile vor fi acoperite cu pre
late speciale.

Campionatele 
internaționale de fir 

ale R. P. Romine
Pe poligonul Tunari au început

miercuri întrecerile celei de-a 7-a 
ediții a campionatelor internaționale 
de tir. ale R. P. Romîne, la care 
participă sportivi din 9 țări : 
U.R.S.S., R. P. Polonă, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană, R. P. Un
gară, R. P. Bulgaria, Anglia, Grecia 
și R. P. Romînă. Reprezentantul 
nostru Traian Cogut a cucerit pri
mul loc în proba de armă liberă ca
libru redus 60 focuri (culcat), cu un 
rezultat de 593 puncte. La fete, în 
aceeași probă, sportiva sovietică 
Kira Dolgoborodova s-a clasat pe 
primul loc cu o performanță remar
cabilă ■— 594 puncte. După prima 
manșă, la pistol viteză, conduc Fr. 
Kuhn, S. Kuhn (R.P.U.), M. Dumitru 
(R.P.R.) și R. Suleitnanov (U.R.S.S.) 
cu 293 puncte fiecare. Campionul 
olimpic de talere I. Dumitrescu a 
realizat după prima manșă 99 
puncte, H. Reder (R.D.G.) 97 puncte, 
I. Wherter (Anglia) 95 puncte.

((

IN OITEVA RÎNDURI
Echipa selecționată de rugbi a R. P. 

Romine a debutat cu o victorie în noua 
ediție à uCUjbei Păcii", învingind 
miercuri cu li—6 (3—0) echipa R. S.
Cehoslovace.

următoarea 
Geantă, P. 
Tamba, Fr.

Rachete spre centrul
numai cu ajutorul semna-Pămîntului
de asemenea posibilă crea-Cunoscutul om de știință sovie

tic D. V. Nalivkin a declarat că 
rachetele vor putea pătrunde pînă 
în centrul Pămîntului. El arată că 
rachetele subterane vor fi dirija
te de pe suprafața Pămîntului în
tr-un mod similar cu cel al diri
jării rachetelor cosmice. Rachetele 
vor transmite la suprafața Pămîn
tului semnale cu datele despre pro
prietățile straturilor geologice prin 
care vor trece.

Nu este exclusă posibilitatea ca 
racheta subterană să descrie mai 
întîi un cerc în interiorul Pămîn
tului și apoi să iasă la suprafață 
și să aducă mostre din rocile prin 
care a trecut. Alte rachete vor pă
trunde vertical pînă în centrul

Pămîntului șl vor transmite toate 
datele 
lelor.

Este
rea unor proiectile gigantice cu 
uriașe rezerve de energie. Ele vor 
putea să parcurgă sub Pămînt 
10—12.000 de kilometri și chiar să 
foreze globul pămîntesc de la un 
capăt la altul.

tește, printre altele, că în curînd 
se împlinesc doi ani de la repri
marea demonstrației pașnice a oa
menilor muncii din Reggio Emilia, 
în urma căreia au fost uciși cinci 
antifasciști.

Cum vor fi primiți musafirii
nepoftiți

Condamnați pentru publicarea
unui manifest ’antifascist

Tribunalul din Ravena a con
damnat la patru luni închisoare 
pe Fuzignano F. Mazotti, primarul 
orașului, și pe șapte conducători ai 
organizațiilor democratice din loca
litate. Aceștia au fost deferiți 'tri
bunalului pentru că au publicat un 
manifest antifascist în care se ămin-

Tanchlști ai Bundeswehrului, 
care urmează să reînceapă în vara 
aceasta aplicațiile pe poligoanele 
engleze din Wales-ul de sud, nu 
se așteaptă la o primire caldă : 
peste 5.000 de organizații din în
treaga țară și-au anunțat dorința 
de a lua parte la demonstrația de 
protest împotriva prezenței trupe
lor Bundeswehrului pe pămîntul 
englez.

★

Astăzi ia Atena încep întrecerile Bal
caniadei de lupte clasice și libere la cara 
participă sportivi din R.P. Romînă, Gre- 
dia, R.P. Bulgaria, Turcia și Iugoslavia. 
Delegația sportivilor rotnini a sosit la 
Atena. Balcaniada programează în pri
mele două zilé Competiția de lupte cla- 
lice In care echipa romînă se va alinia 
cu următoarea formație (In ordinea ca
tegoriilor) : D. Pîrvulescu, I. Cernea, M. 
Schult«, V. Bularca, I. Țăranu. Gh. Po
povich N. Martinescu șl N, Pavai.

SImbătă au loc primele întreceri ale 
țnompetitiei de „ifbeze”. Echipa R-PJL «sw

componență : N. Cristea, Al. 
Poalelungi, C.

Boia, Crișan și
★

la Tirgoviște

Hathazi, Șt. 
I. Herman.

într-un meciMiercuri 
restantă contînd pentru campionatul cat. 
A de fotbal Știința Cluj a învins cu 1—0 
pe Metalul din localitate prin punctul 
Înscris in minutul 80 de Băluțiu.

*
Partidele desfășurate în cea de-a 11-a 

rundă a turneului internațional feminin 
de șah de la Suhumi s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Alexandra Nico- 
lau-Elisa Kakabadze 1—0 i Gaprindașvili- 
Iovanovici 1—0 ; Kusnir-Volțik 1—0 i 
Ceiakovskaia-Polihroniade remiză i Finta- 
'Asenova 1—0 i Konarkowska-Schameitata 
V-b.

„Cupa orașelor balcanice 
la box

SOFIA 23 (Agerpres). — Pe sta
dionul „Drujba”, în fața unui mare nu
măr de spectatori, aseară s-a desfășurat 
prima reuniune din cadrul celei de-a 3-a 
ediții a competiției de box „Cupa orașe
lor balcanice', la care participă pugiliști 
din R. P. Romînă, R. P. Bulgaria ți 
Turcia. Șase din cei 8 pugiliști romini care 
au evoluat in prima reuniune au obținut 
victorii, calificîndu-se pentru finale, 
înainte de limită au cîștigat C. Ciucă și 
N. Puiu. Primul l-a Învins prin KO pe 
Alpan (Turcia), iar Puiu prin abandon pe 
Ergonul (Turcia). Au obținut 
puncte Mihalik, Dinu, Monea 
Pentru finalele programate 
s-au mai calificat, fără luptă, 
ți Mariuțan. Acesta din urmă urmează 
să-l Intîlnească pe campionul bulgar 
Pandov. N. Stoenescu și V. Badea au 
fost eliminați,

victorii Ia 
ți Nicolau, 
astă-seară 
Gheorghiu

întâlnire cu Pablo Neruda
Moscova... Sofia... Roma. Escală 

de 48 de ore la Praga, din care 
i-am furat zece. Pablo Neruda mă 
asigură că nu am abuzat. „Atîția 
prieteni am în Romînia și atît de 
dragă îmi este țara voastră — îmi 
spune — încît încerc sentimentul 
că mă aflu acolo, în Bucureștiul 
optimist, în umbra brazilor de la 
Sinaia, în bătaia soarelui care in
vadează litoralul...“ Va rămîhe în 
Italia pînă-n preajma marelbi Con
gres pentru dezarmare generală și 
pace de la Moscova din iulie. 
„Cred că va constitui un eveni
ment de prim ordin“.

în zece ore se pot discuta mul
te. Despre literatură, despre artă, 
dar, în primul rînd, despre ceea 
ce Neruda numește „viața de toa
te zilele a omenirii". Această via
ță îi apare ca o luptă permanen
tă, sub forme de o varietate infi
nită, împotriva Umbrelor ce ame
nință creația, bucuria de a dărui 
bucurie. I se pare foarte semnifi
cativ, de pildă, că scriitori dintre 
cei mai inleresanți ai Americii La
tine — Carpentier și Carlos Fuen
tes — au „izbucnit“ în anii din ur
mă în Cuba, acolo unde palpită 
libertatea, și în Mexic, unde Siquei
ros — unul dintre artiștii cei mai de 
seamă ai epocii noastre *— se mai 
află încătușat între gratii. I se pare 
deopotrivă plin de sensuri majo
re faptul că a răsărit — și subli
niază : „acum, după Congresul 
al XXII-lea al P.C.US.” — o în
treagă pleiadă de tineri poeți so
vietici, inovatori, cu o tematică în
drăzneață.

Sînt optimist, spune marele poet 
chilian, nu pentru că aș fi eu în
sumi poet, dar, după cum se știe, 
cînd muzele vorbesc, amuțesc tu
nurile.

A rămas o clipă pe gînduri, apoi 
mi-a cerut ultimele amănunte asu
pra desfășurării evenimentelor 
Spania.

— De 
flectează
mai cunoscut 
o asemenea 
gur, este abia un început. După 
cum trebuie să ne așteptăm că e- ei practice materiale, indiferent 
venimentele care au loc în ulti- dacă încetarea grevei se va pro
mote săptămîni în Spania să pună duce mai curînd sau mai tîrziu, 
în mișcare opinia publică din ță- mișcarea, prin amploarea ei, a de-

spa- 
bu-

De la corespondentul 
nostru la Praga

se sem- 
în în- 

Americă

,|lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|l1'
americane de la 

Pablo Neruda a făcut un gest

perspective sînt în legă- 
alegerile prezidențiale din

american se manifestă cu cea mai 
mare energie. Betancourt nu poate 
să apară într-o adunare publică 
fără a fi fluierat. Partidul său, 
„Acțiunea democratică", este ca 
și lichidat.

La Caracas apare ziarul „El 
Nacional", în general cu tendințe 
progresiste. Faptul că nu este în
feudat monopolurilor americane i’-a 
conferit prestigiu și un mare ti
raj. Motiv pentru care Nelson Roc
kefeller a încercat să-l cumpere, 
oferindu-i lui Miguel Otero Silva 
— proprietarul lui „El Nacional“, 
fabuloasă sumă de 14 milioane de 
dolari. Ei bine, Silva a respins tîr- 
gul. Exemplul mi ee pare edifica-

monstrat conștiința, capacitatea de 
luptă a poporului spaniol, inevita
bilitatea prăbușirii lui Franco.

Neruda vorbește cald, cu pasi
une despre situația din America 
Latină.

Mai zilele trecute, muncitorii din 
provincia Chimborazo din Ecuador 
au cîștigat o grevă. Dar Ecuado
rul nu este un caz Izolat. Gtevé și 

révolte 
naledză 
tréaga 
Latină.

— Au apărut 
fenomene noi. 
după sesiunea 
Conferinței intér- 
Punta del Este? tor pentru starea de spirit din Ve

nezuela șl nu numai din Vene
zuela.
— Ce 
tură cU 
Chile ?

— ih 
spun că alegerile vor avea loc în 
1964, dar de pe acum se remarcă 
o anume agitație în rîndurile drep
tei. La Ultimele alegeri, partidele 
burgheze au pierdut un mare nu
măr de voturi și este de așteptat 
că vor încerca să se regrupeze. 
Frontul comunist-socialist, care este 
cea mai importantă forță politică 
democratică din Chile, luptă pentru 
crearea unui front popular. Reali
zarea unui astfel de front este ne
cesară în toate țările Americii La
tine, unde popoarele cer 
mult reforme structurale și 
tode reformiste.

— M-am înșelat cumva, 
firmația de 
birii noastre 
stil ? Muzele 
tunurilor.

■f “ Firește, 
buni la ceva, a încheiat Pablo Ne
ruda, rîzînd. Dar dacă avem pace, 
o datorăm în primul rînd forței pe 
care o reprezintă Uniunea Sovie
tică, țările socialiste, conștiințele 
luminate din întreaga lume.

L-am regăsit pe marele poet 
chilian așa cum l-am cunoscut : 
mereu tînăr, plin dé vigoare.

— Un cuvînt pentru Romînia. 
M-a corijat, cu un surîs cald : 
— Nu un cuvînt, ci inima mea.

HORIA LIMAN

iile capitaliste. Pe teritoriul 
niol mișună americanii. în 
zunarele lui Franco foșnesc . dola
rii americani. Dar Spania este o 
țară a mizeriei absolute. Și poporul 
ei nü lirai poate suporta franchis- 
mul, oare l-a adus la ultima expre
sie a degradării materiale. Am Vă
zut, în 1934, ce înseamnă o repre
siune în Spania. Răscoala izbucnise 
în Asturia. Se 
declarase starea 
excepțională în 
întreaga țară. 
Intr-o zi, pe o 
stradă din cen
trul Madridului, 
adică foarte de
parte de focarul răscoalei minerilor 
a.sturieni, o mașină a poliției a o- 
prit în fața unui bloc. Apoi o voce categoric, ca pentru a înlătura un 
sinistră a început să urle liă mega
fon : „In blocul nr. 16, la etajul 5, 
se află o fereastră deschisă. închi
deți imediat“. După o pauză de cî- 
teva clipe, somația s-a repetat. Era 
un bloc de locuințe. Poate că fe
meia din apartamentul cu fereas
tra deschisă se afla în bucătărie 
și nici măcar nu auzea. Poate că 
nici nu se afla cineva acasă. To
tul a durat cîteva clipe. Apoi au 
urmat cîteva rafale de mitralieră 
asupra tuturor ferestrelor și întreg 
imobilul a fost ciuruit de gloanțe. 
Asta am văzut cu ochii mei.

Și asta s-a întîmplat pe vremea 
cînd Franco nu era decît un sim
plu colonel, însărcinat, ce e drept, 
tocmai cu reprimarea răscoalei 
din Asturia. Imaginează-ți ce poa
te fi o represiune acum, cînd fas
cismul franchist simte că-i fuge 
terenul de sub picioare, cînd po
porul este dezarmat. De aceea, 
este cu atît mai impresionantă ri
dicarea maselor spaniole. Fapt este 
că apelurile partidului comunist au 
găsit un ecou adînc. Marea miș
care de solidarizare cu minerii din 
Asturia a cuprins pe socialiști, 
democrat-creștlni, monarhiști libe
rali, progresiști liberali, pe stu- 
denți, scriitori, actori, ba chiar și 
o parte din ierarhia catolică, 
sprijinul principal al dictaturii 
franchiste. Indiferent de rezultatele

corp impur.
— Punta del Este q fost o mas

caradă. Ea a pus sub lumina re
flectorului șubrezenia politicii 
nord-americane, falimentul diplo
mației Departamentului de Stat. In 
ciuda momelii cu dolari, situația 
este astăzi cu mult diferită, în ra
port cu aceea dinaintea revoluției 
cubane. Lacheii cei mai supuși ai 
S.U.A. se clatină. Ceea ce se în- 
tîmplă în Argentina este destul de 
edificator. In Brazilia este intere
sant de urmărit evoluția mișcării 
țărănești. Intr-o serie de regiuni, 
țăranii au ocupat pămînturile lati
fundiarilor și au intrat în ele cu 
plugul. Situația din Venezuela 
este caracteristică pentru întrea
ga Americă Latină. Dictatura lui 
Gomez 
Jimenez 
lupta 
Romulo 
voit să promită o serie de refor
me, sub firma „democrației repre
zentative". Răscoala izbucnită re
cent a dovedit însă că regimul lui 
Betancourt nu este reprezentativ, 
nici democratic. înșiși partizanii 
lui l-au părăsit, Betancourt rămî- 
nînd numai cu sprijinul partidului 
ultrareacționar social-creștin. Deși 
este una din cele mai bogate țări 
din America Latină, datorită ma
rilor ei zăcăminte de petrol, Ve
nezuela este dependentă de Stan
dard Oii, Venezuela este însă și 
una din țările sud-amerlcane în 
care ura împotriva imperialismului

din

tot mai 
nu me-

sau a- 
convor-la începutul 

era doar o floare de 
nu pot astupa țevile

primul, rînd aș vrea să

re- 
n-a 
de 

desi-

Perèz 
fost înlăturate prin 

lor,

la războiul civil, 
Neruda, Spania 

o mișcare 
amploare ;

și aceea a lui
au

papcxiului. Urmașul 
Betancourt, s-a văzut ne-

Poeții sînt însâ și ei
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de dezarmare
la Genevade

ÎN CIUDA TERORII FRANCHISTE

GENEVA 28 (Agerpres). — Comi
tetul pentru măsurile care contri
buie la destinderea încordării inter
naționale a încheiat în cea de-a 
șaptea ședință a sa din 23 mai 
dezbaterile în problema ordinei de 
zi a lucrărilor sale ulterioare, 
ședința din 23 mai au luat 
reprezentanții Poloniei, 
Angliei, Bulgariei, S.U.A., 
U.R.S.S., Italiei și Suediei.

însemnătatea problemei puse în 
discuție — a declarat reprezentan
tul Poloniei — se explică prin fap
tul că în momentul de față comi
tetul se află la o răspîntie și trebuie 
6ă rezolve problema direcției în care 
să meargă — spre un nou impas al 
lucrărilor, sau spre discutarea rod
nică a problemelor importante a 
căror rezolvare poate aduce o con
tribuție însemnată la destinderea 
încordării internaționale. In această 
ordine de idei, delegatul Poloniei a 
acordat o deosebită atenție explică
rii prevederilor planului de creare 
a unei zone denuclearizate în cen
trul Europei, prezentat de Republica 
Populară Polonă.

Și alți delegați au vorbit despre 
marea importanță a găsirii unei 
ieșiri din impasul care s-a creat în 
problema ordinei de zi a lucrărilor 
ulterioare ale comitetului.

Făcînd bilanțul discuțiilor, repre
zentantul sovietic V. A. Zorin a ana
lizat cauzele dificultăților ivite și a 
indicat modalitățile de ieșire din 
situația creată.

V. A. Zorin a propus să se inClu- 
'dă pe ordinea de zi a comitetului 
probleme în care statele membre

In 
cuvîntul 
Canadei, 
Nigeriei,

Pentru o lume 
fără arme

Programul Consiliului birman 
pentru dezarmare

RANGOON 23 (Agerpres). — Con
siliul birman pentru dezarmare a 
adoptat programul său de activitate 
în care subliniază că scopul con
siliului este să lupte pentru dezar
marea generală și totală, pentru o 
lume fără războaie și armament

Răspunzînd la întrebările cores
pondenților, U Ko Ko Dji, vicepre
ședintele Consiliului, a condamnat 
experiențele nucleare efectuate de 
S.U.A. ca încercări de a împiedica 
realizarea dezarmării generale și 
totale.

Vorbind despre planul sovietic al 
'dezarmării generale și totale, U Ko 
Ko Dji a subliniat că „el este un 
plan cît se poate de complet, care 
asigură dezarmarea totală".

Să se țină seamă de noile 
date ale științei !

LONDRA. 23 (Agerpres).—La 22 mal, 
un număr de membri al Parlamen
tului englez au cerut în Camera Co
munelor ca guvernul sä pună capăt 
exploziilor nucleare și sä încheie un 
acord cu privire la Interzicerea ex
periențelor nucleare, fără a se crea 
grupuri internaționale de inspecție 
la fața locului.

Laburista Barbara Castle a atras 
atenția primului ministru asupra 
faptului că seismologul american 
prof. Lewis Don Leet a elaborat o 
nouă metodă de detectare a explo
ziilor nucleare subterane. Aceasta 
înseamnă, a spus în continuare 
Castle, cä sistemul de verificare a- 
supra căruia Insistă în prezent gu
vernele puterilor occidentale nu 
constituie o necesitate.

Alegeri
în Sierra Leone
FREETOWN 23 (Agerpres). — La 

22 mai s-a desfășurat în statul 
african Sierra Leone prima parte 
a alegerilor generale. A doua parte 
a alegerilor va avea loc la 25 mai.

La alegeri participă patru parti
de : Partidul ; poporului din Sierra 
Leone, condus de Milton Margai, 
actualul prim ministru, partidul 
Congresul poporului, principalul 
partid de opoziție, condus de Siaka 
Stevens, Partidul progresist unit și 
Mișcarea independentă progresistă 
din Sierra Leone.

Partidul care se situează pe po
ziția cea mai fermă împotriva co
lonialismului, sub formele sale 
vechi și noi, este Congresul poporu
lui. El cere modificarea radicală a 
constituției, respingînd totodată ca
tegoric orice acord militar cu An
glia sau cu alte țări membre ale 
blocurilor militare occidentale.
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ar putea adopta ho- 
în afară de aceasta,

ale comitetului 
tărîri practice, 
a subliniat reprezentantul sovietic, 
ordinea de zi a comitetului trebuie 
să corespundă principiilor de des
fășurare a lucrărilor sale care au 
fost stabilite de comun acord.

Nimeni nu poate nega și nici n.-a 
negat în cursul discurilor, a subli
niat V. A. Zorin, că problemele pre
zentate de delegația sovietică, și în 
primul rînd problema preîntîmpi- 
nării răspîndirii continue a armei 
nucleare, corespund întrutotul tutu
ror acestor criterii. Puterile occi
dentale continuă insă să insiste asu
pra discutării altor probleme vădit 
inacceptabile, încercînd mereu să 
reducă în cele din urmă totul la 
crearea pe teritoriile altor țări a 
posturilor de control care le sînt ne
cesare în scopuri de spionaj.

Pentru a urni problema din punc
tul mort, a continuat reprezentan
tul U.R.S.S., este necesar prin ur
mare să se găsească o soluție de 
compromis. Din acest punct de ve
dere merită atenție propunerile fă
cute în ședința din 22 mai de re
prezentanții Suediei și Indiei. Deși 
propunerea suedeză cu privire la 
discutarea unora din aspectele cele 
mai litigioase ale problemei privind

o agresiune prin surprindere pro
voacă o serie de îndoieli, delegația 
sovietică este gâta să o examineze, 
în cadrul propunerii Indiei ca a- 
ceastă problemă să fie discutată 
concomitent cu problema preîntîm- 
pinării răspîndirii în continuare a 
armei nucleare. Delegația sovietică 
consideră că discuția trebuie în
cepută cu problema împiedicării răs
pîndirii armei nucleare.

în încheiere V. A. Zorin s-a de
clarat de acord să discute cu cel 
de-al doilea copreședinte al Comi
tetului celor 18 pentru dezarmare — 
reprezentantul S.U.A. — formularea 
punctului următor de pe ordinea de 
zi a comitetului pentru măsurile care 
contribuie la destinderea încordării 
internaționale, pe baza propunerii 
de compromis a delegatului Indiei.

La sfîrșitul ședinței s-a hotărît ca, 
pe baza propunerii Indiei, copre
ședinții să pună de acord recoman
dări acceptabile pentru ei în legă
tură cu lucrările ulterioare ale co
mitetului pentru măsurile care con
tribuie la destinderea încordării in
ternaționale.

La 24 mai va avea loc o nouă șe
dință plenară a Comitetului celor 18 
pentru dezarmare.

O® O-------------

HAVANA 23 (Agerpres). — Am
basadorul R. P. Romme la Havana, 
Mihai Magheru, a oferit un cocteil 
cu prilejul vizitei în Cuba a dele
gației Ministerului învățămîntului și 
Culturii formată din Pop Aurel, di
rector general adjunct al direcției 
generale a învățămîntului superior, 
conducătorul delegației, prof. ing. 
Constantin Dinculescu, rectorul Ins
titutului Politehnic din București, 
prof. dr. Theodor Ilea și C. Duhă- 
nescu, lector la Universitatea din 
București.

Au participat Antonio Nunez Ji-

menez, președintele Comitetului de 
organizare a Academiei de Științe 
din Cuba, dr. Jüan Marinello, recto
rul Universității din Havana, dr. 
Robert Guerra, decanul facultății 
de medicină din Havana, poetul Ni
colas Guillen, președintele Uniunii 
Scriitorilor, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
Ministerele învățămîntului și Sănă
tății, oameni de știință și alte per
sonalități.

Mișcarea grevistă din Spania 
coiițimiâ să ia amploare

ză că mișcarea grevistă în Cata
lonia s-a extins mult, numărul gre
viștilor ajungînd fa 20.000. Se con
sideră că în următoarele zile nu
mărul greviștilor va crește ca ur
mare a participării la grevă a oa
menilor muncii de fa transporturi
le urbane din Barcelona, care au 
declarat cä vor declara grevă dacă 
revendicările lor privind mărirea 
salariilor nu vor li satistâcute.

în cursul zilei de marți poliția 
franchistă a operat numeroase ares
tări. La Madrid au fost arestate 30 
de persoane, la Barcelona 9, In As
turia 7. Numeroase arestări de stu- 
denți au fost efectuate în ultimele 
zile 1a Barcelona și Madrid.

MADRID 23 (Agerpres). — „Gre
vele continuă în toate regiunile din 
Spania, cuprinse de cîteva săptă
mîni de cea mai vastă mișcare re
vendicativă din istoria regimului 
franchist" — arată agenția France 
Presse. Se constată o creștere 
puternică a mișcării greviste în 
zona industrială din Barcelona, 
în această regiune sînt în grevă 
20.000 de oameni ai muncii cărora 
11 s-au alăturat în ultimele 24 de 
ore muncitorii de la Fabrica de ma
șini de scris „Hispano-Olivetti“. La 
Bilbao continuă greva celor 20.000 
de oameni ai muncii. La întreprin
derea națională „Bazan“ din Gali
cia continuă greva „brațelor încru
cișate". In provincia Asturia, nu
mărul greviștilor se ridică la 35.000

Agenția France Presse sublinia-

MANIFESTUL P.C. DIN SPANIA

Concentrări de trupe S. E. A. T. O. 
ia granițele LaosuluiF

WELLINGTON 23 (Agerpres). — 
După hotărîrea Angliei și a Austra
liei de a trimite unități militare în 
Tailanda, sprijinind în acest fel ac
țiunile agresive ale S.U.A., guvern 
nul Noii Zeelande a anunțat adop
tarea unei hotărîri similare.

Primul ministru Holyoake a de
clarat la o conferință de presă că 
un batalion de parașutiști totalizînd 
circa 300 de oameni va fi pus în 
stare de alarmă, urmînd a fi expe
diat în Tailanda de îndată ce vor

fi perfectate toate aranjamentele 
necesare.

Vor fi puse de asemenea la dis
poziția autorităților tailandeze un 
număr de avioane de transport neo
zeelandeze aflate actualmente la 
Singapore, precum și o fregată.

Canada a anunțat în schimb, prin 
intermediul primului ministru Die
fenbaker, că nu intenționează să-și 
asume vreo obligație sau să trimită 
unități militare în Tailanda.

Fotografia reprodusă din revista engleză „THE GUARDIAN" înfăți
șează operațiunea de debarcare a primelor unități de soldați americani 
la Bangkok (Tailanda).

Răsfoind presa străină

MADRID 23 (Agerpres). — „Partidul 
comunist consideră cB perspectiva dez
voltării mișcării greviste pune In fața 
tuturor forțelor politice ale opoziției 
antifranchiste sarcina de a elabora de 
urgență în comun o soluție democra
tică, care să oglindească cu adevărat 
voința poporului, în scopul înlocuirii 
regimului lui Franco. In acest scop, el 
le propune o colaborare loială".

Prin aceste cuvinte se încheie mani
festul Partidului Comunist din Spania, 
difuzat la 22 mai Ia Madrid ți repro
dus de agenția France Presse.

Panică printre colonialiști

în regiunea din jurul

Presiuni americane 
în favoarea lui Chombe

LEOPOLDVILLE. După o între
rupere de cinci săptămîni, primul 
ministru al guvernului central con- 
golez Adoula și căpetenia separa
tiștilor katanghezi, Chombe, și-au 
reluat convorbirile la Leopoldville. 
Comentatorul diplomatic al agenției 
Associated Press, Marton, făcîndu-se 
după propriile-i recunoașteri, inter
pretul cercurilor Departamentului de 
Stat, exercită într-o formă abia voa
lată presiuni asupra lui Adoula, ară- 
tînd că în cazul cînd acesta nu va 
ajunge la un acord cu Chombe, ră- 
mînerea sa mai departe ca prim- 
ministru al Congoului este pusă sub 
semnul întrebării.

'PARIS 23 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Peste 300.000 de 
feroviari au declarat o grevă de 24 
de ore. Acțiuni greviste au, de ase
menea, loc la întreprinderile de 
transporturi urbane din Paris, la ar
senale și la întreprinderile militare,

HOLLANDIA (Irianul de vest) 
23 (Agerpres). — Potrivit relatări
lor agenției Reuter, autoritățile 
olandeze din Irianul de vest au 
recunoscut că în peninsula Vo- 
gelkop, 
orașului Teminabuan (a cărui 
eliberare de către torțele de 
partizani a fost anunțată de Con
siliul apărării al Indoneziei), 
se desfășoară lupte violente. 
Ciocniri între partizani și trupele 
olandeze, scrie ziarul din Am
sterdam „Het Paroot', au loc și 
pe alte porțiuni de litoral în lun
gime totală de peste 600 de mile.

îngrijorate de evoluția nefavo
rabilă a operațiunilor militare, 
autoritățile olandeze, transmite 
agenția Reuter, au hotărît eva
cuarea populației civile europe
ne din șase regiuni ale Irlanului 
de vest. Operațiunile de evacua
re au șl început.

precum și la întreprinderile de gaz 
și electricitate, unde oamenii muncii 
au hotărît să declare o grevă de 12 
ore în ziua de 29 mai. 4.000 de mun
citori de la serviciile medicale din 
Paris au manifestat marți în fața 
primăriei orașului.

La marile întreprinderi de auto
mobile „Renault" din Billancourt 
continuă de peste două luni grevele 
turnante.

Caracteristica principală a aces
tor mișcări constă în faptul că ele 
sînt organizate în comun de fede
rațiile sindicale 
Force Ouvrière.

C.G.T., C.F.T.C. și

LUCRĂRILE COMITETULUI
EXECUTIV U.I.S

DJAKARTA. In cadrul lucrărilor 
Comitetului Executiv U.I.S., la pri
mul punct de pe ordinea de zi „In
tensificarea activităților U.I.S. pentru 
solidaritatea internațională cu stu
denții Asiei în lupta lor pentru 
pace, împotriva imperialismului șl 
colonialismului, pentru drepturile 
democratice ale studenților și pen
tru reforma învățămîntului“, au luat

cuvîntul reprezentanți ai organiza
țiilor studențești din U.R.S.S., Bra
zilia, Australia, Cuba, R. P. Polonă, 
India, Japonia, al Uniunii generale 
a studenților din Africa neagră etc. 
Din partea studenților romîni a vor
bit Andrei 'Ștefan, conducătorul 
delegației U.A.S.R., care participă 
la lucrările acestui comitet.

De ce se cramponează imperialiștii 
în Irianul de vest

Colonialiștii olandezi persistă în refuzul lor de a recunoaște su
veranitatea Indoneziei asupra Irianului de vest, de a rezolva aceas
tă problemă pe calea tratativelor. Bucurîndu-se de sprijinul mate
rial și moral al aliaților lor din N.A.T.O., și în special de cel al 
S.U.A., colonialiștii transportă și concentrează trupe pe acest teri
toriu. Ei speră zadarnic că vor putea astfel infringe voința poporu
lui indonezian de a elibera pe frații săi din robia cotropitorilor străini. 
Peste 90 la sută din teritoriul Irianului de vest este cuprins de miș
carea de partizani. După cum s-a relatat în ziarul nostru de ieri, 
orașul Teminabuan din Irianul de vest a fost eliberat de către for
țele de partizani.

Revendicările juste ale poporului indonezian cu privire la res
tituirea Irianului de vest se bucură de sprijinul țărilor socialiste care 
consideră acest teritoriu ca parte inalienabilă a Republicii Indonezia. 
Intr-un articol pe care îl reproducem mai jos, săptămânalul vest-ger- 
man „DIE ANDERE ZEITUNG“ dezvăluie interesele monopolurilor 
străine, care stau în spatele acțiunilor colonialiștilor olandezi.

„Departe de Europa occidentală, 
la aproximativ 20.000 de km spre 
sud-est, scăldată de valurile Ocea
nului Pacific, se află una din cele 
mai mari insule ale pămîntului — 
Noua Guinee. Ea are o populație 
de circa 2.000.000 oameni care tră
iesc, în majoritatea lor, din pescuit 
sau lucrează pe plantații.

Partea apuseană a acestei insule 
— Irianul de vest — se mai află 
sub dominația olandeză deși, în 
baza acordului din 27 decembrie 
1949, Republicii Indonezia 1 s-a re
cunoscut suveranitatea asupra în
tregului teritoriu al Indoneziei.

Guvernul Olandei nu este însă de 
acord să renunțe fa vechile sale 
„drepturi'.

Ori de cîte ori problema Irianului 
de vest a fost ridicată la O.N.U., 
Statele Unite și celelalte puteri oc
cidentale au sprijinit interesele O- 
landei și au împiedicat adoptarea 
de rezoluții care să lezeze aceste 
interese.

S.U.A. au în Irianul de vest in
terese militaro-strategice. încă în 
1954, în perioada constituirii pactu
lui S.E.A.T.O., comentatorul ameri
can Baldwin a scris : „O hotărîre

politică care ar pune partea de vest 
a Noii Guinee sub administrația In
doneziei ar slăbi poziția S.U.A. în 
Pacific și ar constitui o nebunie 
strategică". Fostul șef de stat ma
jor al flotei militare a S.U.A., con
traamiralul Burke, a declarat fățiș 
în 1961 la o conferință de presă 
care a avut loc la Haga : „S.U.A. 
sînt fără îndoială interesate în men
ținerea Noii Guinee ca bază pentru 
flota sa, mai ales că în Asia de 
sud-est există 
pentru crearea 
baze'.

în ultimii ani, 
fost transformat într-un cap de pod, 
plin de armament, al S.U.A. în Pa
cific. în această regiune au și fost 
amenajate 16 aerodromuri militare, 
în numeroase porturi au fost crea
te baze pentru unități ale flotei, iar 
spre cer se înalță rachete. Un mare 
număr de depozite de armament și 
muniții împînzesc Irianul de vest. Și 
Olanda transportă aici armament de 
diverse tipuri. în ultimul an finan
ciar, guvernul olandez prevăzuse în 
buget suma de 28 milioane guldeni 
pentru achiziționarea de armament 
destinat Irianului de vest.

puține
unor

Irianul

posibilități
asemenea

re vest a

Dar nu numai din considerente 
militare Olanda, în alianță cu 
S.U.A., se cramponează cu atîta în
căpățînate de pozițiile din Irianul 
de vest și intenționează să-și men
țină aceste poziții. Un rol joacă și 
bogățiile naturale ale acestei insule.

însemnătatea economică a Irianu- 
lui de vest rezidă, în primul rînd, 
în rezervele de petrol cu a cărui 
extracție se îndeletnicește trustul 
petrolier american NNGPM (Nee- 
derlandsche Nieuw Guinee Petro
leum Maatschoppij). 60 la sută din 
acțiunile NNGPM la deține Standard 
Oil Company of New Jersey, iar 
40 la sută — capitalul olandez. 
In 1956, societății NNGPM 1 s-a 
concesionat un teritoriu cu o supra
față de 175.000 kmp, pe timp de 
75 de ani. Potrivit unor date oficia
le, trusturile străine au investit în 
industria petrolieră a Irianului de 
vest 117 milioane dolari, dar peste 
jumătate din această sumă a și fost 
recuperată din profiturile obținute 
de pe urma exploatării petrolului.

Mereu noi expediții olandeze și 
americane 
prospectare 
căminte de 
cupru, aur 
cantități considerabile în această 
insulă.

La începutul anului 1959, trustul 
United States Steel Corporation a 
început, împreună cu societăți o- 
landeze, exploatarea unor zăcămin
te de nichel, cobalt și de minereuri 
de fier din Irianul de vest. U.S.-Steel 
Corporation a obținut concesiuni de 
terenuri cu o suprafață de 283.000 
ha, pe termen de 75 ani. Investiții
le în această insulă cresc mereu. 
Și cea mai mare parte a acțiunilor 
minelor de uraniu se află In mîinile 
societăților particulare americane.

Extracția tuturor acestor materii 
prime costă extrem de Ieftin, pen
tru că în această parte a insulei

efectuează lucrări de 
pentru a descoperi ză- 
minereuri de fier, zinc, 
și argint, existente în

•xistă, într-o formă camuflată, mun
ca silnică. „Elita" o formează astăzi 
cel 18.000 de olandezi, care trăiesc 
în Irianul de vest șl dețin funcții de 
conducere.

Și Republica Federală Germană 
participă la exploatarea Irianului de 
vest. Nu de mult o delegație eco
nomică vest-germană a vizitat Iria
nul de vest în scopul — după cum 
le place membrilor el să se expri
me — „studierii în continuare a po
sibilităților economice ale acestei 
regiuni*.

în timp ce solul și subsolul a- 
cestei țări aduc bogății exploatato
rilor, populația băștinașă trăiește 
într-o mizerie de nedescris, în con
diții neînchipuit de primitive. Mun
citorii băștinași, care lucrează de 
la răsăritul pînă 1a apusul soare
lui, primesc pe zi o retribuție echi
valentă cu costul unei lingurițe de 
sare. Chiar o comisie parlamentară 
olandeză a recunoscut, într-un ra
port întocmit pe bază de cercetări 
1a fața locului, că în Irianul de vest 
retribuția muncii „se bazează pe 
discriminare rasială". Totuși cei ce 
au de lucru sînt considerați fericiți, 
pentru că majoritatea covîrșitoare a 
populației este alcătuită din șomeri. 
Epidemii îngrozitoare și malaria se
ceră în permanență mii de vieți. 
Mortalitatea infantilă este deosebit 
de ridicată : 50 1a sută din totalul 
noilor născuți mor din cauza sub- 
alimentației sau a bolilor.

Condițiile mizerabile de trai ex
plică de ce indignarea șl ura popu
lației Irianului de vest cresc zi de 
zi. Greve și acte de sabotaj, distru
gerea instalațiilor de telecomunica
ții și a podurilor, aruncarea în aer 
a depozitelor de armament — iată 
forme variate de luptă ale asu- 
priților. în unele regiuni operează 
de acum unități organizate de par
tizani.

Ocupanțli olandezi înăbușă cu 
cruzime orice manifestări ale dorin
ței de libertate a poporului. în în
treaga lume a devenit cunoscută 
monstruoasa răfuială din valea Ba- 
lim, unde unitățile de represiune o- 
landeze au pus fa cale un masa
cru înspăimîntător și au ars așe
zări întregi. Astăzi aceste locuri 
poartă denumirea de „Valea morțll". 
Cei răspunzători pentru masacru au 
fost însă distinși cu decorații“.

HAGA. După cum relatează ziarul 
„De Telegraaf“, pentru prima oară 
de la cel de-al doilea război mondial, 
trupe germane vor intra pe terito
riul Olandei pentru a participa la 
manevre. Săptămîna aceasta în pro
vincia Olanda de sud vor sosi patru 
batalioane ale Bundeswehrului. în 
zilele de 25 și 26 mai, ele vor lua 
parte împreună cu subunități en
gleze și olandeze la manevrele mi
litare organizate de comandamentul 
N.A.T.O. pentru Europa de nord.

LONDRA. In Anglia continuă să 
crească costul vieții. Indicele prețu
rilor cu amănuntul a crescut de la 
118 în luna martie la 120 în luna a- 
prilie. (Se ia drept 100 nivelul din 
ianuarie 1956).

DEMONSTRAȚIE ÎMPOTRIVĂ 

DISCRIMINĂRILOR RASIALE 

ÎN REPUBLICA SUD-AFRICAMA

JOHANNESBURG. Autoritățile 
sud-africane au interzis populației 
africane să participe alături de lo
cuitorii albi la un concert dat de 
cunoscutul dirijor și compozitor 
Igor Stravinsky. Protestînd împo
triva acestei noi acțiuni rasiste nu
meroși locuitori de culoare din Jo
hannesburg s-au strîns în fața sălii 
în care avea loc 
pancarte pe care 
„Arta este pentru

concertul purtînd 
se putea citi : 
toată lumea“.

Ministerul Cultu

COPENHAGA. O demonstrație 
do solidaritate cu greviștii spa
nioli. Peste 2.000 cetățeni din 
capitala Danemarcei au condam
nat regimul fascist al lui Franco. 
(Fotografia din stînga).

Fotografia de jos redă aspec
tul unei mine din Asturia unde 
muncitorii au încetat lucrul.

BERLIN. La 21 Mai, la Universi
tatea Humboldt din Berlin și-a în
ceput lucrările cea de-a doua con
ferință a bibliotecilor școlilor supe
rioare și institutelor științifice din 
țările socialiste. La această confe
rință participă delegații din R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. P. 
Polonă, R. P. Romînă, Uniunea So
vietică și R. P. Ungară.

DEMISII IN GUVERNUL SIRIAN

DAMASC. După cum anunță pos
tul de radio Damasc, ministrul Afa
cerilor Externe al Republicii Arabe 
Siria, Adnan Azhari, și ministrul a- 
facerilor interne, Abdel Halim Kad- 
dur, și-au prezentat demisia. Minis
tru ad-interim al Afacerilor Externe 
a fost numit Abdel Salam Ugeili, 
care deține și funcția de ministru 
al culturii și orientării naționale, 
iar ministrul ad-interim al afaceri
lor interne Rașad Barmada, vice
președinte al Consiliului de Mini
ștri și ministru al învățămîntului și 
agriculturii.

HANOI. Generalul Vo Nguyen 
Giap a adresat președintelui Comi
siei internaționale de supraveghere 
și control în Vietnam o scrisoare în 
care se atrage atenția asupra situa
ției serioase create în Vietnamul de 
sud datorită agresiunii americane. In 
scrisoare se arată printre altele că 
unii membri ai comisiei internațio
nale de supraveghere și control s-au 
situat pe o poziție nerealistă, lipsită 
de obiectivitate în ce privește acțiu
nile agresive ale 
mul de sud.

S.U.A. în Vietna-

BONN. Potrivit 
ciale, publicate 
vest-germană, în 
ducția de automobile a R.F.G. a fost
cu 11,7 la sută mai mică decît în 
luna anterioară.

unor statistici ofi- 
recent în presa 
luna aprilie, pro-

VARȘOVIA. La
vii și Artei al R. P. Polone s-au în
cheiat lucrările conferinței conducă
torilor și lucrătorilor de la editurile 
din țările socialiste. Participanții la 
conferință, au subliniat necesitatea 
dezvoltării continue a colaborării 
dintre edituri.

La lucrările conferinței au parti
cipat delegații din R. P. Bulgaria, 

S. Cehoslovacă, R. D. Germană, 
P. Polonă, R. P. Romînă, U.R.S.S,. 
R. P. Ungară.

R. 
R.

ALGER. în cursul zilei de 22 mu 
bilanțul crimelor comise de ultra- 
colonialiști în principalele orașe al
geriene s-a ridicat la 27 de morti și 
12 răniți. Ca și în zilele precedente 
fasciștii din O.A.S. nu s-au dat în 
lături de la asasinarea în plină zi 
a femeilor și copiilor lipsiți de a- 
părare.

Sentinfa în procesul lui Salan
PARIS 28. Corespondentul Ager

pres transmite :
Contrar așteptărilor, Tribunalul 

militar din Paris l-a condamnat pe 
șeful organizației criminale O.A.S., 
fostul general Salan, la detențiune pe

viață. Sentința a fost pronunțată la 
miezul nopții și a surprins pe toți 
observatorii. După cum se știe, Sa
lan a fost acuzat de crime mon
struoase pentru care procurorul a 
cerut pedeapsa cu moartea.
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