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BAIA MARE (coresp. 
„Scînteii“). — La Negrești, 
raionul Oaș, s-a terminat 
zilele trecute construcția 
unei școli medii cu 16 săli 
de clasă, bibliotecă, două 
laboratoare etc. Alte două 
localuri de școli medii sînt 
acum în construcție în

orașele Baia Mare și Satu 
Mare.

în primăvara acestui an, 
în satele Ieud, Remeți, 
Agriș, Prilog și în multe 
altele s-au deschis șantiere 
pentru construcția unor 
școli de 8 ani.

Construcjii 
în Deva

Sesiune științifică 
a cadrelor didactice

■H

■ i

MII.. I

Tractoriștii Gheorghe Ungureanu șl Mihai Ionescu de la S.M.T. ComișanI, raionul Tîrgoviște, lucrează 
pe terenurile gospodăriei colective din Priseaca. El sint fruntași în întrecerea ce se desfășoară pentru 
executarea de lucrări de bună calitate.

La începutul însămînțărilor
în raionul Costești

Gospodăriile colective din raio
nul Costești, regiunea Argeș, au 
de însămmțat în această primă
vară o suprafață de 60.433 ha și 
de făcut arături pe 28.000 ha. Da
tele existente la secția agricolă 
raională ne arată că majoritatea 
gospodăriilor colective au făcui 
pași însemnați pentru îndeplini
rea acestor sarcini. Numai în ziua 
de 5 aprilie pe ogoarele raionului 
au ieșit aproape 2.400 de atelaje 
la pregătirea terenului și semă
nat, în total, s-au însămînțat cu 
orz, mazăre, borceag, cartofi, floa- 
rea-soarelui, 2.700 ha. Acest lucru 
a fost posibil datorită faptului că 
membrii gospodăriilor colective, 
îndrumați de către specialiști au 
reușit, printr-o bună cunoaștere și 
cercetare a terenului, să foloseas
că fiecare oră prielnică de lucru. 
Așa au procedat colectiviștii din 
Strîmbeni, care au reușit să ter
mine însămînțatul la aproape toa
te culturile din epoca I-a, situîn- 
du-se fruntași pe raion. Pe te
renurile cultivate cu grîu de toam
nă au săpat șanțuri de scurgere 
a apei, iar pe unele parcele 
au împrăștiat 300 tone de în
grășăminte. Gospodăria de la 
Strîmbeni are adunată sămînța de

porumb dublu hibrid 
sămînțării celor 717 
care 100 ha pregătite în vederea zat-o împreună cu terenul șî ate- 
obținerii unei producții de 5.000 kg. lajele pe brigăzi și echipe. Tre- < 

buie arătat însă că organele raio- $ 
nale n-au luat măsuri ca să se 2 
asigure întreg necesarul de semin- < 
țe. în prezent mai sînt necesare $ 
400 tone de diferite semințe. 2 

Sînt și gospodării colective ca < 
„11 Iunie" — Deaguri, „înfrățirea“ > 
— Buzoieni, „30 Decembrie“ — 2 
Mîrghia, „Vasile Roaită" — Țuțu- < 
Iești care nu s-au prezentat nici > 
pînă acum să-și ridice de la baza 2 
de recepție sămînța de mazăre și < 
măzăriche. Pe lîngă altele lipsesc > 
cartofii de sămînță. Tovarășii de 2 

...........   ~~~ la secția agricolă a sfatului popu- y 
agricole din °ș.ceâ*stă 'ar raional cu multă întîrziere au > 

îndrumat gospodăriile colective 2 
să-și procure cartofii de sămînță >, 
din raioanele de munte ale regiu- 2 
nii Argeș. y

Comitetul raional de partid Cos- 2 
tești, sfatul popular raional, agro- y 
nomii trimiși să-i ajute pe colec- > 
tiviști au datoria să ia de urgență 2 
măsuri pentru ca în toate gospo- y 
dariile colective lucrările agricole Y 
din campania de primăvară să se 2 
desfășoare în același ritm. y

GH. CÎRSTEA Y 
coresp. „Scînteii“ 2

necesară în- ion au adunat întreaga cantitate 
ha dintre de sămînță pe care au reparti-

porumb boabe la ha în cultură 
neirigată. Organizația de bază de 
la gospodăria colectivă Strîmbeni 
desfășoară o susținută muncă po
litică, în rîndul colectiviștilor. 
Membrii și candidații de partid, 
agitatorii, tovarășii din activul 
fără de partid constituie pentru 
ceilalți colectiviști exemplu viu în 
muncă.

Rezultate bune în muncă au ob
ținut și gospodăriile colective din 
Rica, Gliganu, Fîlfani, Pădureni, 
Suseni etc. Membrii acestor uni
tăți au lucrat intens la grăbirea 
lucrărilor a0. ’ 
campanie."

Sînt însă în raionul Costești și 
unități, printre care se numără 
cele 4 gospodării agricole colecti
ve chiar din comuna Costești cît 
și altele, unde lucrările sînt întîr- 
ziate pe motiv că se așteaptă vre
me frumoasă, deși au fost multe 
zile în care se putea lucra.

O condiție esențială pentru exe
cutarea semănatului la vreme o 
constituie asigurarea semințelor. 
Multe gospodării colective din ra-

In fabrică Semănatul florii-soarelui
despre gospodăria colectivă

B’Tjh e cîtva timp încoa- 
ce trăim sub pu

ternica impresie a unuia 
dintre cele mai însem
nate evenimente din 
viața țării noastre: în
cheierea procesului de 
colectivizare a agricul
turii. Acest mare suc
ces al politicii parti
dului nostru 
un nelipsit 
discuție în
lectiv de muncă.

Multor muncitoare de 
la Fabrica de confecții 
și tricotaje București le 
bale poștașul în poartă. 
O scrisoare de la pă
rinți, de la frați, de la 
cumnați. Rudele de la 
sate le scriu cum au por
nit la treabă în gospo
dăria
viața nouă își croiește 
drum 
noastre.

Ieri, la fabrică, a fost 
o impresionantă aduna-

a devenit 
subiect de 
liecare co-

colectivă, cum

larg în satele

lucrări pentru alimentarea cu apă
BUZĂU (coresp. „Scînteii“). — în orașul Buzău se 

execută diferite lucrări pentru îmbunătățirea alimen
tării cu apă potabilă. în parcul Crîng a fost săpat un 
nou puț. De aici și pînă în centrul 
orașului s-a construit o conductă 
nouă, cu un diametru de 500 de mm, 
care va fi racordată la rețeaua de 
apă a orașului. în același timp se 
lucrează la extinderea conductelor 
de apă în cartierul ceferiștilor.

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). 
— Ieri după-amiază, la Sfatul popu
lar al orașului Timișoara a avut Ioc 
un instructaj cu echipe obștești în 
legătură cu controlul fabricării și 
transportului pîinii. S-au prelucrat 
instrucțiunile Consiliului de Miniș
tri cu privire la activitatea și rolul 
echipelor obștești în această di
recție.

Au participat cei 51 de membri 
aleși în echipe de adunările obștești, 
precum și reprezentanți ai între
prinderii de panificație și ai organi
zațiilor comerciale locale.

In cartierul 23 Au
gust din Deva, s-au 
dat recent în folo
sință peste 265 de 
apartamente. La par
terul noilor 
sînt în curs de ame
najare și 
deschide în curind 
17 unități comercia
le moderne. Tot în 
ultimul timp a fost 
terminat și a intrat 
în funcțiune un ci
nematograf cu 450 
de locuri. (De la 
Nlcu Sbuchea, 
nificator).

în zilele de 7 și 8 aprilie, la Insti
tutul politehnic din București au 
loc lucrările celei de-a Vil-a se
siuni științifice a cadrelor didacti
ce din acest institut. La sesiune sînt 

I prezentate peste 200 comunicări 
științifice din diferite domenii: chi
mie organică și anorganică, mate
matică, fizică, electronică, mecani
că, metalurgie, electrotehnică, trans
porturi etc., precum și din domeniul 
științelor sociale. Unele dintre lu
crări sînt elaborate în colaborare cu 
ingineri și tehnicieni de la Combi
natul de cauciuc

pri-s-a dat startul în
F.R.C.". Disputată pe
la capătul celor 116 

de la clu-

Ieri Ia amiază, din Piața Universității 
ma etapă a competiției cicliste „Cupa 
distanța București—Oltenița—București, 
km victoria a revenit ciclistului Aurel Șelaru 
bul Dinamo. In fotografie : Start în prima etapă !

îngrășăminte chimice pentru agricultură
In primul trimestru al acestui an, 

lucrătorii din întreprinderile indus
triei chimice au livrat gospodăriilor 
colective și gospodăriilor de stat 
pentru campania agricolă de pri
măvară 130.000 tone îngrășăminte 
chimice, cu aproape 30.000 
mai mult decît în primele 
ale anului trecut.

Sporul de îngrășăminte obținui

de tone 
trei luni

este rezultatul depășirii cu peste 6 
la sută a planului de producție pe 
această perioadă de către colec
tivele din acest sector. în același 
timp colectivele uzinelor chimice 
au trimis unităților agricole peste 
17.000 tone 
combaterea

de insecticide pentru 
diverșilor dăunători.

(Agerpres)
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„Cosmos-2‘‘-~un nou satelit artificial 
lansat în U. K. S. S.

. , ;• -T'-..' '.■I-''*.'. •
1 In conformitate, cu programul de cercetare a păturilor superioare 

ale atmosferei și spațiului cosmic, la 6 aprilie în Uniunea Sovietică a 
fost plasat pe orbită un nou satelit artificial al Pămîntului — „Cos- 
mos-2". (Amănunte în pag. Vl-a).

Premieră

Jilava, Uzinele de 
fibre sintetice Să- 
vinești, de la cîte
va întreprinderi 
din București — 
„Semănătoarea", 

„Electronica", „E- 
lectroaparataj“, 

„Electromagneti
ca“, „Frigotehni
ca", Fabrica de 
motoare electrice, 
precum și cu in
stitute de cercetări 
științifice.

magazine săleșil
Recent, în satul 

Cheriu — așezat în 
apropierea băilor 
termale „1 Mai", re
giunea Crișana — 
s-a inaugurat 
magazin mixt.

Și în raionul 
rabia, regiunea 
tenia, s-au dat 
cent în folosință 
două magazine cu 
autoservire.

un

Co- 
Ol-
re-

la clubul 
uzinei

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — 
Recent, colectivul de teatru al clu
bului muncitoresc „Steagul Roșu" 
din Brașov a prezentat în premieră 
pe oraș piesa în trei acte „Nila“ de 
A. Salînski. Noul spectacol, în care 
personajele sînt interpretate cu ta
lent de constructori de autocamioa
ne, ca Ion Stoica, Aureliana Con- 
stantinescu, Elena Manciu, Ion 
Dragu, Cezar Bucur și alții, s-a 
bucurat, de un binemeritat succes.

Regia este semnată de George 
, Gridănușu, actor al Teatrului de 
sțaț din Brașov. Costumele-și deco
rurile au fost realizate de cercul de 
pictură al clubului uzinei.

re. Toți cei prezenți 
și-au arătat bucuria că 
din mijlocul lor au
iost invitați opt tovarăși 
la apropiata sesiune
extraordinară a Marii 
Adunări Naționale, con
vocată cu prilejul în
cheierii colectivizării a- 
gricullurii. Opt tovarăși 
de profesii felurite, re
prezentanți a două ge
nerații, tineri și 
în mare parte 
și muncitoare

Unul dintre 
Voicu, a luat
EI mulțumi adunării pen
tru încredere. Spuse că 
această importantă iz- 
bîndă — colectivizarea 
agriculturii — a iost a- 
sigurată de politica înțe
leaptă a partidului nos
tru, de harnica noastră 
clasă muncitoare care, 
înfăptuind industrializa
rea socialistă a țării a 
dai Și continuă să dea

vîrstnici, 
muncitori 
fruntașe, 

ei, Ion 
cuvîntul.

satelor o puternică bază 
materială.

A vorbit 
muncitoare, 
delcu. întîi, 
tați. în ce o privește, 
are toată încrederea că 
ei vor reprezenta cu 
cinste fabrica. Cea mai 
de seamă realizare a so
cialismului este forma
rea la orașe și la sate 
a unei generații de oa
meni cu o mentalitate 
nouă. Muncitorii vor 
sprijini din toată inima 
țărănimea colectivistă în 
munca ei de întărire a 
gospodăriilor colective 
— spune Florica 
delcu, și imediat 
daugă gîndindu-se 
schimbul de mărfuri 
tre oraș și sat : angaja
mentele noastre privind 
îmbunătățirea calității 
produselor să. fie întru 
totul îndeplinite.

ȘT. ZIDĂRIȚĂ

și o tînără 
Florica Ne- 
despre invi-

Ne-
a-
la 

în-

O VECHE DORINȚĂ

CONSTANȚA (prin felefon). — Tn a- 
cesfe zile, paralel cu executarea ulti
melor însămînfări la culturile din e- 
poca l-a, pe ogoarele gospodăriilor 
agricole de sfat din regiunea Dobro- 
gea s-a început însămînfatul florii-soa- 
relui. Cele mai mari suprafeje au fost 
însămînfate în gospodăriile agricole 
de sfat Negru Vodă — 155 ha, Țepeș 
Vodă — 133 ha, Săcele și Peștera — 
cîfe 100 ha.

ȚĂRI a căror populație re
prezintă CEA MAI MARE PARTE 
A OMENIRII s-au declarat gata, în 
răspunsurile date scrisorii secreta
rului general provizoriu al O.N.U., 
U Thant, să-și asume obligația de 
a nu produce și a nu dobîndi, prin 
nici un fel de mijloace, arma nu
cleară, precum și de a nu admite 
pe viitor amplasarea ei pe terito
riul lor. (Amănunte în pag. Vl-a)

UN MOTIV ABSOLUT SUFICIENT 
DE ÎNGRIJORARE, astfel califică 
Steven Rus,sis, din Ithaca (statul 
New York), cititor al ziarului „New 
York Times", în scrisoarea trimisă 
redacției, declarația președintelui 
S.U.A. că în anumite împrejurări 
S.U.A. ar putea declanșa primele un 
război nuclear. „Paralel cu aventu
ra oubană, scrie Russis, această 
declarație a zdruncinat considerabil 
încrederea mea în justețea aprecie
rilor administrației Kennedy și, după 
cît știu, ea a zdruncinat această 
încredere și la alții".

BACĂU (coresp. „Scînfeii"). — 
în fabrica de încălfăminfe „Partiza
nul" se desfășoară o susfinută ac- 
fiune pentru continua ridicare a ni
velului calitativ al produselor. în 
1961, colectivul fabricii a dat 12.485 
perechi încălfăminfe, 300 m p piele 
și 2.100 kg talpă de calitatea I 
peste plan.

Pentru anul acesta, sarcinile pri
vind calitatea produselor au crescut 
simfifor. La încălfăminfe de copii, 
bunăoară, 95 la sută din produse 
vor trebui să fie de calitatea I, 
tafă de 90 la sută în 1961 ; la sor
timentele din box și talpă bovine 
indicii de calitate au crescut cu 5 
procente. Printre măsurile care s-au 
luat în vederea realizării acestor 
sarcini se numără : prelungirea ben
zilor glisante de la finisaj, intro
ducerea celei de-a doua operafii 
de apretare, a controlului interfazic 
la seefia de cusut etc. Toate acestea 
au făcut ca în ultimul timp să se 
îmbunăfăfească simfifor calitatea 
produselor.

CREȘTENIVELUL TEHNIC

De la an la an, în întreprindere 
a crescut nivelul tehnic al produc
ției, atît prin reutilarea secțiilor și 
atelierelor cu mașini moderne, 
cît și prin aplicarea în pro
cesul de produefie a metodelor 
înaintate de lucru. Numai în 1961 
au intrat în produejie aproape 50 
de mașini și utilaje noi, printre care 
10 mașini de șfanjat piele și de cu
sut feje, 10 mașini de cusut „Dop
pel", o mașină de egalizat fe|e, 5 
butoaie de tăbăcit, 2 mașini de des
picat, o presă hidraulică și altele.

Noile mașini au un înalt grad de 
tehnicitate. In urma introducerii ce
lor 5 mașini de ștanfat feje, produc
tivitatea muncii a crescut la această 
operajie cu 75—80 la sută. în 1962 
vor fi montate încă 12 mașini hi
draulice de șfanjat, ceea ce va 
duce la mecanizarea completă a o- 
perafiei de croif-fefe; de asemenea, 
se vor monta 50 de mașini de cusut 
feje, 2 mașini de tras și altele.

STANDUL CU MODELE

> înfr-o încăpere spafioasă a cabi- 
5 netului tehnic se află un stand cu 
( noi modele de încălțăminte. Aceste 
J modele au fost expuse aici pentru
> ca muncitorii și tehnicienii să-și
> poată spune părerea asupra lor, să
> vină cu propuneri pentru îmbunătă-
> firea calității. Se găsesc aici bocanci 
I cu talpă de bovine și cauciuc, bo-
> canei din bizon, cizme și alte mo- 
1 dele,de încălfăminfe. Unele din
> aceste modele au și fost contractate
> cu difériji ■ beneficiari ’ iar altele ur- 
’ mează să fie contractate în viitor.

Cu doi ani în urmă am terminat 
Institutul agronomic „Dr. Petru 
Groza" din Cluj. Am fost repartizat 
să lucrez după terminarea institu
tului Ia secția agricolă a Sfatului 
popular raional Satu Mare.

în acest timp am avut prilejul să 
merg în multe gospodării colective 
din raion. Unele din acestea sînt 
mai vechi, altele au luat ființă doar 
cu cîteva luni în urmă. Peste tot am 
văzut cum se străduiesc colectiviștii 
să obțină recolte cît mai bogate, să 
întărească gospodăria colectivă. 
Mi-am dat seama totodată că efor
turile colectiviștilor sînt încununate 
de succes îndeosebi atunci cînd sînt 
îndrumați și sprijiniți de specialiști 
în agricultură bine pregătiți.

în toamna anului trecut am stat 
un Ump mai îndelungat în comuna

Lazuii, unde am ajutat consiliul de 
conducere al gospodăriei să orga
nizeze mai bine munca în campania 
de însămînțări, m-am împrietenit cu 
mulți colectiviști.

„Ce bine ne-ar prinde să rămîneți 
la noi, tovarășe inginer".— îmi spu
neau oamenii. Le-am promis atunci 
că voi veni să lucrez la ei. Și m-am 
ținut de cuvînt. De cîteva săptămîni 
sînt inginerul agronom al gospodă
riei agricole colective din Lazuri. 
Mi-am îndeplinit astfel vechea mea 
dorință. Lucrez acolo unde se hotă
răște soarta producției, Colectiviștii 
îmi ascultă sfaturile, mă stimează și 
îmi apreciază munca. Aici, în gospo
dăria colectivă, mă simt ca acasă.

ION FELICIAN 
ing. agronom

la G.A.C. din comuna Lazuri, 
raionul Satu Mare

SAP f A MIN A

PERICULOASE" IN

semnalate de
gu-

10.000 DE STUDENȚI DE LA UNI
VERSITATEA DIN LISABONA au de
clarat la 6 aprilie o grevă de pro
test împotriva hotărîrii arbitrare a 
ministrului Educației naționale de a 
interzice sărbătorirea „Zilei studen
tului", stabilită la data de 8 aprilie.

„SIMPTOME
DEZVOLTAREA ECONOMIEI VEST- 
GERMANE au fost
Erhard, ministrul Economiei în 
vernul de la Bonn. Vorbind joi în 
Bundestag, el s-a referit la crește
rea prețurilor, încetinirea ritmului — 
și așa redus — al producției, stag
narea in domeniul exportului și creș
terea importurilor. In decurs de un 
an, a spus el, ritmul de creștere a 
producției s-a micșorat de aproape 
patru ori. Productivitatea muncii a 
scăzut, de asemenea. Erhard a mai 
declarat că industria vest-germană 
este expusă tot mai mult concuren
ței internaționale.

Contracte și mărfuri
Caracteristic pentru dezvoltarea 

industriei bunurilor de consum și a 
comerțului din țara noastră este, de 
mai mulți ani, permanenta înnoire, 
împrospătare și îmbogățire a sorti
mentelor de mărfuri. Producția ține 
seamă de cerințele, de gusturile con
sumatorilor exprimate de aceștia pe 
căile cele mai diferite. Este tocmai 
ceea ce populația consumatoare a 
ținut să sublinieze înainte de toate 
în numeroasele însemnări făcute în 
registrele pavilioanelor de'mostre, 
atît cu doi ani în urmă, cît mai ales 
în toamna trecută.

Sortimentația variată și bogată a 
bunurilor de consum arată că indus
tria și comerțul țin tot mai mult 
seama nu numai de cererea de con
sum în general, ci și de cele mai 
mărunte observații și sugestii ale 
cumpărătorilor. Mostrele expuse la 
pavilion au fost aduse și la dezba
terile care au avut loc cu prilejul 
încheierii contractelor dintre indus
trie și comerț pentru primul semes
tru al anului. Mai mult, numeroase 
produse au fost fie omologate, 
fie contractate chiar la pavilion, 
pe baza modelelor expuse. Fa
bricarea sortimentelor cerute de 
consumatori a devenit un angaja
ment de seamă al colectivelor din 
întreprinderile industriei ușoare.

Pe baza contractelor încheiate au 
intrat în producția de serie princi
palele sortimente expuse la pavilio
nul de mostre. Este, desigur, greu 
să enumeri tot ceea ce s-a contrac
tat. Putem însă aminti că au fost 
angajate de comerț zeci de produse 
din grupa țesăturilor dein-eînepă, 
zeci de modele de stofe, de țesături 
din mătase artificială, naturală și 
jaquard, țesături din reion etc. în
călțămintea s-a bucurat, la rîndul 
ei, de multe aprecieri pozitive. în
șiruirea modelelor contractate la fie
care categorie, ca și la confecțiile

pentru adulți și copii, la tricotaje 
etc. s-ar întinde pe multe pagini.

Așa stînd lucrurile, se poate spu
ne, pe drept cuvînt, că sarcinile ce 
se pun în direcția perfecționării le
găturilor dintre industrie și comerț 
constau nu numai în orientarea pro
ducției în funcție de cerințele reale, 
ci și în realizarea operativă, promptă 
și îndeosebi ritmică a angajamente
lor contractuale stabilite. Aceasta se 
referă cu atît mai mult la mărfu
rile de sezon, care trebuie să fie 
puse la îndemîna consumatorilor 
atunci cînd ei le solicită.

titatea pe care a apreciat-o indus
tria drept suficientă ?

Asemenea situații s-au mai ivit și 
la unele țesături de mătase pentru 
femei și la alte produse.

Prezentarea exponatelor de către 
întreprinderile producătoare în ca
drul pavilionului constituie un an
gajament public pentru punerea în 
producție și livrarea lor către co
merț, iar pentru comerț o obligație 
de a le oferi spre desfacere. Este 
de dorit ca la discutarea fondului 
de mărfuri pentru semestrul II să 
se țină seama într-o măsură mai 
mare de cerințele comerțului la fie
care categorie de mărfuri, nu numai 
în ceea ce privește prezența pro
dusului respectiv în magazine, ci și 
în privința asigurării cantităților so
licitate.

Respectarea termenului de livrare a 
mărfurilor și, în general, a tuturor 
prevederilor ' înscrise în contract — 
sînt condiții importante pentru asi
gurarea unei aprovizionări ritmice, 
pentru reîmprospătarea continuă a 
sortimentului de mărfuri din maga
zine.

Cînd se livrează ? Ce se livrează ? 
— sînt întrebări pe care le vom pune 
mereu. Merită, bunăoară, subliniat 
felul cum se livrează marea majo
ritate a mărfurilor de către Fabrica 
de confecții și tricotaje-București, 
unde se urmărește îndeaproape res-
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Cantitate, sortimente
Respectarea riguroasă a contrac

telor, livrarea la termen și în sor
timentele prevăzute constituie pen
tru marea majoritate a întreprinde
rilor producătoare o parte integrantă 
din plan și sînt îndeplinite ca atare. 
La cîteva articole mult solicitate, 
cum ar fi țesăturile de bumbac fan- 
tezi, unele întreprinderi n-au oferit 
însă cantitățile cerute de comerț.

Iată, bunăoară, întreprinderea 
„Răscoala din 1907“, una din princi
palele producătoare ale țesăturilor 
fantezi din bumbac. Este o între
prindere care produce astăzi, în plus, 
față de 1959, 1 milion de metri pă- 
trați de țesături în carouri pentru 
cămăși, aproape 150.000 mp articole 
de modă și peste 155.000 mp batiste, pectarea în amănunt a prevederilor 
în cea mai mare parte din țesătură 
fină. Progresele sînt, deci, impor
tante. Ce s-a întîmplat însă cu pro
dusele noi prezentate de această fa
brică ? Din 27 de modele expuse la 
pavilion, au fost contractate pentru 
semestrul I doar 15. Analizînd can
titățile pe care urmează să le pro
ducă fabrica, rezultă că ceea ce 
s-a repartizat pentru comerț repre
zintă mai puțin de jumătate din 
dusele rezervate industriei de 
fecții. Răspunde oare cerințelor

contractuale, ținîndu-se seama nu 
numai de cantitate și de termen, ci 
și de sortimentul de numere și cu
lori. Fabrica a livrat la unele sorti
mente de sezon și cantități supli
mentare, cerute de comerț.

Nu același lucru se poate spune 
însă despre' întreprinderea „Dacia“, 
care

pro- 
con- 
can-

a întîrziat livrarea unor can-
MARIA CALIN

(Continuare în pag. V-a)
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Brigada condusă de Nicolae 
Stanciu este fruntașă pe șantierul 
construcțiilor de locuințe din 
bulevardul Republicii din Plo
iești. La blocul la care lucrează 
acum, brigada înalță „la roșu“ un 
etaj pe săptămână. Este meritul 
zidarilor, dar și al dulgherilor, 
fierar-betoniștilor, care lucrează 
împreună cu ei la același bloc.

Munca este organizată „în lanț" 
pînă la ultimul etaj, ceea ce face

ca lucrările să se desfășoare rit-, 
mic, potrivit graficului stabilii 
Muncitorii din brigadă acordă o 
mare atenție calității lucrărilor, 
pe care le execută, precum și uti
lizării gospodărești a materiale
lor.

în fotografie : Cîțiva membri 
ai brigăzii (de la stingă la dreap
ta): Nicolae Stanciu, Petru Stegă- 
rescu, Vasile Ștefan, Gheorghe 
Stoica și Vasile Tuicaru.

(Foto: R. Costin)
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întreprindere în 
experienței îna- 
inițiatlvelor în 
socialistă, al

„Scînteii“).

întocmai realității, 
dintre membrii 

centralizează 
și alcătuiește

^/CORESPONDENTULUI VOLUNTAR

Nr. 843Ï

SUCEAVA (coresp. .... . ....... 
Comitetul regional de partid Su
ceava acordă o atenție 
pregătirii activiștilor de partid și de 
stat care merg să sprijine gospodă
riile colective. Zilele trecute, în ca
drul unui instructaj, s-a discutat a- 
mănunțit ce trebuie făcut ca într-un 
Ump scurt să se termine campania 
agricolă de primăvară, cum să fie 
ajutate consiliile de conducere în 
organizarea muncii în gospodăriile 
colective. S-a insistat asupra nece
sității ca activiștii să sprijine birou
rile organizațiilor de bază în orga
nizarea și desfășurarea muncii poli
tice de masă pentru întărirea econo
mico-organizatorică a G.A.C. Tot
odată, activiștii au fost îndrumați să 
ajute organizațiile de bază în munca 
de primire în partid a celor mai 
buni colectiviști, care se bucură de 
prestigiu printre consăteni.

★
BUCUREȘTI. Din inițiativa Comitetu

lui raional de partid 16 Februarie, la 
întreprinderea „Ascensorul" a avut loc 
recent o consfătuire pe tema : „Ca
litatea ascensoarelor și funcționarea 
acestora în timpul exploatării". Au 
participat și reprezentanți ai întreprin
derilor „5lecfromgtor"-Timișoara, „Nep- 
kn“-Cîmplna, „tflecfroaparataj"-Bucu- 
reșfi și ai altor unități care cooperează 
la fabricarea acestui produs.

în consfătuire s-au făcut numeroase 
propuneri menite să ducă la îmbună
tățirea calității ascensoarelor, cît 
și a funcționării lor în exploa
tare. Printre altele, s-a hotărî) reor
ganizarea procesului tehnologic al fa
bricației la întreprinderea „Ascenso
rul", precum și a recepției în etapa 
finală. Organizația de bază de aici 
s-a angajat să desfășoare o susținută 
muncă politică în scopul îmbunătăți
rii calității produselor. Angajamente 
asemănătoare și-au luat și reprezentan
ții întreprinderilor care cooperează la 
fabricarea ascensoarelor.

★
TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“). 

Pentru a veni în ajutorul gospodă
riilor colective nou înființate, Comi
tetul regional Banat al P.M.R. a 
început editarea unui ciclu de bro
șuri în care este popularizată expe
riența bună dobîndită de unele gos
podării colective puternice din regi
une în diferite ramuri de produc
ție. Astfel, sînt editate broșuri în 
care este popularizată experiența 
gospodăriei colective din Recaș în 
organizarea muncii pentru creșterea 
producției cerealiere, a gospodăriei 
colective din Macea în cultivarea 
legumelor etc.

în alte două broșuri este redată 
experiența colectiviștilor din Cenei 
în dezvoltarea sectorului porcin și 
cea a gospodăriei colective din Ui- 
hei în ce privește aplicarea retri
buției suplimentare a muncii pe 
echipe.

în total au apărut 7 broșuri. Fie
care broșură apare într-un tiraj de 
5.000 exemplare.

★
CRAIOVA. Comitetul regional de 

partid Oltenia a organizat recent 
o consfătuire pe tema muncii poli
tice și culturale de masă. Au parti
cipat secretarii comitetelor raionale 
și orășenești oare răspund de pro
blemele propagandei și alte cadre 
care muncesc sau răspund de mun
ca culturală în organizațiile de 
masă și în aparatul de stat.

în deschiderea consfătuirii tova
rășul Gheorghe Paloș, secretar al 
comitetului regional de partid, a 
subliniat că terminarea colectiviză
rii agriculturii 
deosebite, în 
masă, pentru 
socialiste a
Organizând această consfătuire, co
mitetul regional de partid și-a 
propus să generalizeze experiența 
pozitivă în munca politică de masă 
în vederea mobilizării masei largi 
a colectiviștilor la îndeplinirea sarci
nilor ce le revin în consolidarea eco- 
nomico-organizatorică a gospodă
riilor colective și în primul rînd în 
înfăptuirea la timp și în cele mai 
bune condiții a campaniei agricole 
din această primăvară.

După informările prezentate în ca
drul consfătuirii de către tov. Valter 
Dinescu, șeful secției de propagan
dă a comitetului regional de partid, 
și de tov. Constantin Baban, direc
torul casei regionale de creație, au 
luat cuvîntul secretari ai comitete
lor raionale, directori ai caselor de 
cultură, activiști ai organizațiilor 
de masă, care au împărtășit 
experiența lo<r.
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s-a terminat ; ieri au ro
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În ajutorul siderurgiștilor
La uzinele „Grivița Roșie" din Ca

pitală se dă multă atenție colectă
rii fierului vechi. In primul trimes
tru al acestui an, colectivul uzinei 
a strîns 2.682 tone metale vechi. O 
parte din acestea au fost retopite 
în turnătoriile uzinei pentru nevoile 
proprii de producție. Restul — a- 
proximativ 2.600 tone — a fost ex
pediat oțelăriilor din țară.

DUMITRU E. GHEORGHE 
tehnician

------- O®O-------

Rezultatele concursului 
de artă populară 

și artizanat
De curînd s-a încheiat concursul 

de artă populară și artizanat orga
nizat de U.C.E.C.O.M. în cadrul con
cursului au fost prezentate 2.600 ds 
obiecte diferite de artă populară și 
artizanat, printre care numeroase 
modele de țesături cu alesături, co
voare. cusături, broderii, costume 
naționale, produse din ceramică, 
semifaianță și mozaic, marochină- 
rie artistică, împletituri, imprimeuri 
etc. La concurs au prezentat pro
duse și cîteva institute și școli de 
învățămînt artistic, precum și unii 
artiști amatori.

Au fosț premiate 70 de obiecte. 
Premiul I a fost atribuit Uniunii co
operativelor meșteșugărești din ora
șul și regiunea București și coope
rativei „Arta aplicată“ din Bucu
rești ; premiul II — Uniunii regio
nale a cooperativelor meșteșugă
rești Brașov și cooperativei „Arta 
manuală“ din Sibiu ; premiul III — 
Uniunii cooperativelor meșteșugă
rești din regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară.

©o-----

Cinematografe sătești
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 

In satele dobrogene se extinde în 
fiecare an rețeaua cinematogra
fică. De curînd, în comunele Lip- 
nița, raionul Adamclisi, Telița, ra
ionul Tulcea, Biruința, raionul Ne
gru Vodă, Făgărașu, raionul Hîr- 
șova, și altele au fost date în fo
losință noi cinematografe. Cu a- 
cestea, numărul cinematografelor 
sătești date în folosință de la în
ceputul acestui an este de 13.

Acțiune profilactică
La Combinatul siderurgic Hune

doara se desfășoară în prezent o 
acțiune medicală cu caracter profi 
lactic. Secțiunea de sănătate a sfa
tului popular regional, în colaborare 
cu medicii combinatului, a organizat 
examinarea microradiofotografică 
tuturor muncitorilor combinatului 
Pînă acum s-au efectuat aproape 
JO.OOO de examene,

din

★
„Scînteii"). — 
de bază de la

Bi-
In-

CLUJ (coresp. 
roul organizației 
treprinderea de panificație din Cluj 
a analizat de curînd în adunarea 
organizației de bază problema îmbu
nătățirii calității pîinii. La adunare 
au participat și tovarăși din activul 
fără de partid. A reieșit că uneori 
calitatea pîinii este nesatisfăcătoare 
din cauză că nu se respectă proce
sul tehnologic la unele faze de fa
bricație, că mai sînt deficiențe la 
laborator și la transportul produse
lor etc.

In hotărîrea adoptată de adunarea 
generală a organizației de bază se 
prevede intensificarea controlului a- 
supra calității fabricației, organiza
rea mai temeinică a muncii politice 
de masă pentru mobilizarea tuturor 
muncitorilor la întrecerea pentru 
îmbunătățirea calității pîinii, inten
sificarea acțiunii de ridicare conti
nuă a calificării muncitorilor, spri
jinirea echipelor de control obștesc 
etc.

*
PITEȘTI. După terminarea co

lectivizării agriculturii comunei Ra- 
domirești, din raionul Drăgănești- 
Olt, s-a trecut la organizarea 
brigăzilor și a echipelor din gospo
dăria colectivă „Tudor Vladimires
cu“ ; biroul organizației de bază a 
propus consiliului de conducere să 
repartizeze pe membrii de partid în 
așa fel încît în fiecare brigadă să 
se poată constitui o grupă de partid.

Au fost constituite 10 grupe de 
partid, dintre care 7 în brigăzile de 
cîmp și cîte una în brigăzile legu
micolă și zootehnică, precum și în 
echipa de construcții.

Odată constituite, grupele de par
tid au început să desfășoare o sus
ținută muncă politică pentru mobi
lizarea colectiviștilor la buna des
fășurare a lucrărilor agricole de pri
măvară.

Vacanța
început cursurile. în fotografie : 
elevii clasei a îîî-a B de la Școala 
de 8 ani nr. 4 din Capitală.

(Foto : M. Cioc)

In Editura politică 
au apărutț

K. MARX-F. ENGELS : Despre 
sistemul colonial al capitalis
mului
394 pag.

EM. IAROSLAVSKI :
nasc, trăiesc și mor zeii și zei
țele
320 pag.

6,90 lei
Cum se

7,50 lei
ROMULUS MICLEA : Siderurgia 

—• ramură hotărîtoare a in
dustriei R. P. Romine 
72 pag. 1,65 lei

T. MARCAROV : Urcuș continuu
(Din experiența gospodăriei 
colective din comuna Făcăieni, 
raionul Fetești)
56 pag. 0,65 lei

M. MOLDOVEANU : Despre so
luționarea litigiilor de muncă 
144 pag. 2,05 lei

Postul 
pondenți 
ființă în 
într-o întreprindere 
ca a noastră, această for
mă colectivă de muncă se 
arată a fi foarte folosi
toare, ne înlesnește docu
mentarea, alegerea su
biectelor și elaborarea co
respondențelor trimise zia
rului.

E știut că în presă mun
ca este apreciată după e- 
ticacitatea materialelor pu. 
blicate. Aceasta este vala
bil și pentru activitatea 
corespondenților volun
tari. Postul nostru de co
respondenți și-a propus să 
sprijine eforturile colec
tivului pentru îmbunătă
țirea continuă a calită
ții produselor. In artico
lul „îmbunătățirea calității 
produselor în centrul preo
cupărilor colectivului nos
tru", publicat în „Scînteia", 
noi am semnalat cauzele 
apariției unor rebuturi și 
declasate în fabrica noas
tră. Ne-am referit la fap
tul că, din neatenție, unele 
inele de rulmenți erău lo
vite în timpul manipulării 
lor în secțiile strungărie și 
tratament termic, se defor
mau și din această cauză 
nu mai corespundeau nor
melor de calitate. Au fost 
menționate în articol și 
lipsuri din activitatea ser
viciului mecanic-șef. La 
scurt timp după apariția 
articolului s-au luat mă
suri corespunzătoare.

La alegerea subiectelor 
avem în vedere în primul 
rînd principalele sarcini 
actuale care stau în fața 
colectivului. Pentru infor
marea noastră în această 
privință, ne sînt de mare 
folos adunările de partid, 
consfătuirile de producție, 
adunările sindicale. Pentru 
o bună orientare în ce 
privește alegerea subiec
telor, ne consultăm tot
odată cu membrii comite
tului de partid, ai comite
tului sindicatului, cu tova
răși din conducerea între
prinderii.

După ce s-a stabilit 
subiectul corespondenței 
fiecare membru al postu
lui culege date din secția

unde lucrează. Bineînțeles, 
există obligația ca cel care 
culege datele să asigure 
stricta lor verificare, să se 
încredințeze că ele cores
pund 
Unul 
tutui 
tele 
colul, care este supus a- 
poi discuției postului și de 
obicei completat și îmbu
nătățit.

Acordăm mare atenție și 
trimiterii unor scurte scri
sori și informații care o- 
glindesc tot ce este mai 
actual în 
domeniul 
intate, al 
întrecerea 
realizărilor fruntașilor etc. 
în ultimul timp am trimis 
redacției și unele fotogra
fii din fabrică și din ora
șul nostru. Participăm, de 
asemenea, la raidurile și 
anchetele pe care le în
treprinde ziarul cu ajuto
rul corespondenților volun
tari.

Noi am dobîndit o oare
care 
niul 
dent 
dem și lipsurile. Nu 
crăm încă după un plan 
de perspectivă, nu stabilim 
pe o perioadă mai înde
lungată cîteva obiective 
importante pe care să le 
urmărim. Ar fi de adăugat 
că responsabilul postului 
nu a reușit încă să acti
vizeze pe toți corespon
denții voluntari care fac 
parte din colectivul nos
tru. N-ar fi rău dacă, din 
cînd în cînd, ne-am îm
prospăta forțele prin atra
gerea unor noi membri în 
post, din rîndurile celor 
care dovedesc interes pen
tru această frumoasă ac
tivitate obștească.

experiență în dome- 
muncii de corespon- 
voluntar, dar ne ve- 

lu-

CONSTANTIN HUȘA- 
NU, rectificator ; ELIA- 
DE SOLOMON, contro
lor de utilaje ; EUGEN 
OPREA, inginer ; SAN
DA GALAN, rectifica
toare; MIHAI ASUL- 
TANEI, maistru ; din 
postul de corespon
denți voluntari ai „Scîn
teii“ la Fabrica de rul- 

menți-Bîrlad

Avem nevoie și de sprijinul 
comitetului

Lucrăm într-o întreprin
dere mare și modernă, 
construită în anii regimu
lui nostru. Sîntem cores
pondenți voluntari ai 
„Scînteii" de mulți ani. Am 
trimis ziarului vești despre 
modul în care muncește 
colectivul 
îndeplinirea 
bunătățirea 
duselor și 
țului de 
ocupat de 
deși cam sporadic — de 
unele aspecte ale vieții 
de partid, ale 
tății sindicale din 
Totuși, față de bogăția de 
fapte interesante din viața 
uzinei, tematica scrisorilor 
noastre este încă destul de 
restrînsă. Cîteodată se în
tîmplă să nu informăm 
destul de operativ redac
ția asupra celor mai im
portante evenimente din 
viața întreprinderii. Care 
e cauza ? Pe de o parte, 
nu ținem o legătură strîn- 
să între noi, coresponden
ții voluntari, nu ne sfă
tuim întotdeauna, nu 
laborăm așa cum 
trebui. Pe de altă parte 
însă considerăm că nici nu 
beneficiem de sprijinul cu
venit.

Tov. Ion Pop de la 
„Electroaparataj" arăta re
cent la „Tribuna cores
pondentului voluntar“ * că 
este sprijinit de către ' co
mitetul de partid să cu
noască bine activitatea di
feritelor secții ale fabricii, 
problemele actuale din în
treprindere. La noi nu se 
întîmplă așa. Rareori am 
fost îndemnați sau ajutați 
să scriem presei despre 
un fapt sau altul. t

Ca să selecționezi fap
tele cele mai remarcabile 
din munca uzinei trebuie 
să fii în primul rînd, bine 
informat. In uzină au loc 
ședințe și consfătuiri orga
nizate de conducere sau de 
comitetul de partid, în care 
se discută problemele prin
cipale ale producției. N-ar 
fi oare firesc ca la unele 
din aceste ședințe să fim 
invitați și noi, sau să fim 

* „Scînteia“' nr. 5447.

nostru pentru 
planului, îm- 
calității pro- 

reducerea pre- 
cost. Ne-am 

asemenea —

co- 
ar

Corespondenți voluntari fruntași
CONSTANTIN BUTE

Este mecanic la 
Combinatul de 
cauciuc sintetic 
Onești. în scriso
rile trimise zia
rului el o- 
glindește stră
dania construc
torilor din Onești, 
de 
mai 
bine 
preț 
zut. 
lor, criticînd în același timp 
de risipă și lipsă de spirit gospodă
resc.

a construi 
repede, mai 
și la un 

de cost scă- 
Popularlzează metodele fruntași- 

cazurile

PETRU
Ca Instructor al 

Comitetului Talo- 
P.M.R. Fău- 

lucrează mult 
organizațiile 

membrii de 
partid de la sate. 
Faptele acestora 
l-au inspirat să 
scrie ziarului. în 
scrisorile lui el 
împărtășește din 
experiența orga
nizațiilor de partid 
experiența gospodăriilor colective 
raion.

VERIGA

la sate șide

IONEL BOGDAN
Colectivist, în 

Foeni, ra- 
Timișoara.

îndrăgit 
șl intor- 
cu opera- 

redacția

scrisori s-a ocu- 
colectiviștii dez-

G.A.C. 
ionul 
EI a 
scrisul 
mează 
tivitate 
asupra desfășură
rii campaniilor a- 
gricole în gospo
dărie, populari
zează fruntașii în 
muncă șl expe
riența lor. In multe 
pat de felul în care 
voltă diferite sectoare de producție.

Prill eroziunilor
sä ridicăm fertilitatea solului

încheierea colectivizării agricul
turii deschide perspective și în di
recția aplicării pe scară largă a 
măsurilor de protecție a solului îm
potriva eroziunilor, ca și a ridicării 
fertilității terenurilor erodate. în 
regiunea noastră, care are un relief 
foarte frămîntat, există la Jibou 
un subcentru de combatere a ero
ziunii. Amplasarea lui tocmai la 
extremitatea de nord-vest a regiu
nii nu este întîmplătoare. Pe văile 
Almașului, Agrijului, Gîrboului și 
pe valea rîului Someș, se aflau cele 
mai multe terenuri erodate.

în ultimii ani, sub îndrumarea 
tehnică a specialiștilor de la sub- 
centrul nostru și pe baza proiecte
lor întocmite de către centrul de 
organizare a teritoriului, s-au exe
cutat în cuprinsul regiunii impor
tante lucrări de combatere a ero
ziunii solului, de sporire a ferti
lității lui. în primul rînd, pentru 
stăvilirea eroziunii pe terenurile a- 
rabile, gospodăriile colective din 
raioanele Zalău, Dej și Huedin au 
fost îndrumate să execute toate lu
crările : arături, însămînțări, între
ținerea culturilor numai pe curbe
le de nivel. De asemenea, s-a ur
mărit ca taluzele formate în de
cursul anilor prin lucrări manuale, 
să fie păstrate întrucît multe din 
ele sînt obstacole bine consolidate 
și rezistente împotriva apelor.

în gospodării colective ca cele din 
Dragu, Ugruțiu și Almașu; raionul 
Huedin, Băbeni, Chendrea și Ho- 
roatul Crasnei, raionul Zalău, Căla- 
cea, Cîțcău, raionul Dej, și în altele 
s-au și executat o seamă de 
de combatere a eroziunilor, 
marcăt este faptul că peste 
aceste lucrări au participat 
colectiviști, în special tineri,
au muncit cu mult entuziasm, înțe- 
legînd pe deplin că toate aceste mă
suri sînt în folosul lor.

în comuna Creaca, raionul Zalău, 
există o suprafață de 240 de hec
tare de pășune brăzdată de ogașe, 
ravene și torenți. Din cauza declan
șării puternice a eroziunii de adîn- 
cime, erau periclitate unele terenuri

lucrări 
De re- 
tot la 
multi 
care

agricole. Pe terenurile din Lunca 
Văii, din cauza depunerii materia
lelor neproductive aduse de pe ver- 
sariți, producția de porumb și fîn-pe 
o anumită suprafață era cu 30—40 
la sută mai mică decît în mod nor
mal, iar 20 hectare erau complet 
scoase din circuitul agricol. Pentru 
stingerea eroziunii de adîncime s-au 
executat cleonaje duble și simple 
combinate cu fascine, gărdulețe 
pe taluzele ravenelor și coas
telor abrupte, iar pe terasa gărdu- 
lețului s-au făcut plantații de pro
tecție cu esențe silvice : salcîm, a- 
morfa, stejar, iar pe firul ravenelor, 
butășiri de plop și salcie. Pe supra
fața de 10 hectare cu eroziune de 
suprafață s-au făcut plantații de1 
pomi, de vii în terase. O parte din 
pășuni au fost scoasè de la pășunat, 
refăcîrldu-se astfel covorul ierba- 
ceu prin autoînsămînțare. în prezent, 
pe ogașele, ravenele și torenții din 
acest perimetru din trupul Dumbra- 
vița se fac supraînsămînțări cu gra- 
minee și se dau îngrășăminte pentru 
refacerea covorului ierbaceu, facto
rul principal în combaterea eroziunii 
de suprafață. Trebuie să adăugăm 
că pe Lunca Văii, unde nu se mai 
depune material neproductiv de pe 
versanți, producția de porumb boa
be a crescut cu cel puțin 600 kilo
grame la hectar.

Asemenea lucrări au fost execu
tate în gospodăria colectivă din So- 
meș-Odorhei pe o suprafață de 90 
de hectare, în satul Gălpîia pe o su
prafață de 150 hectare, în raionul 
Huedin, satul Racîș pe 320 hectare, 
iar la Dragu pe 255 de hectare.

Tot pentru combaterea eroziunii 
solului, sub îndrumarea tehnică a 
subcentrului s-au executat în nu
meroase comune și sate din raioa
nele Zalău, Huedin și Dej plantații 
de pomi și vii pe 550 hectare în te
renuri neproductive sau slab pro
ductive. La gospodăria colectivă din 
comuna Dragu suprafața de 5 hec
tare pășune degradată ce nu pro
ducea mai mult de 2—3.000 kg masă 
verde la hectar, au fpst amenajate 
prin munca colectiviștilor terase pe 
care s-a plantat viță de vie,

Lucrările de combatere a eroziunii 
solului, care sînt foarte complexe, 
cer un mare volum de muncă și în
semnate cheltuieli. De aceea e nece
sar ca lucrările executate să fie ocro
tite și întreținute în permanență. 
Este lăudabilă inițiativa Sfatului 
popular al comunei Bălan și a colec
tiviștilor din satul Chendrea, care 
n-au permis pășunatul în perimetrul 
ameliorat, fapt care a făcut ca lucră
rile să se prezinte foarte bine. în 
unele locuri, cum este la Someș- 
Odôrhei, în perimetrele în care s-au 
executat lucrări de combatere a ero
ziunilor nu s-au luat măsuri pentru 
scutirea de la pășunat și folosirea ca 
finețe pe timp de 2—3 ani a acestor 
suprafețe. Secțiile agricole ale sfatu
rilor populare raionale ar trebui să 
ia măsuri pentru întreținerea și pro
tejarea în permanență a acestor lu
crări. Tot secțiile agricole ale sfatu
rilor raionale ar trebui să reparti
zeze cu precădere îngrășămintele și 
semințele de ierburi acolo unde se 
fac amenajări pe pășuni și nu după 
ochi — așa cum se întîmplă uneori.

Pentru anul acesta subcentrul are 
sarcini sporite în stăvilirea eroziunii 
solului. Pe terenuri arabile sarcina 
este de 6.000 de hectare. Urmează 
să se execute lucrări pentru planta
ții de vii pe o suprafață de 200 hec
tare, iar pentru plantații de pomi pe 
1.100 hectare. Vor fi executate lu
crări de amenajare a pășunilor pe o 
suprafață de 600 de hectare, lucrări 
noi și 600 de hectare lucrări neter
minate din anul trecut. Pe pășuni se 
vor face supraînsămînțări de grami- 
nee valoroase în amestec cu legu
minoase, aplicarea de îngrășăminte, 
iar pentru combaterea eroziunii de 
adîncime se vor executa cleonaje, 
gărdulețe, fascinaje și plantații de 
protecție.

Combaterea eroziunii solului, ri
dicarea fertilității acestuia, constituie 
o problemă de mare însemnătate. 
Executînd aceste lucrări, gospodăriile 
colective vor avea numai de cîștigat.

îng. DUMITRU MOLDOVAN 
șeful subcentrului de combatere 

a eroziunii solului — Jibou, 
regiunea Cluj

de partid
ținuți la curent cu proble
mele care se dezbat a- 
colo ?

In ianuarie, în uzină a 
avut loc o ședință de lucru 
cu reprezentanți ai între
prinderilor care cooperea
ză la fabricarea autobuze
lor și troleibuzelor — pro
dusele de bază ale între
prinderii noastre. Era o 
ședință importantă pentru 
bunul mers al producției. 
Ne-am gîndit că este bine 
să informăm ziarul despre 
problemele discutate acolo 
și măsurile adoptate, dar 
comitetul de partid nu 
ne-a sprijinit in această 
privință.

Uneori întîmpinăm greu
tăți chiar și cînd e vorba 
de lucruri foarte simple. 
Un 
pus

exemplu. Ne-am pro- 
să scriem ziarului des- 
rezultatele concursu- 
gazetelor de perete 

care a avut loc în uzină 
și despre activitatea gaze
tei de perete centrale. Am 
solicitat sprijinul respon
sabilului gazetei de perete 
centrale, tov. N. Alexan- 
drescu. Am mers la el de 
cîteva ori, dar n-am obți
nut nimic.

Uzina noastră a făcut 
progrese mari în domeniul 
producției. Fabricăm as
tăzi autobuze, troleibuze, 
microbuze, autoutilitare, 
autosanitare. Rolul nostru, 
al corespondenților volun
tari, este de a da un aju
tor cît mai mare bunului 
mers al producției prin 
popularizarea în coloane
le presei a experienței îna
intate a fruntașilor, prin 
ridicarea unor probleme 
nerezolvate, prin 
rea stărilor de 
nesatisfăcătoare, 
în bună măsură 
mitetul de partid, 
conducerea uzinei ca acti
vitatea noastră de cores
pondenți voluntari să de
vină mai folositoare zia
rului și colectivului în care 
lucrăm.

PETRE ACRISTEI 
lăcătuș 

GHEORGHE RADULESCU 
tehnician 

uzinele „T. Vladimirescu" 
București

critica- 
lucruri 

Depinde 
de co

de

Repopularea, cu păstrăvi 

a apelor de munte

T1EÆTR1E
FILARMONICA DE STAT „GEORGH 

ENESCU“ (Ateneul R.P.R.) : CONCERT 
SIMFONIC. Dirijor : Mircea Basarab. 
Solist : Ion Volcu, artist emerit, Lau- 
reat al Premiului de Stat — (orele 20fc

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R. P. ROMINE : RIGOLETTO — (orele 
19,30). (Sala Palatului R. P. Romine) : 
RECITAL DE CANTO ȘI BALET — (o- 
rele 19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETA? 
VÎNZATORUL DE PASĂRI — (orela 
19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE (Sala Comedia) : MACBETH — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : SICILIANA
— (orele 15,30) ; BOLNAVUL ÎNCHI
PUIT — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) : CÎND ÎNFLORESC MIGDA
LII — (orele 19,30). (Sala Studio) : CTNTÄ 
PRIVIGHETORILE — (orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (B-dul Schitu Măgureanu 
nr. 1) : CAMERA FIERBINTE — (orele 
19,30). Sala Studio — Str. Alex. Sahia 
nr. 76) : CRED IN TINE — (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINE
RET (Sala pentru tineret) : IN FIECARE 
SEARĂ DE TOAMNĂ (orele 20). (Sala 
pentru copil) : EMIL ȘI DETECTIVII
— (orele 17).

TEATRUL DE COMEDIE : SVETK IN 
AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL — (orei« 
19,30).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.-GIU- 
LEȘTI : OAMENI ȘI UMBRE — (orei« 
19,30).

TEATRUL EVREIESC DE STAT t PRO* 
FESOR MAMLOCK — (orele 20).

INSTITUTUL DE ARTA TEATRALĂ 
ȘI CINEMATOGRAFICĂ „I. L. CĂRA* 
GIALE“ : DISCIPOLUL DIAVOLULUI -« 
(orele 20).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C, 
TANASE“ (Sala Savoy) : REVISTA rf
— (orele 20). (Sala Victoriei 174) : CON* 
CERT IN RE... HAZLIU — (orele 20).

ANSAMBLUL DE GINTECE ȘI DAN
SURI AL C.C.S. : DIN CINTECELE ȘI 
DANSURILE POPOARELOR — (orele 20).

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

«“Radio ;
RADIO, SÎMBATA 7 APRILIE • Roza 

vinturilor — orele 9,00 — I o Melodii 
populare romînești — orele 9,30 — I
• Cîntece pentru cei mici — orele 10,08
— I • Concert ghicitoare — orele 10,20
— I « Muzică de estradă — orele 11,03
— Ie Program de lieduri de Beethoven, 
Chopin, Strauss — orele 12,45 — He în
registrări de Ia cel de-al V-lea Festival 
republican al școlilor și institutelor <1e 
artă — orele 13,05 — I © Arii și due'e 
din operele „Manon“ și „Werther“ de 
Massenet — orele 14,00 — I o Muzică 
populară rusă — orele 14,30 - II « Pot
puriuri de muzică ușoară romînească — 
orele 14,40 — Ie Săptămîna muzicii 
maghiare — orele 15,25 — I • Lucrări 
de compozitori romînt — orele 15,30 — 
II © Vorbește Moscova — orele 16,15 — 
I • Cîntă orchestra de muzică populară 
„Doina Moldovei“ a Filarmonicii de stat 
din Iași — orele 17,00 — II • Muzică 
romînească de estradă — orele 17,15 — 
I o Muzică ușoară — orele 17,30 — I 
o Știința în slujba păcii — orele 17,50
— I » Program muzical pentru fruntași 
în producție — orele 18,00 — I • Din cele 
mai cunoscute pagini din muzica de 
cameră — orele 18,05 — II • Cîntă Geor
ge Niculescu Bassu — orele 19,00 — II
• Drag mi-e cîntecul și jocul, program 
de cîntece din folclorul nou și jocuri 
populare romînești — orele 30,10 — II
• Muzică populară din țările Americli 
Latine — orele 21,15 — II » Lucrări mu
zicale inspirate după tablouri celebre — 
orele 23,15 — Ie Muzică de dans — ore
le 23,15 — II.

(Satnocmg)
DOCUMENTARELE : N. S. HRUȘCIOV 

și DIN NOU SPRE STELE rulează 'a 
cinematograful N. Bălcescu (16 ; 18,15 ;
20.30) . BĂTĂLIE IN MARȘ — am
bele serii : Patria (9 ; 12,45 ; 16,30 ;
20,15). I C. Frimu (9 ; 12,40 ; 16,20 ;
20) , PUȘTIUL : M. Gorki (10,30; 12,30;
14,30; 16,30; 18,30; 20,30) șl Alex. Popov 
(rulează în continuare de la orele 9.50 
pînă Ia orele 21). PROFESIUNEA 
DOAMNEI WARREN : Republica (8.30; 
10.30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,45; 21), Bucu
rești (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 16 Fe
bruarie (16; 18; 20), Olga Bancic (15,3:);' 
18; 20,30). CÎNTECUL ÎNTRERUPT : V. 
Roaită (10; 12; 14,30; 16,30; 18(30; 20,30), 
Alex. Sahia (10; 12; 16,30; 18,30; 20,30),
Drumul serii (16; 18; 20). ARME ȘI PO
RUMBEI : Magheru (10,15; 12; 15; 17; 19;
21) , Moșilor (15; 17; 19; 21). IN NOAPTEA
DE AJUN : V. Alecsandri (14,30; 16,30;
18,30: 20,30), înfrățirea între popoare (16; 
18; 20), Lumina (rulează în continuare 
de la orele 10 pînă la orele 13,30, după- 
amiază : 15,15; 17; 19; 20,45). CASA SUR
PRIZELOR : Volga (10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21). Elena Pavel (10; 11,30; 13; 15; 17; 
19 ; 21), Gh. Doja (10,15 ; 12; 15; 17; 19; 
21). IVAN CEL GROAZNIC - ambele 
serii : Central (10,15; 13,30; 16,45; 20). DE 
SlMBĂTA PlNA LUNI : Victoria (10; 
12; 15; 17; 19; 21). ARIPI PUTERNICE 
— O VOCE ÎN COSMOS — REGELE 
ANIMALELOR : Timpuri Noi (rulează 
în continuare de la orele 10 pînă la 
orele 21). FII FERICITA, ANI ! : Tinere
tului (16; 18.15; 20,30), Cultural (16; 18,15;
20.15) . TOM DEGEȚELUL : 13 Septem
brie (10; 11,45; 13,30; 15; 17; 19; 21,15). VA. 
LEA MÎNDRĂ : 1 Mai (10; 12; 16; 18,15;
20.30) , Miorița (10; 12; 16,30; 18,30; 20,30).
TOT AURUL DIN LUME ; 8 Martie (11; 
15; 17; 19; 21), Donca Simo (15; 17; 19; 
21). PRIMĂVARA FETELOR : Grivița 
(16; 18,15; 20,30). CETATEA HURRAM- 
ZAMIN : C-tln David (15,30; 18; 20,30). 
PROCESUL MAIMUȚELOR : Flacără 
(15,30; 18; 20,30), Unirea (11; 15,30; 18; 20,30). 
PACE NOULUI VENIT rulează la cine
matograful T. Vladimirescu (16; 18; 20). 
SECERIȘUL VERDE ; Munca (16; 18,15;
20.30) . VALS PENTRUL UN MILION —
cinemascop : Popular (16; 18,15; 20,30).
CAVALERII TEUTONI ■— ambele serii: 
Arta (16,15; 19,30). PROGRAM SPECIAL 
PENTRU TINERET : 23 August (10; 12; 
15; 17; 19; 21). UMBRE ALBE — cine
mascop : M. Eminescu (15; 17; 19; 21). 
IN NOAPTEA SPRE 13 — Iile Pintilie 
(16; 18; 20). AUSTERLITZ — ambele se
rii — cinemascop : Floreasca (15,45;
19.15) , G. Coșbue (9; 12; 17; 20,15). GAR
DIANUL : Libertății (10; 12; 14; 16,30; 
18,30; 20,30), 30 Decembrie (15; 17; 19; 
21). VIZITA PREȘEDINTELUI ; Lucea
fărul (15,30; 18; 20,30). FRUMOASA LU
RETTE : G. Bacovia (15; 17; 19; 21). RO
SITA : 8 Mai (15; 17; 19; 21). DRAGOS
TEA LUI ALIOȘA rulează la cinema
tograful Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). 
ARTISTUL : rulează la cinematograful 
B. Delavrancea (16; 18; 20).

TG. MUREȘ (coresp. ' „Scînteii" ). 
— în fiecare an, cele cinci păstră- 
vării din regiune produc mari can
tități de puieți și carne pentru con
sum. La incubatoarele păstrăvarii 
lor de la Lacul Roșu, Cîmpul Cetă
ții, Gudea, Lăpușna și Mădăras-Ciuc 
se găsesc circa 750.000 icre de păs
trăvi indigeni, 1.500.000 icre de păs
trăvi „curcubeu", 5.000 icre de păs
trăvi „fîntînel" etc. Puieții rezultați 
de aici vor fi introduși în apele de 
munte pentru repopularea acestora. 
La păstrăvăriile din Cîmpul Cetății 
și Lacul Roșu se fac pregătiri pen
tru executarea unor lucrări de mă
rire a capacității bazinelor și de 
modernizare a instalațiilor de ali
mentare a peștilor.

Spre a se asigura condiții mai 
bune pentru dezvoltarea faunei pis
cicole din apele de munte, nu peste, 
mult timp vor începe în raza ocoa
lelor silvice Tulgheș, Gheorghieni și 
altele lucrări de amenajare a pir a- 
ielor prin crearea cascadelor artifi
ciale și pintenilor.

—OeO

peste 80.000 de ouă și s-au scos 
în prezent peste 45.000 de pui.

Pe urmele unei sesizări

■S

Dezvoltă sectorul avicol

că

multe zile s-a strîns aici o Impor
tantă cantitate de lapte, din care o 
bună parte s-a acidulat. In același 
timp, fabrica a trimis magazinului din 
strada DInicu Golescu nr. 21—25 și 
centrului din piața Vitan doar țumă- 
tate din cantitatea comandată.

Este necesar să se la măsuri pen
tru o lustă repartizare a laptelui la 
magazine, pe baza cunoașterii nece- 
sarului de consum.

nr. 
un 
cu

Recent, tov. C-tin Dinu din Capi
tală ne-a relatat telefonic că în fata 
magazinului pentru desfacerea produ
selor lactate din Calea Griviței 
194 se află de mai multă vreme 
mare număr de sticle și bidoane 
lapte.

La fața locului 
Fabrica de produse 
fără să țină seama 
gazinulul. a trimis 
mai mare de sticle.

s-a constatat 
lactate București, 
de comenzile ma- 
o cantitate mult 
în decurs de mal

CALAFAT (coresp. „Scînteii"). — 
Gospodăriile colective din raionul Ca
lafat și-au propus printre altele în pla
nul de producție pe acest an să dez
volte sectorul avicol. în acest sens s-au 
și luat o serie de măsuri : au fost con
struite și amenajate 29 de incubatoare- 
cameră și 49 de puiernițe. în cadrul gos
podăriilor agricole de stat Cetate și Mo- 
jăței au fost școlarizate 35 de crescă
toare de păsări din rîndul colectivis
telor.

Pînă în prezent în raion s-au pus la in
cubât 
pînă

OWw ;

■
H Mi

lit.

Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii.
19,15 — Emisiune pentru copii. 19,30 — 
„In fața hărții“. 19,40 — Filmul artistic 
„DARCLEE“ — o producție a Studioului 
cinematografic „București“. 21,25 —
Transmisie de la Sala Floreasca : as
pecte de la campionatele internaționale 
de gimnastică ale R. P. Romîne. In jurul 
orei 22 — Muzică distractivă sovietică, 
în încheiere : Ultimele știri.

Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 
și 10 aprilie : Vreme schimbătoare, cu 
cer temporar noros. Vor cădea ploi sub 
formă de averse. Vînt potrivit cu intend 
slficări de scurtă durată. Temperatura 
ușor variabilă. Minimele vor fi cuprins© 
între minus 4 și plus 6 grade, iar maxi
mele între plus 5 șl plus 15 grade, local 
mai ridicate. Pe alocuri dimineața se va 
produce brumă. u
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Alunecînd încet pe Dunăre, un re
morcher șuieră din sirenă. Așa e 
obiceiul, Cînd remorcherele trec 

brin dreptul „șantierului-mamă" unde 
eu luat fiin(ă, îi dau salutul.

Oamenii din brigada lui Tache Cer- 
( hica, fruntașă pe șantierul de la Ol- 

lenifa, sînt în pauza de masă. Din pra
gul halei de trasaj, petrec cu privirea 
țemorcherul, pînă se pierde în depăr
tări.

★
Din zecile de vase care dau salu

tul lor filial frecînd prin dreptul șan
tierului, 44 îi datorează brigăzii lui 
Tache Cernica o bună parte din car
casa lor. Iar dacă cineva ar pune pe 
țânțar — presupunînd că ar găsi un 
asemenea cînfar — plăcile metalice 
Care au trecut prin mîinile construcfo- 
Hlor din această brigadă, ar vedea 
Că acul indicator arată 8.000 de tone 
de tablă, cu care au lucrat la „croitul“ 
pavelor. în decursul acestei munci pre- 
lenjioase, capătă formă nu numai trupul 
vasului, ci și caracterul multora dintre 
oamenii care lucrează aci, căci bri
gada știe să construiască nu numai 
în metal, e și un bun constructor de 
caractere, un educator.

Unii obișnuiau să spună că rezulta
tele brigăzii lui Cernica se daforesc 
oamenilor, foji unul și unul. E adevă- 

y rat, ziceau ei, brigada se pricepe bine 
. la construcții navale, face economii fru

moase croind rational laminatele — 
dar asta pentru că are oameni harnici, 
disciplinaji, șase dintre ei membri de 
partid. Ce s-ar face însă dacă ar avea 
„cocori“? (Sub acest nume constructo
rii de aci înfeleg pe cei care zboară 
de la o muncă la alfa, se plimbă te
leleu de ici pînă colo, într-un cuvînt 
oameni cam ușuratici, certafi cu disci
plina muncii).

Comitetul de partid însă avea altă 
părere, anume că mai sînt unii șefi de 
echipă care nu știu să educe aseme
nea oameni. Se punea problema de 
a-i ajuta pe oamenii aceștia să-și gă
sească un rost, să devină și ei munci
tori buni. Comuniștii brigăzii au făcut 
atunci ceea ce le dicta conștiința, ceea 
ce fac azi în toată țara multe brigăzi 
fruntașe: cei mai „needucabili" să fie 
repartizați în brigada lor. O făceau nu 
din dorința de a demonstra că bri
gada lor e mai bună. Voiau pur și 
simplu să arate că unii oameni sînf 
mai buni decît se crede de obicei și 
că trebuie „lucrat“ cu ei, perseverent, 
cu răbdare, apelînd la conștiința lor 
și la ajutorul celei mai mari educa
toare, o educatoare excelentă, sigură, 
încercată: Munca.

1-au pus pe noii veniți în brigadă 
la muncă. Cei 13, vechiul schelet 
al brigăzii, 'lucrau acum nu nu

mai ca să croiască tabla, dar ca să des
chidă drum stilului nou, înaintat, să 
dea exemplu. Fiecare ținea pe lîngă 
el, cîfe un „muncitor nou" : îl ajuta, îi 
cerea ajutorul, îi arăta încredere. La 
început, noilor veniți nu prea le era la 
îndemînă, dar brigada ținea morțiș la 
sarcinile ei de producție, evidența 
muncii pe om era strictă. Cel mai greu 
a fost cu Dumitru M. înainte de-a fi ve
nit în brigadă, lucrase mai pretutindeni 
pe șantier. De știut meserie, știe — dar 
din cînd în cînd lipsea de la lucru, 
ba se mai lua și la harfă cu oamenii. 
Ajunsese să-l cunoască tot șantierul ca 
pe un cal breaz,

în brigada lui Cernica, o bucată de 
vreme, ce-i drept, și-a văzut de trea
bă. Dumitru Șerban, șeful său de e- 
chipă, omul cu fotografia așezată pe 
aleea fruntașilor, îl finea din scurt, îl 
mai îmboldea să ia cuvînful la con
sfătuirile ele producție („tocmai tu, măi, 
să nu vi cu o propunere acolo ?"). 
Șerban nu s-a lăsat pînă nu l-a con
vins că-i spre folosul lui să se înscrie 
la un curs de specialitate, să-și îm
bogățească cunoștințele profesionale.

M. însă, lucrînd bine, cîșfiga bani 
mai mulți, și-i cam plăcea să pună 
lăutarii să-i cînte la ureche pînă în 
zori. Venea obosit la lucru. Cei din 
brigadă s-au strîns și au discutat des
pre el. „N-o să se mai întîmple, fra
ților", a promis M. Și iacă, s-a înfîm- 
plaf, înfr-o bună zi, după salariu, iar 
a lipsit de la lucru. Tovarășii săi de 
muncă s-au supărat.

— Așa nu mai merge... Noi avem 
lucru de răspundere, trebuie să dăm 
gata înainte de termen macaraua plu
titoare.

— Am o propunere, a spus Tache 
Cernica. Am vorbit și cu tovarășul 
Crăciunescu, secretarul organizației de 
bază. Să-l excludem pe M. din bri
gadă pe un timp limitat. El să nu 
știe însă. Să-l lăsăm să creadă că se 
desparte pentru totdeauna de noi. Poa
te o să-i fie greu, s-a obișnuit cu 
brigada, poate o să ne ducă lipsa.

...M. a ajuns să lucreze de unul sin
gur, la un vas fluvial. Căra tuburi cu oxi
gen, tablă, făcea lucru necalificat. Se 
ferea să treacă prin hala mare, unde 
munceau foștii lui tovarăși. Iar cînd 
pășea pe aleea fruntașilor și vedea pe 
panouri fotografiile mari ale lui Ma
rin Postolea, Dumitru Șerban, Marin 
Marcu, din brigada lui Cernica, avea 
impresia că oamenii cu care muncise 
atîfa vreme împreună îl urmăresc a- 
cum de-acolo, din fotografie, cu pri-> 
virile lor.

După vreo săpfămînă, s-a dus la co
mitetul de partid și s-a căinat.

— înțeleg, i-a spus secretarul comi
tetului, dar vorbește cu brigada. Nu-mi 
promite mie. Promife-le lor. Ei să ho
tărască dacă vor să te ia îndărăt sau 
nu. E brigada lor, înfelege-fe cu ei...

Și „cocorul" a revenit în brigadă. 
Lucra bine, stafia de amplificare a 
șantierelor l-a lăudat. Dar... după cîfe- 
va luni, iar a lipsit o dată de la lucru.

Brigada s-a strîns a doua zi să-și 
facă socotelile de producție. Cei mai 
buni oameni au arătat situația — ce s-a 
realizat, cum stau cu calitatea, cu eco
nomiile — și nici unul dintre ei n-a 
uitat să arate ce pagube a provocat 
M. cu absența lui.

— Eu am să cer să fiu mutat în altă 
brigadă, a declarat Șerban. Ori el, ori 
eu. Ne-am înțeles cu toții să lucrăm 
înfr-un fel, muncim cu foții, și numai 
el ne strică socotelile. Eu nu mai pot 
să-l rabd. Ori pleacă el, ori plec eu.

Dinadins exageraseră ca el să simtă 
supărarea lor. Ce s-a petrecut în acele 
clipe în mintea și în sufletul lui Du
mitru M., e greu de spus. Dar dacă 
treceți astăzi pe la Șantierele Navale 
Oltenița și poposiți cumva în brigada 
despre care am vorbit, întrebați pe ori
care muncitor cine sînt fruntașii. Printre 
numele care vă vor fi pomenite, va 
exista, neapărat, și un nume care începe 
cu M. Ei este azi alt om și de aceea 
nici nu i-am mai amintit aci, unde vor
bim de isprăvile lui din trecut, numele : 
căci numele e același, dar omul e al
tul. S-a transformat într-o asemenea 
măsură, munca lui și aportul lui în ac
tivitatea brigăzii au cînfărit atîfa, încîf 
comuniștii din sector i-au dat cel mai 
înalt semn de încredere, l-au primit 
în rîndurile lor.

La comitetul de partid al șantie
relor a venit o scrisoare. Un mun
citor vîrstnic, pe nume Dumitru 

Leescu din Galați, îi ruga pe tovarășii 
de la Șantierele Navale Oltenița să in
tervină ca fiul său, proaspăt absolvent 
al școlii profesionale, muncitor acum la 
Oltenița, să... scrie familiei I De cîteva 
luni nu mai aveau nici o veste de la 
el. Leescu tatăl, membru de partid, 
povestea în scrisoare că s-a străduit 
să dea copiilor o bună educație. Dar 
bănuiește că Niculae al lui, plecînd de 
acasă, o fi intrat într-un anturaj care 
nu-i face cinste. „V-aș ruga — scria 
el — să-l chemați la dumneavoastră,

ba chiar la nevoie să fie pus și în 
discuția organizației U.T.M.“. Numai 
bine o să-i facă, scria tatăl, pentru că 
acolo, la Oltenița, e departe de fa
milie : fiți voi familia lui.

într-o duminică dimineața, membrii 
brigăzii s-au adunat cu toții la clubul 
din oraș al șantierului. Cernica, șeful 
de brigadă, a dat citire scrisorii bă- 
frînului.

— Ce vă pasă vouă de situația mea 
familiară ? a sărit Nicolae. Vin la lucru 
cu regularitate? .Muncesc bine? Res
tul, mă privește.

Atunci s-a ridicat Dumitru M., cel de 
adineauri, și a povestit foarte simplu, 
concret, ce-a însemnat pentru el viața 
înainte, și ce înseamnă azi. S-au ridi
cat și alții ; în locul recenzării unei 
cărți literare, se povesteau romane a- 
devărate, vieți de oameni.

în dimineața următoare, fără ca ci
neva din brigadă să-i fi cerut una ca 
asta, Nicolae Leescu mergea din om 
în om, să arate recipisa de la poștă. 
Scrisese acasă. Și nu e vorba numai 
de o scrisoare sau de niște bani : de a- 
tunci, el are ce scrie acasă, poate po
vesti tatălui său lucruri frumoase des
pre munca lui.

In ziua cînd am stat de vorbă 
cu membrii brigăzii, unul dintre 
ei spunea, cu un aer preocupat :

— Toate ar fi bune, dacă am ieși 
bine și la teze...

L-am întrebat despre ce e vorba.
— Elevii noștri de la seral, Negreș, 

Clein, Leescu și Sandu, au început te
zele. Și-avem cu foții emoții, cu toate 
că știm că au învățat...

Brigada înregistrează, cu sensibilita
tea unui seismograf, toate evenimen
tele din viața oamenilor ei. Pe vremuri, 
familiile nobile vegheau ca nu cumva 
vreo rudă să le strice „reputația" și 
luau măsuri să ascundă diferitele scan
daluri ; brigada noastră însă e o fa
milie mai nobilă, ea nu vrea să as
cundă nimic, vrea ca viața și munca 
oamenilor ei să fie cu adevărat ire
proșabile, în toate privințele. De a- 
ceea brigada n-a înțeles să freacă ne- 
păsăfoare pe lîngă atitudinea lui Bo
ris Cantaragiu, care are o comportare 
urîfă față de familia lui. El s-a angajat 
de multe ori că se va îndrepta, dar 
și-a călcat propriile angajamente. Bri
gada toată știe că omul a trăit o ti
nerețe zbuciumată, înfr-un mediu care 
a avut o influență negativă asupra 
formării lui. Brigada e convinsă însă 
că-l va aduce și pe Boris în rînd cu 
ceilalți.

încrederea lor se bazează, așa cum 
am mai spus, în primul rînd pe ma
rea transformatoare de oameni care 
se numește munca.

Cînd a luat cuvînful de la tribuna 
conferinței regionale de partid, care 
l-a ales membru în comitetul regio
nal, Tache Cernica a arătat că briga
da lor a economisit anul trecut 85 
tone tablă, prin croirea mai raționa
lă a laminatelor, că la propunerea oa
menilor din brigadă s-au folosit al
bume de croit la construcția de serie 
a navelor, că se înlocuiesc cu succes 
unele materiale metalice cu mase plas
tice. Toate astea au fost posibile dato
rită faptului că în brigadă fiecare 
și-a ridicat calificarea, devenind un 
muncitor cu cunoștințe temeinice, un 
om care iubește munca și care știe la 
ce folosesc navele făcute de el.

...Știam că Tache Cernica e un bun 
constructor și un bun pedagog, dar 
nu-l bănuiam și poet.

„Noi, spune el, construim aici nave 
moderne și nu corăbii ; nu se mai fo
losesc de mult pînzele. Repet, nave 
moderne. Cînd mă gîndesc însă la 
brigada noastră, îmi place să mi-o 
închipui ca pe o navă cu pînzele sus".

ION MÄRGINEANU
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una din statuile recent descoperite

două divinități : un 
al cărui cap îm- 

trăsături de om și

In timpul unor săpături 
recente pentru fundațiile 
construcțiilor moderne ce 
se ridică pe terenul fostei 
gări Constanța, în urma 
sesizării muncitorilor de pe 
șantier, s-a descoperit un 
depozit de monumente cul
turale greco-romane aparțl- 
nînd secolelor I—III din era 
noastră, de o excepțională 
valoare.

Scoase la lumină, cele 24 
statul șl basoreliefuri de 
marmură au fost supuse u- 
nul minuțios tratament de 
conservare și întregire în 
laboratoarele Muzeului re
gional de arheologie Dobro- 
gea. Important este că nu
mai cîteva dintre ele sînt 
avariate încă din antichita
te, cele mal multe fiind în 
bună stare. Dintre statui, 
una pare să reprezinte pe 
zeița Demeter, alta pe zeul 
Poseidon (prima este de 
mărime naturală, cea de a 
doua de proporții mai mici). 
Dintre recentele descoperiri 
mai menționăm : bustul 
splendid al unei femei, un 
altar cu inscripție bilingvă 
(greacă și latină) asemănă
tor fațadei unui templu, în 
centrul căruia sînt sculp
tate ‘ " ■' *
șarpe 
bină 
animal ; o statuie în mar
mură care înfățișează pro
babil chipul zeului Esculap ; 
trei statui și două basore
liefuri ale zeiței Hecate, e- 
xecutate după modelul cla
sic cu cele trei reprezentări 
ale zeității. Amintim de a- 
semenea chipul atletic al 
unui dioscur alături de ca
lul său, pe un postament 
care poartă o inscripție în 
limba greacă. O deosebită 
valoare științifică și artis
tică reprezintă basoreliefu
rile cu diferite imagini ale 
divinității locale tracice, 
Cavalerul Trac, și ale u- 
nor divinități clasice, ca 
Dionisos și Mithras, pre
cum șl grupul celor Trei 
Grații, lucrat cu mare fi
nețe.

Monumentele descoperite 
informează asupra vieții din vechea cetate Tomis și constituie 
o valoroasă contribuție ia cunoașterea științifică a istoriei ță
rii noastre. Arheologii din București și Constanța studiază cu 
atenție deosebită operele de artă descoperite și continuă cer
cetările. Duminică va avea loc Ia Constanța o consfătuire 
științifică a arheologilor, la care vor fi discutate probleme le
gate de această importantă descoperire.

V. CANARACHE 
directorul Muzeului 

Dobrogea

în regiunea Brașov

ale omolm datînd
BRAȘOV (coresp. „Scîn- 

teii"). — S-au descoperit în
tr-o peșteră din împrejurimile 
Branului urme ale existentei 
omului de peșteră, datînd de 
acum 100.000 de ani. Cu pri
lejul acestor cercetări între
prinse de un colectiv al In
stitutului de Arheologie al A- 
cademiei R. P. Romîne și de 
specialiști ai Muzeului regio-

nai Brașov, au fost descoperi
te în peșteră numeroase u- 
nclte de "cuarțit și de creme
ne, precum și oase de urs de 
peșteră, cîine, hienă, leu de 
peșteră și țap de munte. S-a 
descoperit, de asemenea, fe
murul unui picior aparținînd 
unui strămoș al omului din e- 
poca paleoliticului superior.

--------o®o-------- ---- 
Compozitori în mijlocul muncitorilor

Recent, Uniunea Compozitorilor a organizat o audi[ie 
de muzică Ia clubul uzinelor „Grivifa Roșie“ din Ca
pitală. Un grup de compozitori, printre care Sergiu Sar- 
chizov, Matei Socor, G. Grigoriu, E. Lerescu, H. Măli 
neanu, E. Roman, T. Popa au prezentat muncitorilor 
cîteva din lucrările lor. Au lost audiate fragmente din 
Oratoriul ,,Pe lespedea eroilor“ și din suita ,,Pe Argeș 
In sus", cîntece de masă și de muzică ușoară. Munci
torii și-au împărtășit impresiile asupra lucrărilor muzi
cale audiate.

S-au împlinit ieri 150 de ani de la 
nașterea lui Alecsandr Ivanovicl Her
zen, mare scriitor și gînditor revolu
ționar rus. însuflețit de dragoste fier
binte pentru năzuințele de libertate ale 
poporului său, A. I. Herzen a desfă
șurat, de-a lungul unei 
vieți de neobosită creație, 
o bogată șl multilaterală 
activitate în sfrînsă legă
tură și sub Influența direc
tă a luptei politice revo
luționare din Rusia seco
lului trecut.

In numeroase opere fi
lozofice și literare, printre 
care studiul „Diletantis
mul în știință", în „Scri
sorile despre studiul natu
rii", în romanul „Cine-i 
de vină ?", în „Amintiri și 
cugetări", în nuvele și în
publicistică, Herzen s-a străduit să tre
zească conștiința contemporanilor, în- 
demnîndu-i la luptă împotriva oprimă
rii țariste, a lobăgiei și obscurantismu
lui.

Unul dintre meritele de seamă ale 
lui Herzen este acela că aflîndu-se în 
exil și-a simțit inima tot timpul lîngă 
patria îndepărtată și a înființat acolo 
o presă liberă de prigonirile cenzurii 
țariste, — revistele „Steaua polară" și 
„Clopotul” (Kolokol). Aceasta din urmă 
s-a ridicat cu îndîrjire împotriva opri
mărilor sociale, a luat atitudine fățișă 
în multe din problemele importante 
care frămîntau în acea perioadă po
porul rus.

Această activitate clocotitoare, multi
laterală a lui Herzen a exercitat o pu
ternică influență asupra creșterii mișcă
rii de eliberare din Rusia secolului tre-

cut, Caracterizînd cele trei etape prin
cipale — cea nobiliară, cea a raznocin- 
filor sau burghezo-democrafică și cea 
proletară — prin care a trecut mișca
rea de eliberare din Rusia, Lenin pre
ciza că cei mal de seamă militanți din 

perioada nobiliară au fost 
decembriștii și Herzen.

„Comemorînd p<t> Her
zen — scria V. I. Lenin 
— proletariatul învață din 
exemplul lui să înfeieagă 
marea însemnătate a teo
riei revoluționare; învafă 
să înfeieagă că devota
mentul nefărmurit fafă de 
revolufie și propaganda 
revoluționară în rîndurile 
poporului nu se irosesc în 
zadar nici chiar atunci 
cînd decenii întregi des
part semănatul de culesul

recoltei...“
Ne despart multe decenii de epoca 

în care a trăit și a luptat Herzen, dar 
chipul marelui democraf-revoluționar 
este viu în amintirea omenirii progre
siste. Operele lui sînt răspîndite nu nu
mai în U.R.S.S., dar sînt cunoscute în 
lumea întreagă. în țara noastră a apă
rut, în ultimii ani, „Amintiri și cuge
tări", una din cele mai mari opere au
tobiografice ale literaturii ruse și mon
diale, o adevărată frescă a epocii, „o 
enciclopedie a vieții ruse" de la ju
mătatea secolului trecut. Cu prilejul 
aniversării lui Herzen, Editura pentru 
literatură universală scoate înfr-o nouă 
ediție, cu un tiraj de 25.000 de exem
plare, romanul „Cine-i de vină?" în care 
autorul demasca orînduirea întemeiată 
pe nedreptate, minciună și exploa
tare.

Premiera piesei „Macbeth“ la Teatrul 
National „L L. Caragiale“

în sala 
țional „I. 
■premiera 
kespeare. 
apărut artiștii emeriti Emil Botta,

Comedia a Teatrului Na
is. Caragiale" a avut loc 
piesei „Macbeth“ de Sha- 
în rolurile principale au

Ion Manu și Tanți Cocea, Al. Ale- 
xandrescu-Vrancea, C. Pîrvulescu, 
Florin Piersic, Emil Liptac și alții. 
Regia aparține lui Mihai Berechet. 

(Agerpres)
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Publicăm mai jos un fragment din romanul „Zidul viu", de Isi- 
kava Tațudzo, cunoscut scriitor progresist japonez. Tațudzo a căpătat 
încă în 1935 premiul pentru literatură „Akutagava“ pentru întîia sa 
lucrare literară, romanul „Oropsiții". Astăzi, la vîrsta de 55 de ani, 
scriitorul se află în plină maturitate a talentului său. Tațudzo este 

cunoscut nu numai ca un eminent scriitor realist, ci și ca luptător activ 
pentru pace, pentru independența Japoniei.

Romanul „Zidul viu“ zugrăvește viața învățătorilor japonezi, lupta 
lor pentru un învățământ democratic, pentru o Japonie pașnică. El 
marchează în creația scriitorului o treaptă nouă, superioară, carac
terizată prin afirmarea necesității luptei colective, a însemnătății 
mișcării maselor populare pentru înnoirea democratică a societății 
japoneze. După acest roman a fost turnat un film în două serii, pri
mit cu căldură de către public. Merită menționat faptul că, în pofida 
ofertelor avantajoase din partea unor mari case de filme, scriitorul a 
preferat să acorde dreptul la ecranizarea romanului unui mic grup 
de cineaști progresiști, pentru a se asigura o transpunere veridică a 
conținutului cărții.

elevii săi. De la o vre- 
venea la școală și în- 

începuse să fie îngrijo-

numea Kanaiama Akio.

După-amiază, învățătoarea Sinpda 
Fumiko s-a îmbrăcat și a plecat de 
acasă. Voia să profite de răgazul 
pe care-1 avea, ca să-l viziteze pe 
unul dintre 
me nu mai 
yățătoarea 
iată.

Elevul se
Ca adresă în registrul școlii era tre
cut numai orașul Țudaiama, Furu- 
hama. Numărul casei nu era indi
cat. Din „datele personale" reieșea 
că tatăl lui, Kanaiama Toradzi, era 
șomer, mama decedată, că mai a- 
yusese doi frați care muriseră.

învățătoarea trecu pe la papetă- 
îie, unde cumpără două caiete și 
două creioane roșii pe care le în
veli într-o foaie de vinilin. Cu pa
chetul la subsuoară, trecu strada, 
apoi bariera de cale ferată din a- 
propierea gării, un loc unde 
încrucișau zeci de linii pe care ma
nevrau locomotive. Deși era un 
punct feroviar primejdios, nu exis
ta nici un paznic la barieră. Copiii 
care locuiau înspre litoral erau ne- 
voiți, mergînd la școală, să tra
verseze calea ferată de două ori pe 
zi, dimineața și seara.

Fumiko tăie șoseaua județeană, 
de curînd construită, apoi trecu 
peste un teren mare, viran. Se sim
țea apropierea mării, vîntul vuia tot 
jnai tare, suflînd dinspre țărm de-a

se

1SIK AVA TAȚUDZO

a-

pe țărm, o cuprinse

lungul aleii de pini. Printre silue
tele copacilor 
zărea marea 
soarelui.

Cînd ajunse 
pe neașteptate sentimentul chinui
tor al singurătății. „Singură, singu
ră de tot", repeta cu înfrigurare în 
gînd. Ar fi vrut să-și strige durerea 
mării, nisipului, norilor albicioși.

Înaintînd anevoie prin nisip, o luă 
spre răsărit, spre un mic promon
toriu. Nu știa unde locuiește ele
vul ei, dar nu-și făcea nici o grijă. 
Pe întinderea nisipoasă șerpuiau 
linii tîrîtoare de volbură, iar ici și 
colo se înălțau mănunchiuri rare de 
rogoz de mare. Nici urmă de barcă 
sau de năvod — doar o limbă în
tinsă de nisip, aproape albă, în 
soare, străbătută într-o parte de fi
rul unei ape. Acolo, doi băiețandri 
se jucau cu pumnii plini de scoici. 
Cînd se apropie învățătoarea, unul 
din ei o salută înclinînd din cap. 
Sinodei i se păru o figură cunos
cută.

— În ce clasă ești ? îl întrebă ea, 
oprindu-se.

— într-a șasea.
— La școala din cartierul răsă

ritean ?
— Da.
— Ce faceți, adunați scoici ?
— îhî,..
Sinoda se gîndi că în dimineața 

ușor înclinate se 
seînteind în bătaia

' aceea vorbește pentru întîia oară 
! ou cineva.

Mai făcu vreo zece pași, apoi se 
opri și se întoarse spre copil :

— îl cunoști pe Kanaiama dintr-a 
cincea ?

Dinspre mare sufla un vînt tăios. 
Băiatul sări în picioare, fără să lase 

■ scoicile din mînă,
— Kanaiama ? O fi vorba de 

Aki-tian ?
— Aki-tian ? A, da, da, Kanaiama 

Akio îl cheamă.

— îl știu.
— Da ?... Atunci, 

unde locuiește?
— Acolo, răspunse 

rătă cu amîndouă 
stînca abruptă a promontoriului.

Sinoda se întoarse și se uită în 
direcția indicată de copil, dar nu 
văzu nici o casă. Promontoriul pă
rea un mic munte ce înainta în 
mare, alb, golaș, doar cu vreo 
cîțiva pini strîmbi în vîrful lui.

— Unde acolo î De partea cea
laltă a promontoriului ?

— Nu, nu de partea cealaltă.
— Dar de partea asta nu se vede 

nici o casă.
Băiatul,
— Vreți 

colo ?

la spune-mi,

băiatul șl a- 
mîinile spre

cam încurcat, întrebă : 
vă conduc pînă

Lăsă scoicile celuilalt băiețel, 
frate mai mic pe semne, și porni 
înaintea învățătoarei.

Tălpile picioarelor desculțe, albe 
și curate, călcau apăsat pe nisip.

— Kanaiama nu vine deloc la 
școală. Nu știi de ce ?

— Ba știu, făcu băiatul întoreîn- 
du-și fața spre ea.

— De ce ?
— Nu are cipici 1
Auzind răspunsul, Sinoda avu im

presia că a izbit-o cineva în piept. 
Cipici... Un fleac ca ăsta să te îm
piedice de la învățătură ? Nu, tre
buie să fie altceva la mijloc 1 Nici 
vorbă că Akio, întrebat fiind de co
legul său mai mare de ce nu vine 
la școală, n-a găsit la repezeală 
alt pretext și i-a spus și el ce i-a 
venit în minte. De bună seamă că 
nu poate fi vorba de cipici.

Băiatul o conduse pînă la locul 
unde promontoriul înainta în apă. 
Nicăieri, nici urmă de casă. în pe
retele abrupt al muntelui, unde stîn
ca forma o mică scobitură, se ve
dea intrarea într-o grotă nu prea 
mare. în fața ei se ailau o sobiță 
de fier pentru cărbuni, un bidon de 
benzină ruginit și o ipgojină veche. 
Oprindu-se la vreo zece metri de
părtare, băiatul arătă cu degetul 
spre peșteră :

— Uitați, acolo...
Sinoda încremeni. I se tăie răsu

flarea. Să locuiești într-o peșteră pe 
malul mării însorite... Fără să vrei 
te duce gîndul la omul cavernelor 
de acum cincizeci de mii de ani.

După ce-i mulțumi ghidului, îl 
lăsă să-și vadă de drum. îi trebui 
destul curaj ca să se apropie de 
grotă. Cum să învețe carte un co
pil care duce o astfel de viață ? 
Poate că, înainte de a-1 îndemna 
la învățătură, ar trebui să-i schimbi 
condițiile de trai ? Mai făcu doi-trei 
pași și văzu în grotă un bărbat gol, 
șezînd pe o rogojină. O zărise și 
el și o urmărea atent cu ochi a- 
prinși. Slab de-i numărai coastele, 
avea pielea arsă de soare, aproape 
neagră. Era greu să-ți dai seama ce 
vîrstă are.

— Iertați-mă, spuse învățătoarea. 
Aici locuiește domnul Kanaiama? 
Sînt învățătoarea de la școala ele
mentară și-un elev de-al meu...

O vreme, bărbatul tăcu mirat, cu 
gura întredeschisă. Apoi, deodată, 
sări în sus, își legă fundosi — bu
cată de pînză pe care pescarii și-o 
înnoadă în mod obișnuit peste șol
duri, ținînd loc de pantaloni — și 
ieși afară, trăgîndu-și din mers pe 

mîneci o cămașă murdară. Scutură 
în grabă nisipul de pe rogojină și 
o întinse pe jos în fața musafirei, 
îmbiind-o :

— Poftiți, poftiți...
De aproape, îți dădeai seama că 

grota e atît de adîncă îneît înăun
tru e aproape întuneric. La intrare 
era bătută o ușă de seînduri. Se 
vedea și un culcuș acoperit cu o 
plapumă din oare ieșeau smocuri 
de vată, iar alături — un ceaun 
mare de tuci.

— Spuneți-mi, Akio astăzi... înce
pu învățătoarea...

— Akio vine acuș. S-a dus uite 
acolo, să pescuiască...

Bărbatul vorbea pe un ton blajin 
și atît de cuviincios îneît îți venea 
greu să crezi că-și duce traiul in
tr-o cavernă. Se așeză pe nisip, cu 
picioarele încrucișate. învățătoarea 
se lăsă și ea încetișor pe rogojină, 
îndoindu-și picioarele.

Acum putea să-și dea seama că 
spre nord peștera era apărată de 
stîncă, din spre sud o scălda cu 
dărnicie soarele, iar dincolo de țăr
mul alb de nisip se întindea marea 
de safir. Acesta era „salonul de 
primire" al familiei Kanaiama — în 
nisip, la adăpoistul unei stînci 
abrupte.

Plecîndu-și capul, bărbatul spuse:
— Cum, trebuie să-l trimit la 

școală? Mă iertați, dar vedeți și 
dumneavoastră cum stăm.

Urmară apoi explicații mai amă
nunțite. Sinoda stătea în bătaia ra
zelor fierbinți ale soarelui ; deasu
pra capetelor lor se rotea un uliu, 
stînjenit din cînd în cînd în zborul 
lui lin de cîte o rafală de vînt. Ni
sipul te ardea și prin rogojină. Si- 
noda avea impresia că stă pe O 
sobă.

Tatăl lui Akio, Toradzi, lucrase 
ca miner la minele de cărbuni din 
Țudaiama. Intrase voluntar în „e- 
chipele de sacrificiu" organizate în 
timpul războiului în vederea „aju
torării statului în industria cărbu
nelui" și povesti învățătoarei cum 
fusese nevoit deseori să lucreze în 
mină cîte șaisprezece ore în șir, 
fără întrerupere.

Cîțiva ani mai tîrziu, după termi
narea războiului, industria cărbune
lui intră în criză. Și pe insula Kiu- 
siu, și la Tokio, și pe insula Hok
kaido numărul șomerilor creștea 
necontenit. în cele din urmă și ta
tăl lui Akio rămase fără lucru și 
fu dat afară din barăcile minerilor. 
După aceea a lucrat sporadic, pe 
unde găsea cîte ceva, pînă în urmă 

cu un an, cînd s-a văzut silit să 
se mute în această grotă.

Urmările războiului se tăceau 
simțite peste tot. De fapt, suierea 
sărăcimea care nu izbutea cu nici 
un chip să-și revină, de pe urma 
loviturilor primite. Familii ca aceas
ta sînt în Japonia, fără îndoială, 
cîteva milioane. Bineînțeles că un 
număr de copii din astfel de familii 
părăsesc școala și nu sînt cuprinși 
în cadrul învățămîntului obligato
riu. Nu departe de țărm erau niște 
cocioabe dărăpănate, care adăpos
teau încă vreo cincizeci de familii 
sărace. Cei mai mulți erau mineri 
de la minele din Țudaiama, rămași 
fără lucru. Industria cărbunelui, ung 
dintre cele mai importante industrii 
ale Japoniei, calcă în dezvoltarea 
ei peste milioane de șomeri, înlă- 
turîndu-i ca pe niște gunoaie.

— Minele de cărbuni sînt un lu
cru cumplit, spunea Kanaiama To
radzi. Cei mai mulți muncitori sînt 
localnici. Obiceiul e ca atunci cînd 
se fac concedieri, să se dea drumul 
în primul lînd celui de-al doilea și 
celui de-al treilea fiu din fiecare 
familie, pe motiv că aceștia au po
sibilitatea să plece în altă parte și 
să-și găsească de lucru în condiții 
mai bune. Pe cînd fiul cel mai mare 
are pe umerii lui răspunderea în
tregii familii, el nu poate pleca 
nicăieri și e nevoit să rabde și să 
muncească pe loc, chiar și pentru 
o leafă de mizerie. De obicei, fie
care familie are un petec de pă- 
mînt și cu asta, de bine, de rău, se 
mai ajută. Din aceleași motive pri
mul născut nu ia parte nici la 
greve.

Uite eu, de pildă : să fi avut cît 
de cît școală, poate c-aș fi izbutit 
să-mi găsesc o slujbă. Dar n-am 
avut parte de învățătură, iar acum 
nu mai e nimic de făcut. Visez ca 
cel puțin copilul meu să meargă 
la școală. Aș vrea să-l ajut într-un 
fel, pentru ca mai tîrziu în viață să 
nu-l frămînte gînduri negre, cum mă 
frămîntă pe mine. Astăzi, orice om 
trebuie să treacă prin școală.

Sinoda era înmărmurită : omul 
ăsta înțelege totul cum nu se poate 
mai bine. înțelege — dar n-are în
cotro. Dacă băiatul lui n-ar munci, 
ar muri amîndoi de foame.

De-a lungul promontoriului stîn- 
cos pășea un băieței în pielea goa
lă. Era mic dé stat, dar vînjos și 
ars de soare. într-o mînă ducea 
o plasă cu moluște și vreo cîteva

(Continuare în pag. IV-a)
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® Tot echipajul - patru persoane • Cu 80 km pe oră • „Sputnik" transportă 300 
călători • Nave cu „pernă" de... aer

Trăim în secolul vitezei I Tn uzine 
și fabrici își fac intrarea mașini care 
lucrează tot mai repede, pe șosele și 
drumul de fier suta de km pe oră 
de mult nu mai constituie o limită 
greu de atins, în văzduh și-au făcut 
aparifia avioane supersonice, iar pri
mele nave cosmice au realizat vi
teze care acum cîfiva ani existau doar 
în proiecte. Numai pe apă nu s-au 
înregistrat aceleași progrese. încă la 
începyful veacului trecut, vechile co
răbii cu pînze, cu corp de lemn, au 
reușit să realizeze 22 km pe oră. La 
aproximativ aceeași viteză înaintează 
astăzi multe vapoare de mărfuri, doar 
că sînf mai mari și independente de 
capriciile vîntului. Vapoarele de că
lători nu au, în general, o viteză 
mai mare de 30—35 km pe oră. 
Doar unele transatlantice reușesc să 
depășească 50 km pe oră, viteză pe 
care orice motocicletă o realizează cu 
ușurinfă.

în transportul pe apă, deși forfa 
vîntului a fost înlocuită cu cea a abu
rului, deși au fost instalate pe nave 
motoare Diesel, motoare electrice, 
turbine cu aburi sau cu gaze, nu s-au 
putut obfine viteze cîf de cît compa
rabile cu cele realizate pe uscat și 
în aer. Rezistenfa pe care o opune 
apa înaintării navelor este mult prea 
mare ! Cum poate fi ea învinsă ? Mă
rind puterea motoarelor, dar reducînd 
în același timp dimensiunile și greuta
tea lor, perfecfionînd forma navelor, 
așa încîf corpul lor să despice mai 
ușor apele, constructorii au căutat să 
obfină sporirea vitezei de deplasare 
cu un consum cît mai mic de energie. 
O cale de învingere a rezistentei apei 
este reducerea suprafeței de frecare a 
navei cu apa. Aceasta se poate ob
ține prin îmbunătățirea formei carenei, 
adică a părfii din apă a navei, pre
cum și prin crearea unei forje care 
să ridice nava, așa încît numai o par
te relativ mică a ei să înainteze prin 
apă, iar restul prin aer.

Avioanele sînf mai grele decît aerul 
și totuși se ridică cu ușurinfă și se de
plasează prin atmosferă pe distante 
foarte mari. Se impunea deci studierea 
experienfei constructorilor de avioane.

Cînd avionul începe să ruleze pe 
pistă, în jurul aripilor și al fuselajului 
acestuia se formează curenfi de aer, în 
așa fel încît ridică avionul. Sub aripile 
lui, înclinate într-un anumit unghi față 
de direcfia de înaintare se acumulează 
aerul, pe cînd deasupra lor, aerul se 
rărește. Astfel aerai- creează forfa por
tantă sau ascensională, iar în clipa 
cînd această forfă depășește greuta
tea avionului, el se desprinde de 
sol și se înalfă treptat pînă cînd în
tre cele două forfe — forja portantă 
și greutate — se stabilește echilibrul. 
Se înfelege că forfa care ridică a-

vionul este cu atît mai mare cu cît 
este mai mare viteza cu care înain
tează avionul și densitatea mediului 
prin care se deplasează. Prin urmare, 
presupunînd că aparatul s-ar deplasa 
nu prin aer, ci prin apă, care este de 
800 de ori mai densă decît aerul, a- 
ceeași aripă ca a avionului ar crea, 
la o viteză identică, o forfă portantă 
de 800 de ori mai mare. Este deci po
sibil să se creeze cu ajutorul unor 
asemenea aripi și în apă forfe por
tante destul de mari chiar și la vi
tezele mici cu care înaintează navele. 
Datorită uriașei deosebiri în densita
tea celor două medii, nici nu mai este

nevoie de aripi la fel de mari ca ale 
avioanelor.

Pe baza acestui principiu, inginerul 
sovietic R. E. Alexeev, de la șantierele 
navale „Krasnoe Sormovo" din orașul 
Gorki, a proiectat un nou tip de nave: 
navele cu aripi portante. Înainfînd prin 
apă, corpul navei, și îndeosebi aripile, 
montate în partea inferioară a navei, 
formează un unghi cu direcfia de îna
intare și creează forfa portantă, exact 
ca la avion.

Odată cu mărirea vitezei crește și 
forfa portantă : nava se ridică treptat 
din apă, pufînd înainta cu viteze tot 
mai mari deasupra apei, neavînd de în
vins decît rezistenfa aerului și rezis
tenta tot mai mică a apei. în contact 
cu apa rămîn doar aripile și elicea 
navei.

Nave ca acestea au fost realizate 
pentru prima dată în U.R.S.S. Motona
va sovietică „Meteor", cu un deplasa
ment de 52,16 tone, construită de R. E. 
Alexeev, este propulsată de două mo
toare Diesel de cîte 850 C. P., fie
care antrenînd o elice obișnuită. O 
particularitate caracteristică acestui tip 
de nave este marea înclinafie a ar
borilor care acționează elicele, pentru 
a permite functionarea lor în apă și 
atunci cînd nava este ridicată complet 
deasupra acesteia.

Corpul navei, construit din duralu- 
miniu, este protejat împotriva coroziu
nii prinfr-un strat subjire de masă 
plastică. Aripile portante din ofel ino
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xidabil, două la număr, sînf fixate în 
partea inferioară a navei de monfanfi 
robuști și asigură ieșirea ei din apă. 
O instalație manevrată din cabina de 
navigafie permite modificarea unghiu
lui pe care aripile îl fac cu direcfia 
mișcării. Astfel poate fi modificată 
după necesităfi și forfa portantă. Din 
cabina de navigafie motoarele și cîr- 
mele, acfionafe prin transmisie electro- 
hidraulică, sînt comandate numai de o 
persoană.

Cu încărcătură completă, în curse 
obișnuite, „Meteor" realizează o vi
teză de 70—80 km pe oră. O viteză 
cu totul neobișnuită pentru transportul 
pe apă I „Meteor" este destinat navi
gației pe fluvii și lacuri, precum și pe 
liniile maritime din apropierea coas
telor. Rezervele de combustibil îi per
mit să parcurgă fără întrerupere 600 
km. Noua navă s-a avîntat și pe Ma
rea Neagră, înaintînd cu 60—70 km 
pe oră și învingînd valuri de 1,5 me
tri înălțime, mergînd pe deasupra lor 
fără ca acestea să reușească s-o iz
bească și s-o încline.

„Meteor" poate transporta, în trei 
compartimente elegante și confortabile, 
150 de călători. Perejii de sticlă ai 
compartimentelor lasă să pătrundă 
multă lumină în interior. Ventilația na
turală și artificială asigură în perma
nentă aer proaspăt în compartimente. 
Pe timp friguros instalația de ventila
ție trimite în compartimente aer în
călzit. Iar tot echipajul navei este 
compus din numai patru persoane.

După modelul „Meteor"-ului, care 
se construiește astăzi în serie, și pe 
baza acelorași principii au fost reali
zate în U.R.S.S. și nave mai mari. Bu
năoară nava „Sputnik", cu deplasa
mentul de 110 tone care, înzestrată în 
loc de două cu patru motoare Diesel, 
poate transporta 300 călători. Ea atinge 
de asemenea o viteză orară maximă 
de 80 km, iar rezervele de combustibil 
îi permit o navigare neîntreruptă pe 
o distanfă de 800 km.

Cercetările constructorilor nu s-au 
oprit însă aici. Navele cu aripi por1 
fante trebuie să cucerească și marea 
liberă, fiind în stare să facă fafă unor 
valuri de 4—5 metri și chiar mai înalte. 
Tn asemenea caz, înclinația arborelui 
port-elice va trebui să fie și mai mare, 
ceea ce duce însă la micșorarea forjei 
dezvoltate de elice. Vor trebui găsite 
deci noi soluții tehnice. Să se înlo
cuiască poate elicele hidraulice cu 
elice aeriene ? Să se folosească mo
toare cu reacfie ? Nu este recoman
dabil, deoarece dezvoltă o forfă mai 
mică decît elicele hidraulice. Solufia 
pare s-o ofere turbinele cu gaze mon
tate în exteriorul navei, în carcase 
hidrodinamice etanșe, după propu
nerea inginerului sovietic V. I. Tiho- 
plav. După calculele lui, o navă mixtă 
(pentru călători și mărfuri), prevăzută 
cu două turbine cu gaze de cîte 5000 
C. P„ montate sub apă, ar putea rea
liza o viteză de 100 km pe oră.

Tn ultimii ani au început să se facă 
cercetări pentru găsirea și a altor căi 
de reducere a rezistentei la înain
tare a navelor. S-au imaginat astfel 
nave care plufesc pe „perne" de aer la 
o disfanfă de 30—40 centimetri dea
supra apei. Ventilatoare puternice tri
mit aerul sub corpul navei formînd a- 
ceastă pernă cu presiune mare care 
sidică nava. Primele rezultate ale ex
periențelor arată că în domeniul de
plasamentelor mici se vor putea objine 
viteze care nu pot fi realizate prin alte 
metode.

Ing. ION ȘTEFAN
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Secția de mase plastice a întreprinderii „Tehnica medicală" din 
București produce, în serie, seringi din material plastic. Un important 
lot, de 20.000 de seringi, va li expediat în curînd unităților sanitare 
din țară.

In fotografie : Muncitoarea Elena Filip lucrînd la montarea noilor 
produse. (Foto : M. Cioc)
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Macaraua ar fi dorit să-și poves
tească ea singură necazul, dar nu fu 
lăsată. Aici nu-i vorba de cine știe 
ce fabulă, în care vorbesc pînă și 
mașinile, ci de un lucru serios.

Drept care, după ce-și drese nițe- 
luș glasul, luă cuvîntul macaragiul:

— Nu, nu-i vorba de gelozie. Ma
caraua are dreptate să se uite chio- 
rîș la bob. în timp ce ea (care este 
un mijloc modern de ridicare a 
greutăților) stă, bobul, vechiul 
bob, tot cară cărămizile sus. 
Treabă-i asta ?

Intr-adevăr, nu-i o treabă. Și 
totuși la Bacău, pe șantierul de 
locuințe din strada 9 Mai, o să 
întîlnești acest fenomen curios.

Șantierul se întinde de-o par
te și de alta a străzii. Nouă 
blocuri, în total 386 de aparta
mente. Un cartier frumușel. 
Constructorii întreprinderii nr. 
2 a Trustului regional de con
strucții și-au descărcat într-o 
bună zi materialele și uneltele 
din camioane și au început lu
crul. După plan, conform pro
iectului. Trei blocuri mari, lun
guiețe, din prefabricate, de-o parte 
a străzii și alte șase, ceva mai mici, 
de cealaltă parte.

Dar iată că, într-o bună dimi
neață, trei oameni au apărut în col
țul străzii și au început să sape.

— Căutați vreo comoară? i-au în
trebat veseli muncitorii șantierului, 
apropiindu-se de ei ca să le explice 
că au greșit adresa.

— Nu. Construim un bloc.
Unul dintre meșteri a explicat 

misterioșilor oaspeți că nu se află la 
cinema sau în tren, unde se mai în- 
tîmplă cîteodată să se vîndă două 
bilete pe un loc.

— Două blocuri pe același loc nu 
se pot face, fraților! Chiar aici, în 
locul ăsta, avem și noi de construit 
unul.

— Doar dacă vreți să-l faceți dea
supra... sau dedesubt, se băgă în 
vorbă și macaragiul.

Imperturbabili, cei trei muncitori 
scoaseră un plan. Și meșterul ră
mase perplex.

— Păi ăsta-i planul blocului pe 
care îl construim noi!

Așa s-a descoperit că unul din 
cele 9 blocuri fusese repartizat al
tei întreprinderi și anume întreprin
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derii de construcții orășenești 
(I.C.O.).

Un singur proiect, un singur loc 
de construcție. E firesc. Blocurile 
au aceeași înfățișare arhitectonică, 
același procedeu de construcție, o 
singură centrală termică. Consti
tuie, într-un cuvînt, un tot. Și to
tuși, în colțul șantierului, I.C.O. 
și-a adus materialele ei, și-a ridicat 
magazii proprii, și-a făcut groapă 

de var și tot çe trebuie unui 
șantier separat, ba mai mult, ca 
să sublinieze că e o unitate in
dependentă, care nu vrea să se 
amestece cu vecinii, a ridicat și 
un gard de stufit care să des
partă blocul orfan de șantierul- 
mamă.

Și uite așa, sărmana macara 
a ajuns într-o situație de nein
vidiat. Fiindcă se vîrîse I.C.O. 
pe fir, nu mai era loc de ea. 
Pur și simplu n-a mai putut fi 
pusă în funcțiune. Așa a supra
viețuit bobul.

Bine, bine, dar asemenea isto
rii ca aceea relatată mai sus nu 
provoacă cheltuieli inutile ? Si

gur că provoacă. Nu împiedică folo
sirea rațională a utilajului ? Sigur 
că împiedică. Nu este ceva absurd ? 
Ba este cît se poate de absurd.

Așa ar trebui să fie privite lucru
rile dacă, să vedeți dumneavoastră, 
nu s-ar afla aici un „dacă'1. De fapt, 
la mijloc e o chestie de sentimente. 
Inginerul șef al lui I.C.O. vrea ne
apărat să construiască blocuri mari, 
deși I.C.O. a fost profilată ca între
prindere de prestații pentru popu
lație, reparații și construcții ușoare.

Ambiția e bună, dar nu atunci 
cînd merge împotriva logicii și a in
tereselor obștești. Și totuși, ambiția 
inginerului șef de la I.C.O. s-a bucu
rat de o profundă înțelegere și de 
un sprijin cu adevărat frățesc din 
partea tovarășului Buricea, vice
președinte al sfatului popular oră
șenesc.

Și uite așa, sentimentele o iau 
înaintea logicii. Gloria I.C.O.-ului 
trebuie menținută. De ce să facă nu
mai reparații curente, cînd poate 
construi și blocuri ?

E drept, încurcă pe alții și scum
pește prețul de cost. Nu-i nimic. Fa
cem un gard de stufit și gata șan
tierul...

P. DINESCU

Nava „Meteor" se întoarce dln- 
tr-o cursă de încercare făcută pe 
Marea Neagră. Corpul ei zvelt, 
aerodinamic, se aseamănă mult 
cu fuselajul unui mare avion.

Viața sportivă a orașului

Cel mai mare acvariu din lume
Peste 2 milioane de pești, de 20 

specii diferite — aceasta este ca
pacitatea noului acvariu construit 
la Moscova, cel mai mare din 
lume. Pentru fiecare specie vor fi 
create condiții optime, iar după 
o perioadă de 6 luni, „pensionarii“ 
acvariului vor servi la aprovizio
narea moscovifilor cu.., pește 
proaspăt.

Acvariul are toți pereții din 
beton, dar un aparataj special va 
permite vizitatorilor să „vadă“ in-

încă în 1869, parlamentul en
glez a adoptat o lege care pre
vede că nici un englez nu poa
te fi zvîrlit în închisoare pentru 
datorii. Totuși și astăzi mai 
există asemenea cazuri. După 
cum relatează revista ameri
cană „Newsweek", în 1961 numă
rul celor condamnați la închisoa
re pentru neplata datoriilor a 
ajuns la 5057. Cauza aces
tui fenomen ? Zeci și sute de mii 
de englezi n-au posibilitatea 
să-și plătească datoriile făcute la 
diverse firme pentru a cumpăra 
mărfuri pe credit, puterea lor de

Cosmosul si dolarii
Ziarul „New York Times” relatează 

despre operațiile financiare ale lui 
Glenn, Shepard, Grissom și ale celor
lalți patru americani care se pregă
tesc pentru zboruri în Cosmos.

Scurt timp după alegerea lor pen
tru această misiune, revista „Life” a 
cumpărat dreptul de publicare, în ex
clusivitate, a impresiilor lor. Revista 
s-a obligat să le plătească 500.000 do
lari. împărțind suma obținută, cosmo- 
nauții americani investesc acum banii 
în averi imobiliare, ca, de pildă, hote
lul ce se construiește în apropierea 
poligonului de rachete de la Cape 
Canaveral.
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în prezent 
150.000 de

...Italia are 
un deficit de 
clădiri școlare ? Construc
ția lor ar necesita alocații 
totalizînd 447.000.000.000 
de lire.

...anul trecut producția 
mondială de ceai a depă
șit pentru prima oară 
1.000.000 de tone ?

...în 35 de ani averea 
rockefellerilor a crescut 
de la unul la 5 miliarde 
dolari, a mellonilor — de 
la 450 milioane pînă la 
4 miliarde dolari, a for- 
zilor — de la 660 milioa-

ȘTIRI SPORTIVE

Campionatele internaționale 
de gimnastică ale R.P. Komîne

Intr-un cadru festiv, vineri au început 
în sala Floreasca întrecerile din cadrul 
celei de-a 5-a ediții a campionatelor in
ternationale de gimnastică ale tării noas
tre. Exercițiile impuse care au figurat în 
programul din prima zi au scos în evi
dentă măiestria gimnaștilor sovietici. Fru
moase victorii au realizat la rîndul lor 
reprezentanții noștri. Rezultate : mascu
lin : sărituri : Kerbec (R. S. Cehoslovacă) 
9,45 ; inele : Kerdemelidi (U.R.S.S.) 9,45 ; 
cal : Kerdemelidi (U.R.S.S.) 9,50. Orendi 
(R. P. Romînă) s-a clasat pe locul 2 cu 
9,35 ; paralele : Kerdemelidi (U.R.S.S.) 
9,65 ; sol : Kerbec (R. S. Cehoslovacă) 
9,35 ; bară : Fr. Orendi (R. P. Romînă) 
9,65. Feminin : sărituri : Emilia Liță (R.P. 
Romînă) 9,55 : bîrnă 1—2 Sonia Iovan 
(R. P. Romînă) și Petuhova (U.R.S.S.) am
bele cu 9,45 ; paralele 1—2 : Petuhova și 
Ivanova (U.R.S.S.) cu 9,45 ; sol : Ivanova 
(U.R.S.S.) 9,50.

Astăzi de la ora 18 au loc exercițiile 
liber alese.

voleibaliștii de la Rapid uictorloșl
Aseară, în ziua a doua a turneului de 

Volei din cadrul „Cupei campionilor eu
ropeni" de la Budapesta, echipa Rapid 
București, cîștigătoarea ediției de anul 
trecut a competiției, a jucat în compa
nia echipei Dozsa Budapesta. Voleibaliștii 
rojnîni au desfășurat un joc excelent ob- 
tinînd victoria cu scorul de 3—0.

Ciclism Prima etapă 
a „Cupei F.R.C.“
Dinamovistul Aurel Șelaru a cîștigat 

prima etapă a competiției „Cupa fede
rației de ciclism" desfășurată ieri pe dis
tanta București—Oltenița—București (113 
km). La startul celei de-a V-a ediții a 
acestei tradiționale întreceri rutiere par
ticipă. 50 de alergători.

Clasamentul etapei București—Olteni
ța—București se prezintă astfel : 1. — A. 
Șelaru (Dinamo) 31120’13” : 2. — S. Ari
ton (Voința) ; 3. — Gh. Șerban (Olimpia 
București) ; 4. — S. Cristescu (Dinamo) : 
5. — C. Moiceanu (Olimpia București). 

(Agerpres)

Dacă sosești într-o zl de mărfi la 
Arad și deschizi „Flacăra Roșie“ (ziarul 
local) ai să găsești rubrica de sport 
dominînd o pagină întreagă. Lucru fi
resc. Duminica este întotdeauna bogată 
în manifestări sportive. Tntr-o aseme
nea zi se întrec cei peste 2.500 de 
sportivi legitimați din marile uzine, 
fabrici și insfifufii. Arădenii vor
besc cu mîndrie despre succesele ob- 
finufe de sportivii de performantă din 
oraș — care în anul trecut au cucerit 
20 de titluri de campioni ai R. P. Ro- 
mîne (seniori și juniori) la canotaj, 
gimnastică, tenis de masă, fir etc.

Dar în afara activității campionilor, a 
cunoscutelor echipe de fotbal din ca
tegoria A și B (U.T.A., „Vagonul" și 
C.F.R.) a poloiștilor și gimnaștilor, 
viafa sportivă a orașului cuprinde, în
tr-o mare varietate de forme, mii de 
tineri și tinere din fabrici și uzine.

...Sînfem la Clubul sportiv orășenesc 
Arad. Sediul clubului — în special în 
orele de după-amiază — este cuprins 
de o forfotă deosebită. Comisiile dife
ritelor ramuri lucrează de zor. Un 

■tovarăș a adus o sifuafie a bazelor 
sportive din care spicuim : la bazinul 
de înot din „pădurice" (construcție 
terminată anul trecut) a început veri
ficarea instalafiilor. La bazele de ca
notaj de pe Mureș se pun la punct 
ambarcațiunile. Terenurile de volei, 
ibaschet, handbal sînt nivelate, cele de 
fotbal găzduiesc de acum întrecerile...

Tov. Teodor 
Bordaș, secreta
rul clubului, este 
invitat la ședin
ța asociației 
U.T.A. La ordi
nea de zi : or
ganizarea cam
pionatului aso
ciației și- un re
ferat despre

gimnastica în producfie. Partici
păm. Este bine că în mijlocul celor 
care se ocupă de sport se află și se
cretarul comitetului de partid al uzi
nei. Dintre asociafiile sportive din oraș 
primul loc îl define, pe merit, U.T.A. 
Acest succes se datorește și faptului 
că în afenfia comitetului de partid stă 
problema sportului, a atragerii cît mai 
multor muncitori la practicarea regula
tă a diferitelor sporturi. Refera
tele prezentate au arătat progresele

realizate în introducerea gimnasticii în 
producfie. Peste 1100 de textiliști — 
femei și bărbafi — din 13 secfii prac
tică cu regularitate gimnastica. în dis
cuțiile care au urmat s-au făcut reco
mandări în ce privește organizarea 
campionatului asociafiei. Acesta trebuie 
să se desfășoare la mai multe disci
pline, să cuprindă în noul sezon 
fot tineretul din uzină și îndeosebi cît 
mai multe femei, într-o activitate corn- 
pefijională de-a lungul întregului an.

— La U.T.A., treburile merg bine —* 
iilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli.

însemnări din Arad
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spunea satisfăcut tov. Bordaș, secre
tarul Clubului sportiv orășenesc Arad.

La U.T.A., la I.C.A, și în alte aso- 
ciafii, da. Tov. Bordaș a rămas însă 
surprins auzind că la Uzinele de va
goane gimnastica în producfie se prac
tică numai la serviciul fehnico-admi- 
nisfrativ.

— Nu se poate I a exclamat el. 
Președintele asociației „Vagonul“ și-a 
luat angajamentul încă de acum trei 
luni să extindă gimnastica și în alte 
secfii...

Oare de trei luni să nu fi trecut 
secretarul sau alt tovarăș de la Clubul 
sportiv orășenesc pe la „Vagonul“ ? 
Dar pe la „Teba" ? Ștefan Bango, pre
ședintele asociajiei „Teba“ — nu-și 
amintește.

Gimnaștii de la „Vagonul" sînt prin
tre cei mai buni din regiune. în uzină 
muncesc și activează pe linie de sport 
Cezar Cernușca, component al lotu
lui R. P. Romîne, Mihai Botez, maestru 
al sportului, un fost campion, Doma 
Gheorghe și alții. Atunci de ce își face 
drum atît de greu gimnastica în pro
ducfie la Uzinele de vagoane? La a- 
ceastă întrebare nu capeți un răspuns 
de la președintele asociafiei sportive 
și cu atît mai pufin da la secretarul 
clubului orășenesc, care s-a mulțumit 
numai cu un angajament formal.

La „Teba“, datorită specificului mun
cii 70 la sută din numărul celor ce lu
crează aici sînt femei. Mai b!ne de 
jumătate din membrii asociajiei spor
tive (peste 1100) sînf de asemenea 
femei.

— Ce ne pufefi spune, tovarășe pre

de handbal fe-

ședinte, despre activitatea asociafiei 
sportive „Teba" ? Ce sport place mai 
mult ?

— Un sport iubit la noi in fabrică 
este fotbalul, acum înființăm o secfie 
de box. Conducerea fabricii ne-a pus 
la dispoziție o sală. Antrenor avem...

— Frumos. Și mai...
— Apoi, ne gîndim să introducem 

luptele...
— Dar halterele ?
— Și halterele, cum să nu...
Și în continuare aflăm că asociafia 

a făcut și pentru tinerele fete din fa
brică ceva : a desființat echipa de 
handbal. E drept, se gîndește să o 
reînființeze.

— Numai dumneata te gîndeșfi la 
reînființarea echipei 
minin ?

— Da' de 
unde. Tot consi
liul nostru I Și 
tovarășii de la 
clubul sportiv o- 
rășenesc se gîn. 
dese să ne a- 
jute...

La doleanfele 
multor handbaliste 
varășii se gîndesc
poate spune deci că în luarea unor 
măsuri nu există spirit colectiv... de 
gîndire. Pentru că practic...

Același „interes" pentru antrenarea 
tinerelor fete în activitatea sportivă 
de masă mai poți înfîlni la Arad 
vizitînd întreprinderea „Tricoul roșu“ 
unde vei afla despre activitatea unei 
echipe de volei... masculin.

în timp ce unii președinți de aso
ciații sportive își iau angajamente pe 
care nu le îndeplinesc, alfii, ținînd cont 
de „experienfa" acestora, nu-și iau de 
loc 1 lată de ce rezolvarea unei pro
bleme importante cum este atragerea 
femeilor în activitatea sportivă nu există 
nici măcar sub formă de angajament.

Există în scriptele Clubului sportiv 
orășenesc Arad cifre care pot confir
ma că la acfiunile sportive de masă 
au concurat un mare număr de tineri 
și tinere din toate asociafiile sportive 
ale orașului. La Spartachiada de iarnă, 
numărul participanfilor a întrecut cifra 
de 25.000. Această întrecere a fost 
popularizată prin afișe, stafii de radio
amplificare. 350 de cadre voluntare de 
pe lîngă clubul sportiv orășenesc au

sprijinit buna ei desfășurare. Există 
deci posibilități șt forfe penfru antre
narea tineretului arădan într-o activi
tate sportivă amplă și continuă. Există, 
de asemenea, o bună experiență a 
muncii la asociafia sportivă U.T.A., dar 
pe care conducerea clubului sportiv 
orășenesc nu o valorifică îndeajuns, nu 
o face cunoscută celorlalte asociafii 
sportive.

Acum, în pragul primăverii, conduce
rea clubului sportiv orășenesc preco
nizează trimiterea unor brigăzi în spri
jinul asociațiilor în vederea organizării 
activității sportive în întreprinderi. 
Numeroși antrenori, profesori de edu
cate fizică, sportivi fruntași și instruc
tori voluntari vor ajuta consiliile aso
ciațiilor sportive să organizeze gim
nastica în producfie, campionatele aso
ciațiilor, să amenajeze baze sportive 
simple etc. Ideea este binevenită și e 
sprijinită de comitetul orășenesc de 
partid.

La Uzinele de vagoane, la Uzina de 
strunguri, la C.F.R., la „Teba" mii și mii 
de biciclete ale muncitorilor stau frumos 
rînduife în rastele. în schimb, să cauți 
cu luminarea și n-ai să afli la Arad o 
asociafie cu secfie de ciclism. Nici a- 
sociafiile, nici clubul sportiv orășenesc 
n-au organizat în ultimii ani vreun 
concurs sau o „invifafie la drumeție" 
cu bicicleta în locurile pitorești din 
apropierea orașului.

Pufină afenfie se acordă turismului. 
Cele cîfeva excursii organizate de aso
ciațiile „Vagonul“ și I.C.A. la care 
au participat într-un an doar cîteva 
sute de muncitori sînt cu fotul sub po
sibilitățile existente.

Preocupați în cea mai mare măsură 
de organizarea competifiilor de per
formantă, tovarășii din conducerea 
Clubului sportiv orășenesc Arad au 
neglijat una din sarcinile lor principale: 
îndrumarea activității asociațiilor spor
tive spre dezvoltarea sportului de mase. 
Cu cît mai repede va fi lichidală a- 
ceasfă rămînere în urmă, cu atît mai 
bogată va fi în viitor activitatea spor
tivă a orașului. Dacă la priceperea 
existentă în munca de organizare a 
mișcării sportive de mase se va adăuga 
în viitor inițiativa în găsirea celor 
mai atractive forme va fi bine. Și dacă 
peste cîtva timp, trecînd prin Arad 
și deschizînd „Flacăra Roșie" (ziarul 
local) vom vedea mai mult spafiu 
acordat mișcării sportive de mase — 
nu numai fotbalului — va fi și mai 
bine.

C. MANTU
(

f

I

)

teriorul compartimentelor în care 
se găsesc peștii. Pe panoul de co- I 
mandă, aparatele înregistrează în 1 
mod automat temperatura apei, 
viteza curentului și cantitatea de ■ 
oxigen existentă în adîncul șl Ia 
suprafața compartimentelor. A- ■ 
ceste compartimente sînt prevă
zute cu șine și jaluzele metalice. : 
O simplă apăsare pe buton și ja
luzelele se mișcă de-a lungul pe
reților, mînînd înaintea lor peștii ! 
spre locul unde sînt pescui/i.

cumpărare scade neîncetat. To
talul datoriilor de consum a a- 
juns în Anglia la uriașa sumă 
de 2.600 milioane de dolari, iar 
monopolurile nu înțeleg cîtuși de 
puțin să fie îngăduitoare...

proces care durează 
de £8£ de ani

1676 a murit la Veneția cava- 
francez Jean Thierry, care s-aIerul 

îmbogăfit de pe urma jafului colo
nial. In urma lui au rămas șase bu
toaie cu pulbere de aur, cîfiva saci 
cu lingouri de aur, 80.000 ducafi de 
argint, cîfiva saci cu pietre prețioase, 
nave, latifundii...

El n-a avut descendenfi direefi șl 
nici n-a lăsat un testament. După cîfi
va ani, în fața tribunalului au în
ceput să se perinde rude îndepăr
tate revendicînd fiecare colosala 
moștenire.

Au trecut ani și secole. Dar încă și 
astăzi peste 300 de familii — urmașt 
ai primilor prefendenți — luptă pentru 
a pune mîna pe această avere. Ju
decătorii însă, sub un pretext sau al
tul, nu se grăbesc să ia vreo hofă- 
rîre. în acest fel procesul durează de 
282 ani.

11 a ț i c ă.ș. 
ne pînă la 3,8 miliarde 
dolari ? Un muncitor a- 
merican bine plătit, ad
mitted că ar putea 
strînge toți cei 4.000 de 
dolari care reprezintă sa
lariul său anual, ar a- 
vea nevoie de aproape un 
milion de ani pentru a 
atinge venitul rockefel
lerilor sau al forzilor.

...volumul tranzacțiilor 
încheiate în această pri
măvară la Tîrgul inter
național de la Leipzig de 
organizațiile de comerț 
exterior din R. D. Ger-

tnană a depășit suma de 
4.000.000.000 de mărci ? 
tn cadrul Tîrgului, 9.000 
de participanți din 58 de 
țări au prezentat 1.000.000 
de exponate ; în decursul 
celor 800 de ani de etnd 
există Tîrgul, la Leipzig 
n-au mai fost reprezen
tate niciodată atîtea țări.

...în primii doi ani după 
cucerirea independenței 
Tunisiei, numărul elevilor 
a crescut cu 50 la sută 
fată de numărul școlarilor 
din cei 75 de ani de re
gim colonial ?

tine unui portughez ; armele automa
te și vătafii care păzesc pe munci
torii negri sînt, de asemenea, ai 
acestuia.

Imagine tipică pentru Angola de as
tăzi : munca istovitoare sub soarele 
arzător aparține angolezilor ; planta
ția de cafea pe care lucrează apar-

Grota de pe
(Urmare din pag. IlI-a)

duzini de pești de toate soiurile, iar 
în cealaltă mînă avea un harpon 
— unealta lui de pescuit. De gît îi 
atîrnau niște ochelari acvatici.

Era Kanaiama Akio. Mic, mic, dar 
un pescar la fel de destoinic ca și 
ceilalți. Pe fața lui încruntată citeai 
dîizenia unui bărbat în toată firea. 
La chemarea tatălui veni fuga și, 
gol cum era, se așeză în nisip în 
fața învățătoarei. Din părul ud i se 
prelingeau picături de apă.

învățătoarea se uita cu durere în 
suflet la copil și la părintele lui. Nu 
mai văzuse niciodată atîta sărăcie. 
Să nu fi fost sănătoși și căliți fizi
cește, n-ar fi putut rezista unui a- 
semenea trai. în grota care le ser
vea drept locuință nu aveau nimic 
în afară de rogojinile pe care dor
meau, plăpumile cu care se înve
leau, un ceaun pentru fiert mînca- 
rea și cîteva unelte de pescuit peș
te și moluște... Organizațiile de asi
gurări sociale nu aveau habar de 
ei — acești doi oameni își duceau 
traiul lor amărît și singuratic de
parte de stat și de societate, de
parte de întreaga japonie. Trăiau 
ca doi Robinsoni, ca doi copii ai 
naturii.

Sinoda îi întinse lui Akio caietele 
și creioanele învelite în foaia de 
vinilin și-i spuse cu blîndețe că ar 
fi bine să vină la școală măcar în 
zilele cînd marea e agitată și nu 
se poate pescui. Iar cînd se vor 
organiza cursurile serale, în curînd 
probabil, va trebui să le frecventeze 
cu orice preț. Și totuși nu-și făcea 
prea mari iluzii că va fi ascultată. 
Era greu de crezut că băiatul va 
veni la școală. Cînd ești flămînd 
nu-ți arde de carte.

învățătoarea se ridică în picioare 
și-și luă rămas bun. Șederea în a- 
cesț „salon de primire" pe malul 
mării, la adăpostul stîncii și în bă
taia soarelui arzător, o tororsise și 
o sleise de puteri.

Mergea de una singură de-a lun
gul țărmului. Ii intrase nisip în

malul mării
pantofi. Cu pleoapele strînse din 
piicina luminii orbitoare din jur, Fu- 
miko se întreba cum se poate lupta 
împotriva sărăciei. Astăzi această 
problemă constituia punctul nevral
gic în învățămînt. Peste tot e sără
cie : săraci sînt și elevii și profe
sorii. Alocațiile pentru școli sînt cu 
totul insuficiente, comitetele de în
vățămînt și primăriile sînt sărace, 
lipsite de fonduri. Sărac este și mi
nisterul instrucțiunii publice... Loca
lurile școlilor se părăginesc și se 
degradează, nu sînt bani destui pen
tru utilarea lor, nu ajung banii pen
tru materialul didactic. Peste tot, 
mizerie și sărăcie.

Dar cui îi pasă ? Se spune că ele
vii au tot mai puține cunoștințe, că 
în clasele mari numărul elevilor 
scade mereu. Se spune că profesorii 
trag chiulul la cursuri. Părinții sînt 
nemulțumiți și pretind cu toată ener
gia ca învățămînlul să fie desăvîr- 
șit. iar profesorii ideali.

Prin vuietul vîntului puternic, Si
noda auzi un glas slrigînd-o : Sen
sei, sensei 1 *)

Cine s-o cheme aici, pe țărmul 
acesta pustiu ? Sinoda mergea îna
inte, cufundată în gînduri Dar auzi 
din nou. de data asta, de aproape :

— Sensei, sensei 1
Se întoarse și văzu pe băiețașul 

acela gol alergînd desculț prin ni
sipul fierbinte. Sinoda se opri

Ajungînd lîngă ea, băiatul în
trebă :

— La ce oră încep lecțiile dimi
neața ?

Cum de uitase să-i spună...
— La ora opt. în fiecare zi... O să 

poți veni ?
Copilul clătină din cap. parcă a 

încuviințare și, întoreîndu-se spre 
ea cu fundulețul gol, o luă la goa
nă înapoi. Simțeai forță în trupul lui 
mic. chiar și aici, lîngă întinderea 
de necuprins a mării.

*) Formulă de politețe cu care elevii 
se adresează profesorilor.
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în secția de montaj motoare a uzinelor metalurgice „Timpuri Noi“ din Capitală. Echipa condusă de
Ion Neagu (în fotografie, cîțiva din membrii echipei) se remarcă ații prin calitatea înaltă a lucrului pe 
care-1 execută cît și prin succesele pe care le obține în depășirea sarcinilor de producție.

(Foto : Gh. Vințilă)

Convocarea ceiui de-a! IH-lea Congres 
al Cooperației Meșteșugărești

în urma unei ședințe a Consiliu
lui UCECOM, care a avut loc re
cent, s-a hotărît convocarea celui 
de-al III-lea Congres al Cooperației 
Meșteșugărești, în zilele de 17-19 
mai 1962, cu următoarea ordine 
de zi :

Raportul de activitate al Consiliu
lui Uniunii Centrale a Cooperative-

lor Meșteșugărești ; raportul de ac
tivitate al comisiei de Revizie 
UCECOM ; adoptarea îmbunătățiri
lor aduse statutului UCECOM ; ale
gerea organelor de conducere 
UCECOM.

Totodată, Consiliul a stabilit o se
rie de măsuri în legătură cu pre
gătirea și întîmpinarea congresului.

---------- o© o----------

a apărut revista „Probleme economice“nr- 3-1962

„Căile de ridicare a productivității 
muncii în creșterea animalelor” de 
FI. Ciocoiu și N. David ; „Flagelul 
șomajului de masă cronic în Romî- 
nia burghezo-moșierească” de Gh. 
Surpat.

La rubrica „Din planul de activi
tate științifică al Institutului de Cer
cetări Economice” se publică artico
lul : „Critica teoriilor burgheze cu 
privire Ia ajutorarea țărilor slab 
dezvoltate” de Șt. Ungureanu.

Alte materiale sînt .cuprinse la ru
bricile „însemnări”, „Critică și bi- 

organizării muncii în gospodăriile bliografie”, „Informații științifice” și 
agricole colective“ de C. Gruici ; „Scrisori către redacție”.

--------------- O-©•O---------------

INFORMAȚII

Numărul pe luna martie al revis
tei „Probleme economice” cuprinde 
următoarele articole : „Coexistența 
pașnică —■ cerință vitală a vremuri
lor noastre” de Iacob Adam ; „Pla
nificarea economiei naționale și fo
losirea metodelor matematice” de 
Roman Mbldovan ; „Aspecte ale a- 
plicării formelor de salarizare în 
industrie” de Ion Tulpan ; „Consi
derente în legătură cu folosirea 
legii valorii în economia socialistă” 
de I. Ițicovici ; „Dezvoltarea indu
striei ușoare în planul șesenal” de 
Alexandru Sencovici ; „Probleme ale

\

Lucrări Je mo

a or

Jernițare
C.F.R.

Pentru o politică de dezvoltare 
democratică a agriculturii“

Rezoluția adoptată de
ROMA 6 (Agerpres). — Conduce

rea Partidului Comunist Italian a 
adoptat rezoluția „Pentru o po
litică de dezvoltare democratică a 
agriculturii". Această rezoluție a 
fost publicată de ziarul „Unita“.

„Ampla mișcare a muncitorilor a- 
gricoli, dijmașilor și țăranilor ita
lieni — se spune în rezoluție — a 
silit noul guvern să ia în discuție 
această problemă.

Dar angajamentul guvernului de 
a îmbunătăți situația din agricul
tură este confuz și fățarnic... Mo
șierii și capitaliștii continuă să 
exercite o puternică presiune și se 
opun oricărei soluționări pozitive 
a problemei țărănești“.

Conducerea Partidului Comunist 
Italian relevă că politica de dez

voltare capitalistă, determinată de 
monopoluri, nu a lichidat, ci a in
tensificat ruptura dintre agricultu
ră și celelalte ramuri ale economiei 
și a ascuțit contradicțiile interne 
din agricultură.

Indignarea țăranilor își găsește 
expresia în desfășurarea unei ample 
mișcări pentru reformă agrară, care 
reunește toate păturile țărănești ce 
se pronunță laolaltă cu mișcarea 
muncitorească împotriva monopolu-

conducerea P. C. Italian
rilor, împotriva marilor latifundii și 
a capitalismului din agricultură.

în rezoluție se arată că scopul 
principal al luptei pentru trecerea 
pămîntului în stăpînirea celor care 
îl lucrează și pentru dezvoltarea a- 
griculturii, bazată pe proprietate 
țărănească, trebuie să fie lichida
rea dijmei și latifundiilor, adopta
rea de legi care să întărească pro
prietatea țăranilor asupra pămîn- 
turilor pe care le dețin, acordarea 
de ajutoare și credite de către stat, 
crearea de organe democratice 
pentru dezvoltarea agriculturii care 
să aibă dreptul de expropriere, de 
majorare a pensiilor, de transfor
mări radicale în politica investiții
lor de capital în agricultură și îm
bunătățirea asistenței sociale.

Viitorul lumii aparține 
ideologiei marxist-leniniste

CUVÎNTAREA LUI W. GOMULKA LA CONFERINȚA DE PARTID 
DIN VARȘOVIA

VARȘOVIA 6 (Agerpres). —
Agenția P.A.P. transmite : La 5 

aprilie, la conferința de partid din 
Varșovia, a luat cuvîntul Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al C.C. al 

a analizat o serie de 
politicii curente a

P.M.U.P., care 
probleme ale 
partidului.

W. Gomulka 
țime despre dezvoltarea continuă a 
exporturilor, care constituie o pro
blemă esențială a economiei națio
nale poloneze. Baza schimburilor 
noastre comerciale externe, a spus 
el, o formează comerțul cu țările so
cialiste. în același timp este necesar 
pe viitor să se dezvolte comerțul cu 
țările capitaliste, în care exportăm 
produse agricole și alimentare, pre-

Mares» revoloție latirao-ameracana 
este rnevalabslă

Acțiuni potrivnice intereselor 
Zanzibarului

• Muzeul de artă brincoveneașcă de la 
Mogoșoaia va fi închis cu începere de la 
10 aprilie pînă în ziua de 14 aprilie in
clusiv. Duminică 15 aprilie a.c. muzeul 
își reia programul obișnuit.

Cu această ocazie' se aduce la cunoș
tința publicului că orele de vizitare a 
muzeului începînd de la 1 aprilie sînt : 
miercuri, joi, vineri și sîmbătă de la o- 
rele 10 la 18, iar duminica de la orele 
9 la 19.

® La invitația Academiei R.P. Romine 
a sosit în țară prof. dr. Nanna Charlotta 
Șvartz, profesor de medicină internă la 
Institutul „Karolinska” din Stockholm,

președinte de onoare și membru fonda
tor al Societății internationale de me
dicină internă.

în timpul șederii în țara noastră, prof, 
dr. Nanna Charlotta' Șvartz va vizita ins
tituții științifice și va tine conferințe de 
specialitate.

® La tragerea Loto Central din 6 a- 
prilie 1962 au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :
16, 37, 32, 65, 51, 58, 19, 12,

Premiul special A : 16, 65, 32 ; 
special B : 
C : 89, 37,

Fond de premii : 769.265 lei. 
Tragerea

13 aprilie 1962, la Rădăuți.
•O «O---------------

De curînd în stațiile C.F.R. Man
galia, Filiași, .Eforie-sud, Comănești 
și Sovata au fost terminate lucră
rile de modernizare și reutilare a 
sălilor de așteptare. în alte 22 de 
stații C.F.R., printre care Năsăud, 
Beclean, Dej se execută sau urmează 
să înceapă lucrări de acest fel. Peste 
80 de săli de așteptare au fost do
tate cu aparate de radio și mega
foane.

Paralel, într-o serie de stații de 
cale ferată au fost construite noi fîn- 
tîni și drumuri de legătură cu șose
lele principale sau localitățile înve
cinate, au fost executate lucrări de 
canalizare și alimentare cu apă.

în toate stațiile C.F.R. de pe li
niile ferate principale au fost create 
restaurante sau bufete, săli speciale 
pentru mame cu copii mici, puncte 
sanitare etc.

O mare atenție s-a acordat și se 
acordă amenajării de parcuri și spa
ții verzi în jurul gărilor. în orașul 
Constanța, de exemplu, a fost con
struită o seră pentru aprovizionarea 
cu flori a stațiilor de pe litoral.

în total, pentru lucrări de moder
nizare și înfrumusețare a stațiilor 
C.F.R. au fost alocate peste 22 mi
lioane

Aceste cereri hotărîte au neli- 
serios Ministerul Coloniilor al 
Britanii. Anglia face totul pen- 
menține sub influența sa a- 

africană din oceanul

lei.
(Agerpres)

LONDRA 6 (Agerpres). — Confe
rința de la Londra în problema Cons
tituției Zanzibarului, care a durat 
două săptămîni, a eșuat.

Reprezentanții partidelor politice 
ale Zanzibarului au cerut la confe
rință ca acestei colonii engleze să i 
se acorde independența încă în anul 
1962. 
niștit 
Marii 
tru a
ceasta insulă 
Indian, pe care o consideră impor
tantă din punct de vedere strategic.

în timpul conferinței, reprezentan
ții englezi au recurs la tactica încer
cată „dezbină și stăpînește“. Ei au 
folosit divergențele dintre partidele 
politice ale țării — Partidul naționa
list și Partidul popular din Pemba și 
Zanzibar, care formează coaliția gu
vernamentală, pe de o parte, și parti
dul de opoziție „Afro-Shirazi Union“, 
pe de altă parte. La baza acestor di
vergențe stau neînțelegerild rasiale 
și naționale ațîțate în decurs de mai 
mulți ani de colonialiști.

Ministrul Coloniilor, Maudling, a 
cerut, sub formă de ultimatum, ca 
reprezentanții Zanzibarului să ajungă 
la un acord în două zile.

La ședința din 5 aprilie a conferin
ței, Maudling a informat că, întrucît 
reprezentanții partidelor politice nu 
și-au putut rezolva contradicțiile, gu
vernul englez refuză să stabilească 
data proclamării atît a autocondu- 
cerii interne, cît și a independenței 
depline a Zanzibarului.

. . ...... ■' •

Fidel Castro despre sarcinile Uniunii Tinerilor 
Comuniști

HAVANA 6 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în seara zilei de 4 aprilie 
la mitingul festiv al tineretului cu 
prilejul încheierii lucrărilor primului 
Congres național al Uniunii Tineri
lor Comuniști, Fidel Castro, prim- 
secretar al Organizațiilor Revoluțio
nare Integrate și prim-ministru al 
Cubei, s-a ocupat de sarcinile acestei 
uniuni. Generației tinere, a spus el, 
i-a revenit,, marea fericire de a cons
trui socialismul și apoi comunismul. 
Noi am înfăptuit revoluția și sîntem 
convinși că voi o veți continua.

Fidel Castro a subliniat în conti
nuare că la intrarea în Uniunea Ti
nerilor Comuniști criteriul de bază 
îl vor constitui calitățile, și meritele 
personale ale fiecărui tînăr sau tî- 
nără. A fi tînăr comunist înseamnă 
a fi un exemplu în toate privințele 
— exemplu în muncă, în învățămînt, 
în comportare, în relațiile cu tovarășii, 
a fi hotărît să-ți sacrifici viața pentru 
patrie și revoluție, a fi astfel îneît 
poporul să spună : Iată acesta este 
un adevărat tînăr comunist, poți 
avea încredere în el.

Uniunea Tinerilor Comuniști, a de
clarat în continuare Castro, este o

asociație absolut liberă a tinerilor 
revoluționari. Nimeni nu este obli
gat să intre în această uniune, unde 
nu există nici un fel de privilegii, 
îngîmfare și înfumurare, dar unde 
există în schimb abnegație, noblețe și 
autocontrol.

Fidel Castro s-a ocupat în conti
nuare de ascuțirea contradicțiilor im
perialismului în America Latină. în 
America Latină, a spus el se în
fruntă două forțe: imperialismul și 
mișcarea de eliberare națională a po
poarelor. Drept exemplu al ascuțirii 
luptei între aceste două forțe, F. Cas
tro a citat recentele evenimente din 
Argentina și Ecuador.

în încheierea cuvîntării sale, Fidel 
Castro a arătat că ascuțirea contra
dicțiilor imperialismului în America 
Latină înseamnă apropierea revolu
ției. Ne aflăm, a spus el, în ajunul 
marii revoluții latino-americane; po
poarele au ales în mod clar și pre
cis calea eliberării de sub imperia
lism, feudalism și exploatare. Marea 
revoluție latino-americană este ine
vitabilă și nici o forță a imperialis
mului nu este în stare să o oprească.

cum și materii prime — în primul 
rînd cărbune. El a arătat că este ne
cesar totodată să se urmărească o 
modificare a structurii exporturilor, . 
în primul rînd în direcția sporirii 
ponderii mașinilor, utilajelor și a 
altor produse industriale.

W. Gomulka a declarat că lăr
girea producției destinate exporturi
lor, dezvoltarea întregii industrii și 
organizarea producției de tipuri noi 
de utilaje și fabricate sînt strîns 
legate de progresul tehnic. Țările 
socialiste — a spus el — își propun 
ca țel să depășească țările capita
liste în întrecerea pașnică. Se în
țelege că acest lucru nu poate fi 
obținut fără un progres rapid în 
domeniul tehnicii.

O sarcină a activiștilor de partid, 
a arătat în continuare vorbitorul, a 
presei de partid și a celorlalte mij
loace de propagandă o constituie 
lămurirea clară, marxistă, activă, a 
situației de pe arena internațională. 
Viitorul lumii ne aparține nouă, 
ideologiei noastre, a spus W. Go
mulka. Marxism-leninismul este for
ța care exercită o influență hotărî- 
toare asupra destinelor epocii noa
stre.

Ideologia lumii capitaliste este an
ticomunismul. Sub acest steag fățar
nic țările capitaliste luptă împotriva 
propunerilor Uniunii Sovietice și ale 
celorlalte țări socialiste în problema 
dezarmării, împotriva propunerilor 
care pornesc de la faptul că războ
iul nu este inevitabil, că unica pers
pectivă acceptabilă este coexistența 
pașnică.

în condițiile existente în lume, a 
subliniat W. Gomulka, unitatea ță
rilor socialiste este pentru noi pro
blema cea mai importantă. Forța 
lor comună constituie cea mai bună 
chezășie a întăririi frontului păcii.

«

51, 19, 58 I Premiul 
10.

10, 89. 
Premiul 
special

următoare va avea loc vineri

Crește producția de turbine
aceeași
anului

trimestru din
ei au realizat

.>

Pentru a sprijini pe 
petroliști în extinderea 
forajului ou turbina, 
™->todă care mărește 

jza de săpare a 
sondelor și contribuie 
la. reducerea prețului 
de cost, constructorii 
de mașini au sporit 
producția turbinelor.

peri-
1961,

Contracte

raj pentru mari adîn- 
cimi.

Atît la instalațiile de 
foraj cît și la turbine 
au fost aduse noi per
fecționări, care ccu îm
bunătățit simțitor ca
racteristicile tehnico- 
economice de exploa
tare.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I-a)

tități importante de poplinuri și țe
sături pentru impermeabile, sau 
despre țesătoria din Bd. Armatei 
Sovietice din Capitală, care nu și-a 
respectat obligațiile de livrare la 
firuri.

ze-

ai
c..xar

Mărimi, culori
sînt scăpări din vedere 
neglijențe și în ceea

sau 
ce 

privește respectarea sortimentului 
de numere și culori la mărfu
rile livrate de unele întreprin
deri. Ce spune, lÂmăoară, tabe
lul livrărilor din ianuarie și fe
bruarie ale Fabricii de tricotaje 
din bumbac București, la un pro
dus foarte căutat cum sînt panta
lonii de trening pentru copii ? La 
o singură livrare au lipsit _ com
plet din sortiment primele două mă
rimi, la altă livrare — ultimele două 
numere. Și în cadrul aceleiași mă
rimi s-au livrat odată 170 de bucăți, 
altă dată... 20, apoi 220. Este nece
sar ca însăși întreprinderile produ
cătoare, dar mai cu seamă organele 
de recepție ale comerțului, să dea 
dovadă de mai mare exigență în 
ceea ce privește respectarea între
gului sortiment de numere și 
culori contractat, să nu neglijeze 
această latură importantă a înda
toririlor ce le revin. Pentru evi
tarea deficiențelor de acest fel, 
ar trebui să fie revizuite și

Față de 
oadă a 
în primul 
acest an
în plus 47 de astfel de 
agregate.

Metalurgiștii au pro
dus, de asemenea, a- 
proape de două ori mai 
multe instalații de fo-
---------------O ©O— 

și

acele -prevederi — datînd din anul 
1958 — care reglementează livrările 
din sectorul de tricotaje-confecții. 
Aceasta ar corespunde situației reale 
căci, după cum se știe, tot mai 
multe fabrici livrează mărfurile prin 
tranzit organizat, direct unităților 
cu amănuntul ale comerțului. Cine 
dacă nu înșiși producătorii, trebuie 
să le asigure sortimentul necesar la 
fiecare lot de marfă și nu abia la 
sfîrșitul trimestrului ?

★

Ne aflăm în perioada cînd indus
tria și comerțul pregătesc încheie
rea contractelor pentru a doua ju
mătate a anului. în legătură cu a- 
ceastă acțiune de răspundere este 
necesar să fie examinate cu atenție 
toate aspectele îndeplinirii prevede
rilor contractuale în primul trimes
tru. Deficiențele ivite pot fi soluțio
nate nu prin justificări și explicații, 
ci prin măsuri concrete și operative, 
bine chibzuite, luate în comun de 
industrie și comerț. O condiție im
portantă este ca industria să răs
pundă cît mai operativ cerințelor co
merțului, îndeosebi la acele mărfuri 
la care sortimentul este foarte va
riat, iar cererea populației mai pu
ternic influențată de sezonalitate, 
modă etc. Angajamentele contrac
tuale sînt angajamente față de cum
părători și pentru respectarea aces
tora trebuie luate din timp măsurile 
necesare în întreprinderile furni
zoare.

Personalități marcante din Ecuador 
condamnă ruperea relațiilor cu Cuba

QUITO 6 (Agerpres). — Agenția 
Prensa Latina transmite declarațiile 
unor cunoscute personalități din 
viața publică a Ecuadorului, în le
gătură cu hotărîrea președintelui 
Arosemena de a rupe, la cererea mi
litărilor, relațiile cu Cuba.

Manuel Agustin Aguirre, vicerec
tor al Universității din Quito, a de
clarat că „relațiile cu Cuba au fost 
rupte nu de poporul ecuadorian, ci 
de camarila oligarhică și antipopu
lară”. Aguirre a calificat ruperea 
relațiilor drept „unul din cele mai 
umilitoare și rușinoase acte din is
toria țării".

Odilio Aguilar, președintele Uni
unii naționale a învățătorilor, a spus 
că ruperea relațiilor cu Cuba „în-

Vești din țările socialiste

producfie Sta-

care unește 
cu condiții de 
asemănătoare,

Reportaj din Stavropol

scamnă a izola 
de ansamblul națiunilor libere, civi
lizate și culte și a-1 îndepărta de 
contactul cu noile idei și culturi”. 
Criticînd atitudinea guvernului, el 
a spus că acesta „se supune forțelor 
reacționare și planurilor Departa
mentului de Ștat”.

Milton Burbano, președintele Fe
derației studenților universitari, a 
calificat acțiunea lui Arosemena 
drept „rezultatul dictatului militari
lor care guvernează astăzi țara și 
care ascultă de ordinele imperialis
mului și ale burgheziei clericale și 
conservatoare”. Burbano a spus ca 
ruperea relațiilor cu Cuba nu va 
duce decît la accelerarea „marelui 
proces revoluționar care se contu
rează în țară, deoarece poporul 'în
țelege că este vorba de o manevră 
a oligarhiei guvernante, menită să 
țină în frîu masele populare care 
cer rezolvarea gravelor probleme 
sociale și economice ale țării”.

poporul ecuadorian

Noul guvern argentinian 
nu a putut fi 

completat
BUENOS AIRES 6 (Agerpres). — 

Noul guvern argentinian încă nu a 
putut fi completat. De abia la 5 a- 
prilie a putut fi numit noul ministru 
al Afacerilor Externe în persoana 
dr. Mariano Drago. în schimb, pre
ședintele Guido nu poate găsi can
didați pentru postul de ministru al 
Economiei. Agenția U.P.I. relatează 
că președintele a convocat o confe
rință a experților în problemele e- 
conomice, pentru a examina situa
ția. în tot cursul zilei de 5 aprilie, 
sursele oficiale au declarat că Fre
derico Inedo acceptase acest post 
dar, la ceremonia instalării noilor 
miniștri, acesta nu s-a prezentat.

Agenția France Presse anunță că 
candidații aleși ai partidului justi- 
țialist — mișcarea peronistă — au 
ținut o reuniune în care au hotărît 
să nu-și ocupe posturile în care au 
fost aleși la recentele alegeri legis
lative atîta timp cît guvernatorii 
peroniști, destituiți de Frondizi, 
nu-și vor fi luat în primire func
țiile. Reuniunea a adoptat o rezolu
ție, cerînd lansarea unei campanii 
populare de apărare a voinței po
porului exprimată la ultimele ale
geri și pentru a obține abrogarea 
decretelor de anulare a rezultatului 
alegerilor. De asemenea, la reuniune 
s-a hotărît să se stabilească con
tacte cu celelalte grupări politice și 
sociale în vederea stabilirii unei ac
țiuni comune împotriva .decretelor 
antipopulare.

-o© o-

Ziarele sovietice publică materiale 
despre activitatea direefiilor teri
toriale de producfie, înființate în 
U.R.S.S., ca urmare a hotărîrii adop
tate de Plenara din martie a C.C. 
al P.C.U.S.

lată Ge relatează corespondentul 
din Stavropol al ziarului „Soviet- 
skaia Rossia" în reportajul său des
pre activitatea, în aceste prime zile 
de la înfiinjare, a Direcției terito
riale de producfie colhoznico-sov- 
hoznică din ținutul Stavropol.

Agronomul Alexandr Dmitrievici 
Budîka a lucrat pînă acum la comi
tetul de ținut al P.C.U.S., iar înainte 
ca director de S.M.T. și președinte 
de colhoz. Acum și-a luat în pri
mire noua muncă la direcția terito
rială de 
vropol.

Direcția, 
trei raioane 
climă și sol 
are 11 colhozuri și 9 sov
hozuri, specializate în 
producția de cereale, le
gume și creșterea anima
lelor. Toți specialiștii di
recției au fost încadrați 
și au început să lucreze. 
Cinci dintre ei, cei mai 
bine pregătiți, fac parte 
din grupul de inspeefori- 
organizatori. înfr-un 
rou, cîțiva tovarăși stu
diază planul de pro
ducfie și financiar pe anul 
1962, insistînd asupra
structurii suprafefelor 
sămînfafe și analizînd 
ce măsură asigură ea 
ținerea producției 
xime la hectar. De pildă, 
colhozului „Lenin" i se 
propune să cultive mei și 
imediat i se repartizează 
cantitatea necesară de se- 
minfe. In colhozuri și 
sovhozuri a plecat de ase
menea grupul de specia
liști care se va ocupa de 
problemele de zootehnie.

Un alt grup de agronomi a plecat 
într-un raion rămas în urmă cu în- 
sămînfările pentru a da ajutor.

La direcjie sună mereu telefonul: 
Sovhozul Mejdurecensk anunjă că 
are un surplus de cartofi. I se răs
punde fără întîrziere care dintre 
colhozuri sau sovhozuri au nevoie 
de cartofi de sămînjă și ce canti
tate. Din satul Olghinsk se anunjă 
că a crescut simfitor producția de 
lapte și nu sînt bidoane suficiente. 
Problema e rezolvată în cîteva 
nute. „Selhozfehnica" anunjă 
poate vinde bidoane.

Noul organ de conducere își 
figă repede autoritatea și pe bună 
dreptate : operativitatea în rezol
varea sarcinilor a devenit principala 
trăsătură a stilului său de muncă.

cu tranxistori
ÎN LUMEA 

CAPITALULUI Efecte ale automatizării

mi
că

cîș-

Colectivul biroului experimen
tal de proiectare al uzinei „Tes
la" din Pardubice a realizat pro
totipul experimental al primului 
televizor cehoslovac cu tranzis- 
tori.

Dimensiunea ecranului noului 
televizor este de 43 cm în diago
nală. Televizorul, care va fi por
tativ, poate funcționa la rețeaua 
de curent electric și cu baterii 
consumînd aproximativ o șesime 
din cantitatea de energie consu
mată de un televizor

Producția în serie a 
televizorului cu tranzis- 
tori va începe la sfîrși- 
tul septenalului.

normal.

bi

La Turow, în R. P. Polonă a lost descoperit un zăcă- 
mînt de lignit la suprafața pâmîntului evaluat la 
peste un miliard de tone. Astăzi se construiește aci un 
mare combinat energetic care va folosi ca materie 
primă lignitul. în fotografie : Un aspect de pe șantie
rul din Turow.

Construcții 
de locuințe
Construcția de locu

ințe se desfășoară pe 
scară largă în R. P. 
Mongolă, atît în orașe 
și centrele regionale, cît 
și la sate. Datorită grijii 
partidului și guvernulùi, 
pentru 
sate se 
an tot 
ințe și 
culturale.

Direcțiile de construc
ții ale aimacurilor (uni
tăți administrativ-teri- 
toriale) au depășit pla
nul pe anul 1961 cu 8,1 
la sută și au dat în ex
ploatare case de locuit 
și obiective cultural-so- 
ciale în suprafață totală 
cu 34,5 la sută mai mare 
decît în 1960.

populația de la 
construiesc an de 
mai multe locu- 
institutii social-

Sub titlul „Sîntem oare 
pregătiji pentru auto
matizare ?", ziarul „DIE 
WELT" din Hamburg 
scrie într-o corespon
dență din Washington :

„De curînd președin
tele Kennedy a decla
rat că „cea mai mare 
încercare a anilor '60 
în interiorul țării“ va fi 
menținerea folosirii de-, 
pline a brațelor de 
muncă, în condițiile, 
automatizării, care în
lătură din ce în ce mai 
multe slujbe. In pre
zent, automatizarea a 
determinat pierderea a 
1,8 milioane slujbe pe 
an.

Declarația președin
telui S.U.A. nu a fost o 
exagerare. Prin 
spectiva unui 
structural a 
de oameni, 
rămîne la 
progresului tehnic,"care 
vor fi inutili, societatea 
americană, și odată cu 
ea sistemul economic 
capitalist se află într-o 
situație tot mai critică.

...Această evoluție 
este destul de înfrico
șătoare. Mașinile nu 
au înlocuit numai pe 
muncitori, ci au preluat 
și funcții mai 
în producție, 
conduc alte mașini, da
torită cărui fapt fabrici 
întregi lucrează auto
mat, cu puține controa
le automate suprave
gheate de un mic nu
măr de tehnicieni.

In comparație cu si
tuația 
ani în 
mîinii 
roase 
metalurgică, carbonife
ră și de construcții, 
reușesc să facă față 
cu un număr infinit mai

per- 
șomaj 

milioane 
care vor 
marginea

mic de muncitori ma
nuali și funcționari, în 
condițiile unei produc
tivități mult mai mari.

Perioada de trecere 
va aduce grave încor
dări sociale. Este în 
■contradicție cu firea o- 
menească ca o parte 
din ce în ce mai mare 
a societății să se vadă 
condamnată la inac
tivitate, care pentru

Răsfoind 
presa străină

își găsește ex- 
în șomaj și 
de asigurare 
pînă ce statul 
hotărî poate 
să subvențio-

început 
piesia 
pomeni 
minimă, 
se va 
cîndva
neze odihna impusă a 
muncitorilor industriali.

Dacă sociologii, care 
acum zece ani prezi
ceau că populația ame
ricană va descrește, ar 
fi avut dreptate, auto
matizarea nu ar fi de
venit o chestiune gravă 
așa cum este ea astăzi, 
în loc ca prezicerile să 
se adeverească, înce
pînd din 1965 în Ame-

mai bine această stare 
de fapt decît contradic
ția că Ia un număr de 
4,5 milioane șomeri e- 
xistă nenumărate slujbe 
libere pentru care nu se 
găsește mînă de lucru, 
deoarece lipsește pre
gătirea necesară.

Aici este fără îndoia
lă vorba despre un eșec 
al societății. Ea se 
dovedește a fi prost 
pregătită în probleme
le automatizării. Ten
dința spre o cultură 
mai înaltă pentru toți, 
împletită cu neglijarea 
școlilor de specialitate, 
a școlilor de meserii, a 
determinat uluitoarea 
situație că circa un mi
lion de semiadulți, 
care înaintea încheierii 
cursurilor superioare 
ies din școală din anu
mite motive, nu au nici 
un fel de ocupație pen
tru că nu au învățat o 
meserie și pentru că nu 
pot găsi un loc de uce
nic ; în același timp, 
economia nu mai are 
nevoie de ei în calita
te de muncitori ne ca
lificați sau semicalifi- 
cați.

America este de pe 
acum singura țară din 
lume în care un număr 
mai mare de oameni 
decît numărul muncito
rimii industriale globa
le trăiește de pe urma 
unor profesii și servicii 
cu totul ocazionale. Cea 
mai mare cotă-parte 
din șomajul de lungă 
durată îl dau acei care 

de 
sută 
sută 
sub

înalte i*
Mașini iica vor trăi an de an 

patru milioane de oa
meni mai mult. In de
cursul acestui deceniu, 
26 de milioane de oa
meni vor fi în căutare 
de lucru.

Automatizarea duce 
la . creșterea nivelului 
minimal calitativ, iar 
sub acest nivel rămîn 
milioane de oameni, 
mai ales tineri. Ei ră
mîn pradă șomajului 
sau șomajului parțial. 
Nimic nu oglindește

zecede acum 
domeniul cererii 
de lucru, nume- 
industrii, ca cea

durată îl dau acei 
nu au o pregătire 
specialitate ; 25 la 
sînt negri și 20 la 
muncitori tineri 
vîrsta de 25 de ani".
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Cuvîntarea rostită de Waldeck Rochet la radioPENTRU REALIZAREA UNII ACORD CU PRIVIREConferinței
Geneva

GENEVA (de la trimisul special 
Agerpres, N. Puicea). — Cea de-a 
16-a ședință plenară a Comitetului 
pentru dezarmare, care a avut Ioc 
la 6 aprilie, a fost consacrată dis
cutării în continuare a proiectului 
de tratat cu privire la dezarmarea 
generală și totală. în cursul ședin
ței au luat cuvîntul reprezentanții 
R. S. Cehoslovace, Angliei, U.R.S.S., 
Italiei, Etiopiei, Indiei și S.U.A.

După cum se știe, în această pro
blemă Comitetul are în față _ două 
documente : proiectul sovietic al 
tratatului și proiectul american in
titulat „Schiță de plan".

în cursul ședinței au reieșit însă 
două moduri diferite de a aborda 
problema. în timp ce reprezentanții 
Cehoslovaciei și Uniunii Sovietice 
și-au consacrat cuvîntările unei a- 
nalize și comparații amănunțite a 
capitolelor corespunzătoare ale ce
lor două documente, delegații pu
terilor occidentale au încercat să 
transforme ședința într-o dezbatere 
asupra procedurii, insistînd asupra 
discutării mai întîi a unui număr 
de probleme de principiu înainte 
de a se trece la redactarea artico-

lelor tratatului. Acest lucru nu ur
mărește decît să întîrzie discutarea 
în fond a problemelor și, ridicînd 
piedici artificiale, să prelungească 
mai mult decît este necesar lucră
rile conferinței.

Răspunzînd delegaților. occiden
tali, reprezentantul sovietic V. A. 
Zorin s-a ridicat împotriva acestei 
tentative de a face să regreseze lu
crările Comitetului. V. A. Zorin a 
arătat că delegația sovietică nu 
este de acord să înceapă examina
rea unor probleme separate, des
prinse din contextul tratatului, de
oarece aceasta nu poate decît să 
dezorganizeze sistemul normal de 
lucru al Comitetului.

în cuvîntarea sa reprezentantul 
Etiopiei a ' remarcat că între cele 
două documente supuse Comitetu
lui există numeroase puncte comu
ne, Și el și-a exprimat părerea că 
în munca sa Comitetul trebuie să 
urmeze procedura deja stabilită.

Examinarea articolului întîi al 
proiectului de tratat va fi reluată 
la 10 aprilie. La 9 aprilie, urmează 
să aibă loc o ședință a Comitetului 
plenar.
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Un bilanț al răspunsurilor date
la scrisoarea lui U Thant

Nr. 5491

înseamnă NU - fasciștilor din 0. A. S.

LA INTERZICEREA EXPERIENȚELOR NUCLEARE
Mesajul Iui N. S, Hrușciov cadre primul ministru al Japoniei H, Ikeda

NEW YORK 6 (Agerpres). — La 
Nev; York a fost dat publicității ra
portul secretarului general provizo
riu al O.N.U., U Thant, în problema 
preîntîmpinării răspîndirii continue 
a armei nucleare și a creării de zone 
denuclearizate.

După cum -ș-a mai anunțat, la 4 
decembrie 1961 Adunarea Generală 
a O.N.U. în pofida rezistenței blo
cului occidental, a adoptat cu o ma
joritate zdrobitoare de voturi o re
zoluție- prin care secretarul general 
provizoriu a fost împuternicit să 
afle punctul de vedere al guverne
lor țărilor-membre ale O.N.U. în 
legătură cu condițiile în care țările 
care nu posedă arma nucleară ar fi 
gata să-și asume "obligații concrete 
de a nu produce, dobîndi sau am
plasa această armă pe teritoriul lor.

Rezoluția îl obliga pe secretarul 
general provizoriu al O.N.U. să pre
zinte un raport în legătură cu a- 
ceastă problemă Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare cel mai tîrziu la 
1 aprilie anul curent.

în baza acestei rezoluții, U Thant 
a adresat la 2. ianuarie 1962 o scri
soare tuturor guvernelor țărilor- 
membre ale O.N.U.

Raportul secretarului general pro
vizoriu al O.N.U. conține, deocam
dată, răspunsurile guvernelor a 44 
de țări membre ale O.N.U., precum 
și comunicarea guvernului R.D.G., 
care, deși nu este membru al O.N.U., 
totuși a găsit necesar să aducă la 

■ cunoștința O.N.U. punctul său de ve
dere în legătură cu o problemă atît 
de importantă.

Din 45 de țări care au trimis răs
punsul Ia scrisoarea iui U Thant, 22

de țări, a căror populație reprezintă 
cea mai mare parte a omenirii, și-au 
exprimat hotărîrea de a-și asuma 
obligații internaționale de a nu pro
duce și a nu dobîndi, prin nici un 
fel de mijloace, arma nucleară, pre
cum și de a nu admite pe viitor am
plasarea ei pe teritoriul lor. Prin
tre aceste țări se numără țările so
cialiste, Austria, Afganistanul, Bir- 
mania, India, Cambodgia, Cipru, Ni
geria, Sierra-Leone. Finlanda, Chile, 
Suedia și alte state.

în răspunsurile guvernelor țărilor 
ideea 

este 
re- 

o- 
lor 
pe 

po-

N.A.T.O. și ale aliaților lor, 
creării zonelor denuclearizate 
categoric respinsă. Aceste țări 
fuză, de asemenea, să-și asume 
bligația de a nu pune teritoriul 
la dispoziție pentru amplasarea 
viitor a armei nucleare. Această 
ziție este explicată prin „necesitatea 
de a întări apărarea” și „de a ob
ține dezarmarea generală și totală” 
deși, pentru oricine este clar că îm
piedicarea răspîndirii armei nu
cleare ar putea contribui la întări
rea securității internaționale și ar 
însemna un pas important pe dru
mul spre realizarea dezarmării ge- 
lîerale și totale.

Consiliul 
agresive

ÖC
alt
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De ce s-au enervat 
autoritățile de la Bonn
BERLIN 6 (Agerpres). —
Autoritățile de la Bonn au protes

tat împotriva includerii 
montele O.N.U. a scrisorii adresată 
secretarului general provizoriu 
O.N.U de L. Bolz, ministru al 
cerilor Externe al R.D.G., prin 
guvernul R.D.G. a declarat că 
gata să renunțe la obținerea, 
ducția și amplasarea armei nuclea
re pe teritoriul R.D.G., precum și la 
dreptul de a dispune de această 
armă, cu condiția ca Germania oc
cidentală să renunțe de asemenea 
la aceasta și să garanteze respecta
rea acestui angajament.

Un purtător de cuvînt. al Ministe
rului Afacerilor Externe al R.D.G. 
a făcut o declarație în care a res
pins ..protestul Bonnului, La Bonn, 
se' spune în declarație — se mani
festă o vădită enervare tocmai da
torită faptului că includerea scri
sorii R.D.G. în documentele O.N.U. 
dovedește limpede întregii lumi care 
din cele două state germane se pro
nunță pentru pace și dezarmare, 
care reprezintă interesele naționale 
ale poporului german,

în docu-

al 
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MOSCOVA 6 (Agerpres). — Reluarea experiențelor de către S.U.A. 
și Anglia va forța, firește, Uniunea Sovietică să ia măsurile de răspuns 
corespunzătoare necesare asigurării securității sale și menținerii păcii", 
se arată. în mesajul de răspuns al lui N. S. Hrușciov adresat primului 
ministru al Japoniei, Hayato Ikeda.
Mesajul a fost remis la 6 aprilie 

primului ministru al Japoniei de 
către Nikolai Federenko, ambasado
rul U.R.S.S. la Tokio.

„S.U.A. și aliații lor din N.A.T.O., 
se spune în mesaj, sînt acei care 
ridică obstacole în calea spre reali
zarea unui acord cu privire la înce
tarea experiențelor cu arma nu
cleară“.

N. S. Hrușciov amintește că gu
vernul sovietic se pronunță perma
nent nu numai pentru încetarea ex
periențelor, ci și pentru interzi
cerea totală a armelor nucleare, 
pentru distrugerea tuturor stocuri
lor de aceste arme. în această pro
blemă, arată N. S. Hrușciov, dorin
țele poporului japonez ca și ale tu
turor celorlalte popoare iubitoare de 
pace, „coincid întru totul cu proprii
le noastre năzuințe“.

N. S. Hrușciov a subliniat că gu
vernul sovietic a făcut și va face 
tot ce depinde de el pentru reali
zarea unui acord cu privire la in
terzicerea experiențelor nucleare. 
Dar numai dorința și hotărîrea unei 
părți nu sînt suficiente. „După cum 
se spune, cu o singură mînă nu poți 
bate din palme'T

Șeful guvernului sovietic scrie 
că pentru exercitarea unui control 
asupra interzicerii experiențelor cu 
arma nucleară sînt pe deplin sufi
ciente mijloacele naționale de de
tectare. Orice explozie nucleară se 
află de pe acum sub controlul mul
tor state și nu este nevoie de nici 
o inspecție internațională specială 
în acest domeniu. Reprezentanții 
S.U.A. și Angliei continuă însă dis
cuțiile cu privire la instituirea unui 
control internațional asupra încetă
rii experiențelor.

Guvernul S.U.A., a amintit N. S. 
Hrușciov, a declarat într-o formă 
ultimativă că dacă nu se va încheia 
un acord care să-i dea dreptul să 
aibă — sub forma controlului asu-. 
pra experiențelor — o rețea de spio
naj pe teritoriul U.R.S.S. și al altor 
state iubitoare de pace, S.U.A. in
tenționează să efectueze în luna a- 
prilie proiectatele explozii în atmos
feră.

„După cîte am înțeles, domnule 
prim-ministru, în mesajul dv. vă so
lidarizați de fapt cu sus-menționata

declarație a guvernului S.U.A., în
cercați să justificați într-un fel oare
care acțiunile puterilor occidentale, 
să aruncați vina pe alții“.

Experiențele pe care le-a efectuat 
Uniunea Sovietică, a arătat N. S. 
Hrușciov, au fost de la bun început 
măsuri de răspuns impuse la care a 
fost nevoită să recurgă pentru a-și 
asigura propria securitate și secu
ritatea celorlalte popoare în condi
țiile cursei înarmărilor nucleare, 
dezlănțuită de puterile occidentale.

N. S. Hrușciov a subliniat că în
ceputul lucrărilor Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare „nu poa
te fi considerat, din păcate, drept 
un început încurajator". Reiese din 
nou, arată N-. S. Hrușciov, că pu
terile occidentale nu vor să renun
țe la politica cursei înarmărilor pe 
care o duc. Se creează impresia că 
prin poziția lor ele urmăresc, ca și 
de data aceasta, să nu se ajungă la 
un acord nici în domeniul dezar
mării generale și totale, nici în 
meniul încetării experiențelor 
cleare.

N. S. Hrușciov a subliniat că în
-O® O—

problema încetării experiențelor și 
interzicerii armei nucleare se poa
te ajunge Ia un acord încă de pe 
acum fără nici o amînare, fără să 
se aștepte pînă cînd se va realiza, 
însfîrșit, un acord cu privire la de
zarmarea generală și totală. Calea 
spre aceasta a fost deschisă de pro
punerile guvernului sovietic din 28 
noiembrie 1961.

N. S. Hrușciov l-a asigurat pe pri
mul ministru al Japoniei că de în
dată ce S.U.A. și aliații lor vor dori 
într-adevăr să se ajungă la un a- 
cord în problema încetării experien
țelor nucleare, ei se vor bucura și 
de sprijinul deplin al guvernului 
sovietic și de hotărîrea sa de a pune 
capăt pentru totdeauna acestor ex
periențe.

După cît se vede însă, a conti
nuat N. S. Hrușciov, ei nu doresc 
un asemenea acord. Vorbind des
chis, S.U.A. și aliații lor umblă cu 
diverse tertipuri, socotind că au 
de-a face cu oameni nepricepuți în 
politică. Ei nu intenționează cîtuși 
de puțin să-și revizuiască hotărîrea 
cu privire la reluarea experiențe
lor și depun toate eforturile doar 
pentru a atenua indignarea provo
cată în rîndul popoarelor dé aceas
tă hotărîre, pentru a face prelucra
rea psihologică corespunzătoare 
opiniei publice.

PARIS 6 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la posturile de radio fran
ceze în legătură cu referendumul 
care va avea loc în Franța în ziua 
de 8 aprilie, Waldeck Rochet, se
cretar general adjunct al P.C. Fran
cez, a subliniat că, în cadrul ’re- 
ferendumului din 8 aprilie, comu
niștii spunînd „Da — păcii“, „Da 
— acordurilor de la Evian" vor a- 
proba de fapt propria lor politică, 
lupta lor de șapte ani pentru tra
tative. „A spune „Da — păcii“, a 
declarat W. Rochet, înseamnă, de 
asemenea, a spune „Nu" fasciștilor 
din O.A.S., care fac încercări dispe
rate pentru a torpila acordul cu 
privire la încetarea focului în Al
geria... De aceea, după referendu
mul de Ia 8 aprilie vom continua 
lupta pentru respectarea acorduri
lor de la Evian și promovarea poli
ticii de prietenie și colaborare cu 
poporul algerian, pentru pedepsirea

necruțătoare a criminalilor din 
O.A.S., pentru arestarea și darea în 
judecată a căpeteniilor O.A.S., pen
tru scoaterea elementelor fasciste 
din armată, poliție și din adminis
trația superioară, pentru satisface
rea revendicărilor economice și So
ciale ale tuturor oamenilor mum’i, 
pentru reducerea cheltuielilor nlli- 
tare și a duratei serviciului militar, 
pentru promovarea de către Franța 
a unei politici externe de dezar
mare și coexistență pașnică, pentru 
restabilirea democrației în țară“.

„Partidul Comunist Francez, ce- 
rînd ca la referendum să se spună 
„Da" păcii în Algeria, cere tuturor 
oamenilor muncii și republicanilor 
să se unească în lupta împotriva 
fascismului și puterii personale, 
pentru democrație și pace, care sînt 
inseparabile de măreția Franței“ — 
a declarat în încheiere Waldeck Ro
chet.

Nws atentate ale bandelor 
împotriva populației algeriene

ALGER 6 (Agerpres). — Agenția 
France Presse anunță că în cursul 
zilei de 6 aprilie elementele fasciste 
ale O.A.S. au continuat activitatea 
lor criminală asupra populației 
pașnice algeriene.' Ca urmare a 
atacurilor armate au fost omorîte 
31 de persoane iar alte 7 au fost 
grav rănite. Printre persoanele care 
și-au pierdut viața în urma acestor 
atacuri se află Mohammed Hamidi, 
sub-prefect al orașului Mostaga- 
nem.

7
Agenția France Presse subliniază 

că la mai puțin de două ore după 
ce bandiții din O.A.S. l-au asasinat 
pe Hamidi, Mostaganem-ul a fost 
teatrul unui nou atentat îndreptat 
asupra primarului din Relizane, Io 
calitate situată în apropierea ora
șului Mostaganem. Primarul a fost 
rănit, iar secretarul primăriei și 
directorul departamentului cu pro 
tecția civilă au fos.t uciși..
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Sccuritiitc discută acțiunile
Izraeiuiui împotriva Siriei

(Agerpres). — Con-NEW YORK 6 
siliul de Securitate a continuat, la 
5 aprilie, discutarea cererilor Siriei 
și Izraelului în legătură cu ciocni
rile armate din regiunea lacului Ti- 
beriada.

Reprezentantul Franței, Berard, a 
luat în esență apărarea agresorilor 
izraelieni.

în cuvîntarea sa, delegatul R.A.U., 
Ez-Zayat, a dovedit cu argumente 
temeinice că evenimentele discutate 
de Consiliul de Securitate nu repre
zintă prima provocare militară din 
partea Izraelului. Ez-Zayat a subli
niat că ciocnirile armate din noap
tea de 16 spre 17 martie nu sînt in
cidente întîmplătoare de frontieră, 
ci o agresiune pusă la cale împotriva 
Siriei. EJ a respins proiectul de re
zoluție al Izraelului. Delegatul 
R.A.U. s-a pronunțat în sprijinul 
proiectului de rezoluție al Siriei, care 
cere Consiliului de Securitate să 
condamne Izraelul pentru atacul cri
minal împotriva teritoriului sirian. 
Declarațiile reprezentantului Israe
lului nu au putut să-i convingă pe 
observatorii cît de cît obiectivi 
să-și schimbe părerea că Izraelul 
poartă răspunderea exclusivă pentru 
vărsările de sînge din regiunea lacu
lui Tiberiada.

Delegatul Angliei, Patrick Dean, 
a recunoscut că atacul forțelor ar
mate izraeliene nu a fost pur și simplu 
un. „schimb de focuri“ la frontieră, 
ci o „operațiune militară întreprinsă 
în mod deliberat cu încălcarea vă
dită a obligațiilor internaționale a- 
sumate de Izrael“. El a susținut însă

că cele două părți sînt vinovate în 
egală măsură de ciocnirea de la 
frontieră.

Reprezentantul R. P. Romîne, Mi
hail Hașeganu, care a luat apoi cu- 
vîntul, a subliniat că atacul Izrae- 
lului a avut un caracter premeditat. 
El a fost pregătit anticipat, acest lu
cru reieșind chiar și din comunica
tul comandamentului forțelor ar
mate ale Izraelului în legătură cu 
această operațiune. Izraelul a încăl
cat atît Carta O.N.U., cît și acordul 
de armistițiu, iar acțiunile lui împo
triva Republicii Arabe Siria au avut 
un caracter agresiv. M. Hașeganu a 
calificat plîngerea Izraelului împo
triva -Siriei ca o încercare neînde- 
mînatică a guvernului izraelian de 
a încurca lucrurile și de a acuza de 
agresiune chiar victima acesteia.

Delegatul romîn a chemat Consi
liul de Securitate să dezaprobe acțiu
nile guvernului Izraelului și să re
comande măsuri care să oblige gu
vernul izraelian să respecte Carta 
O.N.U. și hotărîrile Consiliului de 
Securitate.

UNION MINIERE

Chombe : Cum î ! Eu sint separatist ? Eu nu lupt pentru Uniune ? 1
Desen de Eugen Taru

Chombe nu acceptă o adevărată u- 
niune intre Katanga și restul Con- 
goului.

I

Glasul rațiunii trebuie să triumfe
lin articol din „Izvestia u .

Ziarul „Izvestia" a publicat un articol 
al comentatorului Matveev în legătură 
cu intenfia S.U.A. de a începe la 15 a- 
prilie o nouă serie de explozii nucleare 
în atmosferă. Oficialități suspuse din 
S.U.A. spun că la Washington zarurile nu 
au fost încă aruncate, nu s-a dat ordinul 
să se treacă la experiențele nucleare în 
Oceanul Pacific, scrie observatorul.

Dacă astfel stau lucrurile, arată el, oa
menii de stat din Washington mai au 
timpul să-și revizuiască planurile puse la 
cale și să permită glasului rațiunii să 
triumfe asupra unor calcule evident irea
lizabile în legătură cu obținerea superio
rității militare asupra celeilalte părți.

t-

Puternică mișcare grevistă 
în Japonia

TOKIO 6 (Agerpres). — în dimi
neața zilei de șase aprilie, munci
torii din transporturile pe căi fera
te, precum și din alle companii de 
transporturi din întreaga țară au 
declarat grevă generală. Greva a 
cuprins 250.000 de muncitori care 
cer creșterea salariilor și îmbunătă
țirea condițiilor de viață și de 
muncă.

în semn, de solidaritate cu cei caie 
au declarat grevă generală, zeci de 
mii de alți muncitori din transpor
turi, precum și din alte ramuri de 
activitate au declarat 
greve parțiale, care 
complet transporturile 
importante magistrale 
S-au alăturat grevei organizate de 
sindicatele muncitorilor din trans
porturi 50.000 de muncitori din in
dustria hîrtiei, aproape 70.000 de 
muncitori din industria metalurgică 
și constructoare de mașini 
declarat o grevă de 24 de

La Yokohama muncitorii 
au declarat, de asemenea, 
generală de 24 de ore paralizînd 
totalmente încărcarea și descărca
rea navelor. în urma intervenției 
poliției militare americane și a po
liției maritime japoneze au avut Ioc 
incidente serioase.

Guvernul sovietic, scrie în continuare 
Matveev, propune ca soluționarea aces
tei probleme să se obțină călăuzindu-se 
după interesele întregii lumi, deci după 
interesele tuturor țărilor. încetarea expe
riențelor nucleare ar influența în modul 
cel mai favorabil asupra climatului inter
national și ar contribui la rezolvarea pro
blemei cardinale a dezarmării generale și 
totale.

Oamenii de stat din S.U.A. trebuie 
să-și dea seama că, începînd o nouă 
serie de explozii nucleare, ei vor pro
voca inevitabil măsuri de răspuns din 
partea Uniunii Sovietice în același do
meniu, fapt care a fost declarat în re
petate rinduri de guvernul sovietic.

Guvernul S.U.A. mai are posibilitate 
să cîniărească propunerea sovietică pri
vind încheierea unui acord în legătură 
cu interzicerea experiențelor nucleare sub 
un control pe baze naționale, arată auto
rul.
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Studenții Universității din orașul francez 
triva bandelor criminale ale O.A.S.

demonstrează împo-

în aceeași zi 
au paralizat 
pe cele mai 
ale Japoniei.
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ATENA. Peste 130.000 de greci, a- 
lungați de mizerie și șomaj, au pă
răsit în ultimii trei ani Grecia ple- 
cînd în străinătate pentru a căuta de 
lucru. Potrivit datelor statistice ofi
ciale, publicate în ziarul „Athinaiki“, 
în 1961 au părăsit țara de 2,5 ori 
mai mulți greci decît în 1959. Dacă 
în 1959 au emigrat 23.684 de per
soane, iar în 1960 — 47.768, în 1961 
au părăsit Grecia 58.837 persoane.

PEKIN. La 5 aprilie, Ia Pekin au 
început lucrările celei de-a patra se
siuni a Consiliului științific mixt so- 
vieto-chinez pentru problemele stu
dierii bazinului fluviului Amur.

Această sesiune va face bilanțul 
cercetărilor comune ale oamenilor 
de știință sovietici și chinezi în do
meniul valorificării resurselor natu
rale în bazinul fluviului Amur. 
Aceste cercetări științifice au fost 
efectuate timp de cinci ani în cadrul 
acordului sovieto-chinez, încheiat în 
1956.
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NEW YORK. Comisia pentru e- 
nergie atomică din S.U.A. a anun
țat că pe poligonul din statul Ne
vada a fost efectuată o explozie 
nucleară subterană.

■ PARIS. Prințul Suvanna Fumma 
a sosit la 5 aprilie là Paris.'La so- 
sire.'el a declarat: Poporului laoțian 

•îi este greu'să înțeleagă de ce S.U.A. • 
' continuă .să. acorde . ajutor militar 
grupului Boun Oum-Fumi Nosavan.

La întrebared. dacă intenționează' 
.să viziteze Statele:Unite, prințul Su
vanna Fumma a răspuns : Am fost 
invitat la Washington dar nu voi

--------- ---------------OoO-

CATO M A N 1 A
Indiferent despre ce era vorba 

în senatul roman, Cato cel Bătrân 
își termina discursul cu un mo
tiv devenit celebru : „...și, pe de 
altă parte. Cartagina trebuie dă- 
rîmată...". Obsesia bătrînului se
nator se datora... prosperității 
acestei cetăți care, paradoxal, ar 
fi amenințat vastul Imperiu Ro
man.

După două milenii o idee tot 
atît de fixă s-a întipărit în min
tea unor militari și politicieni 
americani. Fie că vorbesc despre 
procentul mare de șomeri, despre 
deficitul balanței de plăți sau 
despre creșterea delicventei ju
venile în S.U.A. ei conchid: „re
gimul cuban amenință emisfera 
occidentală, Cuba trebyie lichi
dată“.

Ideea fixă a succesorilor lui 
Cato îmbracă adesea, forma ac
țiunilor directe — de la incendie
rea plantațiilor de trestie de za
hăr și bombardarea fabricilor de 
către avioane ce decolau din Sta
tele Unite și pînă la organiza
rea și finanțarea intervenției ar
mate, care ■ s-a terminat cu fias- 
co-ul de la Playa Giron.

Dar nici șocul suferit atunci 
n-a lecuit mania anti-dubanismu- 
lui. în birourile Pentagonului se 
elaborează noi proiecte agresive 
împotriva Cubei și o curioasă co
incidență face ca unul din ele să

>
poarte numele lui Cato. N-a fost 
intitulat așa în memoria bătrî- 
nului senator roman. Denumirea 
vine de la inițialele pactului mi
litar pe care S.U.A. intenționează 
să-l încropească în Marea Carai
bilor și din care ar urma să facă 
parte Guatemala. Honduras. Cos
tarica, Salvador, Panama, Nica
ragua, Republica Dominicană și 
Haiti. Un pact C.A.T.O., — ca și 
N.A.T.O., ca și S.E.A.T.O. — după 
același chip și înfățișare, cu ace
eași stare civilă și năravuri.

S-a elaborat chiar și „modul 
său de întrebuințare“. Revista 
mexicană „Siglo Viente" relata 
recent că, la un moment dat, s-ar 
putea înscena un „atac“ împo
triva unei țări din America Cen 
trală de către „forțele armate ale 
Cubei". „Atacul“ ar urma să fie 
săvîrșit de contrarevoluționari 
îmbrăcați în uniforma armatei 
cubane. „Agresiunea castristă“ ast
fel regizată ar servi ca pretext 
pentru riposta „colectivă". Re
vista relatează că au și avut loc 
consultări secrete în această pri
vință între Departamentul de Stat 
și cîțiva miniștri de Externe din 
America Centrală, consultări în 
cursul cărora s-ar fi perfectat 
planul de mai sus. Iar, paralel cu 
aceasta, contrarevoluționarii oblă
duiți în S.U.A. se agită : căpete
nia lor, Miro Cardona, arăta la

o conferință de presă că „armata“ < 
lui va ataca Cuba în cursul aces- $ 
tui an; „Chicago Daily News“, ? 
scriind că sute de „voluntari“ fac < 
instrucție în Florida, adăuga că $ 
pe lingă transfugii cubani există z 
?i cetățeni americani. ( <

întregul plan a fost demascat S 
de altfel și în recentul mesaj adre- ? 
sat de reprezentantul Cubei la < 
O.N.U. secretarului general pro- > 
vizoriu, U Thant. în mesaj se re- 
latează despre intenția dușmani- < 
lor independenței Cubei de a în- y 
scena provocări în unele țări din z. 
regiunea' Mării Caraibilor pentru y 
a obține .o confirmare a repetate- > 
lor afirmații calomnioase la a- z 
dresa Cubei și a solicita „ajutor" < 
— „ceea,ce ar permite guvernu- $' 
lui S.U.A. să folosească forțele z. 
armate regulate și mercenarii din y 
diferite manete ale acestei zone.. y 
în- vederea atacării Cubei“ Z

Maniacii anticubanismului se >' 
simt poate stimulați de tragedia z. 
la care a fost supusă, la timpul < 
său, Cartagina, și uită că această y 
tragedie a premers sfîrșitul im- Z 
periului roman. De la aceste eve- y 
nimente au trecut 2.000 de ani, y 
trăim într-o altă lume, și în con- Z 
dițiile de azi, orice aventură îm- y 
potriva Cubei este sortită, eșe- Z 
cului. <«

A. BUMBAC

pînă nu se va forma 
unițtate națională.

merge acolo 
guvernul de

, CAPE CANAVERAL. Lansarea 
unei rachete de tip „Centaur“ care 
urma să aibă loc la 6 aprilie la 
Cape Canaveral a fost amînată, 
după cum transmite agenția France 
Presse, cu cel puțin 24 de ore.

: PARIS. Furtuni puternice s-au a- 
bătut asupra regiunilor .din sudul 
Franței. La Marsilia, relatează agen
ția France Presse, furtuna a parali
zat aproape în întregime activitatea 
în port. ’ Numeroase nave de pasa
geri ancorate în port au fost ava
riate.

ln cadrul programului de explorare a păturilor superioare
ale atmosferei și a spațiului cosmic

4țÂ
RT»

MOSCOVA 6. (Ageipre-s). — TASS transmite : în conformitate cu 
programul de explorare a păturilor superioare ale atmosferei și a spa
țiului cosmic, la 6 aprilie în Uniunea Sovietică a fost plasat pe orbită 
un nou satelit artificial al Pămîntului — „Cosmos-2".

Pe satelit a fost instalat apărataj științific pentru continuarea cerce
tărilor în spațiul, cosmic.

în afară de aparatajul științific, pe bordul satelitului au fost insta
late un sistem radiotelemetric cu mai multe canale, dispozitive tadio- 
tehnice pentru măsurarea traiectoriei și un post de radioemisie pe unde 
scurte care funcționează pe frecvențele 20,005 MHz și 90,0225 MHz. Po
trivit datelor preliminare, zborul satelitului se desfășoară pe o orbită 
care se deosebește puțin de cea calculată.

Perioada de revoluție a satelitului este de 102,5 minute, unghiul de 
înclinație a orbitei în raport cu planul Ecuatorului est9 de —49 grade, 
apogeul satelitului în raport cu suprafața Pămîntului este de 1.560 kilo
metri, iar perigeul — 213 kilometri.

Informațiile radiotelemetrice primite de pe bordul satelitului Șnvo- 
desc că toate sistemele funcționează normal. Centrul de ccordoncf-2 
calcul prelucrează toate informațiile care se primesc.

Programul științific care urmează să fie îndeplinit prin lansarea 
satelitului ,,Cosmos-2", ca și programul satelitului ,,Cosmos-l", lansat 
la 16 martie a.c., prevede :

studierea concentrației particulelor încărcate în ionosferă în scopul 
cercetării propagării undelor radio ;

studierea fluxurilor corpusculare și a particulelor de mici energii ;
studierea compoziției sub raport energetic a centurilor de radiații 

din jurul Pămîntului pentru determinarea pericolului radiațiilor în cursul 
zborurilor cosmice de lungă dutată ;

studierea 
sității lor ;

studierea
studierea

corpuri cosmice ;
studierea păturilor superioare ale atmosferei ;
studierea efectului substanței meteoritice asupra elementelor de 

construcție ale obiectelor cosmice ;
studierea repartiției și formării sistemelor noroase în 

terestră.
în afară de aceasta, vor fi încercate și verificate mai 

mente de construcție ale aparatelor cosmice.

compoziției primare a razelor cosmice și a variației inten-

câmpului magnetic terestru ;
radiației de scurta lungime de unda a Soarelui si a altor

atmosfera

multe elo-

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : București. Plata ..Scînteil*. Tel. 17.60.10. 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile nostale. factorii noștall și dlfuzorli voluntari din întreprinderi și instituții Tiparul ■ Combinatul Pnlicrafic Casa Seinteii


