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Mecanizarea operațiilor grele în construcții

&

1

întreg timpul prielnic să fie folosit
din plin la arat si semănat!

Brigăzile de cîmp au ieșit 
la semănat

Șantierele Ministerului Industriei 
Construcțiilor au fost înzestrate cu 
noi mașini și utilaje modeme pen
tru mecanizarea lucrărilor care ne
cesită un volum mare de muncă. 
Printre acestea se numără auto- 
transportatoare pentru ciment, buldo
zere, mașini terasiere universale, 
săpătoare, încărcătoare mecanice 
etc. Ca urmare în acest an se me- 
canizează în întregime toate opera
țiile grele de pe marile șantiere de 
construcție, ceea ce contribuie la

reducerea prețului de cost la unele 
lucrări. Numai prin folosirea auto- 
transportatoarelor, de exemplu, se 
reduce prețul de cost cu 30 lei pe 
fiecare tonă de ciment.

în același timp prin mecanizarea 
lucrărilor grele constructorii au re
dus de la începutul anului șl pînă 
acum timpul de execuție a lucrări
lor de fundație șl terasare cu a- 
proape 35 la sută față de perioada 
corespunzătoare a anului trecut.

(Agerpres)

Specialiști din agricultură 
în mijlocul colectiviștilor
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PITEȘTI (coresp. „Scîn
teii“). — îndată cs tere
nul s-a zvîntat pe unele 
porțiuni membrii celor 
două gospodării colective 
din comuna Voicești, ra
ionul Drăgășani, au tre
cut la însămînțarea or
zului și borceagului, ma
zăre! și cartofilor. Joi șl 
vineri colectiviștii de la 
gospodăria colectivă „Ol
tul", de pildă, au însămîn- 
țat cu ovăz 20 ha. In a- 
ceste gospodării colective

se lucrează și la altoitul 
viței de vie.

Cu hărnicie muncesc în 
aceste zile și membrii ti
nerei gospodării colective 
din comuna Vulturești, a- 
celași raion. Brigada de 
cîmp condusă de 
Stancu a însămînțat 
primele suprafețe 
ovăz. Alți colectiviști 
crează la întreținerea
renului destinat plantării 
cu viță de vie, precum și 
Ia ridicarea construcțiilor 
pentru animale.
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Specialiștii de la Institutul agronomic „Ion lonescu de 
la Brad" din lași și cei de la stațiunile experimentale 
agricole din regiune dau în mod sistematic consultații 
științifice colectiviștilor. Recent, cercetători de la Institu
tul agronomic au recomandat colectiviștilor din Moțca o 
serie de metode noi privind executarea lucrărilor de pre
gătire a terenurilor, semănatul șl îngrijirea culturilor pen
tru a realiza 5000 kg porumb boabe la hectar în cultură 
neirigafă. Specialiștii au explicat colectiviștilor din Erbi- 
ceni, Buznea, Pogănești șl altele care dețin terenuri în 
pantă modul cum le pot valorifica prin amenajarea șl 
plantarea acestora cu pomi fructiferi. Asemenea consultații 
științifice au fost acordate și altor G.A.C. La î.nfîlnirile cu 
oameni de știință care au avuf loc de la începutul anului 
șl pînă acum în gospodăriile colective din regiunea lași 

au participat
proximativ 5000 
de colectiviști.
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Sudorul Ion 
Hie se numără 
printre munci
tori! fruntași in 
producție de 
la întreprinde
rea Metalurgi
că „Dealul Spi
rei“ din Capi
tală. El ajută 
pe sudorii mai 
slab calificați 
din brigada în 
care lucrează 
să stăpînească 
meseria. Ion 
Iile pregătește 
un elev de la 
școala profe
sională, 
rul își depășește
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Lucrări pentru scurgerea apei
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — Datorită ploilor 

abundente din ultimele zile pe o suprafață de vreo 
10 ha cultivată cu grîu de toamnă a gospodăriei colec
tive din comuna Costești, raionul Buzău, băltea apa. 
Consiliul de conducere a luat măsuri să se sape șan
țuri de scurgere a apei. Zeci de colectiviști au participat 
la această lucrare. In acest fel s-a înlăturat pericolul 
Ca plantele să se înăbușe și să se 
piardă recolta de pe suprafața res
pectivă.

Același lucru s-a făcut și pe alte 
terenuri unde bălteau apele pentru 
ca imediat ce timpul va permite 
se poată trece la însămînțare.

Lucrări de scurgere a apelor 
fost executate în ultimele zile și
gospodăriile colective din Gherăseni 
și Lipia, raionul Buzău, Tomșani, 
raionul Mizil, Bălenii Sîrbl, raionul 
Tîrgoviște.

Exemplul acestor unități trebuie 
urmat și de alte gospodării colective.
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La tînăra gospodărie colectivă „Unirea" din satul CoveșI, raionul Agnita, a sosit bri
gada de tractoare de la S.M.T. pentru a face lucrările agricole. Președintele și brigadierii 
din gospodărie urează tractoriștilor bun venit. (Foto : Agerpres)

gospodărie colectivă — o unitate puternică, înfloritoare !

Primii pași ai unei tinere gospodarii colective

Tîrg-expoziție pentru vînzarea 
vitelor de rasă

SIGHET (coresp. „Scînteii”). — 
Acum cîteva zile a avut loc la Si- 
ghet primul tîrg-expoziție din acest 
an pentru vînzarea vițelelor și tău- 
rașilor de prăsilă din rasa brună de 
Maramureș.

Delegații gospodăriilor colective 
din mai multe regiuni ale țării au 
cumpărat cu acest prilej peste 200 
tăurași și vițele de prăsilă. Gospo
dăriile colective crescătoare de ani
male din raionul Sighet vor livra 
în acest an gospodăriilor de stat și 
gospodăriilor colective din regiunea 
Maramureș, precum și din alte re
giuni ale țării, peste 6000 capete 
vite de rasă pentru prăsilă.

rul își depășește în medie lunar planul cu 
20 la sută și realizează o sudură de calitate supe
rioară. (Foto : Gh. Vințilă.)

Cum îndrumăm controlul
panificațieobștesc în

TIMIȘOARA (coresp. „Scînîeii“)'. 
în zilele acestea, în majoritatea gos
podăriilor agricole colective din re
giunea Banat utilajele șl semințele 
necesare campaniei de primăvară 
sînt pregătite, așteptîndu-se doar 
momentul prielnic pentru a trece cu 
toate forțele la lucru în cîmp.

în gospodăriile agricole colective din 
raioanele Făget, Timișoara șl Arad 
sămînța este asigurată în cea mal 
mare parte, ceea ce prezintă garan
ția executării lucrărilor de primă
vară într-un timp foarte scurt. Nu 
același lucru se întîmplă însă în ra
ionul Oravița. Aici, deși la baza 
recepție există întreaga cantitate 
porumb pregătită pentru schimb 
tone) pînă în ziua de 29 martie 
se ridicaseră decît 15 tone.

Dacă unele gospodării colective ca 
cele din Surduc și Vărădia motivea
ză că nu și-au ridicat porumbul 
pentru sămînță de la bază pentru 
că drumurile au fost desfundate, nu 
același lucru se poate spune cu pri
vire la gospodăriile colective din 
Ciclova, Greoni, Cacova, Răchitova 
și altele care sînt la numai cîțiva 
km de Oravița.

O situație nesatisfăcătoare în ce 
privește schimbul de semințe este 
și în raioanele Deta și Bozovici.

Timpul este frumos și peste cîte
va zile, se va începe lucrul din plin 
în campania de primăvară. Este de 
datoria sfaturilor populare raionale 

■ să ia toate măsurile pentru grăbirea 
schimbului de semințe astfel ca în- 
săjmnțările să fie făcute la vreme.

Peste tot, prelungirea iernii a fă
cut ca țăranii colectiviști să aștep
te cu nerăbdare zilele prielnice pen
tru a ieși la lucru în cîmp. Membrii 
noii gospodării colective din comu
na Finta, raionul Ploiești, te conving 
pe dată de acest lucru.

— Ne-am pregătit amănunțit pen
tru campania agricolă de primăva
ră și vrem să "lucrăm în așa fel ca 
din primul an de activitate să ob
ținem bune rezultate — spune tov. 
Petre Dîrleanu, vicepreședintele gos
podăriei.

Multe lucruri trebuie făcute într-o 
gospodărie colectivă tînără. Acum 
cînd „se leagă gura pînzel", cum 
se spune, colectiviștii din Finta, a- 
jutați de comitetul raional de partid 
șl de sfatul popular raional, au în
ceput cu hărnicie activitatea. Oa
meni vrednici șl chibzuiți, ei știu că 
pentru a obține rezultate bune în 
acest an trebuie ca încă de' la în
ceput să-șl organizeze temeinic ac
tivitatea, să participe cu toții la în
deplinirea măsurilor stabilite în pla
nul de producție șl în primul rînd 
să execute la timp și cît mai bine 
muncile agricole de primăvară.
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Un pian de producție 
bine gîndit

Una dintre problemele foarte im
portante rezolvate de G.A.C. Finta 
cu ajutorul specialiștilor trimiși de 
raion a fost aceea a întocmirii unui 
plan de producție care să țină sea
ma de posibilitățile și forțele gos
podăriei colective. Intre altele, 
în plan se prevede ca în acest an 
gospodăria să cumpere 92 bovine, 
133 porci, 200 oi, pui pentru forma
rea unui lot matcă de 2.500 păsări. 
Pentru a se asigura hrana anima
lelor se vor semăna : 30 ha bor
ceag fîn, 30 ha borceag masă ver
de, 20 ha iarbă de sudan, 20 ha lu- 
cernă sub plante protectoare, supra
fețe însemnate de Culturi duble. Pla
nul de producție e defalcat pe fie
care brigadă.

In gospodărie s-au format patru 
brigăzi de cîmp, una legumicolă și 
una' mixtă (construcții și zootehnie). 
In alcătuirea brigăzilor s-a ținut sea
ma ca forțele de muncă să fie bine 
repartizate. Pentru a le înlesni le
gătura dintre brigadieri și șefii de 
echipă și colectiviștii cu care ei lu
crează, brigăzile s-au format

uliți, pe circumscripții electorale. In 
brigada legumicolă au fost reparti
zați oameni care s-au îndeletnicit 
și înainte cu grădinăritul. Cine nu-1 
cunoaște în sat pe Costache Șteian, 
care scoate roșii timpurii ? Colecti
viștii l-au ales șeiul brigăzii legu
micole. Așa s-a procedat șl cu e- 
chipa de constructori. Dumitru Ciun- 
gu, un bùn meseriaș; a fost ales șe
ful acestei echipe. Fiecărei brigăzi 
1 s-a repartizat suprafața pe care 
va lucra, atelajele și uneltele ce le 
va folosi. S-a dat o mare atenție 
pregătirii cadrelor. Organele raio
nale de partid șl de stat au luat 
măsuri ca oamenii aleși în munci 
de conducere să urmeze diferite 
cursuri spre a-și însuși minimum de 
cunoștințe necesare la locul de 
muncă. Au urmat asemenea cursuri 
Vasile Constantin, care va lucra la 
ferma de vaci, Ioana Dinu, îngriji
toare de păsări. Toader Anghel și 
Dumitru Teodorescu, socotitori, șl 
alții. Totodată, au fost trimiși la 
cursuri cu o durată mai lungă pre
ședintele Costache Mircea, colecti
viștii Gheorghe Teodorescu, Cons
tantin Neacșu, Alexandru Constan- 
tinescu.

Planul de producție prevede să se 
construiască în acest an două graj
duri, fiecare pentru o sută de tau
rine, o maternitate, o îngrășătorie, 
o magazie, un pătul, saivan, puier- 
niță, coteț de păsări. Pentru ieftini
rea construcțiilor, colectiviștii vor 
confecționa în gospodărie 150.000 
cărămizi. O parte din materiale s-au 
adunat. Dar în loc să se înceapă 
construcția unui grajd pentru tau
rine, s-a construit un saivan. Saiva
nul există dar, deocamdată, gospo
dăria nu are oi. Nu era oare mai 
nimerit ca în primul rînd să se cons
truiască un grajd pentru animale 
mari ? Colectiviștii trebuie ajutați 
să-și îndrepte atenția spre acele o- 
biective care necesită o urgență mai 
mare.

Cum s-a asigurat sămînța
Una dintre măsurile pregătitoare 

cele mai importante pentru campa
nia agricolă de primăvară constă 
în asigurarea semințelor de bună 
calitate pentru toate culturile. In 
prezent, gospodăria are întreaga 
cantitate de sămînță pentru cele 570 
ha care vor fi semănate cu porumb,

precum și sămînța de borceag, ovăz 
etc. Cu cîteva săptămîni în urmă s-a 
stat de vorbă cu fiecare colectivist, 
arătîndu-i-se cînd și ce cantitate de 
sămînță trebuie să aducă, corespun
zător cu 
care s-a 
lectlviștii 
la acest
trecut pe la fiecare colectivist și s-a 
primit pe loc sămînța necesară. 
Sămînța adunată a fost schimbată 
la baza de recepție cu sămînță de 
porumb dublu hibrid.

suprafața de teren cu 
înscris în gospodărie. Co- 
au răspuns fără întîrziere 
îndemn. Cîteva căruțe au

Tractoare plus atelaje
In gospodărie există un grafia pe 

zile de desfășurare a lucrărilor a- 
gricole de primăvară. S-au prevă
zut amănunțit toate lucrările : aratul 
terenurilor care au rămas nelucrate

TEODOR MARIAN

(Continuare în pag. Il-a)

Noi cabinete de medicină 
a muncii

Rețeaua cabinetelor de medicină a 
muncii sporește în âcesf an cu încă 12 
unități. Organizate în cadrul policlini
cilor din marile întreprinderi, aceste 
cabinete fac studii asupra proceselor 
de muncă și fiziologiei muncii, în con
dițiile specifice întreprinderilor respec
tive.

Pentru asistența medico-sanitară la 
locul de muncă funcționează 90 de 
policlinici de întreprindere,. $60 dispen
sare și 1.200 puncte sanitare. în marile 
centre munciforeșfi există puternice 
complexe spitalicești care cuprind spi
tale, dispensare, servicii de traumato
logie și boli profesionale, laboratoare 
de igienă industrială, stafii auto de 
salvare și Aviasan efc.

In excursie
(coresp. „Scînteii"). — Ieri, pes- 
tineri din toate coifurile regiunii

CLUJ 
te 900 
Cluj au plecat cu un tren special spre 
București. El vor vizita Muzeul de istorie 
a partidului, Palatul R.P. Romîne, Combi
natul poligrafic „Casa Scînteii" șl noile 
construcfii ridicate în ultima vreme 
Capitală.

♦♦

Vineri 30 martie 1962, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit în audiență de pre
zentare pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Cuba

Elevii școlii de 8 ani din comuna Rlurenl, raionul R. Vllcea, folosesc din plin zilele vacanței de primă
vară. lată-i, în clișeul de mai sus, în timpul vizitei la uzinele 23 August din Capitală. (Foto : Agerpres)

Elevii școlii de 8 ani din comuna Rlurenl, raionul R. Vllcea, folosesc din plin zilele vacanței de primă
vară. lată-i, în clișeul de mai sus, în timpul vizitei la uzinele 23 August din Capitală. (Foto : Agerpres)

în

la București, Manuel Yepe Menen
dez.

A fost de față Eduard Mezlncescu, 
adjunct al ministrului Afacerilor 
Externe.

(Agerpres)

Așa cum se arată în Scrisoarea 
C.C. al P.M.R. adresată lucrătorilor 
din industria de morarit și panifi
cație, întrecerea desfășurată de 
muncitorii brutari a depășit limi
tele unei activități de experimen
tare a unor noi produse tehnologice 
în fabricarea pîinii, transformîn- 
du-se într-o înaltă școală de răs- 
pîndire 
ridicare

După 
tari de 
cutiv al Sfatului popular al orașului 
Constanța și-a îmbunătățit activita
tea de control și sprijinire a unită
ților de panificație. Dovada cea mai 
bună o constituie rezultatele obți
nute. Prin introducerea în fabricație 
a noilor rețete experimentate la 
concurs a crescut numărul sorti
mentelor. Utilajele și spațiile de 
producție existente sînt tot mai ju
dicios folosite, fondurile și alte re
zerve locale sînt valorificate mai 
gospodărește.

Ținînd seama "că”pîi^ ' bună"- 
calitate poate fi produsa numai de 
cadre temeinic calificate, la indica
ția comitetului orășenesc de partid 
și cu- sprijinul cadrelor de speciali
tate din Ministerul Industriei Ali
mentare, la Constanța a fost organi
zată — în cadrul Trustului de pa
nificație — o școală profesională cu 
durata de 3 ani. pentru muncitorii 
brutari și morari, o școală de maiștri 
cu o durată de 2 ani șl două cursuri 
de calificare pentru lucrători.

In orașul nostru, industria de pa
nificație s-a dezvoltat. De la rudi
mentarele brutării moștenite 
trecut, am ajuns să avem 
brici moderne de pîine, cu 
tilaj de mare randament.

Controlul calității pîinii și al 
lorlalte produse a devenit o preocu
pare atentă atît a muncitorilor șl 
tehnicienilor brutari, cît și a sfatu
lui popular.

Recentul regulament aprobat de 
Consiliul de Miniștri privind organi
zarea și funcționarea controlului ob
ștesc asupra fabricării, transportului 
și desfacerii pîinii vine în sprijinul 
acestei activități, potrivit intereselor 
consumatorilor, asigură valorificarea 
posibilităților existente pentru a 
pune la dispoziția populației numai 
pîine de bună calitate. Deși sîntem 
încă la începutul organizării și ex
tinderii controlului obștesc în ra
mura panificației, socotesc că e bine 
să arăt cum am trecut noi la aplica
rea acestui regulament.

Mai întîi, regulamentul a fost 
studiat cu atenție și discutat în ca-

a experienței înaintate, de 
continuă a calității pîinii. 
concursul muncitorilor bru- 
anul trecut, Comitetul exe-

din 
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Lansarea fa apă a va
selor este un eveniment 
însemnat pentru construc
torii de nave din Brăila, 
Tineri și vîrstnici, oameni 
cu meserii diferite pe 
șantier, vin să vadă cum 
se „comportă" vasele 
construite de ei... Cîteva 
legănări în dreapta și în 
stînga, întocmai ca un 
copil care învață să 
meargă, și vasul își ca
pătă echilibrul plutind lin 
pe valurile Dunării.

Printre cei care se află 
în jurul calei de lansare 
îi întîlnești negreșit în a- 
semenea împrejurări și pe 
frafii Toma, Constantin și 
Gheorghe Sandu. Nu sînt 
la primul vas și nici la 
ai doilea pe care-l înso
țesc în clipa plecării. 
Lucrează de mulfi ani 
pe șantier, sînt oameni 
îndrăgostiți de meserie. 
Cel mai vîrstnic dintre 
frafi, Toma, e șef de e- : 
chipă și lucrează la con- .

■ tecfionarea cercurilor 
pentru rezervoarele de 
10.000 litri. E de ajuns, 
cred, dacă spun că la 
controlul de calitate n-a 
fost respinsă pînă acum 
nici o lucrare predată de 
echipa condusă de Toma 
Sandu și că, în ultimele 
luni, acest colectiv și-a : 
depășit cu mult sarcinile 
de producție.

Constantin, tratele mij
lociu, e tot șef de echi
pă. Lucrează la construi- i 
rea șalupelor de Dună- , 
re. Tovarășii săi de mun- i

Gheorghe, Constantin și Toma Sandu 
socotesc — și asta pe 

este 
adevărat specialist

că 
drept cuvin)— că 
un 
în acest domeniu. înainte 
de a începe o nouă lu
crare, el și oamenii din 
echipa sa se documen
tează minuțios la cabi
netul tehnic. Roadele 
cesfei documentări 
văd de fiecare dată 
lucrările de calitate 
care le execută.

Dacă l-ai întreba, 
zicem, pe Constantin 
Sandu cîte șalupe a con
struit de cînd se află pe 
șantier, ar însemna să-l 
pui în încurcătură : de 
multe ce sînt le-a uitat 
numărul. îfi va mărturisi 
însă simplu, cu modestie, 
că recent a terminat lu
crările de construcție la 
zece șalupe care în pre
zent așteaptă să fie lan
sate la apă.

Și despre Gheorghe, 
cel mai tînăr dintre frafii 
Sandu, se pot spune 
multe cuvinte de laudă. 
Mînuiește cu aceeași is
cusință compasul de fra-

a- 
se 
în 

pe

să

sat și ciocanul cazangiu
lui. Echipa pe care o 
conduce este specializată 
în lucrările de montaj și 
asamblare la navele 
mari. De curînd, prin ra
ționalizarea unor lucrări 
cu volum mare de mun
că, echipa sa a confri-, 
buit la reducerea timpu
lui de lucru la cuplarea 
blocsecf iilor de la șlepu-. 
rile de 1000 tone cu 25 
la sută. Gheorghe Sandu 
e nu numai un bun me
seriaș, ci și un bun gos
podar și activist pe tă- 
rîm obștesc. Prefuindu-i 
această calitate, tovarășii 
săi de muncă l-au ales 
de curînd 
sindicatului 
dere.

înțelegeți 
frafii Sandu 
fafă la lansarea vaselor 
la apă. Pe fețele lor ci
tești în aceste clipe emo
ția și satisfacția construc
torilor.

GHEORGHE SIMA 
coresp. voluntar

te comitetul 
pe înfreprin-

acum de ce 
fin să fie de

i

drul comitetului executiv. Apoi, 
ajutat de Consiliul local al sandica- 
telor șl de comitetul femeilor, comi
tetul executiv a trecut la organi
zarea echipelor de control obștesc. 
Au fost atrași oameni dintre cei mai 
pricepuți din diferite întreprinderi 
ale orașului, gospodine, care se 
bucură de respect la locul 
muncă sau în cartierele lor.

Acordăm atentia cuvenită 
struirii echipelor de control 
cît și urmăririi modului în 
rezolvă sesizările acestora, 
real folos ne-au fost cunoștințele 
activiștilor sindicali cu experiență și 
ale specialiștilor din comerț și din 
sectorul de panificație, invitați de 
noi să contribuie la .instruirea pri
melor echipe de control obștesc. 
Instructajele au loc periodic.

Aș vrea să relatez și unul din 
primele rezultate. După o asemenea 
instruire, nu ne-a mirat deloc fap
tul că, de pildă, echipa de control 

'obștesc “vosfiodina Ana
Filipescu a t 
încă în procesu le fabricație. în 
timpul controalelor efectuate de 
echipa ei pe la unele centre de vîn- 
zare a reieșit că produsele secției 
nr. 8 (cozonac și chek) nu sînt de 
calitate corespunzătoare. Cunoștin
țele tehnice, deși minime, pri
mite la instructaj au ajutat echipa 
să constate, după puțină vreme, o 
neglijență pe care unii se obișnuiseră 
să o treacă cu vederea. Cuptorul 
avea un defect. Sesizat, Trustul de 
panificație a luat măsuri operative 
de reparare a cuptorului, asigurînd 
astfel o îmbunătățire imediată a ca
lității produselor.

lor de

atît in- 
obștesc 
care se 
De un

DUMITRU NOVAC 
vicepreședinte al Sfatului popular 

al orașului Constanța

( Continuare în pag. V-a)

Consfătuire cu privire 
la îmbunătățirea calității 

pîinii
Ieri a avut loc la Ministerul In

dustriei Alimentare o consfătuire cu 
cadrele de conducere ale trusturilor 
și întreprinderilor de panificație din 
țară. S-au analizat rezultatele obți
nute pînă în prezent în îmbunătăți
rea calității și transportului pîinii, în 
lărgirea gamei de sortimente. S-au 
luat unele măsuri privind generali
zarea experienței înaintate, ridica
rea calificării muncitorilor brutari 
etc.

DE PESTE HOTARE
întrevederi la Geneva

Ministrul Afacerilor Externe al 
R. P. Romîne, Corneliu Mănescu, a 
piimit la 30 martie, la sediul mi
siunii permanente a R. P. Romîne la 
Geneva pe dr. J. Enrique Camejo- 
Argudin, ambasador, reprezentantul 
permatient al Cubei pe lîngă Ofi
ciul european al Națiunilor Unite și

★

GUVERNUL OLANDEZ CONTINUA 
SÄ TRIMITĂ IN IRIANUL DE VEST 
grupuri de militari pentru întărirea 
trupelor coloniale. O navă militară 
olandeză se află în drum spre Iria- 
nul de vest. De asemenea. Olanda 
a format un „pod aerian" spre 
Irian, trecînd peste insulele Curacao 
și Tahiti. Avioane ale companiei o- 
landeze K.L.M. transportă pe aceas
tă rută

„NU 
CAUZA 
SĂI"

întărituri militare.
VOM FACE RĂZBOI DIN 
BERLINULUI 1", „DU-TE ACA-
— cu asemenea excla

mații a fost primit la 29 martie 
Willy Brandt, primarul Berlinului 
occidental, care a sosit la primăria 
din Newcastle pentru a lua cuvîn- 
tul la o întrunire. La Londra, din 
cauza huiduielilor, Brandt nu a pu
tut vorbi decît după intervenția po
liției.

al organizațiilor internaționale de la 
Geneva.

Tot la 30 martie, tov. Corneliu 
Mănescu a primit la sediul misiu
nii permanente a R. P. Romîne la 
Geneva pe H. Grant, ambasador, 
reprezentantul permanent al Ghanei 
pe lîngă Oficiul european al Națiu
nilor Unite de Ia Geneva.

*
DEMONSTRAȚII POPULARE de 

masă au avut loc în marile orașe 
din Ecuador — Guayaquil și Quito 
— împotriva presiunilor exercitate 
asupra guvernului de elementele 
reacționare din torțele armate care 
cer ca Ecuadorul să rupă relațiile 
diplomatice cu Cuba.

PESTE 100.000 DE OAMENI AI 
MUNCII au participat la recenta 
grevă generală de 4 ore din Izrael. 
în multe locuri au avut loc mitin
guri și demonstrații.

„CINCI MILIOANE DE OAMENI au 
răspuns la 28 martie chemării sin
dicatelor de a declara qreve par
țiale în sprijinul revendicărilor lor*, 
relatează corespondentul agenției 
France Presse despre acțiunile cla 
sei muncitoare japoneze.
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DE PARTID LA SATE

mari la hectar 
sectorul zoo-

BRAȘOV (coresp. „Scînteii”). — 
Pentru a asigură buna pregătire și 
desfășurare a închiderii învățămîn- 
tului de partid la sate, Comitetul 
raional P.M.R. Sibiu a întocmit un 
plan de măsuri care prevede sarcini 
concrete pentru activul de partid, 
cabinetul raional și birourile orga
nizațiilor de bază. S-a stabilit cum 
se va desfășura pregătirea propa
gandiștilor ce expuneri și consulta
ții vor avea loc, s-au fixat temele 
ce se vor discuta în cadrul convor
birilor recapitulative, precum și co
lectivele care în această perioadă 
vor ajuta birourile organizațiilor de 
bază-

Temele prevăzute a fi dezbătute 
în convorbirile recapitulative dau 
prilejul să se discute pe larg despre 
principalele sarcini actuale ce stau 
în fața organizațiilor de partid de 
la sate — întărirea economico-orga- 
nizatorică a gospodăriilor colective, 
ajutorarea gospodăriilor noi pentru 
a ajunge la nivelul unităților frun
tașe, întărirea organizațiilor de 
bază ș.a.

Bibliografia indicată ține seama 
de aceste sarcini. S-au recomandat 
cărți și broșuri care cuprind pro
blemele de bază puse în fața oame
nilor muncii din agricultură de că
tre cel de-al III-lea Congres al 
partidului, de plenara C.C. al P.M.R. 
din iunie-iulie 1961 precum și de 
expunerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Consfătuirea pe 
ițară a țăranilor colectiviști.
PREGĂTIREA PROPAGANDIȘTILOR

CRAIOVA (coresp. „Scînteii”). — 
In toate comunele și satele raionu
lui Caracal au loc în aceste zile 
pregătiri în vederea închiderii în- 
vățămîntului de partid. Cursanții își 
revăd caietele de notițe și conspec
tele, iar propagandiștii organizează 
consultații la o serie de teme care 
n-au fost îndeajuns clarificate în 
cursul anului de învățămînt.

La cabinetul raional de partid a 
avut loc zilele trecute pregătirea 
propagandiștilor. S-au organizat se- 
minarii și consultații asupra proble
melor ce se vor discuta în convor
birile recapitulative. în discuții s-a 
avut în vedere aprofundarea princi
palelor probleme puse de Congresul 
al III-lea al partidului în- domeniul 
agriculturii, de documentele plenarei

C.C. al P.M.R. din iunie-iulie 1961, 
de expunerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la recenta consfă
tuire pe țară a colectiviștilor frun
tași.

Biroul comitetului raional de par
tid a luat, de asemenea, măsura ca 
în această perioadă pește . 60 de tova
răși — membri ai biroului și comite
tului raional de partid, lectori ai ca
binetului raional de partid — să 
plece la sate pentru a ajuta propa
gandiștilor la pregătirea și desfășu
rarea convorbirilor recapitulative.

AJUTOR CURSANȚILOR
IAȘI (coresp. „Șcinteii”). în

comuna Aroneanu, raionul Iași, 
funcționează 4 cursuri de studiere a 
Statutului P.M.R. Convorbirile re
capitulative urmînd să aibă loc în 
curînd, propagandiștii au început să 
dea cursanților consultații asupra 
unor probleme studiate în cursul 
anului. Propagandiștii Grigore Tă- 
nase și Ana Agape au dat o consul
tație la tema despre centralismul 
democratic.

Totodată, propagandiștii îi ajută 
pe cursanți la recapitularea lecții
lor, iar pe cei care au lipsit la cîte 
o ședință a cercului îi ajută să-și 
însușească materialul lecției la care 
n-au participat.

ÎN VEDEREA CONVORBIRILOR 
RECAPITULATIVE

TIMIȘOARA (de la redacția zia
rului „Drapelul Roșu”). în ambe
le cercuri de învățămînt de partid 
de la S.M.T. Berzovia Statutul 
P.M.R. și Economie concretă — au 
fost predate ultimele lecții prevă
zute în programul din acest an. 
Acum au loc pregătiri în vederea 
convorbirilor recapitulative. Au fost 
stabilite zilele cînd vor avea loc 
convorbirile recapitulative, cînd se 
voi- organiza consultații, temele pe 
care vor fi axate aceste consultații 
și cine le va ține, precum și alte 
măsuri pregătitoare. La cercul de 
Economie concretă, de exemplu, o 
consultație va fi axată pe căile de 
reducere a prețului de cost îi) S.M-T- 

Cursanților li s-au făcut recor 
mandări în legătură cu o serie de 
materiale care trebuie studiate îți 
vederea unei temeinice pregătiri.

LA PRIMUL SEMINAR 
RECAPITULATIV

CONSTANȚA (După ziarul 
brogea Nouă”). — La cursul
anul I de la gospodăria colectivă 

■o» o---------

din comuna „23 August” a avut loc 
recent primul seminar recapitulativ. 
S-au discutat două probleme : „Po
litica P.M.R. de întărire a alianței 
clasei muncitoare cu țărănimea 
muncitoare; Congresul al III-lea al 
partidului și Plenara C.C. al P.M.R. 
din iunie-iulie 1961 privind con
struirea socialismului la sate și dez
voltarea agriculturii” și „Congresul 
al III-lea al partidului privind cre
area bazei economice a socialismu
lui și schimbările survenite în struc
tura economică și de clasă în țara 
noastră”.

Au luat cuvîntul numeroși 
cursanți, flecare căutând să lege 
problemele studiate de sarcinile con
crete ale gospodăriei colective.

Curșantul Trușcă Ștefan, referin- 
du-se la sarcinile reieșite din docu
mentele de partid privind dezvolta
rea agriculturii, a subliniat perspec
tivele și posibilitățile gospodăriei de 
a obține recolte mai 
și de a-și dezvolta 
tehnic.

Primul seminar 
școs în evidență și faptul că unii 
cursanți nu s-au pregătit suficient. 
Aceasta denotă că biroul organiza
ției de bază și propagandistul nu au 
ajutat sistematic pe toți cursanții.

Unul dintre cei mal tineri participant! la’ cel de-al V-lea Festival 
republican al școlilor șl Institutelor de artă : Lucian Ionescu, elev 
In clasa I-a 1pian. Școala elementară de muzică din Rîmnicu Vîlcea. ;

„DE CE REZULTATE
DIFERITE ?»

„Do
serai

Primii, tpași ai unei tinere
*«** -cohctive

(Urmare dir. pag. I-a)

din toamnă, pregătirea arăturilor fă
cute în toamnă, semănatul, întreți
nerea culturilor etc.

Consiliul de conducere a socotit 
gospodărește cum pot fi folosite cît 
mai bine atelajele proprii, pe lîngă 
cele 5 tractoare trimise de S.M.T. 
Bărcănești. în gospodăria din Finta 
s-a format un colectiv care a iden
tificat toate atelajele, plugurile, gra
pele. S-au organizat în sat patru 
centre de reparații ; cîte unul de 
fiecare brigadă. Fierarii și rotarii 
au lucrat de zor și 
utilajul agricol e în

în prezent tot 
perfectă stare.

Unde au găsit 
finteniî îngrășăminte

Fiind în primul an de activitate, 
gospodăria colectivă nu are ferme 
de animale de unde să rezulte gu
noi de grajd. Cu toate acestea, s-au 
confecționat 1.000 m.p. răsadnițe 
care au avut nevoie de o mare can
titate de gunoi. S-au transportat în 
cîmp 400 tone gunoi de grajd 
și în prezent se grăbește cu 
această lucrare pentru a se căra 
toate cele 1.000 tone. De unde s-au 
luat aceste îngrășăminte ? într-o a- 
dunare cu colectiviștii, inginerul a- 
gronom al gospodăriei, Ion Manta, 
a explicat pe înțelesul fiecăruia ce 
mare importanță are folosirea în
grășămintelor în sporirea producției 
agricole. El a chemat pe colectiviști 
să pună la dispoziția gospodăriei 
colective îngrășămintele ce stau ne
folosite prin curți. în zilele următoa
re brigadierii au și organizat trans
portul lor cu toate atelajele.

Instructorul de partid Vasile Arif 
desfășoară o muncă concretă de în
drumare a organizației de bază. 
Toți cei 45 membri și candidați de 
partid sînt repartizați pe brigăzi și 
echipe. S-au format în fiecare bri
gadă grupe de partid. C-tin Tudo- 
rache, Ilie Niculae, Radu Niculae, 
Nicolae Toma și Nicolae Manea, oa
meni vrednici, buni gospodari, au 
fost aleși organizatori de grupe de 
partid.

Organizația de bază și-a consti
tuit un larg activ fără de partid for
mat din 94 colectiviști din toate bri
găzile și echipele. Tovarășii din ac-

Schimb de experiență
De curînd, un grup de ingineri și teh

nologi de la întreprinderile „Tricotajul 
Roșu" și Fabrica de tricotaje din bum
bac din Capitală, „Tricoul 
Arad și „Moldova" din lași, 
Ir-un schimb de experiență 
'de confecții și tricotaje 
Schimbul de experienjă, care a 
cîteva zile, a avut ca temă 
firea calității produselor, reducerea con
sumului specific de materie primă șl 
sporirea productivității muncii.

Cu acest prilej, oaspeții au vizitat 
secfiile fabricii și au luat parte la unele 
'demonstrații practice. Ei au studiat, de 
asemenea, colecția de modele de con
fecții și tricotaje pregătită de fabrică 
pentru acest an.

ALEXANDRINA ROMOCEA 
coresp. voluntară

Roșu" din 
a venit in
ia Fabrica 

„București", 
durat 

îmbunătă-

tivul fără de partid au fost invitați 
la o adunare a organizației de bază 
în cadrul căreia s-au discutat sar
cinile ce revin colectiviștilor în 
campania agricolă de primăvară.

Pentru pregătirea și desfășurarea 
lucrărilor agricole de' primăvară s-a 
întocmit un plan de’ măsuri 
al biroului organizației de 
consiliului de conducere al 
dăriei și comitetului executiv
tului popular comunal. Acest plan 
prevede fiecare lucrare, cu termen 
de exeoutare și cine răspunde.

Gospodăria colectivă din comuna 
Finta este bine pregătită ca din pri
ma zi prielnică să intre în cîmp 
cu toate forțele. Minuțiozitatea și 
seriozitatea cu 
sînt o chezășie 
viști din Finta 
crările agricole 
vară la timp și de bună calitate.

comun 
bază, 

gospo- 
al sfa-

care B-au pregătit 
că harnicii çolecti- 
vor face toate iu, 
din această primă-

în legătură cu apariția 
articolului „De ce rezul
tate diferite ?“, din ziarul 
„Scînteia“ nr. 5444, Trus
tul regional de construcții 
Brașov ne răspunde:

Aspectele negative orga
nizatorice corespund rea
lității și ele au început să ganizarea 
fie analizate periodic, a- 
jungîndu-se ca în primele 
două luni al" anului 1962 
să fie în mare parte eli
minate/ Lipsa de con
trol permanent din par- 
,A'/a conducerii întreprin
derii de 
cale și 
dus la 
șantiere.
s-au 
capul 
sau al maistrului, organe 
tehnice care răspund de 
buna desfășurare a lucră
rilor.

Critica privind utiliza
rea insuficientă a panouri
lor mari la construcția de 
locuințe 
nea 
rît 
nr. 3 Brașov să execute 
construcțiile din cartierul 
Gării din aceste elemente 
noi. Șantierul va fi des
chis în trimestrul III a.c. 
Pentru execuția lucrărilor 
după acest nou sistem 
s-au asigurat fonduri și 
s-au procurat două maca
rale speciale.

La același articol am

primit și răspunsul între
prinderii 3 construcții a 
T.R.C.L. Brașov, în care 
se explică cauzele defec
țiunilor în activitatea în
treprinderii și măsurile 
luate : încadrarea unității 
cu un număr de specia
liști, asigurarea ei cu mun
citori calificați, 
zarea unor

calificare, 
largă a 
zări ș.a.

„DE

reorgani- 
colective și or- 
de cursuri de 
folosirea mai 
micii mecani-

DRAGUL
UNUI PROCES VERBAL’

construcții lo- 
a Trustului a 
neglijarea unor 
în unele cazuri

trasat sarcini peste 
șefului de șantier

este de aseme- 
justă. S-a hotă- 
ca întreprinderea

în urma apariției arti
colului cu titlul de mai 
sus, în care se arăta că la 
Uzina de construcții de 
mașini „7 Noiembrie“ din 
Craiova instructajul pri
vind măsurile de protec
ția muncii se face în mod 
superficial, conducerea în
treprinderii ne răspunde :

După apariția articolului 
în ziar, acesta a fost pre
lucrat în toate secțiile de 
către maiștri la locul de 
muncă și s-au luat măsuri 
urgente pentru ca în viitor 
să se evite asemenea de
ficiențe. Tehnicianul care 
răspunde de problemele 
protecției muncii a rein- 
strult pe maiștri pentru 
ca aceștia să știe cum tre
buie făcut 
instjvctajul 
monstrativ.

Pentru a
tua un control și o îndru
mare mai eficace asupra 
felului cum se execută in
structajul periodic în ca

de aci înainte 
periodic de-

se putea efec-

Aici e rostul
Ou șase ani în urmă se prezenta

seră la Constanța, la sfatul populai 
regional, 15 ingineri zootehnici, ab
solvenți ai facultății din Timișoara, 
care ceruseră să lucreze în regiu
nea Dobrogea. Aici, fiecare dintre ei 
urma să-și aleagă o gospodărie co
lectivă din'multele gospodării care 
cereau să li se trimită un zootehnist. 
Șeful serviciului zootehnic prezenta 
fiecare gospodărie. Cîțiva șl făcu
seră alegerea...

— Gospodăria colectivă din satul 
Tătaru — vorbi el mai departe. Pă- 
mînt bun, apa la 60 m adîncime, oa
menii nu-s obișnuiți să crească de- 
cît cai și oi, 
ferată...

— Merg eu 
un tînăr. Mă

— Dar de la vaci se pot obține 
2.000—3.000 de litri de lapte.

— Asta o fi pe la dvs., pe la Bra
șov, că am auzit că sînteți din par
tea aceea.

Barta se sfătui cu președintele 
gospodăriei, cu secretarul organiza
ției de bază, cu ailți colectiviști. Ii

iar satul nu are cale

MIHAI BARTA

la Tătaru ! — spuse 
numesc Mihai Barta...

★
în drum spre Tătaru, Mihai Barta 

privi îndelung cîmpul ușor ondulat, 
din care, pe alocuri, ieșeau la su
prafață bucăți de stâncă albă. Cîtă 
deosebire față de meleagurile Bra
șovului, unde se născuse și unde a 
copilărit !

Pe înserate a ajuns în sat. La se
diul gospodăriei erau adunați : pre
ședintele, brigadieri și ațți coleoti- 
viști, chemați să hotărască ce era 
de făcut a doua zi. Se prezentă și îl 
primiră au bucurie. Află în aurind 
că aci era adînc înrădăcinată tra
diția de a se crește doar cai și oi. 
De acest lucru avea să se convingă 
chiar în dimineața zilei următoare, 
cînd s-a dus să vadă sectorul zoo
tehnic. Număra doar 22 vaci, 14 
scroafe și, după cum i-a spu3 cioba
nul, 660 oi. In schimb, cu toate că 
gospodăria colectivă avea la dispo
ziție o brigadă de tractoare, numă
rul cailor se ridica la aproape 600. 
Cea mai mare parte mîncau furajele 
degeaba. Și încă furajele cele mai 
bune. „Dacă nu-i conving pe colec
tiviști să reducă numărul cailor o 
să le roadă și urechile", își zișe in
ginerul. Litră în vorbă au îngrijitorii 
de animale.

— De ce nu creșteți vaci în Ioc 
de cai ?

— Vaci ? — se miră un colectivist.
Păi de la vacile noastre scoatem pre felul cum se fac unele treburi, 
abia eWe 600 litri d® lapte pe cat. V» «puse 1

dădeau dreptate că trebuie sg se 
crească vaci, porci, păsări. Dar i-au 
spus că lucrurile nu se pot schimba 
dintr-o dată. Secretarul organizației 
de bază l-a îndemnat să se apropie 
de oameni, să le dovedească prac
tic că vacile pot da lapte mai mult.

A fost un sfat bun, un lucru pe 
care nu-1 învățase în facultate, dar 
care s-a dovedit foarte folositor. Așa 
s-a apropiat de Mustafa Arij, de la 
ferma de vaci, de Gheorghe Rotea 
de la oi. Din zori și pină seara era 
în mijlocul îngrijitorilor, vorbind 
despre una și alta. îi lua pe îngri
jitori șl mergea cu ei printre ani
male, îi sfătuia să se poarte blind 
cu ele. Cînd a socotit că poate să 
spună mal pe șleau ce crede des-

drul sectoarelor, s-a luat 
măsura ca instructajul să 
fie făcut pe rînd, la date 
dinainte stabilite, în fie
care secție.

Tot pentru eliminarea și 
preîntâmpinarea deficien
țelor semnalate, s-a luat 
măsura ca fiecare șef de 
secție sau sector să asiste 
și să îndrume desfășura
rea instructajelor ce se fac 

locul de muncă.

și șoferji sînt îndrumați în 
permanență să respecte 
întocmai graficele de ple
care și sosire în stații, să 
aibă o atitudine atentă 
față de călători. în cursul 
anului 1962, parcul de ex
ploatare al autobuzelor va 
spori cu încă 15 mașini 
noi“.

Rîsul de care, cum spunea Gogol, 
trebuie să se teamă și cel ce nu se 
mai teme de nimic, biciuiește în acest 
film mecanismul alambicat al corupției 
electorale dinfr-un sfat burghez. Ca
riera furtunoasă a lui Ofello Cellefi, 
leneșul incorigibil care refuză orice 
altă muncă în afara celei de agent pe 
motocicletă, este rezultatul unor jocuri 
de interese ale politicienilor aflaji în 
fața alegerilor pentru postul de primar 
a) Romei.

Cellefi esfe angajat agent de circu
lație în urma unei__________
protecții eclesias- ---- —•■■Trrr~~'
tice; indulgența sa 
firească în fața 
unei cunoscute stele 
de cinema care 
încălcase regulile 
circulației este înfîi 
apreciată de primar, dar apoi brusc 
sancționată de același, de îndată ce 
intervine un telefon dezaprobator al 
ministrului ; primarul îl ceartă pe gar
dian, declarîndu-i sentențios că toți 
sînt egali în fața legii, dar cînd ajunge 
el însuși să calce regulile circulației îl 
destituie pe Cellefi pentru că acesta, 
de astă dată, aplica prevederile le
gale ; partidul de opoziție îl proclamă 
vicfimă a regimului pe gardianul con
cediat și-l desemnează candidat sub 
lozincile fanfaroane ale luptei pentru 
democrație ; iar pînă la urmă gardia
nul, după o scurtă activitate electorală 
în care demască vehement nepotismul 
actualului primar, își retrage afirmațiile 
de teamă de a nu i se dezvălui fapte 
neplăcute ce-l privesc pe el și fami
lia sa.

Apoi lucrurile reîncep de la capăt : 
Cellefi, caro demascase cîteva zile co
rupția, devine el însuși un corupt aju- 
tînd la realegerea 
gardianul rămîne 
rămîne primar, iar 
continua să-și facă 
este spus într-un ton satiric, rîsul spec
tatorului rămînînd singurul element 
pozitiv.

Drama din

la
„AȘTEPTÎND 
AUTOBUZUL’

Sub acest titlu a apărut 
In ziarul „Scînteia“ nr. 5404 
un articol în care se arăta 
modul defectuos de func
ționare a transportului în 
comun din Petroșeni. Iată 
ce ne răspunde conduce
rea întreprinderii comuna
le a orașului : „Lipsurile 
arătate în articol sînt rea
le. Am luat măsuri de în
dreptare. De curînd am 
primit încă patru auto
buze noi. Mărirea parcului 
de mașini va ușura mult 
circulația. Tot în acest 
scop au fost luate de co
lectivul nostru cîteva mă
suri organizatorice : ali
mentație cu benzină pe 
traseu, echipă de interven
ție mobilă etc.”.

în legătură cu transpor
tul în comun, am primit 
un răspuns și de la Sfa
tul popular regional Su
ceava : „Pentru îmbunătă
țirea transportului în co
mun au fost luate măsuri. 
Potrivit cerințelor popu
lației, unele trasee au fost 
dotate cu un număr sporit 
de mașini. Atât taxatorii cît

tău...

dintre mulgători,

trebuie să muilg. 
nu dă vaca mai

„COMENZILE DE SEZON
EXECUTATE OPERATIV1’

Cu privire la articolul 
publicat sub titlul de mai 
sus în „Scînteia“, ne răs
punde Uniunea' centrală a 
cooperativelor meșteșugă
rești.

„Cooperația meșteșugă
rească are permanent în. 
vedere ca populația să fie 
servită în cele mai bune 
condiții. Pentru ca lucră
rile realizate prin unitățile 
de comandă să fie de bună 
calitate, se organizează 
cursuri de calificare, de 
perfecționare a meșterilor 
și cooperatorilor. în același 
timp s-au luat măsuri de 
creștere a capacității de 
producție a unităților.

Pe marginea aceluiași 
articol am primit un răs
puns și de la Uniunea re
gională a cooperativelor 
meșteșugărești Bacău : La 
toate centrele de servire a 
fost introdus „graficul 
maistrului“ pentru eviden
ța probelor și a comenzi
lor gata. S-au înființat o 
serie de noi sectoare, unde 
s-a introdus lucrul în două 
schimburi. în prezent cău
tăm noi forme de servire 
operativă și în bune con
diții a populației“.

— Fără nici un gram de furaje în 
plus se poate obține mai mult lapie. 
Dar voi nu faceți mulsul după me
tode bune, trebuie să faceți masajul 
ugerului, să mulgeți cu ,/mîna 
plină“.

Omer Sail, unul 
a sărit ca ars.

— Știu ou cum 
Un strop de lapte 
mult.

— Bine, Omer, hai să-ncercăm —
i-a propus zootehnistul.

Au ales două vaci dintre cele 
care se mulgeau mal greu și care 
aveau aceeași producție de lapte. 
Barta s-a așezat lingă o vacă, Omer 
lîngă alta. Au început mulsul ca la 
comandă. Zootehnistul a terminat 
mai repede, obținînd mai mult lapte 
decît Omer. Acest lucru l-au repetat 
de cîteva ori. Rezultatul a fost ace
lași. De atunci, nici Omer Săli și 
nici ceilalți mulgători nu s-au 
socotit atotștiutori.

Desigur, introducerea noilor 
tode de muncă nu. s-a făcut cu 
rință. împreună cu consiliul 
conducere, Barta a ales mai întâi pe 
cei mai buni oameni, pe care i-a în
vățat cum să lucreze. Printre aceștia 
au fost și mulgătoarele Feride Mus
tafa și Nasia Ijni. Cînd ele au reușit 
să sporească producția de lapte și 
alții s-au Interesat cum lucrează.

In gospodăria colectivă din Tă
taru e un curelar pe nume Memet 
Arief. După venirea lui Barta în 
gospodărie, Ieșea întotdeauna din 
atelier, lîngă fîntînă, cînd erau a- 
duse vacile la adăpat. Ii plăcea să-l 
înțepe pe inginer spunînd că mare 
lucru n-o să realizeze din creșterea 
vacilor. Au trecut ajii de-atunci. O- 
biceiul curelarului a rămas același. 
Atâta doar că astăzi are alte pă
reri. Cînd vin vacile la adăpat, iese 
și el la fîntînă. Nu se mai satură 
privindu-le.

— Bre, tovarăș inginer, niciodată 
n-am crezut că se pot crește la noi 
în gospodărie așa vaci I

Lui Memet Arief îi place înfăți
șarea vacilor. Dar luarul hotărîtor
e, fără îndoială, producția de lapte 
care a ajuns anul trecut la 2.880 pe un berbec a-a tuns o cantitate de
Htri în medl" de 1er fiecare din cele 15 Jug lină. Așadar, șl creșterea al"

la Tătaru 
în crește- 
de aceea

mai

me- 
ușu- 

de

anume creș- 
Barta la ve- 
Cele 660 oi 
în parte cu

94 vaoi (acum, gospodăria are 134 
vaci). Asta înseamnă, nici mai mult 
nici mai puțin, de 5 ori mai mult 
deoît în 1956, cînd venise Mihai 
Barta în gospodărie. Unele vaci au 
dat mai mult lapte, după priceperea 
și îndemînarea mulgătorilor. Cele 
îngrijite de Feride Mustafa au dat 
în medie cîte 3.400 litri, ale Nasiei 
Ijni — 3.100 litri. înseamnă că sînt 
posibilități ca producția de lapte să 
crească și mai mult.

Dar pentru a se ajunge aici nu 
trebuie uitate cîteva lucruri intro
duse în practica creșterii vacilor de 
către inginerul zootehnic Mihai Bar
ta : îngrijirea rațională a vițelelor 
de prăsilă, monta junincilor cînd au 
o greutate de 360 kg, asigurarea 
unor mari cantități de furaje, hrăni- 
iea pe bază de rații etc.

Dar hai să zicem că 
nu a existat experiență 
rea vacilor și porcilor și
la început oamenii priveau cu în
doială măsurile propuse de Mihai 
Barta. Să luăm însă un sector unde 
erau „la ei acasă“, și 
terea oilor. Ce a găsit 
nirea în gospodărie ? 
erau stogoșe, țigăi și 
lînă neagră.

Țăranii din Tătaru creșteau oile 
mai mult pentru miei și lapte. E bine 
să ai carne, lapte, pielicelele de la 
oi. Dar produsul cel mai valoros 
este lîna. Or, ou lîna oilor nu se pu
teau lăuda colectiviștii din Tătaru. 
Era și puțină, și de calitate inferioa
ră. Cînd Barta a adus vorba despre 
ol din rasa Merinos, unii colectiviști 
au zis că asemenea rasă nu merge 
decît la stațiunea de la Palas, că 
numai acolo există condiții. N-a 
reușit să-4 înduplece nici măcar pe 
membrii consiliului să prevadă ceva 
fonduri pentru cumpărarea de oi 
Merinos. Totuși, la insistențele lui, 
s-a aprobat ca banii rezultați din 
valorificarea oilor reformate să fie 
folosiți pentru cumpărarea cîtorva 
oi din rasa Merinos. A fost începu
tul. Acum gospodăria a ajuns la un 
număr de 200 oi Merinos. în același 
timp a început și merinozarea. Și 
astfel, pe pășunile de la Tătaru în
tâlnești 600 țigăi merinozate și 600 
țigăi spancizate. Multe oi dau o 
producție de 8-10 kg lînă flecare. 
Spre surprinderea colectiviștilor, de

în faptul că personajele nu sînf doar 
rodul imaginajiei, ci oglindesc o rea
litate tristă, „Gardianul" — scria re
vista „Vie Nuove“ — a sfat mult în 
anticamera cenzurii, numai pentru că, 
redă o întâmplare comică ce aminJ 
feșfe de episodul real, foarte asemăi 
năfor cu cel pe care-l relatează filmul! 
și care are ca protagoniști pe chestorii 
Marzano și gardianul Ignazio Melgr’ f. 
Mai înfîi s-au gîndit să distrugă ii- 
mul. Dar pentru că aceasta ar ti fest' 
o operațiune dificilă, s-a recurs la o 

tranzacție. Filmul a 
primit viza cenzu
rii numai cu condi
ția ca el să nu fia 
prezentat publicu
lui în săptămînile 
precedente alege
rilor. Unii reprezen

tanți ai guvernului au văzut în per
soana primarului cu care are de-a face 
gardianul Ofello Cellefi, pe Urbano 
Ciocceffi, primarul Romei, ca un sim
bol al primarilor democrat-creșfini".

Filmul „Gardianul“ practică un u, 
suculent. Uneori esfe grotesc, de pii 
atunci cînd gardianul îl urmărește pe 
primarul care a depășit vifeza legală, 
și-l caută pînă în locuinja amanfei sale 
unde notabilul personaj esfe nevoit să 
se ascundă înfr-un chip ridicul. Alteori 
umorul esfe fin, nuanțat, ca în secvența 
— bazată în primul rînd pe jocul 
nuanțat al lui Alberto Sordi — în care 
gardianul, pe măsură ce este șantajat, 
se transformă treptat din necrujăfor 
demascator al primarului înfr-un delic
vent demascat la rîndul lui.

Talentatul comic Alberto Sordi îl în
truchipează 
ce Vittorio 
ridicul prin 
tomnatic și 
venalitatea 
noscufelor 
Silva Koscina completează distribuția 
strălucită care dă valoare acestui film 
regizat de Luigi Zampa.

ION BARNA

Pe ecranele 
cinematografelor

vechiului primar, 
gardian, primarul 
politicianismul va 
mendrele. Totul

pe Ofello Cellefi în timp 
de Sica a creai un primar 
lubricitatea sa de curtezan 
în același timp oribil prin 
sa. Nume ca cele ale cu- 
acfrife Marisa Merlini și

această comedie constă
--------- o «o- <1

TFEÄTFOaCg EL® Ö
TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 

R.P. ROMINE : OTHELLO — (orele 
19,30).

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

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE" (Sala Comedia) : APUS DE 
SOARE — (orele 15) ; MACBETH (pre
mieră) — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
SICILIANA — (orele 15,30) ; BOLNAVUL 
ÎNCHIPUIT — (orele 19,30).

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

TEATRUL DE COMEDIEI PRIETENA 
MEA PIX — (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : DE PRETORE 
VINCENZO — (orele 20). (Sala pentru 
copil). BĂIATUL DIN BANCA DOUA— 
(orele 14 șl orele 17).

Ifôr, H-

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.- 
GIULEȘTI : OAMENI șl UMBRE -< 
(orele 19,30).

TEATRUL EVREIESC DE STAT : JUR- 
NALUL ANNEI FRANK — (orele 20).

TEATRUL REGIONAL BUCUREȘTI t 
IAȘII-N CARNAVAL șl MILLO DIREC
TOR — (orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Acade
miei) : CACTUS ÎNTIIUL ȘI ULTIMUL 
— (orele 16). (Sala Orfeu) : DOCTORUL 
AUMÄDOARE — (orele 16).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TA- 
NASE“ (Sala Savoy) : ȘAPTE NOTE 
POTCOVITE — (orele 20). (Sala Victoriei 
174) : CONCERT IN RE... HAZLIU — 
(orele 20).

ANSAMBLUL DE CINTECE ȘI DAN
SURI AL C.C.S. : DRAG MI-I CÏNTECUL 
ȘI JOCUL — (orele 20).

CIRCUL DE STAT : O SEARĂ LA 
MOSCOVA — (orele 20).

RADIO, sîmbătă 31 martie o Roza vîn- 
turilor — orele 9,00 — Io Concert ghi
citoare — orele 10,20 — Ie Muzică de 
estradă — orele 11,03 — I o Muzică do 
cameră — orele 11,30 — Ie Album spor
tiv — orele 12,00 — Ie Piese concertate 
do Haydn — orele 13,05 — Ie Soliști 
sovietici de muzică ușoară — orele 13,30 
— II e Suita „Păpușile“ dç Tamas Ba
lassa — orele 14,40 — Ie Concert de mu
tică ușoară — orele 15,00 — II e Din fol
clorul popoarelor — orele 15,10 — le 
Portrete literare — orele 15,45 — Ie 
Program de cîntece — orele 16,15 — II e 
Valsuri — orele 16,30 — II e Muzică pre
clasică Interpretată de soliști romînt —.

orele 16,45 — Ie Soliști și formații ar
tistice de amatori — orele 17,00 — II 9 
Știința în slujba păcii — orele 17,50 —
I o Program muzical pentru fruntașii 
în producție — orele 18,00 — I 9 Muzică 
de cameră de Johann Sebastian Bach — 
orele 18,05 — II • Program muzical al
cătuit de ascultători — orele 19,00 —
II o Din creația lui H. Mălineanu — 
orele 19,30 — II o Pe teme internațio
nale — orele 20,00 — II • Seară de ro
manțe — orele 20,40 — I a Melodii popu
lare din America Latină — orele 21,30
— I • Album artistic — orele 21,30 —
— II 9 Muzică romînească de cameră — 
orele 22,30 — II 9 Muzică de dans —, 
orele 23,15—0,55 — II.

12,15 14,15 ;
I. C. Frlmu
17; 19; 21)

CINEMATOGRAFE : 
tria (10,15; 
ARTISTUL : 
13,30; 15,15;
(10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Vu*ea
(10,30; 15; 17; 19; 21). CÏNTECUL INTRE-

11,45 ; 
Roaltă 
Volga

lor a fost adusă pe un făgaș nou. 
S-au făcut mari pași înainte cu 

porcii și cu păsările. Gospodăria 
are 776 porci, din care 123 scroafe, 
a crescut anul trecut 7.200 păsări, 
din care 2000 matcă. Pentru 1962 co
lectiviștii au planuri mari, vor crește 
15.000 păsări.

întrebîndu-1 pe președintele Me
nât Sadi ce contribuție are ingine
rul zootehnic la realizările gospo
dăriei colective, ne-a răspuns :

— Avem acum un sector zooteh
nic cu care ne mîndrim. In 1961 sec
torul zootehnic a adus gospodăriei 
noastre venituri bănești în valoare 
de 1.500.000 lei, adică 42 la sută din 
totalul veniturilor gospodăriei. Și 
trebuie să spun că în dezvoltarea 
acestui sector, inginerul nostru are 
un mare merit. Ne-a ajutat să creș
tem animale după metode științifice 
și să ridicăm din rîndul colectiviș
tilor noștri oameni pricepuți în a- 
ceastă meserie.

Pasionat de profesiunea aleasă, 
inginerul Barta pune întreaga sa 
putere de muncă și pricepere în 
slujba dezvoltării agriculturii socia
liste. Nu s-a lăsat ispitit de locuri 
comode de muncă, unde ar fi rugi
nit printre situații și dosare. A re
fuzat chiar și un post la trustul re
gional gostat cu sediul la Constan
ța, deși ar fi putut spune că și a- 
colo se află tot în meserie.

Ca încheiere, merită amintită o 
întâmplare petrecută în toamna anu
lui trecut. Mihai Barta are la Brașov 
un unchi care i-a scris de mai multe 
ori să lase „pustia’ de Dobroge și 
să vină la Brașov. Dar totul a fo-st 
în zadar. în cele din urmă, unchiul 
și-a făcut drum la Tătaru, doar o 
putea să-și convingă nepotul. Nu 
l-a găsit. Era plecat de cîteva zile 
în concediu. L-a primit cu multă 
ospitalitate gazda inginerului. A 
vrut să se întoarcă în aceeași zi. 
Nu l-a lăsat însă președintele gos
podăriei. L-a dus la cîmp șl a văzut 
porumbul înalt de trei metri, termele 
de animale (pentru care nepotul a 
fost mult lăudat), iar apoi a vizitat 
casele colectiviștilor. Fiecare se 
simțea mîndru să aibă că oaspete 
pe unchiul inginerului. Iar unchiul 
a rămas îneîntat de tot ce a văzut 
aci. Pe un bilețel i-a scris nepotului 
cîteva cuvinte : ,,Ai dreptate, dragă 
nepoate. Aloi e rostul tău".

ION HERȚEG

RUPT : Republica (10; 12; 14,15; 16,45; 19; 
21), București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
23 August (12; 15; 17; 19; 21), Floreasca 
(15,30; 18; 20,30). CASA SURPRIZELOR : 
Magheru (10,15; 12; 15; 17; 19; 21). Elena 
Pavel (10; 11,30; 13; 15; 17; 19; 21), G. 
Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21). IN NOAP- 

I TEA DE AJUN : V. Alecsandri (15; 17;
19; 21). TOT AURUL DIN LUME ru
lează la cinematografele Flacăra (15; 17; 
19; 21), 30 Decembrie (15 ; 17 ; 19 ;
21). MOARTEA IN ȘA : Lumina (10 ; 
11,45; 13,30; 15,15; 17; 19; 20,45). GAR
DIANUL rulează la cinematografele M. 
Gorki (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), înfră
țirea între popoare (12; 14; 16,15; 18,30; 
20,45). CAVALERII TEUTONI — ambele 
serii : Central (10,15; 13,30; 16,45; 20).
NOPȚILE CABIRIEI : Victoria (10; 12; 
15; 17; 19; 21). LANTERNA FERMECATA: 
Timpuri Noi (rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 21). POVESTEA 
CĂLUȚULUI COCOȘAT : 13 Septembrie 
(rulează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 17), N. Bălcescu (16; 18,15; 20,30). 
PESCUITORII DE BUREȚI : 13 Septem
brie (18.30; 20,30). IN NOAPTEA SPRE 
13 : Tineretului (16,15; 18,15; 20,30). PRO
CESUL MAIMUȚELOR : 1 Mai (10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30), Arta (11; 15,30; 18; 20,30), 
Libertății (10; 12,30; 16; 18,30; 21). VIZITA 
PREȘEDINTELUI rulează la cinemato
grafele Gh. Doja (10,30; 12,15; 15,15; 17; 
19; 21), Alex. Sahla (10,30; 12,30; 14,30;
16,30; 18,30; 20,30), Miorița (10; 12; 16;
18,30; 20,30). DRUM BUN, AUTOBUZULE1: 
Cultural (16; 16,15; 20,15), Popular (16;
18,15; 20,30). MUZICANTUL ORB rulea
ză la cinematograful Alex. Popov (în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 
15,30, după-amiază 17,20; 19,10; 21). VA
LEA MÎNDRĂ : 8 Martie (11; 15; 17; 19;. 
21). CURSA DE 100 KILOMETRI : Gri 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Drumul Serii \ 
17; 19; 21), Iile Plntlile (16; 18; 20).<FȚI 
FERICITĂ, ANI : Unirea (16; 18,15;
20,30), Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). CE
TATEA HURRAMZAMIN : T. Vladiml- 
rescu (16; 18; 20). DE PARTEA CEA
LALTĂ : Munca (16; 18,15; 20,30). NANA: 
Moșilor (15,30; 18; 20,30). ROSITA : Donca 
Simo (15; 17; 19; 21). INSULA — cine
mascop : M. Eminescu (16; 18,15; 20,30). 
FLĂCĂRI ÎN TAIGA : 8 Mai (15; 17; 19; 
21). PRIMĂVARA FETELOR : C-tin Da
vid (15; 17; 19; 21). SENTINȚA : 16 Fe
bruarie (16; 18; 20). BĂDĂRANII : Lu
ceafărul (15; 17; 19; 21). STRĂZILE AU 
AMINTIRI : G. Bacovia (15,45; 18; 20,15), 
Olga Banele (15,30; 18; 20,30). PERLE NE
GRE : B. Delavrancea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Album artistic pentru 
tineretul școlar. 20,15 — „In fața hărții“. 
20,25 — Filmul artistic „PORTO-FRAN
CO“ — o producție a Studioului cinema
tografic „București". 21,45 — Muzică u- 
șoară. In Încheiere : Ultimele știri.

.tam va fio
vremea L

Timpul probabil pentru zilele do 1, 1 
șl 3 aprilie : Vreme călduroasă în prima 
parte a intervalului, apoi în răcire u- 
șoară. Cer variabil temporar noros, mal 
ales în vestul țării. Pe alocuri ploaie 
de scurtă durata. Temperatura în creș
tere la început, apoi în scădere ușoara. 
Minimele vor fi cuprinse între plus 2 
șl plus 12 grade, iar maximele într« 
plus 10 șl plus 20 grade, local mal ri
dicate.
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amin- 
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voastră 
vă ve-

la an, cuprinzînd în 1961 peste 
tineri ; s-a șl adîncif : mulțl

poate chiar, judecind după 
medie, a celui mai tînăr din an- 

.j| Industrial al țării.

„CONCERT-GHICITOÂRE

tea

cuvînt. Brigada ei, toți 
Ori de cîfe ori a venit

^TMnd au trecut anii ? Parcă Ieri 
’•"'s-a primit vestea despre întîiul 

fir urzit, fără tradiționala participare a 
mioarelor, Ia Săvineșfi. Și iată că acum, 
în <1962, reloniștii vor înlocui prin
meșteșugul petrochimic lîna a circa
800.000 de ol. E o diplomă care a- 
fetșfF maturizarea unul foarte tînăr co- 
lec 
vîr 
lari

Revăd zilele începutului. Părea că 
b lume școlară luase cu asalt coridoa
rele cu miros proaspăt de mortar și 
sălile în care, treptat, prindeau glas 
fusele. Pentru tinerețea Săvineșfilor 
trecerea pragului spre meseria aleasă 
s-a confundat, firesc, cu asalfarea cu
noștințelor de tehnică nouă. Iar dacă 
printre amintirile uzinei se păstrează, 
în cîfe o vitrină, mostre din prima 
șarjă de relon, mai există totodată, ca 
semn al școlarizării da început, desene 
ușor îngălbenite înfățișînd părți de 
mașină sau scheme tehnologice. Albia 
șc< ’ vizării nu numai că s-a lărgit de 
la ...................
900 ae 
dintre el, care urmaseră înainte cursul 
de calificare, au urcat treapta specia
lizării.

A munci înseamnă șl a învăța. Dar 
înfr-un sens larg, a învăța ! să te for
mezi ca muncitor înaintat, Ia „orizon
tul" zilei de azi. Ceea ce, înainte de 
toate, se învață la școala muncii. Este 
Ideea călăuzitoare în munca organi
zației de partid pentru formarea, creș
terea fînărulul colectiv, „lată de ce 
—■ afirmă Inginerul Mircea Herțescu, 
secretarul comitetului de partid — 
față de zjua cînd am scos primul 
fir, nivelul de cunoștințe a crescut 
mult". ȘI, pentru a-șl 
la ca etalon același 
într-adevăr : calitatea 
relon s-a îmbunătățit

sprijini spusele, 
fir. Semnificativ, 
primului fir de 
simțitor.

^gZedlnță de partid la „textil', sec*
Srția unde se desăvîrșeșfe călătoria 

firului de relon. Aici, tn șuvoiul alb 
strălucitor, se concretizează activitatea 
întregii uzine. Ca niște peluza de 
iarbă, lungi covoare verzi- de Iută, 
pe care pășesc fete în bluze de cu
loarea fisticului, se aliniază în fața 
mașinilor. Imaginea primăvărafică a 
acestui loc modern de muncă e între
gită de prezența florilor ce se soresc 
sub razele fluorescente. Sute sînf ti
nerii care lucrează aici șl, de aceea, 
nu e de mirare că „textilul" se mîn- 
drește cu frumoasa medie de 21—22 
ani. Pînă și în ordinea de zi a șe
dinței de partid se reflectă specificul 
vîrsfel : analiza muncii în producție a 
tineretului ; darea de seamă a unei 
tinere membre de partid și a unei can
didate asupra felului cum își desfă
șoară acflvifafea pe linia U.T.M. ; dis
cutarea cererii unei tinere operatoare 
de a fi primită în rîndurlle candida- 
filor do partid.

Cînd o privești pe Natalia Enăches
cu la locul el de muncă, cum deter
mină finețea firului cu acea sensibili
tate șl migală proprii profesiunilor de 
laborator, nu fără surprindere primești 
precizarea că meseria ei de bază e 
lăcăfușeria. Săvineșfil, dragostea față 
de noua uzină, au operat această 
schimbare în viața el. De cînd e relo- 
nisfă, a îndeplinit numeroasa sarcini 
încredințate de organizația de partid, 
printre care cea prezentă : secretară a 
comitetului U.T.M. din 
vitafea o pasionează — 
să-și judece acțiunile eu 
pură Intransigență.

Spiritul acesta exigent 
șl în referatul despre 
producție a tineretului. Din ansamblul 
indicilor de plan, din compararea unor 
rezultate, din cele cîteva exemple ci
tate, s-a conturat în fața adunării ge
nerale nu numai un tablou de muncă 
precis. Au fosf ridicate probleme ale 
educației tineretului prin muncă. De 
ce brigada condusă de Olimpia Bra- 
ș^veanu deține steagul de fruntașă pe 
oraș ? Fiindcă ea acționează ca un 
colectiv sudat, în care într-ajutorarea 
a devenit lucrul cel mai firesc. Alt as
pect : opinia colectivă, exprimată la 
vreme, își atinge întotdeauna ținta. 
Vezi postul U.T.M. de control. Aici a 
apărut într-o zl o caricatură a felului 
în care, din neglijență, utemista Euge
nia Mitică a murdărit și a degradat 
cîteva bobine. Chiar a doua zi s-a a- 
fișat răspunsul celei criticate : un an-

schimbului. Dar a doua zl au venit foa. 
te la „fără un sfert". Și-au aprovizionat 
din vreme mașinile, le-au curățat cu 
atenție și nici un deșeu n-a mal fost 
văzut pe covor.

Cum să aplice Ideea din ședință le-a 
preocupat, în aceeași zl, și pe alte trei 
fete: Enăchescu, Hornoiu și Vîrtan. 
S-au sfătuit și s-au dus la Negoiță:

— Ce-ar fi să freci și prin schimbu
rile celelalte, să vezi cum muncește 
toată brigada? Ce zici? Uite, Olimpia 
așa a făcut. Tu crezi că la ea în bri
gadă n-au fosf fete nedisciplinate? Au 
fosf. Dar a discutat cu ele, le-a obser
vat, ce fac bine și ce fac rău. Și pe 
urmă, Ștefania dragă, brigada 
nu se adună niciodată. Fiecare 
deți numai de-ale voastre.

Fusese și Brașoveanu la 
d» narfid. InvifafX. Âc

ședința 
de partid. Invitată. Ascultase și cîn- 

fărise fiecare 
au lăudat-o.
vorba despre operatoarele conduse de 
Negoiță, s-a spus: uitați-vă cum e la 
Brașoveanu... Și un lucru îi apăru deo-
dată clar, cum nu-l gîndise niciodată
pînă atunci i de la brigada el
se așteaptă mal mult decît ro
zulfatele de pe grafic. Se n
feapfă ajutor pentru Ștefania. Șl din

Recenf, la Uniunea Compozitorilor, 
în cadrul secției de muzică corală și 
de masă s-a organizat o audiție pe 
tema „Creația compozitorilor în spri
jinul agriculturii socialiste“. Au parti
cipat compozitori de cîntece de masă, 
coruri, lucrări de muzică simfonică șl 
de cameră, muzicologi. Cu acest pri
lej au fost prezentate o serie de cîn
tece care înfățișează aspecte din viața 
și munca țăranilor colectiviști, printre 
care „Dobrogea de aur" de Ion D. Chi- 
rescu, „Zorii secerătorilor“ de A. Men
delsohn, „Sus la Murfatlar în vie" de 
Hilda Jerea, „Dobroge cu pămînturi 
roditoare“ de C. Palade, „Doina co
lectivistului" de T. Bratu și altele.

Curînd va apărea în librării antolo
gia „Bucureștii în literatură", editată 
de Editura pentru literatură. Antologia 
prezintă în ordine cronologică unele 
din cele mai semnificative pagini care 
s-au scris despre Capitala țării noastre. 
Sînt cuprinse în volum scrieri ale cro
nicarilor, ale scriitorilor noștri clasici, 
precum șl lucrări ale scriitorilor con
temporani.

gajament serios. Efect au șl „mostrele" 
expuse la vitrina calității.

l-a lipsit însă tabloului schițat da 
Enăchescu, „mișcarea", perspectiva, 
concluziile. Probleme au fost ridicate 
— dar în ce fel vor fi ele soluționate? 
In ce direcție își va îndrepta forțele 
comitetul U.T.M. ? Și, ceea ce n-a dus 
pînă la capăt referatul, au făcut-o dis
cuțiile — vădind preocuparea comu
niștilor față de creșterea tineretului. 
De la un vorbitor la altul, a început 
să fie tras firul unei idei precise, mo
bilizatoare :

Se află toate brigăzile din se.cție la 
același nivel ? Nu. Dar de ce brigada 
condusă de Ștefania Negoiță a rămas 
în urmă față de cea a Olimpiei Brașo
veanu ? Fiindcă fetele de aici sînt mai 
„slabe". Și ce propui, tovarășe ? Păi, 
să facem schimb de oameni între o 
brigadă și alta. Nu, nu sînt de acord 
cu antevorbitorul. Schimbarea asta, în 
loc să ducă la întărirea uneia dintre 
brigăzi, le va slăbi pe amîndouă. Așa 
e I Mai ales că nici nu e adevărat : 
necazul nu e că fetele din brigada Șfe- 
faniel sînt mai „slabe". Slabe sînf 
disciplina, spiritul de colectiv. De ce 
oare ? la să ne gîndim puțin 1 nu 
cumva fiindcă brigada e întinsă pe 
foate cele trei schimburi ? Da' de 
undei Ăsta nu-l un motiv. N-are drep
tate tovarășul. Doar șl brigada Olim
piei lucrează fot în trei schimburi. 
Dar își trăiește viața de brigadă. Le-ațl 
văzut vreodată pe operatoarele con
duse de Negoiță să se înfîlnească 
între ele, să discute planul de muncă ? 
Nici bunul obicei de a se critica nu-l 
au... Deci ? Ca membri de partid nu 
putem privi cu ușurință deosebirea 
mare dintre stilul de muncă al celor 
două brigăzi. Nimic de zis, putem să 
ne mîndrim cu brigada care deține 
înfîletafea pe oraș. Dar oare comitetul 
a organizat cîndva un schimb de ex
periență între brigăzi ? Nu-mi 
fese. Ar fl bine ca de-acum 
s-o facă.

Concluzia finală a tras-o un
'de partid mai vîrsfnic, inginerul Că- 
ciularu, șeful secției. Pe toți tinerii din 
„textil" îi cunoaște de la primii lor 
pași, — doar i-a călăuzit pe unii încă 
de pe vremea cînd uzina abia se afla 
în construcție. Dar ideea de a da cîmp 
larg întrajutorării în muncă n-a apar
ținut unui singur om, ci deopotrivă 
și Anei Afudosie, și Măriei Chibrifescu, 
și altora care și-au adus contribuția, 
adunării generale în ansamblul ei ; 
după cum firul de relon nu este rezul
tatul muncii la un singur grup de ma
șini, ci al strădaniilor colective. Numai 
așa capătă firul trăinicie șl strălucire. 
Și ideea fot așa.

Urmările ședinței s-au arătat a fl 
deosebit de inferesanfe...

Ștefania Negoiță a pornit grăbifă 
spre mașinile la care lucrau fetele din 
brigada ei. Negoiță era în schimbul de 
dimineață. Alături de ele nu muncise 
niciodată. Și se gîndea: oare chiar așa 
să stea lucrurile, cum s-a arătat în a- 
dunare? Chiar așa. Pe covorul de iută, 
ca o peluză de Iarbă, deșeurlle păreau 
pete de zăpadă nefoplfă. S-a apropiat 
de Fanl Mandrop și nu s-a putut sfă- 
pînl :

— Tu, Fanl, din cauza fa am fost 
hol criticate în ședință. Păi sigur, dacă 
nu-țl cureți mașina șl n-al grijă de 
nimic... Iar mie, mie mi-a crăpat obra
zul I

Atrase de tonul neobișnuit, precum 
șl de faptul că responsabila brigăzii 
venise în schimbul lor să le vadă cum 
muncesc, celelalte fete s-au apropiat. 
Cu privirile plecafe, Fanl îșl răsucea 
un nasture de la bluză. împărtășea 
oare același sentiment de rușine? Sau 
I se părea că Negoiță o nedreptățise, 
scoțînd-o anume pe ea vinovată? Se 
afla în preajmă și șefa de echipă Ma
ria Chibrifescu. Ca muncitoare cu mal 
mulți ani de experiență, ca membră 
în biroul organizației de partid, ca 
prietenă mai mare (nu odată, în afara 
orelor de lucru, obișnuiește să se în- 
fîlnească cu fetele, să discute cu ele 
despre viață, dragoste, căsătorie), se 
bucură de sfimă șl încredere.

— Așa-i, Fani — spuse ea calm. S-a 
vorbit despre fine. Dar și despre voi, 
celelalte. Că nu sînfețî o adevărată 
familie, cum ar trebui să fiți...

Au chibzuit împreună. Avuseseră 
pînă atunci obiceiul să apară în secție 
în ultima clipă dinaintea preluării

„textil". Acti- 
lar asta face 
tinerească șl

s-a răsfrînf 
activitatea în

nou, seara, acasă, reamlnfindu-și cuvînt 
cu cuvînt tot ce sa spusese tn ședință, 
Olimpia îșl dădu seama că despre 
asta se discutase. Sigur că da I

Șl nu se știe de ce, se gîndi la cel 
20 de ani al el. Neîmpliniți. Dacă ar 
înfreba-o cineva, nici n-ar ști ce să po
vestească din viața ei... Din Vînători, 
sat din preajma Săvineșfilor, a venit 
de-a dreptul la „textil“. Asta se în- 
fîmpla în urmă cu trei ani. Cum a fost 
primită? Bine. A învățat. A urmaf la 
calificare. La specializare. Toți au aju
tat-o. Iar cînd I s-a înmînat steagul, 
nici nu l-a venit să creadă. Sînt zeci și 
zeci de brigăzi în orașl Adevărat, a 
muncit. Dar steagul, și-a spus ea atunci, 
nu e numai al nostru, al brigăzii. E al 
tuturor celor care ne-au crescut. Și 
cum de nu-i trecuse pînă acum prin 
minte să ajute și ea, la rîndul ei. Nu 
numai pe fetele din propria brigadă. 
Căci în secție nu există nici un gard 
între mașini. Nici un gard nu desparte 
brigăzile între ele. Tn fond, despre 
asta se discutase în ședință.

— Așadar, uitați cum văd eu lucru
rile. Negoiță și cu mine lucrăm fie
care în alt schimb. Mă angajez de 
aceea să fiu mai aproape de fetele 
din brigada ei.

La prima oră a dimineții următoare, 
cam așa a vorbit Olimpia la comitetul 
U.T.M.; simțise nevoia să împărtă
șească ceea ce gîndise ea în ajun.

Născută în adunarea comuniștilor, 
Ideea începea să fie trepfaf aplicată, 
devenind palpabilă. Palpabilă și trai
nică, asemeni firului de relon care, 
sensibil seismograf al conștiinței, înre
gistrează cum 
aceasta.

„Cum să discutăm lucrările prezen
tate la cenaclul literar? Ce calități tre
buie să aibă un text de brigadă ar
tistică ?" La aceste întrebări au căutat 
să răspundă unele manifestări orga
nizate recent la Casa creației populare 
din regiunea Dobrogea.

După discuțiile din cenaclul literar 
constănțean a avut loc ședința secției 
„brigăzi artistice”, unde s-au prezentat 
un program de brigadă Imprimat pe 
bandă de magnetofon, precum șl 
fragmente din texte consacrate întăririi 
economlco-organizatorice a gospodării
lor colective, un cuplet despre pregă
tirile în vederea obținerii a 5.000 kg 
porumb boabe la hectar etc.

VICTOR VÎNTU

Tn cadrul acțiunilor de educație 
muzicală, Comitetul de Radiofeleviziu- 
ne și-a propus să organizeze o serie 
de concerfe-ghicitoare cu public.

Primul „Concerf-ghicitoare" are loc, 
azi, la clubul uzinelor „Republica" din 
Capitală. Vor lua parte tineri munci
tori. La realizarea concertului îșl dau 
concursul lolanda Mărculescu, artistă 
emerită, Magda lanculescu, artistă eme
rită, Dan lordăchescu, Cornel Stavru, 
Valentin Loghin, soliști ai Teatrului de 
Operă și Balet al R.P.R., violonista 
Gaby Grubea, artistă emerită, acom- 
paniați de orchestra de studio a Radio- 
televiziunil. Concertul va fl dirijat de 
C. BobeScu. Programul cuprinde arii 
din opere de Rossini, Donizeftl, Bellini, 
Verdi, Glinka și muzică Instrumentală 
șl simfonică de Beethoven, Ceaikov- 
skl, Prokofiev, Gheorghe Dumitrescu 
ș.a.

Peștera Meziad este una din pește
rile cele mai vaste și mai frumoase 
descoperite pînă acum în țara noas
tră. Dispuse pe mai multe niveluri, 
galeriile care o compun totalizează 
aproape 4 km lungime. Calcarul se 
dizolvă de milenii și se depune în 
stalactite și stalagmite care iau for
mele cele mal neașteptate, transparen
te sau opace, albe sau colorate, mo
delate ca niște dantele fine ori ca 
țurțuri uriași, colonade, arcade etc. — 
adevărate opere de artă ale naturii. 
Peste 50 din cele mal deosebite con- 
crețluni calcaroase din interiorul peș
terii au denumiri. Astfel sînt : „orga 
mare" ca o cascadă de stalactite le
gate între ele asemeni tuburilor unei 
orgi ; „uriașul de apă", asemănător 
unul bust omenesc ; „buciumul lui 
Avram Iancu" ; „podul de zăpadă", 
„gîtul dracului", „rolul de albine", 
„cununa de flori", „capul de miel", 
„capul de gîscă", „claia de fîn" — 
etc. într-o galerie mai largă — „sala 
de oase" — se găsesc- scheletele unor 
urși ai cavernelor („Ursus spelaeus") 
care au trăit în timpuri îndepărtate.

La Peștera Meziad se poate ajun
ge, fie de la Beiuș (circa 22 km de 
stația C.F.R.), fie de la Stîna de Vale, 
prin Valea Iadei. Vizitarea peșterii nu 
se poate face decît cu ajutorul 
călăuzelor de acolo. Cei care se aven
turează singuri, sînt tn pericol de a 
se rătăci...

în fotografii redăm cîteva aspecte 
din interiorul peșterii Meziad : sta
lactite de un alb imaculat atîrnă dea
supra unor stalagmite roșii, de forma 
unor adevărate turnuri (sus), „uria
șul de apă" (dreapta) șl „orga mare" 
(stînga).

Succesul piesei „Oameni care tac" de Al. Voitin
de aceea, de la bun 
cepur ; bravo <

Turnee ale teatrelor și ansamblurilor 
artistice în centre muncitoreștiA 5

In dorința de a cuprinde cît mai 
multe localități din țară și îndeo
sebi centre muncitorești, teatrele 
dramatice și muzicale, ansambluri și 
orchestre populare din Capitală și 
din țară și-au întocmit planuri de 
turnee pentru lunile următoare.

'Astfel, Teatrul de Comedie, în ca
drul turneului pe care-l va între
prinde, va prezenta în 25 localități 
spectacole cu piesele „Prietena mea 
Pix" de V. Em. Galan și „Svejk în 
al doilea război mondial" de
B. Brecht. Teatrul de tineret și copii 
va susține în 37 localități spectacole 
cu piesele „De Pretore Vincenzo“ de 
Eduardo de Filippo și „Pigulete 
plus cinci fete" de C. Bratu. Artiștii 
Teatrului de stat din Galați vor 
prezenta spectacole cu piesele „Po
veste din Irkutsk" 
„Moartea unui 
A. Miller, 
sele „Secunda 58 
și „Papa-Dolar" de Gabor Andrei 
vor fi prezentate în 26 localități de 
Teatrul maghiar din Sf. Gheorghe.

Planurile turneelor reflectă varie
tatea spectacolelor ce vor fi prezen
tate. De exemplu, oamenii muncii 
din Reșița vor avea printre oaspeți 
artiști ai Teatrului de Comedie, ai 
Teatrului de tineret și copii. Tot 
aci, teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ va prezenta piesele „întoar
cerea" de M. Beniuc, „Cred în tine” 
de V. Korostîliov, „Al patrulea” de 
K. Simonov. Teatrul Muncitoresc
C. F.R.-Giulești va susține spectaco
lul „Fata cu pistrui” de A. Uspenski. 
Oaspeți ai muncitorilor din Reșița 
vor fi și artiștii teatrului „C. Notta- 
ra”, care vor interpreta piesele 
„Ciocîrlia” de J. Anouilh, „De partea 
cealaltă" de I. Barianov ; Ansam
blul „Ciprian Porumb eseu” din Su
ceava, cu un program de cîntece și 
dansuri; Teatrul de stat din Con
stanța, secția de estradă, cu spec
tacolul „La mare și... la mai mare"; 
secția germană a Teatrului de stat 
din Sibiu, care va prezenta piesele 
„Arborele genealogic” de L. Deme
trius, „Cocoșelul neascultător" de 
I. Lucian și altele.

Muncitorii din Hunedoara, 
vor fi vizitați de mai 
teatre din Capitală, vor putea 
audia, de asemenea, concertul de 
muzică populară romînească prezen
tat de orchestra populară a Filar
monicii din Cluj, vor viziona piese
le „Trei generații” de L. Demetrius, 
„Trenul regimentar” de D. Davurin,

medici” de H. Pfeiffer tri Iri-„Doi . ..
terpretarea artiștilor Teatrului de 
stat din Petroșeni, spectacolele „De
zertorul” de M. Sorbul, „Liturghia 
de la miezul nopții“ de P. Karvas, 
prezentate de Teatrul din Turda,

Oamenii muncii din Roman vor 
putea vedea, printre altele, „Vicle
niile lui Scapin” de Molière, „Piața 
Ancorelor" de I. Stock, prezentate 
de Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le”, care întreprinde cu aceste piese 
un turneu în numeroase localități.

Acestea sînt doar cîteva din spec
tacolele și concertele ce vor fi pre
zentate pe baza planurilor de turnee, 
care continuă să se îmbogățească.

Piesa Iul Alexandru Voifin 
„Oameni care tac", care a 
fost prezentată în premieră 
la 22 martie a.c. de colec
tivul Teatrului „Wiener 
Boulevard", continuă să se 
bucure de succes în fața pu
blicului pretențios din capi
tala Austriei. Pînă acum au 
avut loc cinci reprezentații 
pe scena de pe Göllnergas- 
se și fiecare spectacol a 
fost răsplătit cu îndelungate 
aplauze. Traducerea în lim
ba germană a piesei lui 
Voifin este semnată 
Hanns Schuschnig și

Prin focul său, el a 
să cucerească publicul 
tator. Lui i s-au datorat ho
hotele de rîs și tot el a fost 
acela care a adus lacrimi tn 
ochii publicului.

de A. Arbuzov, 
comis-voiajor” de 

în 8 localități. Pie- 
de D. Dorian

care 
multe

Tinerele Paraschlva Kiss și 
Margareta Ianoșl la biblioteca 
gospodăriei agricola colective 
din comuna Bodo, regiunea Ba
nat (Foto ! Agerpres)

î în- 
artiștilor 

din Göllnergasse șl realiză
rilor lor" se scrie in conti
nuare.

„Această piesă nu ne capi 
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dență din VienaCorespon

reușit 
spec-

de 
_ . Erich 

Pfaff, Iar Ștefan Horvay este 
regizorul spectacolului.

„Aplauze binemeritate" 
festa intitulată cronica privind 
spectacolul cu piesa „Oa
meni care tac'' apărută în 
cunoscutul cotidian „Kurier". 
„Laudele binemeritate nu 
trebuie rostite cu reticență;
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fivează numai printr-o tema
tică actuală, ea ne face să 
cunoaștem șl o lucrare tea
trală puternică", scrie ziarul 
„Volksstimme".

După cum apreciază cri
tica, disfribufia a reușit să 
redea veridic transformarea 
care se produce în mentali
tatea eroilor. O creafie de
săvârșită a realizat Harald 
Riffland în rolul dificil al ne
gustorului ambulant Zlgu,

In discuția pe care am 
avut-o cu acest talentat ar
tist, el ne-a mărturisit că i-a 
plăcut în mod deosebit ro
lul, că a pus tot sufletul în 
realizarea lui.

Merită subliniată și creația 
lui Herwik Sulzenauer care 
a interpretat cu mult succes 
rolul inspectorului de sigu
ranță' Casapu.

Din restul ' distribuției au 
mal făcut parte : Gunther

Lass (Spiru); Karl Trefny (A- 
xinte); Eva Haide Frick (Flo
ra); Linde Schûsseleder în 
rolul studentei Rada; Klaus 
Jurgen Mad în rolul studen
tului Mihai; Ruth Schauen 
(Maria); Gerhard Wahl 1n 
rolul profesorului Banu, șl 
Peter Hruby In rolul unui 
agent. întregul colectiv s-a 
străduit și a reușit să pre
zinte publicului un spectacol 

• de înaltă factură.
In afișul spectacolului, co

lectivul teatrului „Wiener 
Boulevard" arată că s-a ho
tărî! să înceapă să prezintă 
și, piese In care este oglin
dită ideea libertății umane, 
„începem această serie cu 
Alexandru Voifin, un autor 
aparținînd orientării moder- 

. ne în literatura romînă".

ȘT. DEJU

TIBERIU UTÄN

Intr-un poem programatic din noul 
volum de „Versuri” al lui Tiberiu 
Utan (apărut în Editura Tineretu
lui), viața noastră de astăzi e vă
zută ca poezie, care așteaptă nu
mai să fie captată „cu inima" de 
către insul de talent și împărtășită 
celorlalte inimi, frățești : „Frumoase 
versuri spune țara / de dimineața 
pînă seara. // Vibrînde, ninse de lu
mină, / ascultă : le desprinzi în zori 
/ pe cînd se-ndreaptă spre uzină l 
coloanele de muncitori II [...] Cu ver
suri țara te-mpresoară, / din șes, 
din țarini le desprinzi, / cînd grînele 
de primăvară / se-ntind ca niște 
verzi oglinzi..."

Poetul vede în cele ce se petrec 
astăzi la noi o sursă neistovită de 
poezie și consideră' că datoria sa 
primordială e de a împărtăși acest 
nobil adevăr semenilor.

Armonios și cuprinzător conceput 
din punct de vedere tematic, volu
mul conține un ciclu de evocări 
lirice ale luptelor purtate de mine
rii de la Lupeni în 1929 („Cărbune 
roșu"), un „Triptic rural” evocator 
al momentelor de luptă pentru o 
viață mai bună și al bucuriilor din 
actuala perioadă a triumfului colec
tivizării, două cicluri închinate vie
ții noastre cotidiene, cu rezervele el 
infinite de poezie („Zborul de lu
mină” șl „Pămîntul visează”), un 
triptic liric inspirat de primul zbor 
cosmic al omului, și trei cicluri de 
poeme consacrate în principal slă
virii prieteniei dintre popoarele țări
lor socialiste.

Menținîndu-șl șl consolidîndu-și 
poziția din volumul său de de
but („Chemări", 
gostea, 
mulul

colectivitate, prietenia internațional 
listă între popoare constituiau pri
lejurile statornice de inspirație, poe
tul adîncește mult, acum, substratul 

.filozofic al acestor simțăminte, 
optimismul social, acea bucu
rie de a trăi într-o vreme cînd 
„viața lumii / Cu noi odată 
a-nceput", la care se făcea refe
rire în una din bunele poezii ale 
volumului de atunci.

Transparenței — urmărite la mo
dul folcloric — a versurilor, tonali
tății lor de confesiune lirică și de

Cronica literară

1955), oînd dra- 
patriofismul luminat al o- 

»ocicdlet abnegația iată de

cînteo aci avintat, aci pătruns 
o nostalgie generoasă, evidente 
trăsături distinctive în volumul 
debut, poetul le adaugă acum 
pe planul expresivității artistice 
un efort susținut spre conciziune și 
spre găsirea unor motive lirice de 
o mare tipicitate ; de aici și o frec
vență firească a uzitării simboluri
lor, în actualul volum, simbolul ne- 
fiind — în arta realistă — decît ex
presia unui grad înalt de tipizare.

Remarcabil e faptul că simbolu
rile, care-i prilejuiesc lui Utan cî- 
teva dintre cele mai izbutite poe
zii ale volumului, sînt descifrate în 
fapte obișnuite, cotidiene, adeve
rind astfel convingerea că existența 
în socialism 8e desfășoară generali
zat sub regimul poeziei. Mutării „în 
casă nouă/ cu ferestre largi și cu 
oglinzi”, — fapt curent și tocmai 
prin asta un simbol — poetul îl a- 
soclază gestul nu mai puțin sim
bolic al luării din vechea casă a

de
ca 
de

busuiocului, floare care semnifică 
la noi puritatea și statornicia în 
ce e pur, credința în mai bine 
(„Busuioc"). In „Bicaz” atitudinile 
atribuite mărețelor păsări ale înăl
țimilor, care parcă s-au deprins și 
ele cu creșterea neoprită de nimic 
a apelor din marele lac de acumu
lare, reprezintă un mod liric bine 
găsit de a sugera invincibilitatea 
noului, a civilizației, a bunăstării, pe 
care le hotărăsc constructorii cu 
mîinile lor — de a evidenția măre
ția acestui proces de umanizare a 
naturii.

Asemenea poeme, clădite pe mo
tive simbolice, nu reprezintă însă u- 
nica modalitate artistică definitorie 
pentru Utan. In multe alte poezii 
— și dintre cele mai bune — poetul 
își dezvăluie nemijlocit gîndurile și 
simțămintele, ceea ce îndrăgește 
sau repudiază, regretă sau rîv- 
nește. Poemul „Zborul de lumină”, 
spre exemplu, sau un pastel ca 
„Noapte de primăvară", sau unele 
poeme de bun gust și discreție de
dicate dragostei (dintre care se de
tașează , De-acum...”), apoi poezii 
ca „Sanie”, „Scaldă”, „Pînă la 
stele", feactualizînd nostalgic mo
mente ale copilăriei și ale primei 
tinereți, constituie tot atîtea expre
sii ale lirismului direct și ale îm
bogățirii registrului de idei șl afec
tiv, în raport cu primul volum al 
poetului.

De altfel, această utilizare a li
rismului direct îi convine poetului 
nu numai în ipostaza sa de inter
pret sensibil a tot ce înfrumusețează 
viața oamenilor de azi șl le înve
derează omenia, ci și în aceea de 
osînditor a ceea ce o primejdu
iește, o urîțește. (In „Spadă șl floa-

re', „Către țărînă', ^„Mladă”, în a- 
legoricul „Drum singuratec", o preg
nantă osîndire a individualismului, 
în „Zbor de hulubi” — condamnară 
a celor care jignesc omenia prin 
cruzimi antediluviene, precum și în 
„Inscripții pentru amintirea lui 

,,,Ernst Thälmann", «Aici ar odihni...», 
— bune poezii politice îndreptate 
împotriva fascismului).

Unitar și larg ca tematică, în 
sensul deschiderii către viață, 
către contemporaneitate, volumul 
denotă și un ridicat nivel artistic, în 
cazul celor mai multe poezii ale 
sale. Nu însă în cazul tuturora. 
Deji, de regulă, poetul e un 
vrăjmaș evident al declarativismu- 
lui, al prolixității găunoase, ttnzînd 
spre un patos interiorizat, spre sub-’ 
stanță și sobrietate, poezii cum sînt 
„Cîntec la Dunăre", „Cincisprezece 
flăcări”, „Zorile, serile, soarele, ce
rul..." sînt neinspirate, fără o vi
ziune personală. Facilitatea e, așa
dar, o tendință căreia ar fi bine ca 
Utan să nu-i mai facă nici o con
cesie, ea distonînd ou pregnanța 
conținutului din majoritatea poeme
lor. Efortul spre profunzime, spre 
densitatea ideii șl concentrația sen
timentului, ca și străduința poetului 
de a realiza maximum de conciziu
ne a expresiei, duc uneori la re
zultate contrare celor urmărite, la 
obscuritate șl uscăciune. E cazul 
unor poezii ca „Balada nopții' (din 
care nu lipsesc cîteva imagini no
tabile), „Explozia” (la care avem In 
vedere partea finală), „Puntea um« 
brelor". Puse alături de poeme de 
o reală profunzime ca „Drum sin
guratec”, «Aici ar odihni...», „Rime 
îmbrățișate", „Bicaz”, poeziile de 
mai sus îșl învederează lesne in
consistența, neclaritatea conoepțlei.

Existența unor asemenea termeni 
al confruntării, înăuntrul propriei 
sale opere, îl sugerează ea singură 
poetului și drumul de la care e da
tor să nu se abată.

GEORGE MUNTEAN^
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PENTRU COMBATEREA DĂUNĂTORILOR

■o® o
Holul Casei de cultură din Braila

SmiLOR
De cînd cultivă plantele, omul se 

află față în față cu un dușman pri
mejdios : insectele. Mici dar nesă
țioase, înmulțindu-se și răspîndindu- 
se cu repeziciune, ele atacă culturile 
în cîmp, nimicesc proviziile strînse. 
Prin tenacitatea cu care-și exercită 
acțiunea distrugătoare, ele pot pro
voca pagube considerabile. în a- 
nul 1884, bunăoară, filoxera a dis
trus podgoriile de viță indigenă din 
aproape toată Europa. S-au chel
tuit apoi sume enorme pentru refa
cerea viilor prin altoirea viței in
digene, întrucît portaltoiul are ră
dăcini rezistente la atacul acestei 
insecte. Mai tîrziu, după primul 
război mondial, păduchele din San 
José a distrus peste 15 milioane de 
pomi din livezi și pepiniere. Iar în 
anii de după al doilea război mon
dial și-a făcut apariția în Europa, 
adus de peste ocean, gîndacul din 
Colorado, un temut vrăjmaș al cul
turilor de cartofi și vinete. Se cu
nosc astăzi multe mii de specii de 
dăunători : viermele merelor și al 
cireșilor, viespea prunelor, fluture
le alb al verzei, tot felul de gărgă
rițe, omizi etc.

în unii ani însă, natura înlesnește 
în mod deosebit înmulțirea acestor 
dușmani ai livezilor și grădinilor. O 
iarnă ușoară și bogată în zăpadă, 
urmată de o primăvară și vară cal
dă și umedă — oferind insectelor 
hrană abundentă, paralel cu redu
cerea vietăților care parazitează pe 
insecte sau le distrug — creează 
condiții favorabile pentru dezvolta
rea lor în masă. Există și diferite 
zone unde condițiile sînt prielnice 
dezvoltării insectelor. în țara noas
tră, asemenea zone sînt livezile si
tuate în locuri adăpostite, unde iar
na temperatura nu coboară sub 
minus 8°C., iar primăvara și vara 
nu se declanșează ploi torențiale 
care ar surprinde insectele în peri
oada zborului și a depunerii ouălor^ 

Studierea atentă a tuturor aces
tor condiții, a comportării dăunăto
rilor față de diversitatea speciilor 
de pomi și legume pe care se hră
nesc face posibilă prevederea în
mulțirii în masă a insectelor dău
nătoare și luarea unor măsuri pre
ventive. La Institutul pentru coor
donarea cercetărilor agricole exis
tă un laborator de prognoză care, 
pe baza cercetărilor ce se efectu
ează, poate anunța cu 5—6 luni îna
inte unde anume pe teritoriul țării 
noastre este posibilă o înmulțire 
excesivă a dăunătorilor. Astfel, a- 
nul acesta, în lunile mai—iunie, ne 
putem aștepta’ la apariția de cără
buși în număr mult mai mare decît 
cel obișnuit în livezile din regiuni
le de cîmpie și în cele de la poa
lele munților, de pr ambele ver
sante ale Carpațflor iunie-
august, vi“ fr-ce

—Z® /t t -X__---------- - ------- :--------male, apar forme 
dăunătorilor.
au elaborat 
preîntîmpine distrugerea entomofa- 

focare în zona stepei si pînă în cea gilor, înmulțirea excesivă a dăună-
------------ 0*0------------

Unități ale cooperației meșteșugărești 
în stațiunile de odihnă

a pădurilor de fag. Cunoscîndu-se 
încă de acum locurile ivirii în masă 
a dăunătorilor, se pot organiza mă
surile de combatere și preveni pa
gubele.

Combaterea chimică a dăunători
lor plantelor este metoda cea mai 

■' eficace și rapidă. La semnalul sta
țiunilor de avertizare din diferite lo
calități ale țării, tratamentele chi
mice necesare sînt efectuate de bri
găzi speciale pentru protecția plan
telor. Se înțelege că aceste trata
mente trebuie aplicate diferențiat, 
ținîndu-se seama de dăunătorul îm
potriva căruia se duce lupta și de 
insecticidele utilizate. Pentru corn-. 
baterea gărgăriței florilor de măr, 
pomii se stropesc insectici-

pe bază de D.D.T. încă primă-

ül- 
renia, MUu, ..... , je nord,
iar viespea prunelor în anumite

de 
vara, cînd mugurii încep abia să se 
deschidă. Viespea prunelor trebuie 
atacată cu substanțe conținînd fos
for sau D.D.T. în momentul cînd flo
rile încep să-și scuture petalele. A- 
celeași. substanțe se folosesc împo
triva viermelui merelor cînd fructe
le sînt încă mici, iar împotriva 
muștelor cireșilor — cînd soiurile 
semitimpurii de cireșe se află în 
pîrgă. O condiție esențială este ca 
insecticidele utilizate să nu împru
mute fructelor nici gustul, nici mi
rosul lor.

Problema combaterii dăunătorilor 
este mai dificilă la legume, deoare
ce trebuie evitată acumularea pro
duselor cloroderivate și organofos- 
forice pe părțile plantelor destina
te consumului în stare proaspătă, 
în acest caz, insecticidele se apli
că sub formă de pulberi pe sol, în 
sol și numai rareori pe plante.

Cercetările științifice au arătat că 
prin folosirea an de an a unor sub
stanțe pe bază de D.D.T. se nimi
cesc odată cu dăunătorii și entomo
fagii, adică insectele parazite sau 
prădătoare care se dezvoltă pe sea
ma dăunătorilor și-i distrug, înles- 
nindu-se astfel înmulțirea altor gru
pe de dăunători. în ultimii ani, com- 
bătîndu-se viermele merelor cu in
secticide cloroderivate s-au înmul
țit la măr păianjenii și alte insecte, 
deoarece au fost omorîți și entomo
fagii. Pe de altă parte, prin folosi
rea repetată a unora și acelorași 
insecticide, chiar și _în doze nor- 

rezistenle ale 
Oamenii de știință 
metode menite să

torilor și apariția unor forme re
zistente ale lor. O primă condiție 
este ca mijloacele de combatere să 
fie aplicate în tot complexul lor și 
la timpul potrivit, cînd dăunătorii 
sînt mai puțin rezistenți. De aseme
nea, pentru a se evita adaptarea 
dăunătorilor, este necesar ca produ
sele pe bază de clor să fie folosite 
cît mai rar sau înlocuite cu altele, 
pe bază 
trug nu 
ianjenii 
paraziții 
rol îl au 
intră în 
seva otrăvită, 
păianjenilor și insectelor sugătoare 
fără a ataca entomofagii.

Din complexul măsurilor de com
batere a dăunătorilor fac parte și 
unele metode agrotehnice și biolo
gice : curățirea pomilor de uscături 
și a cîmpurilor de resturile plantelor 
atacate, folosirea unor soiuri de 
plante rezistente și aratul adînc al 
livezilor.

Folosirea unor paraziți (virusuri, 
bacterii, ciuperci, insecte) și prădă
tori (insecte, reptile, mamifere, pă
sări) ca mijloc de distrugere a dău
nătorilor sînt mijloace de combatere 
pe cale biologică. Bunăoară, anu
mite specii de viespi parazite frî- 
nează înmulțirea omizilor dăunătoa
re verzei.

Aplicarea îmbinată a mijloacelor 
chimice, biologice șl agrotehnice re
prezintă metode eficace de luptă îm
potriva dăunătorilor, care se aplică 
și în agricultura noastră. Transpu
nerea în practică a întregului com
plex de mijloace de combatere pre
supune însă ca stațiunile de averti
zare să indice la timp pentru fie
care specie de dăunător momentul 
optim de combatere, încît să nu fie 
distruși simultan și paraziții și pră
dătorii lor, iar echilibrul biologic să 
nu sufere perturbări care ar putea 
provoca înmulțirea dăunătorilor.

Dr. AUREL SAVESCU
Institutul pentru coordonarea 
cercetărilor agricole București

de sulf, de pildă, care dis- 
numai insectele ci și pă- 
dar nu sînt toxice pentru 
și prădătorii lor. Același 
insecticidele selective care 
circuitul plantelor și, prin 

acționează asupra
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Cercetări pentru folosirea 
cu randament sporit a ligniților

„Moara ventilator" este unul din 
cele mai noi agregate construite în 
vederea utilizării, cu un randament 
energetic ridicat, a ligniților româ
nești la cazanele cu abur de mare 
capacitate. Studiată de cercetătorii 
de la Institutul de energetică din 
București, proiectată și construită 
de metalurgiștii de la uzinele de uti
laj chimic și petrolier din București, 
moara ventilator înlocuiește cu 
succes morile cu ciocane, utilizate 
în instalațiile termoenergetice. A- 
cest agregat, adaptat caracteristici
lor ligniților autohtoni care au o 
mare rezistență, asiaură măcinarea

fină a cărbunelui, o preparare su
perioară a prafului și prin aceasta, 
o ardere intensificată. Consumul de 
energie ■ electrică, pentru alimenta
rea instalației este cu circa 50 la 
sută mai mic decît la morile cu cio
cane.

Utilizate la cazanele de 20 tone 
abur/oră de la combinatul Gălăuțaș 
și la cazane de -50 tone abur/oră, 
morile ventilator dau rezultate bune.

Cercetările științifice 
mentale pentru folosirea 
ment sporit a ligniților 
continuă.

și experi- 
cu randa- 
romînești 

(Agerpres)

Pentru asigurarea 
unei bune deserviri a 
oamenilor muncii ve- 
niți la odihnă și trata
ment în stațiunile bal- 
neo-climaterice, coope
rația meșteșugărească a 
luat din vreme o serie 
de măsuri. Astfel, în 
cursul trimestrului II 
se va termina și da în 
funcțiune un nou com
plex de deservire în 
orașul Constanța, care 
va cuprinde unități de 

, confecții după coman-I dă, de frizerie și coafu
ră, de reparat încăl-

țăminte, de reparat și 
călcat haine etc.' Sînt 
în curs de construcție 
complexe la Mangalia 
și Cîmpulung-Moldove- 
nesc, care se vor termi
na în cursul acestui an.

In stațiunile de pe li
toral — Mamaia, Efo
rie, Mangalia — și la Te
chirghiol, unitățile de 
deservire vor fi reame- 
najate și dotate cu mo
bilier și utilaje noi. 
Pentru toată perioada 
sezonului de vară vor 
fi detașați aici mese
riași cooperatori cu o

bună calificare din alte 
regiuni.

încă de pe acum se 
lucrează în cooperati
vele de artizanat o se
rie de noi sortimente 
cu specific adecuat sta
țiunilor balneare și cli
materice, ca bibelouri 
din sticlă, plexiglas, 
lemn, ceramică, ipsos, 
scoici. Se lucrează, de 
asemenea, mari canti
tăți de obiecte de se
zon : pălării de plajă, 
sacoșe, cordoane, arti
cole de podoabă din 
plastic, lemn, sticlă, me
tal, costume de baie etc.

Oxsgen m atmosfera 
planetei Venus !

în straturile superioare ale atmosferei plane
tei Venus există oxigen molecular, atît de nece
sar vieții. Descoperirea a fost făcută de savantul 
sovietic Vladimir Prokofiev de la Observatorul 
astrofizic din Crimeea.

El a ajuns la această concluzie după o prelu
crare amănunțită a unor spectre unicale ale pla
netei Venus. Spectrele au fost obținute pentru 
prima dată în lume cu ajutorul marelui telescop 
solar al spectrografului special al Observatoru
lui, în momentul apropierii maxime a planetei 
de Pămînt.

Se știe de mult că pe Venus există oxid de 
carbon ; s-a constatat de asemenea că în atmos
fera planetei se . găsește și azot. Acestea 
permit să se presupună că pe această planetă 
există viață organică.

De aceea, descoperirea de oxigen molecular 
în păturile superioare ale atmosferei planetei 
Venus — scrie „Pravda“ — constituie un pas 
important în descifrarea tainelor planetei Venus.

• Asociația internațio
nală de transporturi aerie
ne a comunicat că anul 
trecut Oceanul Atlantic a 
fost traversat pe calea

O Cel mai înalt pod 
din Europa se constru
iește în prezent în valea 
rîului Sili (Austria). Lun-

gimea Iui este de circa 
700 metri, iar înălțimea 
deasupra nivelului apei, 
de 190 m.

anual 
in a- 
mun- 
mili-

aerului de 2 milioane de 
pasageri.

® în Japonia a fost in
stituită distincția „Pen
tru bună purtare". Ea va 
fi atribuită, după merit... 
deținuților.

• Gruzla este conside
rată, pe drept cuvînt, țara 
unei mari longevități. 
Aici trăiesc 2.080 oameni 
în vîrstă de peste 100 
ani.

ȘTIAȚI CA...

'f

ßöltaelc ■ 
llKŒârt me Ifôi

Văduva lui & 
Hemingway a
la New Kork, pent,ii 
o eventuală publi
care, pairu romane 
și cîteva nuvele ine
dite ale scriitorului. 
Dintre romane, unul 
se aseamănă cu „Bă- 
trinul și marea", al
tul are ca subiect 
Parisul anilor 1920, 
al treilea tratează 
despre perioada ce
lui de-al doilea ră ‘ 
boi mondial. A 
nea celui de-al 
trulea roman se 
frece în Africa.

în 
tice 
zon. 
cii se vor îndrepta spre stațiunile 
Borsec, Buziaș, Tușnad sau Vatra 
Dornei (pentru bolile cardio-vascu- 
lare), spre Bazna, Eforie, Herculane, 
sau Techirghiol (pentru bolile reu
matice).

Mult folosite sînt și apele de la 
Slănicul Moldovei sau Sîngeorz, pen
tru bolile aparatului digestiv. Se 
știe, de asemenea, că în stațiunile 
noastre balneare pot fi tratate bolile 
endocrine și ginecologice, dermato
logice și ale sistemului nervos, bolile 
profesionale, rahitismul etc.

Balneoterapia sau tratamentul cu 
factori balneari are două scopuri : 
de a trata boala și de a preveni re
cidivele. Pentru ca un bolnav să 
poată beneficia din plin de tot com
plexul de factori care contribuie la 
tratamentul său, este necesar ca a- 
cesta să țină seama cu strictețe de 
anumite reguli. Procedează greșit 
acei bolnavi care-și aleg singuri 
stațiunea, fără indicația medicului 
balneolog.

Stațiunile noastre balneare au iz
voare cu caracter și concentrații 
foarte variate și sînt situate în zone 
climatice diferite. Tranziția de la 
condițiile obișnuite de viață la noile 
condiții din stațiunea balneară obligă 
organismul să treacă printr-o serie 
de reacții de adaptare. Or, nu toți 
bolnavii reacționează la fel la aceas
tă schimbare de mediu. Starea siste
mului nervos, stadiul bolii, alte a-

curînd, stațiunile balneo-clima- 
vor intra din nou în plin se- 
Mii și mii de oameni ai mun-

Note de drum din Indonezia

circulație o le-în Indonezia are 
gendă populară despre Ratu Adil 
„crăiasa cea dreaptă", care va veni 
într-o bună zi să le aducă oameni
lor prosperitate, egalitate în drep
turi și fericire. Poporul indonezian 
a visat veacuri de-a rîndul la pros
peritate, dreptate și egalitate, iar 
legenda lui Ratu Adil exprimă nă
zuința lui de a scăpa de sărăcie, 
de înapoiere, de nedreptate și ine
galitate socială.

Această legendă și altele mi-au 
fost povestite de către prieteni in
donezieni într-o noapte cu lună, în- 
tr-un decor de basm. în depărtare 
se auzea melodia mîngîietoare a 
gamelanului.

Numai un popor încrezător în for
țele sale a putut crea legende atît 
de minunate, pline de optimism. 
Căci să nu uităm : timp de trei se
cole și jumătate poporul indone
zian s-a aflat sub un regim colonial 
din cale-afară de nemilos. Zeci de 
mii de oameni au fost exterminați ; 
alți sute de mii și milioane, lipsiți 
de mijloace de existență, au pierit 
prin înfometare. Despre acestea ne 
vorbesc chiar autori olandezi, care 
au vizitat Indonezia înainte de eli
berare. Dr. Huender, în „Studii asu
pra situației economice a populației 
indigene din iawa și Madera", scria: 
„Salariul plătit indonezienilor nu-i 
lasă să moară de foame, dar nici 
nu le permite să trăiască". La rîn
dul său, prof. Stokvis arăta că „în 
provincia Preanger erau văzuți oa
meni flămînzi, care păreau niște 
schelete rătăcind pe drumuri. Unii 
din ei erau atît de slăbiți încît nu 
mai suportau nici mîncarea care li 
se dădea drept avans în contul vii
toarei munci și mureau“. în ce si
tuație ajunsese poporul indone
zian.!?, „Răspunsul este scurt cu* 
prinzător;: noi l-am împins în mla-

știna mizeriei" (Brooshooft în lucra
rea „i 
colonială“).

.Orientarea etică în politica

*
capitala Indoneziei,...Djakarta,

mai poariă amprenta vremurilor ro
biei coloniale, dar ea oglindește și 
ce s-a realizat
ria orașului se 
țării întregi.

La 30 mai 
flotei olandeze Jan-Pieterszoon Coen, 
a

după eliberare. Isto- 
împletește cu cea a

1619, comandantul

cucerit Djakarta. Lipsit de apă-

rare, orașul a fost incendiat și făcut 
una cu pămîntul. Acțiunea de cuce
rire a Indoneziei se făcea în nu
mele Companiei Indiilor Orientale. 
Iată ce scrie autorul olandez Colen- 
brander, în „Koloniale Geschiede- 
nis“ despre întîmplările de atunci : 
„Coen a acționat în toată această 
chestiune, care i-a pătat numele, cu 
o cruzime inumană, care li s-a pă
rut inutilă chiar funcționarilor com
paniei. Toți, pînă și șefii companiei, 
s-au cutremurat de groază citind

Noi clădiri moderne înfrumusețează capitala Indoneziei

mo si

Polul magnetic 
se mufă

Savanți din Noua 
Zeelandă au consta
tat că în ultimii 50 
de ani polul mag
netic sud al Pămîn- 
tului s-a deplasat cu 
peste 500 km în di
recția nord-vest. As
tăzi el se află în a- 
propierea cercului 
polar de sud, în re
giunea Antarctidei, 
al cărei țărm este. în
dreptat spre Aus
tralia.
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Cifre care dau 
de gîndit

In prezent, 
lume se cheltuiesc, 
în scopuri militare, 
aproximativ 120 mi
liarde dolari 
și se folosește, 
celeași scopuri, 
ca a peste 50 
oane de oameni.

în disperare de cauză, dictatorul sud-vietnamez 
recurge la tot felul de mijloace pentru a-și mări ar
mata. Ngo Dinh Nhu, cumnata dictatorului, a avut ideea 
de a crea trupe de femei, recrutînd fete din baruri și 
dancinguri. în fotografi^ de mai sus, reprodusă din re
vista vest-germană „Der Stern", o vedem pe Ngo Dinh 
Nhu trecînd în revistă noile sale „trupe".

fiecare per- 
nevoie de o 
amănunțită,

fecțiuni asociate fac ca 
soană în parte să aibă 
examinare medicală 
pentru a se putea stabili indicația 
corespunzătoare de cură.

Ajunși în stațiune, este absolut 
necesar ca bolnavii să se supună re
gulilor de regim sanatorial. Curio
zitatea pe care o au unii „de a ști 
din prima zi ce gust au toate izvoa
rele“ poate compromite reușita tra-

Sfatul medicului

tamentului ; după cum mărirea do
zei de apă minerală ingerată sau 
creșterea, din proprie inițiativă, a 
temperaturii și duratei băii, pot a- 
vea, la rîndul lor, efecte defavora
bile. Nerăbdarea pe care o manifestă 
alții de a acumula cît mai multe 
raze ultraviolete încă din prima zi 
de expunere la soare duce la acci
dente grave, cum sînt insolațiile 
sau arsurile.

Cura făcută în stațiunile balneare 
are în același timp scopul să obiș
nuiască bolnavul cu un anumit re
gim de viață, pe care el va trebui 
să-1 'continue și după reîntoarcerea 
acasă. Orele de tratament, alternate 
cu cele de repaos și somn, o alimen
tație adecuată, gimnastică medicală 
rațională asociată cu cura de aer, 
sînt de respectat în aceeași măsură 
ca și ceilalți factori curativi ai sta
țiunii, deoarece toate aceste ele-1 
mente fac parte integrantă din com-

plexul terapeutic balnear. Neglija
rea unuia sau >altuia poate compro
mite eficacitatea întregii cure bal
neare. Așa, de pildă, fumatul sau 
consumul de băuturi alcoolice în tim
pul unui tratament cu ape mine
rale pentru o boală digestivă vor 
anihila acțiunea favorabilă a trata
mentului. Excursiile obositoare, ca și 
orele reduse de somn vor avea, de 
asemenea, o influență negativă asu
pra sistemului nervos, compromi- 
țînd rezultatele curei.

Este de menționat că sezonul in
dicat pentru cura balneară nu este 
numai cel de vară, așa cum se cre
dea altădată. Unii bolnavi, mai ales 
cei mai nervoși, suportă cu greu 
sezonul așa-zis de vîrf, cald și zgo
motos, al stațiunilor balneare. Do
tarea stațiunilor cu aparatură mo
dernă de electroterapie face ca lip
sa razelor ultraviolete naturale să 
poată fi suplinită cu bune rezul
tate prin razele obținute cu ajuto
rul unor aparate speciale.

Tratamentul cu ape
poate fi continuat și la domiciliu.

Pentru obținerea unor efecte cît 
mai bune și pentru evitarea unor 
accidente nedorite, este indicat ca 
acei care doresc să urmeze un tra
tament balneo-climatic să se adre
seze în prealabil medicului, pentru 
un consult general și stabilirea cu 
precizie a indicațiilor terapeutice.

• In 1961, în R. F. 
Germană s-au înregistrat 
325.000 accidente de cir
culație, în care au fost 
omorîți 14.160 oameni, Iar 
aproximativ 230.000 ră-

minerale

Dr. ELENA BERLESCU 
Institutul de balneologie 
și fizioterapie București

descrierile execuțiilor pe care Coen 
le expunea cu sînge rece în scri
sorile sale".

Pe locul unde mai înainte fusese 
orașul Djakarta, olandezii au cons
truit o fortăreață căreia i-au dat nu
mele de Batavia (de la tribul ger
manic batavi, care popula în anti
chitate teritoriul Olandei de astăzi).

In prezent Djakarta nu mai sea
mănă cît de cît cu Batavia de altă 
dată. Clădirile impunătoare ale in
stituțiilor guvernamentale, ale băn
cilor, birourilor și hotelurilor, pre
cum și străzile centrale largi, pe 
care lunecă numeroase vehicule, 
dau orașului un aspect modern. De 
la început îți atrage atenția faptul 
că orașul pare înecat în verdeață. 
Din această cauză uneori ți se pare 
că jungla se întinde pînă în oraș.

In mijlocul Djakartei sînt cons
truite mai multe canale. Aici se îm
bulzesc tot timpul copii, precum și 
femei care spală rufe. Copiii se 
joacă chiar în apă, pentru a se a- 
păra de arșița insuportabilă. La a- 
miază, între orele unu și patru, căl
dura e atît de apăsătoare, încît în
treaga viață a orașului cade în to
ropeală. Magazinele 
se închid, instituțiile 
lucrul.

In centrul orașului 
află un scuar. N-am 
său actual. în schimb 
cel vechi. Acolo a fost înainte sta
tuia lui Van Guzz, sîngerosul cu
ceritor al nordului Sumatrei. După 
eliberarea țării statuia a fost dis
trusă. Pe locul unde se înălța mo- , 
numentul lui Van Guzz, am văzut 
noaptea dormind oameni, sub cerul 
liber. Deși vechiul simbol mut de 
piatră al asupririi coloniale a fost 
dărîmat, oamenii care dormeau pe 
caldarîm sînt un simbol viu, care 
arată urmările tragice ale nefastei 
dominații coloniale.

★

...Din primul an după proclamarea 
independenței, poporul indonezian 
a pornit hotărît pe calea lichidării 
rămășițelor dominației coloniale. El 
înțelege, că; fi viață mai bună nu va

și prăvăliile 
își încetează

Djakarta se 
aflat numele 
l-am aflat pe

fi adusă de crăiasa din legendă, cd 
de munca de zi cu zi a fiecăruia.

La Consiliul național de planifi
care am aflat detalii despre trecut, 
dar ’ mai ales despre viitor. Unelti
rile și atacurile colonialiștilor din 
primii ani după proclamarea inde
pendenței, precum și instabilitatea 
guvernelor, datorită opoziției parti
delor reacționare, legate de cercu
rile monopoliste străine, au creat 
multe dificultăți Indoneziei. De multe 
ori colonialiștii amenințau cu o nouă 
.intervenție. Existența lagărului so
cialist, politica sa de prietenie și 
de sprijinire a luptei poporului in
donezian pentru independență, a 
împiedicat pe colonialiști să se ră
fuiască cu Indonezia, în orice îm
prejurări — mi-au spus prietenii in
donezieni — am găsit la țările so
cialiste înțelegere și sprijin în lupta 
noastră pentru apărarea indepen
denței.

După 1959, cînd a intrat în vigoa
re constituția din 1945 și s-a format 
un guvern stabil, s-a pus și pro
blema reorganizării economiei țării, 
începutul a fost deosebit de greu. 
Date statistice nu existau, sau cele 
care existau erau rămase în urmă. 
Cu toate acestea, după un an de 
muncă încordată a fost elaborat 
planul de 8 ani, care a intrat în vi
goare la 1 ianuarie 1961. Obiecti
vele principale ale planului sînt 
creșterea venitului național, îmbu
nătățirea nivelului de trai al popu
lației. Chiar din primul an au în
ceput să se vadă unele rezultate.

Djakarta 
cartier de 
Blocuri și 
struiesc și
șului, a cărui populație atinge în 
prezent 3 milioane de locuitori.

De o importanță crescîndă 
bucură industria grea. Cu doi ani

se poate mîndri cu noul 
locuințe — Kebajoran. 

vile moderne se con- 
în alte cartiere ale ora-

se

în urmă Indonezia avea doar o 
mică oțelărie. Ea se află la Merak, 
la două 
Djakarta, 
tone oțel 
urmează
lărifi fiarei va putea produce 160 mii

ore cu automobilul de 
Capacitatea : 6.000 de

pe an. Cu ajutorul U.R.S.S. 
să se construiască o oțe-

Pagode lingă Tjandikuning, pe țărmul lacului Bratan, in c
insulei Ball. Pagoda reprezintă muntele Mahameru și se spune că 
sălașul marilor zei hinduși.

tone de oțel anual. O atenție deo
sebită este acordată industriei ali
mentare și de îmbrăcăminte.

Roadele colaborării cu U.R.S.S., 
și cu celelalte țări socialiste se văd 
tot mal mult în Indonezia. Prietenii 
indonezieni mi-au vorbit cu entu
ziasm despre aceasta. într-una din 
zile, am vizitat șantierul marelui sta
dion al orașului, care, de asemenea, 
se construiește cu ajutor sovietic. El 
va avea 100.000 locuri și va găzdui 
în vara aceasta cea de-a IV-a ediție 
a Jocurilor sportive asiatice. Mi s-a 
explicat că, în grija lor pentru a 
proteja pe spectatori de soarele 
dogoritor, de zăpușeala extenuantă 
și de ploile tropicale, arhitecții so
vietici au prevăzut ca tribunele de 
beton să fie acoperite cu un uriaș 
cozoroc de oțel și aluminiu. Se 
vede de asemenea crearea pe 
dion a unui original sistem de 
tilație naturală permanentă.

★

...în zilele cît m-am aflat în In
donezia, conducătorii ei, în frunte 
cu președintele Sukarno, au procla
mat holărîrea de a alipi la patria- 
mamă Irianul de vest, străvechi pă
mînt Indonezian. Am putut să-mi 
dau seama de însuflețirea cu care

ven-

poporul indonezian a primit această 
hotărîre.

Sprijinit de partenerii săi din 
N.A.T.O., guvernul olandez încearcă 
să împiedice înfăptuirea acestui 
act, pe deplin îndreptățit. Indonezia 
manifestă răbdare, voința de a so
luționa pașnic conflictul cu Olanda. 
La oricîte manevre vor recurge co
lonialiștii, ei nu vor putea împiedi
ca poporul indonezian să elibereze 
Irianul de vest.

Lq Djakarta ni s-a relatat urmă
toarea întîmplare, petrecută în anii 
dominației coloniale. La o ceremo
nie la Bandung a colonialiștilor, gu
vernatorul olandez Kuneman, ară- 
tînd steagul olandez care flutura 
deasupra orașului, 'a declarat plin 
de emfază :

— Acolo flutură steagul nostru, 
iar cel care va îndrăzni să-l co
boare va mușca țărînă și-și va rupe 
dinții

Steagul olandez a fost însă cobo- 
rît și nu se va mai înălța niciodată, 
nici deasupra Bandungului, nici 
deasupra Djakartei, Și este neîndo
ielnic că în cele din urmă steagul 
Indoneziei va flutura și în Irianul 
de vest.

N. PLOPEANU
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* apărut „Lupta de clasă“ nr- 3~1962
Numărul 3, pe luna martie 1962, 

nl revistei „Lupta de clasă” cuprin
de următoarele articole : „Congresul 
al XXII-lea al P.C.U.S. despre tre
cerea de la socialism la comunism” 
c?e r IUȚIRĂ, „Confortul, esteticul 
f 'micul în construcția de lo-
> M-EMANOIL FLORESCU,

& nța pașnică și lupta pentru
omenirii” de DUMITRU 

K’Oî „„Revoluția științifică —
XeiptL . contemporană și relui ei în 
crearea bazei tehnice-materizle a so- 

x cialismului și comunismului” de 
VALTER ROMAN, „Interesele ob
ștești și cele personale în societatea 
socialistă” de IANCU IONEL, „Stu-

------------ O

La ambas
Ambasada R. D. Germane la 

București a organizat vineri dimi
neața o întîlnire cu redactori ai pre
sei centrale.

Cu acest prilej, reprezentanți ai 
îbasadei au vorbit despre însem- 

r;_ celei de-a 15-a plenare a

diul esteticii și critica literară” de 
MIHAI NOVICOV.

La rubrica „Critică și bibliografie” 
sînt publicate articolele : „Pentru o 
tematică strîns legată de viața so
cială” de BARBU SOLOMON, ION 
STANESCU și „Rezolvarea cerințe
lor practicii — sarcină principală a 
muncii de cercetare științifică” de 
I. BOCHIȘ, I. ÏONESCU.

Revista mai copține și rubrica „Pe 
urmele materialelor publicate” în 
legătură cu articolele : „Pentru fo
losirea cu mai multă eficiență a re
surselor din industrie” și „Predarea 
bazelor marxism-leninismului în 
școala medie”.

•o----------

ada R. D. G.
C.C. al P.S.U.G. și a documentului 
„Sarcina istorică a R. D. Germane 
și viitorul Germaniei”, aprobat de 
Consiliul Național al Frontului Na
țional al Germaniei Democrate.

(Agerpres)

Prime pentru muncitorii 
din fi.4.8.

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — 
Muncitorii gospodăriei agricole de 
stat Smîrdan din regiunea Galați 
au obținut în anul trecut recolte 
de cereale ce au depășit cu mult 
pe cele planificate. Ca urmare, pla
nul de beneficii a fost depășit cu 
1.449.000 lei. Pentru succesele obți
nute, un mare număr de muncitori 
au primit zilele trecute prime de 
producție. Mecanizatorii Petru Bă- 
din, Ion Coman, șeful de brigadă 
Radu Codrescu și alții au primit 
prime între 4.400—6.000 lei. Valoa
rea totală a primelor acordate în 
această unitate se ridică la peste 
120.000 lei.

Prime pentru producții mari ob
ținute în anul trecut au primit în 
aceste zile și muncitorii de la gos-
podăria agricolă de stat Ivești 
din alte gospodării din regiune.

În școală nouă

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI AMERICANE DE MASE PIAST1CE
Vineri, la amiază, a avut loc, în 

noua sală a Muzeului de Artă al 
R. P. Romîne, deschiderea expoziției 
americane de mase plasțice, organi
zată în cadrul aranjamentului de 
schimburi cultural-științifice între 
R. P .Romînă și S.U.A.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Ion Deleanu, adjunct al mi
nistrului Industriei Petrolului și 
Chimiei, care a subliniat, printre al
tele, însemnătatea dezvoltării schim
burilor tehnico-științifice între dife
rite țări și aportul pe care acestea 
îl aduc la o mai bună înțelegere și 
cunoaștere între popoare.

în cuvîntul său, William A. 
Crawford, ministrul S.U.A. la Bucu
rești, după ce a vorbit despre dez
voltarea industriei de mase plastice 
americane, oglindită și în această 
expoziție, a relevat contribuția aces

tei manifestări lă cunoașterea și în
țelegerea reciprocă.

La deschiderea expoziției au par
ticipat Vasile Dumitrescu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, Con
stantin Petcu, vicepreședinte al Sfa
tului popular al Capitalei, Alexandru 
Buican, vicepreședinte al Institutu
lui romîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
Ministerul învățămîntului și Cultu
rii, Ministerul Industriei Petrolului 
și Chimiei, Ministerul Comerțului, 
specialiști și ziariști.

Au fost prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diploma
tic. Au fost de față F. T. Merrill, 
consilier, și alți membri ai legației 
S.U.A. la București, precum și C. 
Snider, directorul expoziției ameri
cane de mase plastice. (Agerpres)

VIȘEU (coresp.
lele trecute, în comuna Vișeul de 
Jos a fost terminată construcția unei 
școli noi cu 8 clase, laborator și bi
bliotecă. în această comună a mai 
fost dat în folosință și un local nou 
pentru căminul cultural, care are o 
sală de spectacole cu 350 locuri, club 
și bibliotecă. Ambele construcții au 
fost ridicate prin contribuția volun
tară a cetățenilor.

„Scînteil“). — Zi-

9-

INFORMAȚII

o® o-

Cum îndrumăm controlul
obștesc în panificație

® Vineri a părăsit Capitala, îndreptîn- 
du-se spre Praga Dl. K. B. Ayensu, se
cretar al Adunării Naționale a Republicii 
Ghana, care a vizitat țara noastră pentru 
a se informa asupra modului de organi
zare și funcționare a Marii Adunări Na
ționale.

® Ansamblul folcloric de cîntece și 
dansuri al Sfatului popular al Capitalei 
a dat vineri, după-amiază, un specta
col la Uzinele „Semănătoarea” din Bucu
rești. Sutele de metalurgiști prezenți în 
sală au răsplătit 
preți, care au 
„București, inima 
cîntece și dansuri 
țării.

In zilele următoare, o formație de mu
zică populară romînească a ansamblului 
va da spectacole în fața sătenilor din co
munele Comana și Cornetu din regiunea 
București. (Agerpres)

cu aplauze pe inter- 
prezentat spectacolul 
țării”, o culegere de 
din diferite regiuni ale

(Urmare din pag. I-a)

Multe exemple ărată că în urma 
unei instruiri eficace, echipele de 
control obștesc au efectuat, cu bune 
rezultate, controale atît la unitățile 
de producție, cît și la cele de desfa
cere. La franzelăriile nr. 80 și 109, 
de pildă, echipa de control obștesc 
condusă de ing. Georgeta Ceh a con
statat că X. ,c respectate regu
lile de igiena și că responsabilii 
n-au recepționat cu toată atenția 
produsele. Astăzi, ca urmare a mă
surilor impuse de sfatul popular 
conducerii O.C.L., la aceste centre 
lipsurile au fost remediate.

Cu toate că sînt „tinere”, echipele 
de control obștesc dau un sprijin 
prețios sfatului popular, Trustului 
de panificație și organizațiilor co
merciale. Pe baza propunerilor fă
cute de echipe au fost luate multe 
măsuri bune. De pildă, pentru ca 
aspectul pîinii, calitatea ei să se 
mențină pînă ce produsul ajunge la 
cumpărător, s-a extins transportul 
în lădițe-navetă. De asemenea, s-a 
prevăzut ca graficele zilnice de li
vrare stabilite între Trustul de pa
nificație și organizațiile comerciale 
locale să fie îmbunătățite.

La propunerea controlorilor obș
tești se organizează periodic con
sfătuiri comune de analiză a muncii 
distribuitorilor de la Trustul de pa
nificație și a vînzătorilor de la 
O.C.L.-Alimentara. în cadrul acestor 
întîlniri este popularizată experiența 
njriă’, se arată și se discută deficien
te, se caută soluții potrivite pen- 

Tu îmbunătățirea continuă a trans- 
țrtului și distribuirii pîinii. Unul 
cptre rezultatele acestor consfătuiri 
Ibfesional-educative este și intro- 
d;erea cu bune rezultate a siste

mului de aprovizionare în timpul 
nopții.

Acum, în plină organizare și ex
tindere a controlului obștesc, se mai 
ridică o problemă de mare însemnă
tate și anume : cum se ocupă 
sfatul popular dè rezolvarea practică 
și operativă a sesizărilor echipelor 
de control obștesc ? în această pri
vință noi am obținut unele rezul-

ILUC. kjUtUuCbl Xinoa. * UU C’XC XXU. bxXXi. 
satisfăcătoare, deoarece cîteodată 
ori am neglijat, ori am tărăgănat 
luarea de măsuri eficace. Din acti
vitatea primelor echipe ne-am dat 
seama că mai trebuie să depunem 
eforturi pentru a înrădăcina în sti
lul nostru de muncă grija perma
nentă față de sesizările controlului 
obștesc.

Comitetul executiv se preocupă 
în continuare ca, pe baza noului re
gulament, cu sprijinul Consiliului 
local al sindicatelor și al comisiilor 
de femei, să mărească numărul e- 
chipelor de control obștesc în așa 
fel încît ele să cuprindă întreaga 
rețea de magazine și secții de fabri
cație. In scopul îndeplinirii sarcini
lor ce revin acestor echipe, comi
tetul executiv al sfatului popular 
orășenesc și-a planificat să organi
zeze periodic instruirea temeinică a 
echipelor de control obștesc, înar- 
mînd pe membrii acestora cu cunoș
tințele necesare efectuării unui con
trol calificat și urmărind îndeaproa
pe ca toate sesizările și propunerile 
să fie rezolvate operativ și cu simț 
de răspundere.

Comitetul executiv al sfatului 
popular, cu sprijinul echipelor de 
control obștesc, va lua în conti
nuare măsurile necesare pentru ca 
toate condițiile create să ducă la 
îmbunătățirea crescîndă a calității 
pîinii.

O La tragerea Loto-Central din 30 mar
tie 1962 au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :
67 8 49 15 81 13 17 34 68 80

Premiul special A : 68, 49, 81 ; Premiul 
special B : 80, 67, 34| Premiul special C : 
8^ 15^,13. :

Fond de premii : 898.173.
Tragerea următoare va avea loc vineri 

6 aprilie 1962, în București, str. Saligny 
nr. 2, ora 19.

-----------o®o

0 ECLARAȚIE A COMITETULUI INTERNAȚIONAL OLIMPIC
LAannE 30 (Agerpres). —
Io pătură cu ultimele acte discri

minai comise împotriva sportivilor 
din^Ri Germană, cu ocazia campio- 

e'°,i|ondiale de schi și hochei pe 
g\ -ja^'omitetul international olimpic 

PJicifăjii o declarafie semnată 
p(&dintele C.I.O., Avery Brun- 

dai. ’ '
rlînmentele petrecute recent în 

reU sportive internationale sînt 
foaregrefabile — se scrie în decla
rații pot avea serioase repercusiuni 
asufviejii sportive internationale și

Lte clasice
A:; cu începere de la ora 18, 

în SDinamo, echipa selecționată 
de h clasice a Suediei își începe 
turnțn țara noastră întîlnind e- 
chipsp. Romîne. Echipa oaspete 
a dejt la București cel mai de 
Valoa)t> în frunte cu medaliatul 
oljmpdvin Vesterbi și cu Jean 
Vassb Bertil Nlstrom. în cursul 
zilei <ierl, antrenorul echipei ță-

a Jocurilor Olimpice. Carta Olimpică 
— reamintește declarația C.I.O. — in
terzice orice discriminare rasială, po
litică sau religioasă. Principiile olim
pice sînt recunoscute de 100 de țări 
afiliate la C.I.O.

Opunîndu-se celor care caută să îm
piedice colaborarea sportivă interna
țională, C.I.O. a hofărît să nu mai a- 
corde organizarea Jocurilor Olimpice 
unui oraș sau unei țări decît cu con- 
difia ca acestea să asigure liberul ac
ces tuturor echipelor înscrise la com
petiție.

Azi, R. P. Romînă-Suedia
rii noastre a definitivat formația, în 
ordinea categoriilor: D. Pîrvulescu, 
M. Cristea, I. Cernea, V. Bularcă, 
I. Țăranu, Gh. Popovici, N. Marti- 
nescu și Gh. Marton.

în continuarea turneului, luptă
torii suedezi vor evolua la 3 apri
lie la Constanța, la 5 aprilie la 
Galați, la 9 aprilie la Brașov și la 
11 aprilie la Baia Mare.

în cîteva rîndurl
încețlrui campionatului categoriei 

B la foțn Capitală se vor desfășura 
două m. Astăzi pe stadionul „Glo
ria', dea iß, Metalul—C.S.O. Sibiu, 
iar mila începere de la ora 10, pe 
stadionujyi Belvedere, Flacăra Ro
șie—C.S.ajova

★
'Astăzi ora 19 Sala cinematogra

fului de sa Scînteil va găzdui In- 
jtllnirea c dintre echipele bucure?-« 
Jene Met i,t.b.

I - *3 (Vineri, ța Dinamo, echipa iemi-
4 țdnă de b Daugava-Riga a »ustinut

o Intllnire in compania unei selecționate 
divizionare bucureștene. Baschetbalistele 
oaspete au obținut victoria cu scorul de 
60—45 (25—22).

'★
Ieri după-amiază au continuat 10 din 

cele 13 partide întrerupte ale meciului 
de șah dintre echipele R.P. Romîne și 
R.P. Bulgaria. Scorul este de 9 V»—7 */s 
puncte în favoarea șahiștilor bulgarii

★
In cadrul campionatului orășenesc de 

haltere, duminică dimineața, cu începere 
de la ora 11 va avea loc în sala Dinamo 
II întîlnirea dintre .echipele Steaua și Dl- 
ßamo Oborj

EXTERNE
S-a încheiat sesiunea Comitetului O.N.U. pentru folosirea 

spațiului cosmic in scopuri pașnice

Romîne la 
sosit cu a-

oaspeților 
deosebit de

șurat într-o atmosferă de cordiali
tate și prietenie. In cadrul convor
birilor care au avut loc, dr. S. 
Radhakrishnan a vorbit cu multă 
însuflețire despre vizita făcută în 
1956 în țara noastră, de primirea de 
care s-a bucurat, de realizările ob
ținute în diferite domenii ale vieții 
economice și culturale. Referindu-se 
la relațiile în continuă dezvoltare 
romîno-indiene, vicepreședintele In
diei a subliniat, între altele : Vă 
rog să transmiteți poporului șt gu
vernului dv. că sîntem foarte recu
noscători pentru ajutorul pe care 
ni-l dau în dezvoltarea industriei 
petroliere din India.

După aceste vizite, delegația a a- 
sistat, pe rînd, la lucrările celor 
două Camere ale parlamentului in
dian și a vizitat clădirea parlamen
tului.

Prima sesiune a Comitetului O.N.U. 
pentru folosirea spațiului cosmic 
în scopuri pașnice s-a încheiat la 
29 martie la New York. Sesiunea 
a hotărît crearea a două subcomi
tete, subcomitetul tehnico-științific 
și subcomitetul juridic, care ur
mează să se întrunească în ședințe

de lucru la 28 mai la Geneva. După 
cum anunță agenția France Presse, 
Frantz Matsch, președintele Comi
tetului, a făcut cunoscut că Comi
tetul se va întruni într-o nouă se
siune în cursul lunii august sau 
septembrie a acestui an.

-----------oeo———

în pregătirea Congresului mondial 
pentru dezarmare și pace

NEW DELHI 30 (Agerpres). — De
legația Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne, care-și continuă că
lătoria în India, este întîmpinată 
pretutindeni cu însuflețire și căl
dură.

în ziua de 28 martie, delegația a 
vizitat la Bombay, timp de peste 
două ore, Institutul de cercetări a- 
tomice. In aceeași zi, delegația a vi
zitat clădirea Parlamentului statului 
Maharashtra, unde a avut o între
vedere cu ministrul principal, Y. B. 
Chavan, cu președintele Adunării 
legislative, P. Bharde, și cu vicepre
ședintele Consiliului legislativ, d-na 
Sipahima.lani.

Miercuri seara, delegația, însoțită 
de ambasadorul R. P. 
Delhi, Horațiu Iancu, a 
vionul la Delhi.

La aeroportul Palam, 
li s-a făcut o primire
călduroasă. In întîmpinarea lor au 
venit Ananthasayanam Ayyangar, 
președintele Camerei Populare a 
Parlamentului indian, membri ai 
parlamentului, reprezentanți ai altor 
instituții de stat, ziariști, fotorepor
teri. Au fost de față șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la Delhi, 
precum și membrii ambasadei R.P. 
Romîne. Oaspeților le-au fost ofe
rite ghirlande multicolore. A. Ayyan
gar a urat delegației parlamentare 
romîne bun sosit, evocînd în cuvin
te calde zilele petrecute în țara 
noastră în urmă cu trei ani, cînd a 
condus delegația parlamentară in
diană care a vizitat R. P. Romînă. 
El și-a exprimat convingerea că vi
zita de răspuns a delegației romînă 
va duce la întărirea pe mai depar
te a relațiilor de strînsă prietenie și 
colaborare romîno-indiene. In cuvîn- 
tarea sa de răspuns, conducătorul 
delegației romîne, acad. Ștefan S. 
Nicolau, a transmis parlamentului 
și poporului indian un salut căl
duros din partea Marii Adunări Na
ționale și a poporului romîn, și s-a 
referit pe larg la legăturile multi
laterale romîno-indiene care se dez
voltă în spiritul coexistenței pașni
ce, în interesul ambelor popoare, 
al păcii și cooperării internațio
nale.

In dimineața zilei de joi, delega
ția Marii Adunări Naționale a de
pus o coroană la Radjkat, unde se 
află memorialul lui Mahatma 
Gandhi. în continuare, membrii de
legației au făcut vizite vicepre
ședintelui Indiei și președintelui 
' Camerei superioare a pâridmentùiûi, 
dr. S. Radhakrishnan, precum și 
președintelui Camerei Populare, A. 
Ayyangar. Întrevederile s-au desfă-

PRAGA 30 (Agerpres). — La 29 
martie a avut loc la.Praga o confe
rință de presă. S-a anunțat că la 
Congresul mondial pentru dezarma
re generală și pace, care va avea 
loc între 9 și 14 iulie la Moscova, 
vor participa aproximativ 2.000 de 
delegați din toate țările lumii.

MOSCOVA 30 (Agerpres). —
TASS : Opinia publică sovietică a

desemnat în Comitetul Congresului 
pentru dezarmare generală și pace 
pe cunoscuții scriitori Alexandr 
Korneiciuk, Nikolai Tihonov, Mihail 
Șolohov, Ilya Ehrenburg, pe Niko
lai Semionov, laureat al Premiului 
Nobel pentru chimie, acad. Petr Fe
doseev, compozitorul Dmitri Șosta- 
kovici și pe Tatiana Nikolaeva, se
cretar al C.C.S. din U.R.S.S.

adîncă durere aducem la cu-Cu
noștință că în ziua de 29 martie 
a.c. a încetat din viață tovarășul 
Iosif Bogdan, directorul Editurii Me
ridiane.

Iosif Bogdan s-a născut la 6 iulie 
1912 la Hunedoara.

In 1930 s-a înscris la Facultatea 
de Medicină din Cluj unde a obți
nut diploma de medic. Acolo a luat 
legătura cu mișcarea muncitorească, 
a fost primit în U.T.C., iar în 1931 
în rîndurile P.C.R. în activitatea 
ilegală tov. Bogdan Iosif a îndepli
nit diferite sarcini de partid.

După 23 August 1944 partidul l-a 
încredințat sarcini de răspundere pe 
linia organizațiilor obștești, în apa
ratul de partid și de stat, în învă- 
țămîntul superior. Iosif Bogdan a 
fost un devotat luptător pentru cau-

za construirii socialismului în 
tria noastră. Pentru activitatea 
fășurată, tov. I. Bogdan a fost 
tins cu ordine și medalii ale R. P. 
Romîne.

Amintirea sa va rămîne vie în ini
mile tovarășilor săi de muncă.

Ministerul învățămîntului 
și Culturii

Consiliul de conducere al S.R.S.C.
★

Sicriul cu corpul neînsuflețit va 
fi depus în sala Clubului radiotele- 
viziunii din str. Popov nr. 27. Acce
sul publicului are loc sîmbătă 31 
III a.c. între orele 9—11. De aici, 
cortegiul funebru va porni spre Cre
matoriul „Cenușa” unde va avea loc 
incinerarea.

des- 
dis-

Vești din țările socialiste
Un oraș

? Dincolo de
< cui polar, pe
> ralela 70, se află
? tînărul oraș
( vietic Norilsk.
> Aici, la Norilsk, 
? 250 de zile pe an 
{ pămîntul este a-
> coperif cu zăpa- 
? dă, iar 47 de zile 
\ nu răsare deloc
> soarele, o sulă de 
? zile pe an tem-
> peratura scade
> sub minus 30’, iar 
? virilul atinge vi- 
\ teza de uragan.
> Geologii sovietici 
C au descoperit aici zăcăminte de
> minereuri bogate în multe metale,
> cărbune și materiale de construcție.
> Pentru valorificarea acestor
> mari bogății ale subsolului s-au
> construit mine utilate cu mașini
> moderne, au fost organizate șan-
> fiere unde minereurile și cărburte-
> le se extrag chiar la suprafață.
> Întreprinderile combinatului ce s-a
> construit aici produc nichel de
> cea mai înaltă calitate, cupru, co- 
? bait.
> In jurul combinatului s-a ridicat
> un oraș care numără 100.000 lo- 
£ cuitori. Casele au 5-7 etaje și sînt
' fyZf-FlWfef'LlQLWRtOlWL ln.cù’da_ 

gerurilor năpraznice, constructorii 
dau în folosință anual 2.000 de a- 
par lamente noi.

Pentru oamenii sovietici care 
muncesc în acest oraș nordic s-au 
creat condiții optime de viață, de 
lucru și de odihnă. Magazinele 
oferă permanent carne și pește 
proaspăt, lapte și legume.

La dispoziția locuitorilor Norils- 
kulul se află 86 de instituții me
dicale, școli medii, un institut, 33 
de biblioteci cu peste un milion 
de cărți, un teatru, o sală de con
certe, săli de sport și bazine de

modern dincolo de cercul polar
cer- 
pa-

so-

înot cu apă încălzită. Combinatul 
siderurgic are la Soci, pe țărmul 
Mării Negre, un sanatoriu propriu.

In cartea „Canada șl Rusia în 
Arctica“, cunoscutul reprezentant 
al vieții publice din Canada, R. 
Phillips, scria, referindu-se la orga
nizarea vieții în Extremul Nord : 
„...Trebuie să învățăm de Ia 
ruși“. Potrivit datelor oficiale, la 
Anchorage (Alasca) costul vieții 
este cu 140—147 la sută 
scump decît la 
Sealtie (S.U.A.), 
iar în special chi- 
tla^eșțe^ CLL.
217 la sută 
scumpă.

Locuitorii 
rilskului nu
simt, asemenea 
diferențe de pre
țuri.

în fotografie : 
Dispecerul șef al 
minei „Zapolia-' 
rie“ dirijează cir
culația trenurilor 
cu minereu cu a- 
jutorui ecranului 
de televiziune.

Restaurarea Hradului 
din Bratislava

In curînd se vor termina lucrările 
de restaurare a Hradului din Bra
tislava — unul din cele mai vechi 
monumente istorice din Europa Cen
trală.

Distrus în anul 1811 în urma unul 
incendiu, Hradul a rămas în această 
stare pînă în 1952, cînd au început 
lucrările de restaurare în forma lui 
inijială.

In Hradul din Bratislava, care o- 
cupă o suprafață de 12.000 mp, se 
va deschide Muzeul Central al 
Slovaciei, unde se vor păstra colec
ții etnografice, culturale, Istorice 
etc. Unele săli ale Hradului vor fi 
folosite pentru adunări festive, con
certe, manifestări culturale și socia
le importante. în curtea Hradului se 
va construi un teatru în aer liber, 
unde se vor prezenta spectacole de 
teatru, concerte, filme.

In timpul lucrărilor de restaurare 
au fost descoperite rămășițe ale u- 
nor obiecte vechi datînd din seco
lele al VlII-lea și al IX-lea.

mai

No-
re-

Milioane de cititori și spectatori
In prezent în R. D. 

Vietnam există 2.270.000 
de cititori. Aceasta în
seamnă că fiecare al pa
trulea locuitor al repu
blicii frecventează biblio
tecile și sălile de lectură. 
A crescut considerabil 
fondul de cărți în biblio
tecile din țară, ajungînd. 
la 1.335.000 exemplare. O 
mare parte dintre cititori

sînt muncitori. La Hanoi, 
de pildă, fiecare al trei
lea cititor este muncitor 
sau muncitoare.

A crescut în mod con
siderabil și numărul spec
tatorilor de filme. Numai 
în cursul anului trecut 
numărul spectatorilor de 
cinema a ajuns la aproa
pe 68 milioane.

v încărcătură neobișnuită
VARȘOVIA (De la 

corespondentul nostru ). 
„O turbină gigant din 
U.R.S.S. pentru Turosow" 
— astfel era intitulată 
nu de mult o știre apă
rută la loc de frunte în 
ziarele poloneze.

Informația glăsuia: O 
încărcătură neobișnuită 
pe calea ferată va trece 
granița de răsărit a Po
loniei... Specialiștii din 
Leningrad trimit combi
natului energetic în con
strucție de la Turosow 
prima turbină gigant de 
200 MW... Transportul a- 
cesteia a pus, pentru pri
ma oară în istoria căilor 
ferate poloneze, compli
cate probleme de trans
port. Pentru mai multă 
siguranță, trenul special 

a mers numai ziua, între 
orele 7 și 16...

Dar ce înseamnă Tu- 
rosow ? în satul Tu- 
rosow — cum este denu
mit micul teritoriu aflat 
la granița de sud-vest a 
țării, în vecinătatea R. D. 
Germane și R.S. Ceho
slovace — geologii polo
nezi au descoperit la su- 
prafața pămîntului un 
zăcămînt de lignit evaluat 
la peste un miliard tone.

în vara anului trecut 
am vizitat Turosowul. La 
diferite nivele deasupra 
craterului minei, sape me
canice extrăgeau lignitul 
și-l aruncau în vagoane. 
Nu departe, se înălța sehe 
letul de oțel al clădirilor 
termocentralei electrice 
— al doilea mare obiec
tiv al combinatului ener
getic. Combinatul va 
contribui la dezvoltarea 
economică a Poloniei 
populare.

ANGOLA
I

A trecut mai bine de un an de 
cînd forțele patriotice din Angola 
au atacat închisoarea din Luanda 
(centrul administrativ al coloniei). 
Răscoala a fost atunci reprimată cu 
o cruzime rar întîlnită. Dar departe 
de a stăvili lupta pentru libertate a 
poporului angolez, evenimentele de 
la Luanda au constituit semnalul 
care a declanșat o puternică miș
care insurecțională împotriva domi
nației seculare a colonialiștilor por
tughezi.

Cîndva, Napoleon Bonaparte spu
nea că „batalioanele cuceritorilor au 
întotdeauna dreptate". Astăzi sînt 
alte timpuri și maxima cuceritorului 
corsican nu mai stă în picioare. 
Portugalia fascistă a concentrat îm
potriva patrioților angolezi peste 
30.000 de soldați echipați cu 
tancuri, avioane, tunuri și nave de 
război. Cu toate acestea, unitățile 
armatei de eliberare angoleze, ală
turi de detașamentele de partizani 
înzestrați cu arme rudimentare, nu 
pot fi înfrînte. Propaganda portu
gheză a anunțat nu odată în cursul 
anului ce s-a scurs că Angola ar fi 
fost „pacificată“. Care este însă 
realitatea 7 Forțele patriotice contro
lează în prezent regiuni întregi din 
nordul țării. Portughezii controlează 
practic doar drumurile principale, 
precum și o serie de baze din dife
rite orașe. Agențiile de presă au re
latat recent despre noi victorii ale 
detașamentelor de partizani în lo
calitățile Villa Vicoso șl Cam- 
pambe.

In regiunile eliberate au luat naș
tere Instituții militare și civile, pos
turi vamale, funcționează organizații 
sindicale și de tineret. Lupta po
norului «angolez «ste condusă de

Jertfe și victorii în lupta de eliberare
două organizații : „Mișcarea popu
lară pentru eliberarea Angolei" și 
„Uniunea Popoarelor ’ Angolei“, 
care numără peste 26.000 de mem
bri. După cum au anunțat conducă
torii forțelor patriotice, ei sînt ho- 
tărîți să lupte pînă la lichidarea de
finitivă a jugului colonial.

După cum se știe, salazariștii au 
pretins la O.N.U. că ei nu au colo
nii, că Angola nu este decît o „pro- 
vițicie“ a Portugaliei și că popu
lația acestui teritoriu african de a- 
proape 14 ori mai mare decît cel 
al metropolei, e formată din „cetă
țeni portughezi".

Cît de false și fățarnice sînt ase
menea afirmații rezultă chiar din 
legile portugheze. Potrivit acestora, 
populația Angolei se împarte în 
două categorii : „indigeni" și „asi
milați“. Din prima categorie fac 
parte „oamenii de rasă neagră, lip
siți de o calificare și de deprinderi 
personale sau sociale apte pentru 
a se extinde pe deplin asupra lor 
legile de stat și cetățenia portu
gheză". Pe aceste motive „indige
nii“ sînt privați de orice drepturi 
cetățenești și, de fapt, sînt puși în 
afara legii. Pentru ca să devină 
„asimilados", adică să obțină mă
car unele drepturi formale, angole
zul trebuie să cunoască limba por
tugheză, să renunțe la „obiceiurile 
locale“, să se remarce printr-o 
„comportare bună“, — adică să fie 
smeriți în fața colonialiștilor —, să 
posede un capital de pe urma că
ruia să poată trăi. Toate aceste 
condiții se verifică la „examene" in
stituite de autorități. „Dacă ase
menea cerințe ar fi aplicate pentru 
portughezii din metropolă — scria 
publicistul A. Jussy Jntr-p broșură

publicată la Londra — atunci peste 
jumătate din eț ar trebui incluși în 
categoria „indigenilor“ ! Nu e de 
mirare că din cei peste 4 milioane 
de angolezi, numai vreo 10.000 au 
reușit să fie „asimilați". „Asimila-' 
rea“ n-a fost în stare să mascheze 
politica rasistă a Portugaliei.

In Angola, ca și în alte colonii 
portugheze, domnește lipsa totală 
de drepturi, o cruntă exploatare, 
foametea și mizeria. Locuitorii An
golei au fost alungați de stăpînii 
albi de pe pămînturile fertile. în plin 
secol al XX-lea, aici domnește de 
fapt sclavia sub forma muncii for
țate. Zeci de mii de oameni sînt 
vînduți (în sensul propriu al cuvîn- 
tului) nu numai plantatorilor albi 
din Angola, ci și marilor monopo
luri străine din Uniunea Sud-Afri- 
cană sau Federația Rhodesiei și 
Nyassalandului. 400.000 de angolezi 
se află în permanență în situația de 
sclavi, care muncesc sub suprave
gherea vătafilor colonialiști înar
mați cu cavalmarl — bici din piele 
de rinocer — și pistoale automate. 
Peste 99 la sută din populația țării 
este analfabetă. (Guvernatorul unei 
provincii a declarat că învățămîn- 
ful în Angola se află în același sta
diu în care se afla cînd a fost cu
cerită colonia. Adică acum cinci 
secole !). In țară există doar 15 spi
tale la o populație de peste 4 mi
lioane și jumătate (și acestea acce
sibile doar albilor). Mortalitatea in
fantilă este colosală : doar unul din 
cinci copii reușește să trăiască.

Rîndulelile din Angola constituie 
un adevărat simbol al robiei și a- 
supririi coloniale. Puținii ziariști 
occidentali care au reușit să pătrun
dă aici au făcut cunoștință la fața

locului cu rezultatele „misiunii civi 
lizatoare“ a portughezilor în An
gola.

Pentru a înăbuși orice act de re
voltă, colonialiștii au instituit un 
regim de teroare neobișnuit chiar 
în colonii. De la bătăi și schingiuiri 
pînă la tactica „pămîntului pîrjolit“, 
de la nimic nu se dau în lături „mi
sionarii salazariști" pentru a înfri
coșa poporul angolez. „Din sate în
tregi și ferme n-au mai rămas decît 
ruine. Pe distanțe de sute de mile, 
singurul semn de viață care poate 
fi văzut din avion sînt coloanele’ de 
fum ce se ridică icl-colo“ — rela
tează un martor ocular, corespon
dent al ziarului englez „Observer". 
Acestei exterminări barbare i-au că
zut victime pînă acum peste 50.000 
de angolezi, iar sute de mii au fost 
aruncați în închisori sau lagăre de 
concentrare. Patriotul angolez Vi- 
riato Crus a dezvăluit că în regiunile 
Angolei, unde rezistența față de do
minația portugheză este deosebit 
de activă, agenții și complicii co
lonialiștilor au vîndut populației 
africane alimente otrăvite. Corpu
rile expediționare, în multe cazuri, 
rad de pe fața pămîntului localități 
întregi cu ajutorul tunurilor, ucigînd 
sute și mii de oameni. în timp de 
un an au fost omorîți peste 5O.pQO 
de oameni, iar 180.000 s-au refugiat 
în alte țări. 90 la sută din recolta 
de cafea a fost distrusă.

Este limpede că Portugalia n-ar 
reuși să-și mențină dominația co
lonialistă în Angola și în alte părți 
fără sprijinul masiv al parteneri
lor din N.A.T.O. Puterile N.A.T.O. 
au pus la dispoziția Portugaliei 
arme și materiale de război în va
loare de sute de milioane de dolari. 
Unele ziare americane au cerut gu
vernului S.U.A. să șteargă inscripția 
„Made in S.U.A." de pe armele fur
nizate lui Salazar pentru a nu ridica 
împotriva sa mînia popoarelor Afri
cii. Guvernul R.F.G. a vîndut nu de 
mult Portugaliei arme automate 
cumpărate din Israel.

Dedesubturile acestui sprijin sînt

• limpezi. In Angola acționează nu nu
mai capitaliștii portughezi, ci și mo
nopolurile internaționale care jelu
iesc bogatele zăcăminte de mangan, 
fier, cupru, uraniu, petrol, cărbune, 
diamante etc. Numai „Diamond Com
pany of Angola“ — la care parti
cipă acționari din S.U.A., Anglia, 
Belgia — controlează 90 la sută 
din teritoriul Angolei. Această com
panie, care plătește cel mai scăzut 
salariu din întreaga Africă, stoarce 
în același timp profituri fabuloase. 
Alte monopoluri ca „Standard Oii 
of New Jersey", „Gulph Oil“, „Ame
rican Corporation of South Africa“ 
etc. și-au înfipt adine tentaculele 
în pămîntul Angolei. Nu este de 
aceea de mirare că atunci cînd re
prezentanții statelor iubitoare de 
pace au demascat la O.N.U. geno
cidul din Angola, puterile din 
N.A.T.O. au încercat prin toate mij
loacele să ascundă adevărata stare 
de lucruri și să-și apere partenerul 
portughez.

Războiul din Angola aruncă o po
vară grea pe umerii oamenilor mun
cii din Portugalia. Se știe că pentru 
întreținerea și echiparea armatei 
portugheze în Angola se cheltuiesc 
anual aproximativ 7 miliarde de 
escudos, iar întregul buget al Por
tugaliei depășește această cifră 
doar cu două-trei miliarde de escu
dos. Ziarul englez „Observer“ scria 
că „războiul din Angola poate pro
voca falimentul economiei portu
gheze".

Lupta poporului angolez se bucu
ră de simpaiia și sprijinul întregii 
omeniri progresiste, în primul rînd 
al țărilor socialiste și al statelor 
africane independente. La O.N.U., 
reprezentanții țărilor socialiste și-au 
ridicat cu hotărîie glasul în apăra
rea intereselor poporului angolez, 
în zilele noastre, cînd sistemul mon
dial socialist a devenit factorul de
terminant a1, istoriei, cînd colonialia-« 
mul își trăiește ultimul ceas, cauză 
poporului din Angola va fl birul-« 
toare !

V. OROS
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Un 'diplomat occidental a pro
pus ieri, sub forma unei butade 
făcute la Palatul Națiunilor, ca pe 
ușa sălii unde se desfășoară tra
tativele de dezarmare să se pună 
inscripția : „Men at work" (oameni 
la lucru), după modelul tăblițelor 
care, pe străzile New-York-ului, 
atrag atenția șoferilor și pietoni
lor asupra lucrărilor edilitare sau 
de construcție.

Impresia generală că s-a pornit 
pe un drum bun se menține. în 
ședințe atmosfera este mai destin
să, deși nu lipsesc discuțiile ani
mate, vii. Ceea ce părea pînă nu 
de mult dificil și îndoielnic, a deve
nit realitate —■ s-a intrat în faza 
elaborării tratatului. Se recunoaște 
aproape în unanimitate că proiec
tul de tratat prezentat de Uniunea 
Sovietică a devenit acum „motorul 
conferinței", care a pus în mișcare 
roțile.

In legătură cu redactarea pream- 
un alt diplomat ar fi ex- 

„Nu
Am ajuns 
despre 
Efectiv

nerl, în urma eforturilor insistente 
depuse de țările socialiste, sprijinite 
de numeroase țări neutre, s-a reu
șit să se înceapă discutarea artico
lului unu din proiectul de tratat 
prezentat de Uniunea Sovietică.

In expunerea sa, V. A. Zorin a 
analizat în amănunțime articolul 1 
al proiectului sovietic de tratat cu 
privire la dezarmarea generală și 
totală.

Reprezentantul sovietic a subli
niat că pentru traducerea în viață 
a acordului cu privire la dezar
marea generală și totală trebuie 
fixat un anumit termen concret. 
Guvernul sovietic, a spus el, con
sideră cu putință să se înfăptuias
că întregul program de dezarmare 
generală și totală, să se obțină în 
,,illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW

Corespondență telefonică 
din Geneva

îmi vine să cred 
să discutăm 

înlocuirea unui 
redactăm, domni-

tentativele făcuta

bulului, 
clamat : 
ochilor, 
concret 
cuvînt. 
lor !"

Intr-adevăr, 
de anumiți reprezentanți occiden
tali de a prelungi discuțiile asupra 
acestui punct nu au putut rezista 
cerințelor majorității, reprezentată 
de țările socialiste și țările neutre 
iubitoare de pace. Aceasta pentru 
simplul motiv că textul sovietic, 
luat ca bază a discuțiilor, este con
form atît cu principiile Cartei 
O.N.U., cît și cu principiile gene
rale asupra tratativelor de dezar
mare adoptate de Adunarea Gene
rală a O.N.U. la sesiunea a 16-a.

Poate că tocmai de aceea, după 
cum afirmă cercurile informate de 
aici, delegațiile occidentale nu au 
putut să aducă acestui text decît 
unele observații superficiale, im
provizate. Joi, delegația americană 
a prezentat -două „amendamente 
minore" — cum. le califică presa 
de azi — care au fost luate în con
siderare de conferință. Cîteva ob
servații a făcut și reprezentantul 
britanic Godber, care și-a expri
mat dorința ca în preambul să poa
tă fi încorporate, ulterior, și alte 
elemente ar reieși din discuții.

‘'illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM
decurs de patru ani lichidarea to
tală a mașinii de război a statelor.

S-a remarcat poziția constructi
vă a reprezentantului U.R.S.S. 
care, amintind că în cadrul discu
ției generale s-au citat și alte ter
mene (șeful delegației Indiei, Me
non, a indicat 4-5 ani și Home, 
Anglia — 9 ani) a subliniat că, de 
fapt, toate delegațiile sînt de acord 
că trebuie fixat, un termen definit, 
ferm și, pe măsura posibilităților, 
cît se poate de scurt.

După ce a arătat că proiectul 
sovietic de tratat prevede ca de
zarmarea să se înfăptuiască în trei 
etape consecutive, el a subliniat 
că trecerea de la o etapă la alta 
se va înfăptui după ce Organizația 
internațională pentru dezarmare 
va adopta, hotărîrea care confirmă 
că măsurile etapei precedente au 
fost îndeplinite și au fost pregătite 
măsurile de control necesare eta
pei următoare.

în cursul discuției care s-a des
fășurat apoi în Comitet și la care 
au luat parte reprezentanții S.U.A., 
Italiei, Poloniei, Braziliei, R.A.U., 
R. P. Romine, Angliei, Bulgariei 
și Indiei, o serie de delegații au 
formulat observații și completări 
la proiectul articolului 1 al Trata-

Cei doi copreședinți — Uniunea tului prezentat de Uniunea Sovie 
Sovietică și Statele Unite — au pri- ■ - — • 
mit însărcinare din partea plenarei 
conferinței, de a aduna propunerile 
existente și de a redacta împreună, 
pînă la începutul săptămînii viitoa
re, textul preambulului.

Ritmul de elaborare al tratatului 
a devenit mal accelerat decît se 
putea presupune la un moment dat. 
Astfel, chiar în ședința de azi, vi-

tică. Totuși, paralel cu o asemenea 
abordare concretă a rezolvării sar
cinii ce stă în fața Comitetului, 
s-a manifestat, de asemenea, ten
dința anumitor delegații de a 
abate Comitetul spre calea unor 
dezbateri 
probleme 
contextul
Tratat.

nesfîrșite asupra unor 
izolate, fără legătură cu 
general al proiectului de

Astfel, delegații S.U.A., Angliei 
și Italiei, dînd asigurări că inten
ționează să studieze temeinic cu- 
vîntarea de vineri a reprezentan
tului Uniunii Sovietice și să pre
zinte in viitorul cel mai apropiat 
observații amănunțite, au pretins 
în același timp că lucrările nemij
locite asupra proiectului de Tratat 
cu privire la dezarmarea generală 
și totală, adică tocmai lucrul pen
tru care s-a întrunit Comitetul, ar 
putea fi începute abia după rezol
varea fondului unor probleme 
esențiale. La 
reprezentantul Bulgariei, care 
arătat că, asemenea cereri i 
inoportune 
mitetul a 
definită a

Cu toate 
S.U.A. a încercat mai departe să 
obțină ca Comitetul să se ocupe 
nu de examinarea proiectului de 
Tratat unitar, complet, cu privire 
la dezarmarea generală și totală, 
ci de unele probleme izolate cum 
sînt încetarea experiențelor nu
cleare, controlul și verificarea, în
ființarea și activitatea viitoarei 
Organizații internaționale de de
zarmare.

Ordinea lucrărilor Comitetului a 
fost formulată a declarat V. A. Zo
rin, care 
vîntul la 
se spune 
constituie 
privire la 
totală. 'c

Referitor la manevrele puterilor 
occidentale, V. A. Zorin a subli
niat că delegația sovietică nu a 
sosit la Geneva pentru a participa 
la discuții generale asupra unor 
probleme izolate, care n-au nimic 
comun cu proiectul de Tratat cu 
privire la dezarmarea generală și 
totală. Aceasta este o metodă de
fectuoasă, care nu a dat rezultate 
pozitive în trecut, și nu le va da 
nici în prezent. Nu sîntem de 
acord să ne retragem documentul 
de pe această masă. Sîntem ho- 
tărîți să examinăm și toate cele
lalte propuneri, inclusiv propune
rile americane din 25 septembrie 
1961, însă ele trebuie examinate 
după cum se prevede în ordinea 
stabilită de comun acord a lucră
rilor Comitetului.

In încheiere V. A. Zorin și-a ex
primat speranța că abordarea con
cretă, bună, care s-a întrezărit în 
lucrările Comitetului în cadrul șe
dinței anterioare, va fi menținută 
șl va îngădui Comitetului să aducă 
la îndeplinire sarcina ce i-a fost 
trasată.

fondului unor
aceasta a răspuns 

! a 
sini 

astăzi tind. însuși Co- 
adoptat o ordine bine 
lucrărilor sale.
acestea, reprezentantul

a luat a doua oară cu- 
sfîrșitul ședinței. Acolo .' 
că sarcina principală o 
realizarea unui acord cu 
dezarmarea generală și

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
TASS. Autoritățile americane au fă
cut la 30 martie încă un pas în ca
drul campaniei de persecuții împo
triva Partidului Comunist din S.U.A.

Conducătorii partidului, Gus Hali 
și Benjamin Davis au fost citați de 
tribunalul districtual din Washing
ton. Judecătorul acestui tribunal, 
McGuire, i-a învinuit de încălcarea 
faimoasei legi antidemocratice Mc
Carran. G. Hall și B. Davis au res-' 
pins acuzația formulată, declarînd 
că se consideră nevinovați.

Apoi judecătorul McGuire a sta
bilit un termen de 30 de zile pen
tru examinarea apelului făcut în 
numele lui G. Hali și B. Davis îm
potriva hotărîrii marelui juriu al 
Tribunalului -federal din Washing
ton, care i-a recunoscut vinovați.

După ce au fost terminate forma
litățile judiciare, G. Hali și B. Da
vis s-au întîlnit cu ziariștii.

S-a făcut încă un pas în urmărirea 
judiciară a Partidului Comunist din 
S.U.A., a declarat G. Hali ziariștilor. 
Se face încercarea de a se stabili 
un precedent foarte periculos, în 
general, pentru întreaga țară. Dacă 
noi vom fi condamnați, a spus G. 
Hali, atunci, de fapt, orice cetățean 
va putea fi învinuit fără judecată 
și nu va putea răspunde la acuza
țiile ce i s-au adus.

Eu pot fi condamnat la închisoare 
pe termen de 30 de ani pentru refu- 
zul de a mă recunoaște vinovat în 
baza acuzațiilor formulate împotriva 
mea de Comisia pentru cercetarea 
activităților antiamericane, acuzații 
care sînt cu totul lipsite de temei, a 
spus G. Hali.

B. Davis a amintit că ei au fost 
deja o dată arestați, iar în prezent 
sînt dați în judecată pe baza unei legi 
profasciste. ’ Aceasta arată că în 
așa-zisa „lume liberă“ nu există 
prea multă libertate. In loc să fie 
urmărite Ku Klux Klan-ul, „Consi-

liile cetățenilor albi" și alte organi
zații teroriste, care ignorează con
stituția și încalcă libertățile poporu
lui american, atît ale negrilor cît și 
ale albilor, se duce o ofensivă împo
triva partidului comunist și altor 
organizații progresiste care luptă 
pentru pace și pentru înfăptuirea 
în practică a drepturilor poporului 
american.

Benjamin Davis a caracterizat 
legea McCarran ca o lege profascistă.

Fasciștii din O.A.S. au atacat sediul Partidului Comunist Francez 
din arondismentul XVIII al Parisului. A lost ucis tovarășul Georges 
Bazane, în vîrstă de 23 de ani. Un alt tovarăș a fost grav rănit. Afișele 
aplicate pe iațada sediului atacat înfierează aceste fărădelegi. (

O AS. stabilește contacte cu cercurile 
militare de Ia Bonn

întrevederea între fostul general Salan șl șeful spionajului vest-german
ROMA 30 (Agerpres). — Cores

pondentul din Paris al ziarului 
„Paese Sera“, referindtț-se la surse 
demne de încredere, informează 
că „Organizația armată secretă" 
(O.A.S.) stabilește contacte tot mai 
strînse cu cercurile militare de la 
Bonn. La 15 ianuarie a.c., într-una 
din ÿilele din împrejurimile ; orașu
lui München, generalul Salan, (că
petenia O.A.S. — N.R.) s-a întîlnit 
cu R. Gehlen (șeful serviciului de

spionaj vest-german — N.R.) care 
l-a asigurat că serviciul de spionaj 
din R.F.G. va spori mai mult ajuto
rul pe care îl acordă O.A.S. Cores
pondentul scrie că la rîndul său Sa- 
lan a acceptat să facă o serie de 
concesii politice și economice în fa
voarea Bonnului în cazul cînd 
O.A.S. ar reuși să ajungă la putere.

Gehlen nu a ascuns că în ceea ce 
privește problemele unificării Euro
pei Bonnul ar prefera ca Franța să 
fie un aliat mai supus.

Cuvîntarea, reprezentantului 
R. P. Romine,

Luînd cuvîntul în ședința plenară 
'din 30 martie a Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare, repre
zentantul R. P. Romîne, George Ma
covescu, adjunct al ministrului Afa
cerilor Externe, a spus :

Delegația romînă constată că la 
numai o săptămînă după ce la pro
punerea celor doi copreședinți s-a 
stabilit procedura de urmat în Co
mitetul nostru, atenția ne este abă
tută de la problemele de fond asu
pra cărora ea ar trebui concen
trată.

Acum este firesc — a spus vorbi
torul în continuare — să examinăm 
art. 1 din proiéctul sovietic. îm
preună cu toate propunerile referi
toare la problemele cuprinse în a- 
cest articol. Și iată că ni se propune 
să părăsim procedura simplă, nor
mală, eficientă cu care am pornit la 
lucru și să adoptăm altă procedură, 
care implică riscul de a fărîmița a- 
tenția și eforturile noastre.

Continuînd cu procedura adop
tată de Comitetul nostru, trecînd la 
examinarea pas cu pas, articol cu 
articol a materialelor supuse dezba
terilor, asigurăm muncii noastre un 
ritm operativ și putința unui auto
control.

Avem destule probleme de fond 
de studiat. Să ne concentrăm asupra 
lor. Să le 
ceasta va 
că toate 
dezbătute
nate la timp.

în continuare vorbitorul a spus : 
■în acest stadiu al dezbaterilor noas
tre delegația romînă dorește să dea 
expresie nădejdii sale că se va găsi 
în Comitetul nostru calea necesară 
spre a se ajunge la un acord com
plet cu privire la toate chestiunile 
de procedură, astfel îneît timpul 
nostru să fie consacrat sarcinii prin
cipale : alcătuirea tratatului de 
dezarmare generală și totală.

Referindu-se la textul art. 1 din 
proiectul sovietic de tratat de dezar
mare generală și totală, reprezen
tantul R. P. Romîne a spus :

Acest articol definește angaja
mentele statelor semnatare cu pri
vire la următoarele patru probleme: 
conținutul dezarmării generale și 
totale ; natura, componența și în
zestrarea forțelor de poliție (sau mi
liție) necesare pentru securitatea 
internă și menținerea păcii într-o 

,.Jume dezarmată ; succesiunea etape
lor de dezarmare și condițiile tre" 
cerii 'dé la o etapă la alta și, în sfîr-> 
Șlt, asigurarea' în egală măsură a

G. Macovescu

L. RODESCU

„Reluarea experiențelor 
nucleare de către S.U.A.

va dăuna conferinței celor 18 
a declarat ministrul de Externe 

al Canadei
OTTAWA. — După cum transmite 

agenția France Presse, ministrul 
Afacerilor Externe al 'Canadei, Ho
ward Green, a sosit joi seara la 
Ottawa venind de la Geneva. El a 
declarat la coborîrea sa din avion 
că „orice reluare a experiențelor 
nucleare de către Statele Unite va 
dăuna conferinței 
mare".

Green a adăugat 
la nivel înalt ar 
înainte de 1 iunie, 
tuși ca la Geneva 
un acord înainte de această dată.

„Au scăpat din încercuire
ALGER 30 (Agerpres). — Potrivit 

relatărilor agenției France Presse, în 
cursul perioadei de la 23 la 28 mar
tie forțele de poliție și jandarmerie 
franceze au continuat operațiunile de 
„curățire“ în cartierul Bab el Oued. 
în timpul acestor operații au fost 
descoperite importante cantități de 
arme de foc și muniții.

Forțele principale ale .O.A.S., în 
frunte cu statul lor major, au reușit 
să scape din încercuire, împreună cu 
o importantă cantitate de arme și 
muniții. Ziarul „Les Echos“ subliniază 
că încercuirea cartierului Bab el 
Oued „n-a dat- rezultatele scontate 
de autoritățile franceze“,

u
m

în ce privește situația din Oran, 
perchezițiile continuă în cartierele 
europene. Pînă în prezent au fost 
descoperite importante cantități de 
arme ș'i muniții, precum și aparate 
de radio-emisie.

în această situație își începe înde
plinirea funcțiilor sale noul organ 
executiv provizoriu a cărui creare a 
fost prevăzută de acordurile de la 
Evian.

La 29 martie a sosit la Alger un 
grup de membri ai organului executiv, 
în frunte cu președintele său Ab- 
derrhamane Fares, eliberat recent din 
închisoare de autoritățile franceze.

♦♦♦

BUENOS AIRES 30 (Agerpres).
După cum relatează agenția U.P.I., 

Jose Guido, care a acceptat funcția 
de președinte al Argentinei, a sem
nat cu conducătorii forțelor armate 
un acord scris prin care se obligă 
să interzică pe cale legislativă par- 
tidele peronist și comunist. Numirea 
fiecărui ministru din noul guvern 
pe care urmează să-1 formeze noul 
președinte va trebui să obțină apro
barea reprezentanților autorităților 
militare. Militarii au cerut, de ase
menea, revizuirea legislației privi
toare la activitatea sindicatelor.

La 30 martie, anunță agenția ame
ricană, patru generali care dețineau 
înalte posturi sub Frondizi au fost 
arestați, pentrucă s-au opus lovitu
rii militare de stat. Printre aceș
tia se află și Rosendo Fraga, fost 
ministru de Război.

Agenția Associated Press relatea
ză că guvernatorii din 14 provincii 
s-au întrunit la Buenos Aires și au 
dat publicității un comunicat în care 
declară că lovitura de stat consti
tuie „o gravă încălcare a consti
tuției".

Diferite organizații obștești, sin
dicale și politice își exprimă hotă
rîrea de a apăra legalitatea consti
tuțională și cer formarea unui gu
vern civil.-

pentru dezar-

că o conferință 
putea avea loc 
cu condiția to- 

să se ajungă la

examinăm 
fi cea mai 
problemele 
vor ajunge

pe rînd, și a- 
bună garanție 

propuse a fi 
să fie exami-

securității statelor în procesul 
dezarmare.

în această fază a discuțiilor, 
legația romînă nu-și propună să se 
refere la fiecare din aceste pro
bleme. Noi dorim să ne precizăm 
poziția față de prima, cea mai im
portantă din ele. și anume problema 
conținutului dezarmării.

Citind principiile declarației co
mune sovieto-americane din 20 sep
tembrie 1961, cu privire la tratati
vele pentru dezarmarea generală și 
totală, delegatul romîn a spus : 
Dispunem astfel de un criteriu si
gur, unanim acceptat, pentru apre
cierea justă a conținutului dezar
mării generale și totale.

Studiind cu atenție prevederile 
art. 1 din proiectul sovietic de 
tratat și comparîndu-le cu dispozi
țiile citate din Declarația comună, 
constatăm că ele corespund pe de
plin acestor dispozițiuni.

După ce a reamintit conținutul 
art. 1 din proiectul sovietic de tra
tat, vorbitorul a adăugat : Nu există 
nici un element al conținutului de
zarmării, așa cum este precizat în 
Declarația comună, care să nu se 
găsească în formularea clară a arti
colului la care ne referim. Ni se în
fățișează astfel tabloul complet a 
ceea ce trebuie să reprezinte dezar
marea generală și totală. Guvernele 
și popoarele află în prevederile 
menționate răspunsul cuprinzător la 
întrebarea: care sînt obligațiile pe 
care trebuie să și le asume.

Trăsătura caracteristică a acestei 
concepții despre dezarmare constă 
în aceea că prevede măsuri radi
cale, iar nu jumătăți de măsuri.

Pentru aceste motive delegația ro
mînă se declară întru totul de acord 
cu art. 1 din proiectul sovietic de 
tratat.

Noi am studiat cu atenție și pro
punerile americane din 25 septem- 
'prie 19(?i. Aceasta ne-a permis să 
constatăm că toate prevederile do
cumentului american conform cu 
principiile Declarației comune sînt 
incluse în art. 1 din proiectul sovie
tic.

Observăm că și în ceea ce pri
vește celelalte probleme de care se 
ocupă art. 1 proiectul sovietic ține 
seamă de punctul de vedere expri
mat de delegația S.U.A.

Faptul că prevederile art. 1 
pund întru totul principiilor
rației sovieto-americane, care a în
trunit adeziunea unanimă a statelor 
membre ale O.N.U., deschide pers
pectiva acceptării lui de către Co
mitet

cores- 
decla-

Conferința de presă a
WASHINGTON 30 (Agerpres). — 

La conferința de presă televizată din 
29 martie, președintele Kennedy, 
răspunzînd la întrebarea dacă Sta
tele Unite vor relua experiențele 
nucleare în atmosferă a declarat că 
poziția guvernului rămîne aceeași, 
așa cum a formulat-o la 2 martie, 
adică S.U.A. intenționează să efec
tueze experiențe în aprilie.

președintelui Kennedy
La întrebarea referitoare la con

vorbirile sovieto-americane cu pri
vire la Berlinul occidental, preșe
dintele Kennedy a răspuns că Sta
tele Unite nu subapreciază urgența 
și importanța acestei probleme.

Potrivit declarațiilor salé, Statèle 
Unite tind spre tratative , pentru a 
evita o situație primejdioasă.

•--------------O® O--------------

Un ziar francez dezvăluie pregătiri 
pentru suprimarea lui Gizenga

Corespondentul din Congo al zia
rului francez „Tribune des Na
tions” subliniază că Mobutu inten
ționează să-i. pregătească lui An
toine Gizenga aceeași soartă ca lui 
Patrice Lumumba. „Generalul Mo
butu — scrie corespondentul — nu

împărtășește 
președintelui 
cursului judiciar care trebuie daț 
„cazului Gizenga”... deoarece el își 
dă seama că procesul, chiar dacă 
va avea loc cu ușile închise, 
întări influența lui Gizenga“.
O

punctul de vedere ai 
Adoula în privința

i»

Muncitorii șl țăranii olnt cu Cuba 1° Această lozincă a lost scrisă 
pe un monument din orașul Bogota, capitala Columbiei.

MOSCOVA'. Conducătorii P.C.U.S. 
și ai guvernului sovietic, în frunte 
cjkT.. Wriișciny. ( au_ îș_ Ș0.„
martie Expoziția realizărilor econo
miei naționale a U.R.S.S., sălile în 
care sînt expuse noi tipuri de auto
camioane, autobuze, noul model al 
autoturismului „Moskvici“.

După aceea, conducătorii sovietici 
au vizitat uzina Direcției generale 
pentru construcții din Moscova, 
unde le-au fost prezentate panouri 
mari, confecționate cu ajutorul la- 
minoarelor, din care se asamblează 
case de locuit.

Conducătorii sovietici au vizitat, 
de asemenea, Expoziția noii tehnici 
de construcții, unde au examinat 
casa cu un singur apartament, pre
văzută cu tot confortul, destinată 
localităților sătești.

BERLIN. Hotărîrea Camerei Popu
lare a R. D. Germane asupra pla
nului economiei naționale pe 1962 
prevede o creștere a producției in
dustriale pe acest an cu 5,8 la sută.

E>r. Lothar Bolz, vicepreședinte ăl 
Consiliului de Miniștri și ministrul 
Afacerilor Externe, a făcut o decla
rație în Camera populară cu privire 
la activitatea delegației R. D. Ger
mane în cursul vizitei sale la Geneva. 
Vorbitorul a subliniat sprijinul de
plin pe care îl acordă R.D.G. lu
crărilor conferinței de dezarmare, a- 
probarea deplină față de propuneri
le sovietice cu privire la dezarmarea 
generală și totală.

■ MOSCOVA. în conformitate cu în
țelegerea realizată, vizita oficială în 
U.R.S.S. a lui Modibo Keita, șeful sta
tului și președintele guvernului Re
publicii Mali, va avea loc între 15 
și 25 măi 1962. Modibo Keita va vi
zita U.R.S.S. ca invitat al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. și gu
vernului sovietic.
In Cuba a început procesul 

mercenarilor invadatori
HAVANA. A început judecarea, 

procesului intentat mercenarilor im
perialismului care au luat parte la 
intervenția armată împotriva Cubei 
în aprilie anul trecut. Criminalii sînt 
judecați de tribunalul revoluționar 
sub președinția maiorului Augusto 
Martinez Sanchez (ministrul Mun
cii, membru al Conducerii naționale 
a O.R.I.).

BONN. într-un apel, calificat 
drept „dramatic“ de către presa 
vest-germană, vicecancelarul Erhard, 
ministrul Economiei al R.F.G., a aver
tizat populația printr-un discurs 
rostit la posturile de radio șl 
televiziune asupra greutăților econo
mice care stau în fața țării și a cerut 
oamenilor muncii să strîngă cureaua 
pentru a face față acestor greutăți.

„Persona non grata”
SANTIAGO DE CHILE. Guvernul 

Chilian l-a declarat pe consilierul 
comercial american Lawrence Els- 
bernd „persona non grata“ și i-a 
ordonat să părăsească țara în ter
men de 48 de ore. Guvernul a în
treprins această acțiune după o cu- 
vîntare rostită de Elsbernd la am
basada S.U.A., considerată insultă
toare pentru guvernul șl poporul 
chilian. Printre altele, Elsbernd, re- 
ferindu-se la planul american „Ali
anța pentru progres“, a declarat că 
„Statele Unite nu au nici un inte-.

res să scoată țările latino-americane pentru ajutorul lor dezinteresat și a 
din mocirlă“. cerut forțelor patr’<ii,'~ și întregu-

F. Dobrînin, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al U.R.S.S. 
în S.U.A., a remis la Casa Albă scri
sorile sale de acreditare președinte
lui John F. Kennedy.

PEKIN. Dumitru Gheorghiu, am
basadorul . R. P. Romîne la Pekin, 
a oferit’ o gală cu filmele „Nicolae 
Grigorescu“ și .„S-a furat o bombă“. 
Au participat Huan Cen, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, Liu 
Cian-șen, vicepreședinte al Federa
ției Sindicatelor din întreaga Chină, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, Ministerul Co
merțului Exterior, Comitetul pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
personalități din viața ‘ artistică și 
culturală. Au participat, de aseme
nea, șefi și colaboratori ai misiuni
lor diplomatice, ziariști chinezi și 
străini.

Filmele au fost urmărite cu interes.
Gestapoul portughez 

la lucru
CONAKRY. Conducerea partidu

lui african al independenței din Gui
neea portugheză și insulele Capului 
Verde a desfășurat o largă campa
nie pentru punerea în libertate a 
fruntașilor mișcării de eliberare na
țională din aceste colonii. Amilcar 
Cabrai, secretar general al partidu
lui, a adresat secretarului general 
provizoriu al O.N.U. o telegramă în 
care se spune că „după sute de a- 
restări și asasinarea în masă a 
populației lipsite de apărare, gesta
poul portughez a arestat pe pre
ședintele partidului, Rafael Bar
bosa". Conducerea partidului a a- 
dresat, de asemenea, o chemare tu
turor forțelor democratice și pro
gresiste din lume de a acorda aju
tor luptătorilor pentru eliberarea 
coloniilor portugheze.

XIENG KUANG. La un miting al 
ofițerilor, primul ministru laoțian, 
Suvanna Fumma, și-a exprimat re
cunoștința. față de țările socialiste

' u să njțejg. 
prietenia sinceră'.- œ țări; A- 
jutorul țărilor socialiste — a decla
rat Suvanna Fumma — este menit 
să ajute Laosului să instaureze pa
cea și neutralitatea.

DAMASC. După preluarea puterii, 
în noaptea de 27 spre 28 martie, de 
cătră armată, situația în Siria se 
menține calmă. La 29 martie, co
mandantul armatei siriene a sus
pendat interdicția asupra circulației. 
Toate frontierele, toate 
aeroporturile Republicii 
sînt declarate deschise.

PARIS. Parlamentul 
Sierra-Leone a adoptat

porturile și 
Arabe Siria

Republicii 
lege care 
să apliceîmputernicește guvernul 

sancțiuni economice împotriva Repu
blicii Sud-Africane. Această lege in
terzice, între altele, importul de măr
furi din Republica Siid-Africană,

IERUSALIM. Examinarea apelului 
criminalului de război nazist Eich
mann împotriva sentinței de con
damnare la moarte a luat sfîrșit la 
29 martie. Tribunalul suprem a res
pins cererea avocatului lui Eich
mann, Servatius, de a fi citați noi 
martori ai apărării, printre care se. 
cretarul de Stat al lui Adena'uei 
H. Globke. Curtea a respins de aS<_. 
menea, cererea lui Servatius de ' 
prezenta noi documente. Data prr 
nunțării sentinței definitive va fi r 
nunțată ulterior.

LONDRA.— Au luat sfîrșit traW- 
vele'pe care generalul Maxwell Tf- 
lor, consilier militar al președie- 
lui Kennedy, le-a purtat cu prtul 
ministru Macmillan și cu conduceri 
militari ai Angliei. Pupă cum 
presa engleză, în cursul acestoFa- 
tative Taylor a încercat să exdte 
asupra Angliei presiuni pentr# o 
sili să sporească efectivul fdlor 
sale armate în Germania occidală, 
precum și să se pronunțe ntru 
transferarea către N.A.T.O, ?nnei 
nucleare. Totuși, după cum re;fdin 
relatările ziarelor engleze d'\, 
Taylor nu și-a atins scopul.
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Declarațiile președintelui G. P. R. /
Ben Khedda

RABAT 30 (Agerpres). — Agențiile de 
presă relatează că președintele Guver
nului Provizoriu al Republicii Algeria, 
Ben Khedda, a făcut o declarație la 
Casablanca în care se spune printre al
tele :: „Am intrat în cea de-a doua săp- 
tămînă de cînd a încetat ■ focul în Alge
ria. Ne bucurăm cu toții de unanimitatea 
și disciplina cu care poporul algerian 
îndeplinește prevederile acordului de în
cetare a focului în ciuda dezmățului și 
provocărilor turbate ale elementelor fas
ciste și colonialiste. Aceste provocări au 
fost zădărnicite datorită calmului și vi
gilenței poporului- algerian".

Referindu-se la colaborarea dintre po
porul algerFârt și poporulfrancez, Ben 
Khedda a declarat că aceasta „va fi 
posibilă numai după totala lichidare a 
fasciștilor din Alger |i celelalte orașe 
algeriene",

„Popoarele din lumea tntreag8u- 
vernele tuturor țărilor frățești și fn®> 
a spus el în continuare, au apre;um 
se cuvine poziția poporului ah1 ?' 
dîrzenia cu care luptă pentru üb’3 
independenfa sa. El a arătat ci2nfa 
recunoaștere de drept a GuveriPr0‘ 
vizoriu al Republicii Algeria d-'Q ° 
serie de ștate constituie o docon" 
vingătoare în această privință ,nst'~ 
fuie un ajutor prețios în lupta,rului 
algerian".

„Poporul algerian, care a iintr-o 
etapă importantă a dezvoltări ’sfe
rice, a declarat în continuare<bed- 
da, știe că dînd dovadă de e> vi
gilență și disciplină va put< lichi
deze ultimele piedici care lV'f în 
calea spre pace și indepen națio-« 
nală".
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