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IFontă de bună calitate
CÄLAN (coresp. „Scînteii"). — La uzinele „Vicioria”- 

Călan domnește în aceste zile un puternic avînt în mun
că. Furnaliștii sînt hotărîți să obțină în înfîmpinarea zilei 
de 1 Mai noi succese în întrecere.

Experiența dobîndită în primul trimestru, în utilizarea 
mai bună a capacității de producție a furnalelor, a dat 
posibilitate siderurgiștilor de aici să elaboreze luna 
aceasta, în medie, zilnic cîte 15 tone de fontă peste pre
vederile planului. Cele mai bune rezultate au obținut 
echipele conduse de Toma Paraon, loan Stăniloiu și alții.

în același fimp, calitatea fontei s-a îmbunătățit simți
tor. Procentul de declasate a fost redus, în primul tri
mestru, la jumătate față de normele admise. De la 1 
martie și pînă acum la furnalul nr. 1 s-a produs numai 
fontă de bună calitate.

Viteze sporite de foraj
RM. VlLCEA (coresp. 

„Scînteii"). — în întrece
rea care se desfășoară în 
înfîmpinarea zilei de 1 
Mai, petroliștii de la în
treprinderea de foraj Rm. 
Vîlcea, regiunea Argeș, a- 
plicînd forajul cu turbi
na, obțin realizări impor
tante în producție.

Toate sondele din sec
torul Ciurești — după tu- 
barea coloanei de supra
față — sînt forate cu tur
bina. Folosirea acestei

metode înaintate de mun
că a dat posibilitate son

dorilor de aici să obțină 
o creștere simțitoare a vi
tezelor de foraj, să reali
zeze însemnate economii. 
Cele mai bune rezultate 
au fost obținute de bri
găzile conduse de Gheor
ghe Nițoiu, Ion Constan
tin, Gheorghe Enescu și 
Gheorghe Melinescu, care 
au săpat fiecare sondă cu 
10—15 zile înainte de ter
men.

La panou, noi fruntași
BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — Frezorul Scarlat Ma

rin și strungarul-ajustor Isaia Mastan se evidențiază 
în întrecerea ce se desfășoară în cinstea zilei de 1 Mai. 
Numele lor au fost înscrise, zilele trecute, la panoul 
întrecerii din sectorul motor al uzinelor de tractoare 
din Brașov.

Colectivul sectorului motor, în rîndul căruia sînt 
mulți fruntași, a reușit să realizeze peste plan, în luna 
martie și în prima decadă a lunii aprilie, piese de 
bună calitate necesare montării a 150 motoare.

ILIE ALEXANDRU conduce o brigadă fruntașă de su
dori din sectorul montaj de la uzinele ,-,Semănătoarea" 
din Capitală. Acum, în întrecerea în cinstea zilei de 
1 Mai, brigada obține rezultate frumoase în produc
ție. Lucrările pe care le execută trec cu succes „exa
menul" controlului tehnic de calitate. Buni gospodari, 
muncitorii din brigadă au realizat, de la începutul 
anului și pînă acum, economii de materiale în va
loare de 37.000 lei. (Foto : K. Costin)

Se întrec minerii din Baia Sprie
Exploatarea minieră de la Baia 

Sprie este veche. Din trecut, așa cum 
spun minerii, n-au mai rămas decît 
galerii vechi și filoane de minereu 
neexploatate. Totul este acum nou. 
Muncile grele sînt executate de ma
șini moderne, omul lucrează mai pu
țin și mai spernic. în subteran ne în
soțește tov. Ion Molnar, secretarul 
comitetului de partid al exploatării, 
„în primul trimestru am cîștigat în
trecerea pe frust — ne spune el 
bucuros. Am dat sute de tone de mi
nereu de cea mai bună calitate“.

Trecem prin galerii betonate, bine 
luminate. Facem un scurt popas în 
sectorul IV, sector fruntaș pe mină. La 
începutul anului, echipa lui Gheor
ghe Sopalca a chemat la întrecere 
roate echipele de mineri. „Să nu 
pierdem nici un ciclu de pușcare ! 
Fiecare zi — cu planul îndeplinit“ — 
glăsuia chemarea. Și iată acum un 
prim bilan) : echipa lui Sopalca a 
cîștigat întrecerea în primul trimes
tru al anului. Dar n-a fost singura. 
Alte 32 echipe au ținut pasul cu ea.

Obiectivul cel mai important al în
trecerii desfășurate de muncitorii și 
tehnicienii de aici este calitatea mi
nereului. „Nu-i de ajuns să scoa
tem mai mult minereu din abataje, 
dar să fie și cu un con)inuf bogat

de metal“ — ne-a spus minerul Io
sif Balaj. Sute de mineri din Baia 
Sprie gîndesc la fel. Prin extinderea 
pușcării selective și prin excavarea 
rafională a zăcămintelor, ei scot la 
suprafafă minereu cu un confinut tot 
mai mic de steril. în primul trimes
tru au fost înlăturate din procesul de 
preparare a minereului, încă din 
mină, 7.900 tone steril. Calculele a- 
rată că, în felul acesta s-au economi
sit la preful de cost 1.591.000 lei. 
Acum, în înfîmpinarea zilei de 
1 Mai, în toate sectoarele minei din 
Baia Sprie întrecerea socialistă a că
pătat un nou avînt.

Nu de mult s-a analizat activitatea 
sectorului II. De mai mult fimp, se 
făcea simfifă lipsa cîtorva maiștri. Tre
burile nu mergeau prea bine. Unele 
echipe lucrau sub plan. Atunci maiș
trii Vasile Borcuji și losif Boniș, din 
sectorul IV, au cerut conducerii mi
nei să lucreze ei în acel sector. .„Noi 
avem șefi do echipă mai buni, se 
descurcă și fără noi“. S-au dus în 
noul sector, lucrurile s-au îndreptat, 
planul se realizează acum ritmic.

în aceste zile, minerii de la îna
intări dau bătălia pentru grăbirea pu
nerii în exploatare a unor noi re
zerve de minereu. O dată cu aceas
ta ei creează condiții pentru extin
derea în acest an a exploatării prin

abataje cu înmagazinare, care ex-' 
elude armarea și sporește considera
bil productivitatea muncii. Fafă de 
anul trecut, viteza medie de înain
tare a sporit cu 15 la sută.

La uzina de preparare domnește a- 
ceeași însuflețire în muncă. Calitatea 
este și aici obiectivul nr. 1 al între
cerii. Exploatarea nu a primit anul a- 
cesta nici o reclamafie din partea me- 
talurgișfilor. Am întîlnif muncitori ca 
Ștefan Pefroșan, Alexandru Edenac și 
Andrei Çrompaschi, preocupaji de 
găsirea unor noi soluții pentru îmbu
nătățirea calităjii concentratelor de 
minereu. Prin buna înfrejinere a insta
lațiilor și scurtarea timpului de repa
rații, cei de la preparație au prelu
crat în plus, de la începutul anului, 
aproape 6.000 tone minereu. Randa
mentul de extracție a metalelor a fost 
depășit pînă acum cu 3 procente față 
de angajament.

Ca acestea, multe din angajamen
tele luate de întregul colectiv al 
exploatării sînt traduse în viață. în
trecerea minerilor și preparatorilor 
din Baia Sprie continuă. Ei sînt hotă- 
rîți să întîmpine ziua de 1 Mai cu 
realizări și mai însemnate.

R. APOSTOL 
coresp. „Scînteii“

Tricotaje din fire 
sintetice

Din firele sintetice voluminoase de 
diverse tipuri, industria de tricotaje 
din țara noastră realizează o gamă 
variată de produse, durabile și ele
gante : pulovere, jachete, comple- 
uri, îmbrăcăminte pentru copii etc. 
Pînă acum au fost omologate peste 
200 modele de produse din astfel de 
fire. întreprinderile „Tînăra Gardă’- 
Buourești, „Drapelul Roșu"-Sibiu, 
„Textila Roșie'-Brașov, precum și 
fabricile de tricotaje din Cluj și Ora
dea au și trimis comerțului primul 
lot de 200.000 de tricotaje. Ele se 
remarcă printr-un colorit frumos, 
prin contexturile și croiala modernă.

Pînă la sfîrșitul anului întreprin
derile au prevăzut să fabrice din fire 
voluminoase circa 1.500.000 de tri
cotaje.

Locuințe pentru oamenii 
muncii

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii”). 
— Recent, constructorii Trustului 
regional de construcții au terminat 
în cartierul „7 Noiembrie” din Tg. 
Mureș trei blocuri. în același loc 
se execută în prezent finisajul la 
alte 60 apartamente.

Pînă la sfîrșitul anului, numai în 
acest nou cartier al orașului, vor fi 
date în folosință peste 200 aparta
mente.

Noi fabrici de pîine și brutării
In orașele Baia Mare și Oradea, în centrele munci

torești Borșa și Nădrag, ca și în alte localități din țară 
au fost date în producție în primele trei luni ale anu
lui noi fabrici de pîine și brutării.

In curînd va începe să producă noua fabrică din 
cadrul complexului de morărit și panificație aflat în 
construcție la Constanța. Aceasta este una din cele 
mai moderne întreprinderi ale industriei de panificație 
avînd o capacitate de 80 tone pe zi. La Iași se află 
într-un stadiu înaintat construcția unei fabrici care va 
pune zilnic la dispoziția populației cîte 30 de tone de 
pîine. O altă fabrică de pîine, cu o producție de 60 de 
tone pe zi, a început să se construiască la Ploiești. 
In alte localități cum sînt Hunedoara, Moinești și Sla
tina se amenajează în prezent în cadrul fabricilor exis
tente noi brutării sau secții de franzelărie. Se amena
jează, de asemenea, brutării și în numeroase sate.

(Agerpres)

In mijlocul 
MUNCITORILOR

CLUJ (coresp. 
„Scînteii”). — Vi
neri, un grup de so
liști ai Operei ro- 
mîne de stat din 
Cluj a făcut o vi
zită colectivului de 
muncitori și ingineri 
de la „Carbochim”.

în pauza de masă, 
soliștii operei au 
dat un scurt concert 
de arii din operele 
„Carmen” și „Dama 
de Pică”, din opere
tele „Ana Lugoja- 
na”, „Lăsațl-mă să 
cînt” etc.

Premieră 
teatrală

PLOIEȘTI (coresp. 
„Scînteii"). — La 
Teatrul de Stat din 
Ploiești a avut loc 
de curînd cea de-a 
5-a premieră din ac
tuala stagiune, cu 
piesa „Marele flu
viu își adună apele* 
de Dan Tărchilă. In 
rolurile principale a- 
par actorii Liana 
Dan Riza, Nicolae 
Praida, Dumitru Pa- 
lade, George Filip șl 
alții.

Zilele acestea a fost terminată 
construcția unei policlinici în orașul 
Balș, regiunea Oltenia. Avînd secții 
de specialitate și fiind înzestrată cu 
aparate medicale moderne, policlini
ca va deservi pe oamenii muncii din 
satele raionului Balș. Unități ase
mănătoare sînt în construcție și în 
comunele Bălcești și Vînju Mare.

în ultimele luni, în regiune au fost 
înființate 45 de noi circumscripții 
sanitare, în prezent numărul lor 
fiind de peste trei ori mai mare de
cît în 1938.

Pentru ocrotirea sănătății oame
nilor muncii, sfatul popular regional 
a alocat în acest an cu 27 milioane 
de lei mai mult decît anul trecut.

(Agerpres)

♦♦♦

ÎN REGIUNEA BACĂU

Să fie întrebuințate mai bine
toate mijloacele de lucru în cîmp!
in ultimele zile, în regiunea Ba

cău timpul a fost prielnic munci
lor agricole. Colectiviștii, mecani
zatorii din S.M.T. și G.A.S. au ie
șit pe ogoare. Peste tot se văd trac
toare și atelaje lucrînd la arat și 
semănat. In multe gospodării co
lective, la Racila — raionul Bu
huși, Păunești — raionul Adjud, și 
altele, colectiviștii scot arborii izo
lați și tufișurile de , pe terenurile 
arabile, pentru a cîștiga pămînt și a

tea de nord-vest a regiunii, unde 
se desprimăvărează de obicei mai 
tîrziu, datorită măsurilor luate și 
bunei organizări a muncii, în cîteva 
zile s-au făcut arături și semănă
turi pe suprafețe însemnate.

Volumul lucrărilor putea fi mult 
mai mare dacă în toate raioanele 
se folosea întreaga capacitate de 
lucru, atît a mijloacelor mecanizate 
cît și a atelajelor.

In raionul Bacău, vecin cu raio-
înlesni executarea în bune condiții 
a aratului și semănatului. Fără a 
aștepta să se svînte întreaga supra
față de teren, colectiviștii din Fă- 
răuani, raionul Bacău, au ieșit la

nul 'Adjud, lucrările sînt mult în-lucru cu peste 200 atelaje. Pma zn
ziua de 12 aprilie, au arat 121 ha și tîrziate din cauză că nu se foloseș- 

ha cil floa- țc întreaga capacitate de lucru a 
și mașinilor de la 

S.M.T. Hemeiuș și nici a atelajelor 
proprii ale gospodăriilor colective.

Tractoarele S.M.T. Hemeiuș nu 
numai că au fost scoase pe teren 
cu întîrziere, dar n-au pluguri ■ su

du 'inSamin^at'-'altehs/'tia __ .....
rea-soarelui și ovăz, tii au lucrat cu tractoarelor 
atelajele mai ales pe parcelele de 
pe coastele dealurilor 
pot folosi tractoare.

La G.A.C. Onișcani, 
man, pe lîngă cele 5 
la S.M.T., colectiviștii folosesc toate ficiente, sau nu-s puse la punct. In 

ziua (je a aprilie două tractoare 
arau pe terenurile G.A.C. din Cleja 
fără grape. Grăpatul era executat 
de un al treilea tractor care ieșise 
în teren fără plug. Tot aici se măi 
găsea un tractor cu doi tractoriști, 
trimis de uzina metalurgică Bacău, 
tot fără plug. In aceeași situație se 
găsea un alt tractor la G.A.C. „N. 
Bălcescu“. Să nu se creadă însă 
că în regiune nu se găsesc pluguri 
de tractor. Există circa 200 de plu
guri tractate, dar unele S.M.T.-uri 

■'............................................

unde nu se

raionul Ro- 
tractoare de

cele 120 atelaje ale gospodăriei la 
grăpatul arăturilor din toamnă, la 
însămînțatul sfeclei de zahăr și fio- 
rii-soarelui.

In numeroase gospodării de stat 
și colective, în timpul nopții trac
toarele lucrează la pregătirea tere
nului (discuit, grăpat, arat) iar ziua, 
la însămînțări. Astfel, lucrările sînt 
făcute mai repede.

Bine se desfășoară lucrările agri
cole și în raioanele Piatra Neamț și 
Tg. Neamț, Deși se găsesc în par

N. S. HRUȘCIOV, șeful guvernului 
sovietic, a adresat un mesaj de răs
puns lui H. Macmillan, primul mi
nistru al Marii Britanii, în chestiunea 
Tratatului de dezarmare generală și 
.totală (Textul mesajului în pag. 
a Vl-a).

PESTE 100.000 DE MUNCITORI de 
la întreprinderile de stat din Franța 
au luat parte la 12 aprilie la „Ziua 
de luptă". Printr-o serie de greve de 
scurtă durată, oamenii muncii și-au 
demonstrat hotărîrea de a obține 
majorarea salariilor.

FRANK KOWALSKI, membru al 
Camerei Reprezentanților, a cerut 
președintelui Kennedy să canine re
luarea experiențelor nucleare. „Atît 
fimp cît mai există o bază pentru 
tratative, a declarat el, putem spera 
într-un succes în ce privește inter
zicerea experiențelor și dezarma-

„arrea'. Kowalski a subliniat că 
fi păcat dacă această speranță s-ar 
nărui din pricina reluării experien
țelor, în timp ce discuțiile continuă'.

VINCENTE TELLO, secretar gene
ral al Partidului Popular din Pana
ma, a cerut Statelor Unite să pună 
capăt dominației lor asupra Cana-! 
lului Panama.

CONFERINȚA „PENTRU O LUME 
FÄRÄ BOMBE“ va avea loc la Accra 
între 21 și 28 iunie a.c. La lucrările 
conferinței vor participa în cea 
mai mare parte reprezentanți ai ță
rilor africane, asiatice și latino-ame- 
ricane.

acestora a 
înarmați cu

ORGANIZA-

regiuneaLa G.A.S. Segarcea, 
Oltenia, s-au împrăștiat îngrășă
minte chimice pe o suprafață de 
1.000 ha de semănături șl arături 
de toamnă. In fotografie: Cîțiva 
membri ai brigăzii a IV-a de 
cîmp, condusă de Ion Ion, încăr- 
cînd avionul cu îngrășăminte 
chimice.

(Foto : Agerpres)
nu le folosesc pe motiv că așteaptă 
sosirea plugurilor suspendate. Sin
gur S.M.T.-ul Adjud a folosit încă 
din prima zi plugurile tractate.

Unele tractoare ale S.M.T. Podo- 
leni au început să se defecteze. In 
ziua de 11 aprilie un tractor se gă
sea defect în curtea gospodăriei co
lective din satul Ruptura, raionul 
Buhuși, iar cu o zi înainte alte trei 
tractoare s-au defectat la G.A.C.. din 
comuna Romîni.

In unele gospodării colective nu 
se folosesc din plin atelajele pentru 
grăbirea lucrărilor.

Semănatul culturilor din prima e- 
pocă trebuie grăbit, căci în regiune 
trebuie să se treacă la semănatul 
porumbului,

Organele de partid și de stat, con
ducerile unităților agricole și agro
nomii au datoria să ia toate măsu
rile ca atît mijloacele mecanizate 
cît și atelajele să lucreze cu întrea
ga capacitate pentru executarea în- 
sămînțărilor la timp și în cele mai 
bune condiții agrotehnice.

N. MOCANU 
coresp. „Scînteii“

în sprijinul campaniei 
agricole de primăvară
Paralel cu satisfacerea altor ce

rințe de transport, ceferiștii acordă 
în această perioadă o mare atenție 
expedierii la timp și în cele mai 
bune condiții a mașinilor și unelte
lor agricole, carburanților, semințe
lor, îngrășămintelor chimice necesa
re unităților agricole socialiste în 
campania agricolă de primăvară.

De la începutul campaniei și pînă 
acum, ceferiștii au transportat Ia ba
zele de aprovizionare ale G.A.S. și 
S.M.T. peste 50.000 de tone de car
buranți. Garnituri de cisterne com
pletează în permanență necesarul de 
combustibil pentru tractoare.

O mare atenție au acordat cefe
riștii transportului semințelor. Numai 
pentru aprovizionarea regiunilor ță
rii cu cartofi de soi din regiunea Bra
șov, au fost folosite în ultimul timp 
peste 700 de vagoane.

Volumul transporturilor feroviare 
destinate agriculturii a sporit în a- 
ceastă campanie, față de perioada 
corespunzătoare a anului trecut, cu 
peste 30 la sută. (Agerpres) .

Prin modernizarea 
mașinilor - la creșterea 

producției
La Filatura Românească de Bum

bac din Capitală se execută lucrări 
pentru modernizarea secției de fila
tură din fire pieptănate. în cadrul 
acestei acțiuni vor fi montate 100 
trenuri de laminare de mare întin
dere la mașinile de filat existente 
și 10 trenuri de laminare pentru 
mașinile din atelierul de preparație.

Modernizarea acestor mașini jva 
permite o utilizare mai rațională a 
spațiului industrial din fabrică ; în 
plus, se asigură o îmbunătățire a- 
preciabilă a calității firelor, precum 
și o creștere însemnată a produc
ției și productivității muncii.

Și condițiile de muncă ale lucră
torilor de aici au fost îmbunătățite, 
în trimestrul I al anului în curs în 
ateliere s-a introdus iluminatul fluo
rescent ; în prezent se montează o 
instalație de condiționare suplimen
tară a aerului și se execută lucrări 
pentru extinderea actualelor grupuri 
sociale ale secției. Aproape jumătate 
din volumul acestor lucrări de mo
dernizare a fost realizat.

700 DE ȚĂRANI din statul Parana 
(Brazilia) au ocupat o mare latifun
die de lîngă Sao Joao. Poliția mi
litară trimisă împotriva 
fost respinsă de țăranii 
puști.

liderii mai multor
ȚII POLITICE AFRICANE din Africa 
centrală, de sud și de sud-vest au 
adresat la 12 aprilie o telegramă lui 
Chandra Jha, președintele subcomi
tetului O.N.U. pentru rezolvarea pro
blemei acordării neîntîrziate a inde
pendenței țărilor și popoarelor colo
niale. în telegramă se subliniază că 
„reprezentanții țărilor aflate sub ju
gul colonial cer subcomitetului să 
oblige Marea Britanie să lichideze 
colonialismul în Rhodesia de sud și 
în restul posesiunilor sale africane".

LA PARIS în marea sală a Tribu
nalului militar a continuat procesul 
intentat fostului general Edmond 
Jouhaud. In cursul dimineții de vi
neri au continuat audierile martori
lor, ale căror declarații au dezvă
luit din nou tabloul sîngeros al cri
melor săvîrșite de O.A.S. în Alge
ria, rolul lui Jouhaud în conducerea 
acțiunilor teroriste. Tribunalul mili
tar a pronunțat în noaptea de vineri 
spre sîmbătă sentința de condamna
re la moarte a lui Jouhaud.

La combinatul de cauciuc „Jila
va". Unitatea de tâbăcărie mine
rală — atelierul nr. 2 finisaj.

(Foto : Gh. Vințilă)

Folosirea cît mai chibzuită 
a investițiilor din comerț 

taților și amplasarea acestora în 
fiecare oraș, fapt care a ajutat sfa
turile populare să se orienteze. Ți- 
nînd seama de importanța calcule
lor de eficiență economică pentru 
folosirea cît mai judicioasă a in
vestițiilor, au fost stabilite — 
baza experienței de 
elementele de calcul 
tegorie de lucrări.

Folosirea cît mai 
fondurilor de investiții din comerț 
are ca rezultat faptul că noile con
strucții de magazine, realizate în ul
timii ani în întreaga țară, oferă con
diții pentru extinderea largă a for
melor rapide de vînzare și o bună 
deservire a populației ; și rezulta
tele economice sînt bune. Concomi
tent cu construirea de noi unități 
s-a desfășurat o acțiune susținută 
pentru modernizarea magazinelor 
existente, pentru înzestrarea lor cu 
utilajele necesare.

în regiunile Brașov și Cluj, da
torită în mare măsură îndrumării 
permanente a comitetelor executive 
ale sfaturilor populare de către co
mitetele regionale de partid, fondu
rile de investiții sînt cheltuite cu 
chibzuială, iar formele rapide de 
desfacere sînt aplicate pe scară lar
gă. Organele locale din aceste re
giuni analizează îndeaproape modul 
cum sînt rezolvate principalele pro
bleme privind dezvoltarea comerțu
lui și rezultatele investițiilor făcute.

în amplasarea rațională a maga
zinelor pe teritoriul orașelor, de un 
mare ajutor este elaborarea unei 
schițe privind repartizarea pe car
tiere și microraioane a suprafețe
lor comerciale ce urmează a se con
strui într-o perioadă mai mare de 
timp. Căci rezolvarea numai parția
lă a amplasării rețelei comerciale 
în cadrul unui oraș poate duce la 
cheltuirea nerațională a fondurilor 
de investiții. în unele regiuni, sfatu
rile populare au luat măsuri pen
tru repartizarea pe microraioane a 
suprafețelor comerciale. S-a asigu
rat astfel o mai mare certitudine în 
amplasarea judicioasă a magazine
lor. In alte regiuni, ca de exemplu 
în regiunea Galați, unde comitetul 
executiv n-a procedat în acest fel, 
au fost necesare schimbări în pro
filul unor unități comerciale și în 
amplasarea acestora, pe măsura 
înaintării lucrărilor de construcții 
din

Directivele Congresului al III-lea 
al partidului prevăd că în anul 1965 
volumul de desfacere a mărfurilor 
cu amănuntul prin comerțul socia
list va fi de circa două ori mai mare 
decît cel realizat în anul 1959. Nu
mai în primii doi ani ai planului de 
șase ani, volumul desfacerilor a 
crescut cu peste 30 la sută, situîn- 
du-se astfel la un nivel superior ce
lui prevăzut pentru această peri
oadă.

Creșterea fondului de mărfuri ne
cesită măsuri corespunzătoare cu 
privire la dezvoltarea bazei tehni- 
co-materiale a comerțului socialist, 
în așa fel încît să se asigure des
fășurarea în condiții cît mai 
bune a circulației mărfurilor și po
sibilități sporite de reducere a chel
tuielilor de circulație, concomitent 
cu îmbunătățirea continuă a deser
virii populației. Plănui de 6 ani pre
vede realizarea unui însemnat vo
lum de investiții în acest sector. Po
trivit prevederilor, rețeaua comer
cială va crește cu un număr în
semnat de unități, urmînd să se 
construiască, o suprafață comer
cială echivalentă cu circa 1/3 din to
talul celei existente la sfîrșitul anu
lui 1959.

Pentru a realiza în condiții cores
punzătoare desfacerea unui volum 
sporit de mărfuri este necesar ca, 
o dată cu dezvoltarea rețelei comer
ciale, să se acorde atenția cuvenită 
extinderii formelor rapide de de
servire, organizării cît mai bune a 
activității magazinelor, precum și 
altor măsuri a căror aplicare să a- 
sigure creșterea cu circa 70 la sută 
a productivității muncii în ' comerț 
în anul 1965 față de 1959. Aceasta 
înseamnă că prin investițiile pre
văzute se creează totodată condițiile 
pentru creșterea productivității mun
cii în proporțiile amintite.

In ultimii ani, construcția de lo
cuințe se desfășoară în ritm susți
nut în întreaga țară. Apar noi car
tiere, au loc schimbări importante 
în ce privește concentrarea popu
lației pe teritoriile orașelor. în a- 
ceste condiții, capătă o importanță 
deosebită felul cum se dezvoltă re
țeaua comercială, cum se asigură 
amplasarea acesteia. In scopul re
zolvării cît mai corespunzătoare a 
acestor probleme, începînd din anul 
1962 toate investițiile pentru co
merț, inclusiv cele péntru rețeaua 
comercială subordonată sfaturilor 
populare, au fost concentrate în 
planul ministerului de resort. Mi
nisterul a elaborat norme cu privire 
la calcularea necesarului de supra
fețe comerciale, la specializarea uni-

pe 
pînă acum — 
pe fiecare ca-

judicioasă a

diferitele cartiere. Aceasta a
AL. SOBARU 

director în Comitetul de stat 
al planificării

( Continuare în pag. V-a)
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de reconstituire documentară.

succesiune de ima- 
pregătirea și execufa-

paralele, iar pe măsură ce se

„Vega“ a unui curajos

SUCEAVA (coresp. „Scînteii*). — 
Ținînd seama de sarcinile noi ce 
se ridică în fața organelor de par
tid și de stat după încheierea co
lectivizării agriculturii, biroul Comi
tetului regional de partid Suceava 
a analizat de curînd cum se ocupă 
organizațiile de partid de activita
tea cultural-educativă de masă. Cu 
acest prilej a fost adoptat un plan 
de măsuri privind îmbunătățirea 
muncii cultural-educative la sate, 
în vederea creșterii producției agri
cole, vegetale și animale, consoli
dării economice și organizatorice 
a gospodăriilor colective.

In scopul generalizării experien
ței pozitive înaintate, comitetelor ra
ionale de partid Ii se trasează sar
cina organizării de consfătuiri, 
schimburi de experiență pe ramuri 
de producție. Planul de măsuri mai 
prevede editarea pe plan 
unui mare număr de broșuri, plian
te, afișe, foi volante care să vină 
în sprijinul muncii organizațiilor de 
partid pentru întărirea economico- 
organizatorică a G.A.C.

BUCUREȘTI. — Recent, organizația 
de bază din sectorul lll-autobuze al uzi
nelor „Tudor Vladimirescu" din Capitală a 
analizat, în cadrul unei adunări generale 
deschise, posibilitățile de îmbunătățire a 
calității produselor, de sporire a produc
tivități muncii și realizare de economii. 
Din referatul prezentat de conducerea 
sectorului, din coreferatul biroului orga
nizației de bază, precum și din discuțiile 
care au urmat a reieșit că s-au obținut o 
seamă de succese. In acest an, producti
vitatea muncii a crescut lună de lună. 
S-au obfinut rezultate bune și în ridica
rea nivelului calitativ al produselor și 
s-au realizat economii de peste 400.000 
lei. A reieșit însă că aceste succese pot 
fi dezvoltate. In adunare s-a subliniat ne
cesitatea calificării mai temeinice a mun
citorilor și a revizuirii unor S.D.V.-uri etc. 
Adunarea generală, pe baza sugestiilor și

propunerilor făcute, a adoptat un plan 
concret de măsuri pentru îmbunătățirea 
pe mai departe a muncii în sector. 
(De la Petre Acristei, corespondent 
voluntar).

BRAȘOV. — Organizația de bază 
din întreprinderea nr. 3 Construcții- 
Brașov lucrează permanent pentru 
atragerea în rîndurile sale a celor 
mai buni muncitori, ingineri și teh
nicieni. De la începutul anului au 
fost primiți în rîndurile membrilor 
de partid 5 tovarăși ; alți 3 tovarăși 
au devenit candidați.

Educarea candidaților și a mem
brilor de partid este de asemenea 
o preocupare permanentă a organi
zației noastre de bază. Toți sînt în
scriși la diferite forme de învăță- 
mînt de partid, pe care le urmează 
cu bune rezultate. Membrii de par
tid cu mai multă experiență ajută 

local a candidații să-și îndeplinească sar
cinile primite din partea organiza
ției. Sistematic în timpul stagiului, 
atît candidați! de partid cit și tova
rășii care îi ajută sînt chemați 
în fața biroului organizației de 
partid pentru a arăta cum își des
fășoară activitatea. (De la Iulian 
Ionașcu, coresp. voluntar).

CLUJ (coresp. „Scinteii"). — Pen
tru a veni în sprijinul gospodăriilor 
colective din regiune, secția propa
gandă și agitație a Comitetului re
gional de partid Cluj a inițiat redac
tarea unor broșuri, pliante și afișe de 
popularizare a metodelor înaintate 
de agrozootehnie și de organizare a 
muncii în gospodăriile colective. Au 
apărut broșurile: „Toate gospodăriile 
colective pot obține producții mari de 
porumb boabe la ha", „Să dezvol
tăm creșterea ovinelor cu lină fină 
și semifină în G.A.C. din raionul 
Zalău", „Sectorul zootehnic în plină 
dezvoltare la G.A.C. din Uriu" și 
pliantele „Folosirea îngrășămintelor 
organice și chimice“, „Recolte bo-

gate prin buna îngrijire a culturi
lor", „Cum am obținut producții 
mari de porumb“ etc.

Sînt în curs de redactare și tipă
rire și alte broșuri, pliante și afișe.

BUCUREȘTI. — în seefia de pasterie 
a întreprinderii „Acumulatorul" din Capi
tală exista, pînă mai acum cîtva timp, o 
brigadă de produejie care nu reușea 
să-și realizeze sarcinile de plan. Orga
nizația de atelier, analizînd activitatea 
brigăzii, a recomandat conducerii admi
nistrative a secției să numească în frun
tea acesteia pe muncitorul P. Marghian, 
membru de partid. Totodată, agitatorii 
au desfășurat o vie muncă politică de 
lămurire a fiecărui muncitor din brigada 
lui P. Marghian asupra importantei ridi
cării continue a nivelului profesional și 
a folosirii din plin a timpului de lucru. 
Comitetul sindical de secție a organizat 
mai temeinic întrecerea socialistă și a 
popularizat rezultatele obfinute. Astăzi 
această brigadă este una dintre cele 
mai bune din fabrică, depășind cu 
12—15 la sută sarcinile lunare de plan 
și dlnd produse de cea mai bună calitate. 
Numele membrilor brigăzii pot II Intllnite 
la panoul de onoare din întreprindere. 
(De la Solomon Corenberg, cores
pondent voluntar).

j- La școala populară de artă din Tg. Mureș — clasa de pictură, anul I. )
' (Foto : Agerpres) J

întărirea muncii de partid,
chezășia înfăptuirii 

sarcinilor economice
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Stațiunile de odihnă în preajma 
sezonului vară

Pregătirile pentylsezonul de vară 
sînt pe punctul de à fi încheiate în 
majoritatea stațiunilor balneo-cli- 
materice din țară.

Stațiunile de 
pe litoral vor 
putea găzdui în 

vara aceasta de șase ori mai mulți 
vizitatori decît în 1955. Cu noile 
clădiri ce se află în stadiul de fini
sare, se termină la începutul acestui 
sezon construirea unui complex cu 
10.000 de locuri.

Pentru înfrumusețarea litoralului, 
pepinierele de la Constanța și Efo- 
rie-Sud produc peste 2 milioane de 
flori.

CONSTANTA

Toate caba
nele de la Po
iana Brașov au 

fost modernizate și dotate cu mobi
lier nou. Au fost deschise noi res
taurante și bufete, iar pe lîngă com
plexele de odihnă au fost amena
jate cluburi înzestrate cu biblioteci, 
săli de lectură, săli de șah etc.

BRA5OV

In stațiunile 
Slănic, Telega, 
Monteoru, Pu

cioasa și Vulcana-Băi din regiunea 
Ploiești își vor petrece concediul de 
odihnă în acest an aproape 25.000 
de oameni ai muncii — cu peste 
3.000 mai mulți decît anul trecut.

Pentru îmbunătățirea în continu
are a condițiilor de tratament, au 
fost amenajate vilele de la Pucioasa, 
s-a reînnoit o parte din mobilierul 
stațiunilor, s-au executat reparații 
capitale la instalațiile de băi și ba
zine.

PLOIEȘTI

L a Ținea, 
Stîna de Vale, 
și Moneasa din 

regiunea Crișana se execută lucrări 
de reconstrucție și reparații capitale 
la șase pavilioane. Se lucrează, de 
asemenea, la sistematizarea stațiuni
lor, la construirea unor noi parcuri 
și spații verzi. La stațiunea „8 Mai" 
din Ținea se modernizează stația de 
îmbuteliere a apei minerale, a cărei 
capacitate se triplează față de anul 
trecut.

ORADEA

In stațiunea 
balneo-climate- 
rică Vatra Dor- 

nei, paralel ou reamenajarea unor 
pavilioane, se finisează construcția 
noii secții de hidroterapie care va fi 
dată in folosință in cursul acestei 
luni. (Agerpres)

SUCEAVA

în legătură cu articolul intitulat : 
„întărirea muncii de partid — che
zășia înfăptuirii sarcinilor econo
mice", apărut în ziarul „Scînteia’’ 
nr. 5407, Direcția generală a indus
triei panificației și produselor făi
noase din Ministerul Industriei Ali
mentare ne răspunde următoarele :

Pentru trustul de panificație al re
giunii Hunedoara materialul publi
cat a constituit obiectul unei analize 
amănunțite. Colectivul de conduce
re al acestuia își însușește în totali
tate criticile aduse ; cu sprijinul or
ganelor de partid a întocmit un plan 
de măsuri în vederea lichidării de
ficiențelor.

Printre altele, acesta prevede : re
organizarea formațiilor de lucru, în 
așa fel ca în fiecare brigadă să 
existe muncitori cu calificare supe
rioară, pentru a se asigura în mod 
constant o producție de calitate ; ini
țierea unui curs de ridicare profe
sională pentru laboranții din cadrul 
întreprinderii Petroșeni, care să asi
gure un control și sprijin eficace în 
desfășurarea procesului tehnologic ; 
transportarea la timp a produselor 
în magazinele de desfacere, îndeo
sebi a produselor mărunte de fran- 
zelărie. ,

„Drumurile spre sonde”

lui 1961, fondurile alocate pentru re
parații capitale drumuri nu s-au fo
losit integral. Executarea drumurilor 
nu a corespuns peste tot normati
velor prevăzute în deviz, iar condu
cerile unor trusturi au dat documen
tația tehnică și comenzile tîrziu, cînd 
practic acestea nu mai puteau fi 
executate.

Pentru eliminarea lipsurilor sem
nalate, Direcția Generală Foraj-Ex- 
tracție Țiței a luat o seamă de mă
suri. Diferite trusturi de extracție au 
fost dotate ou fonduri și mijloace ne
cesare îmbunătățirii drumurilor. Di
recția generală va urrrtări mo
dul în care se ocupă conducerile 
trusturilor de execuția drumurilor, 
de recepția și exploatarea lor.

Considerăm că starea drumurilor 
la cele două trusturi se va îmbună
tăți și lipsurile constatate vor fi e- 
liminate.

„Galanterie și mărunțișuri”

În urma apariției, în ziarul „Scîn
teia" nr. 5440, a articolului cu titlul 
de mai sus, Direcția Generală Foraj- 
Extracție Țiței din Ministerul Indus
triei Petrolului și Chimiei, ne-a râs- ' 
puns următoarele :

Observațiile critice din articolul 
menționat sînt juste. în cursul anu-

în ziarul „Scînteia“ nr. 5453 a fost 
publicai un articol, despre unele as
pecte ale aprovizionării magazinelor cu 
articole de galanterie și mărunțișuri.

In răspunsul său, Direcția generală 
a comerțului cu ridicata de fextile-în- 
călțăminfe (D.G.C.R.T.I.) din Ministerul 
Comerțului arată unele din măsurile 
luate. Așa, de pildă, se va organiza 
în cadrul I.C.R.T.I.-București o expozi
ție de poșete pentru a se da posibili
tate organizațiilor comerciale să asi
gure o aprovizionare corespunzătoare ; 
se vor lua și alte măsuri pentru ca po
șetele care se găsesc în depozite în 
cantități suficiente și sortimente variate, 
să fie expuse în magazine în proporție 
și varietate mai mare.

în răspunsul secției comerciale a 
Sfatului popular al Capitalei se arată 
că s-a mai luat măsura ca merceologii- 
voiajori, care fac legătura între între
prinderile comerțului cu ridicata și uni-

Șl MR > PLECAT mi DEPARTE
O liferă și o cifră. D1.„ 

D2... D6... Prinzînd din 
fugă o vorbă-două, cine
va ar putea crede că dis
cutăm despre o partidă de 
șah. Maistrul montor principal Ion Dorobanțu, de
pe șantierul combinatului de cauciuc din Onești, 
mă familiarizează cu peisajul. D1 înseamnă instala
ția întîia de dehidrogenare. Dar pe șantier ni
meni nu face atîta risipă de cuvinte, l-urile denu
mesc instalațiile de izopropilbenzen, F-urile pe cele 
de fenol. Cîteva litere și cîfeva cifre rezumă vasta 
tablă de șah a combinatului.

Pe aceste sărace pămînturi de lîngă Trotuș abia 
creștea o umbră de porumbiște. Ceea ce n-a reușit 
agricultura, reușește petrochimia: locul porumbiștei 
a fosf luat de o plantație de cauciuc... D, I, F și 
celelalte instalații sînt, în felul lor, arbori metalici 
înăuntrul cărora se va zămisli seva cauciucului pe
trochimic. Curînd, fiecare hectar al acestei plan
tații va da o recoltă de o sută, de o mie de ori 
mai valoroasă decît vlăguitul pămînt de odinioară. 
Contribuie la aceasta și cei 33 de ani de experiență 
„în petrol" ai comunistului Ion Dorobanțu.

— Dumneata, îmi pare,
— Știu și eu?
Cîteva clipe întrebarea 

zîmbind cu subînțeles.
— Cu opt ani în urmă 

prahovean. Născut, crescut. Acum însă...
E de lîngă Boldești. Pe la 1900, bunicul căra cu 

butoiul țiței de la sondele din Buștenari la rafi
nărie, în Ploiești. Pe aceleași urme a călcat și tatăl, 
calificat ca montor; apoi și el, doar de-o șchioapă. 
Ucenic mecanic de compresoare în 1929. La curbele 
de sacrificiu care au urmat, sacrificați au fosf amîn- 
doi: și tatăl și fiul. Abia mult mai tîrziu reușește 
Ion Dorobanțu să reintre „în petrol“. Ca ajutor de 
țevar. Era în 1938, an pe care burghezia îl soco
tea „prosper“. Odată cu patronii de la „Vega", a 
început să prospere și Dorobanțu: deși calificat, 
i s-a încredințat răspunderea de a căra tuburi în 
spinare. O altă întorsătură a luat viața lui cînd sonda 
de petrol a urcat pe stema țării. A ajuns șef de 
echipă la rafinărie, la reparații capitale. A absolvit 
școala de maiștri. împlinise 40 de ani. Prahovean 
— născut, crescut. „Măi tovarășe Dorobanțu — i 
s-a spus într-o zi la organizația de partid — se 
face o rafinărie mare în Moldova. Șl ar fi nevoie 
la montaj de un meșter ca dumneata. Ce zici?" — 
„Pe cît timp? că, știți, am familie aici". — „Șase 
luni. Nici nu știi cînd te-ai și întors“.

— Iar alea șase luni, vezi-le, s-au făcut opt ani 
_  surîde maistrul. Și eu fot pe valea asta a Tro- 
tușului. Dacă mi-a plăcut aici... Că nu era mai ni
mic și facem o industrie de mina întîi.

A pornit-o de la Dărmăneșfi. „Nămol ca acolo 
n-am mai văzut“. Excavatoarele răscoleau pămîntu- 
rile pustiii slujiseră ca aeroport personal al prin
țesei Știrbey. Cîteva zeci de hectare pentru o mică 
și singură birjă aeriană. Doi ani a lucrat aici Doro-

ești prahovean...

rămîne suspendată. îl văd

aș fi răspuns imediat: da,

banțu, pînă a văzut gafa instalațiile de cracare, 
desalinare și fracționare a gazelor.

— Și pe urmă?
— Pe urmă am plecat mai departe.
La rafinăria din Onești; alți doi ani. De acolo, 

pentru scurtă vreme, înapoi în valea natală: se 
monta blocul de ulei Teleajen. Mai departe, pe 
același itinerar al țițeiului: la Constanța, lucrări de 
perfecționare a sistemului de încărcare în vapoare, 
Și iarăși pe Trotuș. Se construia conducta de tran
sport a saramurei, de la Tîrgu Ocna la Combina
tul chimic. 22 de km de conductă. Din nou la Dăr- 
măneșfi; noi instalații de fracționare a gazelor. Și 
din nou la Onești, pe firul conductei de transport 
a gazelor de butan.

— Și pe urmă?
— Iar am plecat mai departe.
A ajuns aici, la plantația de cauciuc, șef de lot 

la D-uri. Are și o părere de rău: n-a apucat să ter
mine el D2. E o instalație înaltă, complexă, sea
mănă în profil cu un furnal, l-ar fi plăcut s-o ter
mine, s-o știe a lui. însă alte obiective de pe șan
tier urmau să fie mai repede isprăvite. Era ne
voie aici, la fabrica de fenol-aceionă, de spiritul 
său organizator, de exigența sa, pentru a conduce 
munca a 25 de echipe de montori. Nu-i ușor să-l 
găsești pe șantier. Acu' cinci minute a fost pe aici. 
O fi la ședința cu maiștrii, 
ficiar. Ziceți că nu-i acolo ? 
presoare; îl auzeam 
de echipă.

că are

Căutafi-I pe la bene- 
Atunci e pe 
o problemă

la com- 
cu șeful

brutale ale comisarului și „rafinatele® 
presiuni psihologice cu care inspecto
rul caută s-o doboare.

Dacă figura eroinei principale este 
mai bine conturată, alte personaje — 
llieș, Victor, muncitorul care dă sînge 
pentru transfuzie, feroviarul efc. — nu 
capătă suficient relief. Se insistă, în 
schimb, exagerat de mult asupra pol* 
fretului moral al inspectorului detra
cat. Chipurile eroilor, acțiunea filmului, 
sînt uneori pierdute din vedere din 
cauza precăderii date scenelor cu ca
racter
Filmul se fărîmițează în prea multe epi
soade , 
îndreaptă spre deznodămînf, tensiunea 
dramatică scade.

Pe baza materialului oferit de scena
riu — cu merite, dar și cu defectele sale 
însemnate — regizorul Manole Marcus 
a folosit cu talent șl originalitate mij
loacele de expresie cinematografică 
pentru valorificarea mesajului de idei. 
Ce-I drept, se fac remarcate anumite 
lungimi (în special în partea a doua). 
Dar în ansamblu, munca regiei se dis
tinge prin veridicitatea detaliilor, din 
care se încheagă fundalul social al vre
mii (vălmășagul din gară, razia), prin 
preocuparea pentru dezvăluirea univer
sului lăuntric al personajelor (son
darea a dat rezultate îndeosebi în 
ceea ce privește evoluția Doi
nei), prin fructuoasa colaborare cu ope- 
ratorul-șef Gheorghe Fischer (în 
compunerea cadrelor și alegerea un
ghiurilor de filmare), și cu compozito
rul Tiberiu Olah (nu numai muzica, dar 
întregul fond sonor al filmului contri
buie nemijlocit la crearea atmosferei), 
precum și prin alegerea judicioasă a 
majorității interpretilor, dintre care cel 
mai mulți se află la prima înfîlnlra cu 
rigorile aparatului de filmat.

Antoaneta Glodeanu a găsit o va
rietate de nuanțe în privirile adînci, 
pline de demnitate, pentru a transmite 
forța morală a Doinei. Tînărul actor ie
șean Constantin Dinulescu a demascat 
cu mijloace sobre, fără ostentație, în
treaga josnicie a inspectorului, de la 
prima sa apariție fals amabilă, de om 
„manierat“ pînă la furia oarbă, neputin
cioasă dinspre final. Alături de princi
palii protagoniști, se mai remarcă în 
film aportul actorilor Silviu Stănculescu, 
Torna Caragiu, Maria Dumitrache, Va
leriu Paraschiv, 
Sticlaru.

trezesc, peste 
străzile unui centru muncitoresc 
regiunea petrolieră ? Căror evenimente 
le-au fost martore mute în vara de răs
cruce a anului 1944, păstrîndu-le pînă 
azi rezonanța ? Răspunsul alcătuiește 
substanța filmului realizat de regizorul 
Manole Marcus (scenariul : Dimos 
dis și loan Grigorescu).

Prin intermediul unui scriitor 
își rememorează întîmplări trăite 
ani în urmă, pe ecran este evocată o 
pagină eroică a luptei antifasciste, con
duse de partid. Tratînd o temă atît 
de prețioasă, realizatorii reconsti
tuie cu pregnanță și autenticitate at
mosfera apăsătoare și dezolantă a oră
șelului, sub călcîiul dictaturii fasciste, 
în centrul acțiunii sifuîndu-se rezisten
ța plină de abnegație a unei tinere 
luptătoare comuniste, arestată și tortu
rată de Siguranță.

Filmul cuprinde momente emoțio
nante. într-o 
gini, urmărim 
rea de către un grup de muncitori 
de la rafinăria 
act de sabotaj : incendierea unei gar
nituri de tren cu cisterne destinate fron
tului german. îndrăzneala cu care 
patrioții sfidează riscurile, îndeplinin- 
du-și periculoasa misiune, ni se co
munică atît prin expresia concentrată a 
petroliștilor (mușchii încordați ai feței, 
privirile atente, prinse în prim-plan), cît 
și prin montajul tăios, ritmat în cres
cendo (imaginile luptătorilor acționînd 
febril, alternează cu silueta sinistră a 
sentinelei naziste care patrulează pe o 
pasarelă, deasupra instalațiilor rafinăriei).

Tn scenele de la Siguranță, superio
ritatea morală și dîrzenia ufecisfei 
Doina se relevă în cursul unor te
ribile încercări. De exemplu, în fața ei 
omul drag este bătut crîncen, dar fata 
se luptă din răsputeri să-și sfăpînească 
lacrimile și nu scoate un singur cu- 
vînf, nu se trădează. Momentul e vă
zut prin ochii măriți de oroare ai Doi
nei, înaintea căreia se perindă ima
gini disparate, reluate insistent în mon
taj : patefonul pe care se învîrtește o 
placă infonînd un tangou languros, 
trupurile asudate de efort ale bătău
șilor, obrazul comisarului, savurîndu-și 
„metodele“, cu o satisfacție animalică, 
privirea tulbure a inspectorului. în 
fața tăriei sufletești, a voinței neclin
tite de care dă dovadă comu
nista, eșuează deopotrivă dezlănțuirile

făfile de desfacere, să aibă la înde- 
mînă cataloage de prezentare, cu aju
torul cărora să ofere magazinelor 
mărfurile existente în depozite. In plus, 
pentru a face față cerințelor modei, 
organizajiile comerciale vor putea con
tracta trimestrial livrarea poșetelor di
rect de la fabricile producătoare.

Unele măsuri luate de direcția gene
rală în legătură cu alte produse n-au 
fost însă duse pînă la capăt. (De pildă, 
în chestiunea acelor subțiri pentru ma
șini de cusut ; ele se produc la Fabrica 
de ace București și asigurarea magazi
nelor cu asemenea ace nu poate cons
titui o problemă spinoasă.)

A fosf făcută și propunerea să se re
vizuiască și să se îmbunătățească no
menclatorul (catalogul) cu articolele de 
galanterie și mărunțișuri pe baza con
sultării unor specialiști, a maselor de 
consumatori.

In prag de primăvară
După publicarea articolului au pri

vire la lipsa unor registre șl formu
lare folosite de gospodăriile colec
tive pentru ținerea evidențelor, Di
recția Generală a Organizării Secto
rului Cooperatist din Ministerul A- 
griculturii ne comunică :

In urma înmulțirii numărului de 
gospodării colective stocurile exis
tente din aceste imprimate au fost 
foarte mici față de cererile mereu 
crescînde. Direcția a intervenit în 
repetate rînduri la Ministerul Invăță- 
mîntului și Culturii și direct la 
E.S.I.P. pentru urgentarea comenzi
lor nelivrate și pentru luarea de noi 
măsuri în vederea asigurării unități
lor cu imprimatele necesare.

Pentru completarea necesarului de 
registre în gospodăriile nou înfiin
țate și în acelea care s-au mărit mult 
prin intrarea de noi membri, s-a ob
ținut suplimentarea cotei de hîrtle pe 
trimestrul II 1962 pentru executarea 
registrelor principale. Pentru acea
stă cantitate s-a înaintat comanda 
la E.S.I.P. care o va executa în cursul 
acestei luni. S-au comandat și nor- 
matoarele, care se tipăresc în pre
zent la întreprinderea poligrafică 
din Craiova.

Ernest Mafiei, Sandu

inferpreff, copiii GÎL 
Berenghl.

Se știe că mai totdeauna prezența 
copiilor pe ecran ridică valoarea emo
țională a filmului, atrage simpatia publi
cului. Și în „Puștiul“, a cărui regie este 
semnată de Elisabeta Bostan, copiii- 
interpreți te cîștigă de la bun început. 
In cadrdl ^inui subiect simplu, nepre
tențios, filmul reușește să surprindă 
ceva din psihologia copilăriei, cu far
mecul și naturalețea ei.

întreaga existență a copiilor-eroi ai 
întîmplării poartă pecetea zilelor noas
tre. Ei locuiesc, învață și se joacă în- 
tr-un cartier nou ; liniile elegante ale 
blocurilor, ale școlii, le sînt familiare. 
Grija cu care toți céi din jur, peda
gogi, medici, muncitori (bunăoară, șo
ferul interpretat cu savoare de Sandu 
Sticlaru), ocrotesc viața unui copil, îi 
apără tihna și fericirea, toate acestea 
descriu trăsături specifice societății în 
care trăim. Regia a știut nu numai să 
îndrume atent jocul copiilor, dar', prin- 
fr-o serie de detalii, să sugereze me
diul, condițiile lor de dezvoltare. La 
aceste virtuți se adaugă cele ale dialo
gului, (scenariul : Eva Sîrbu și Ecate- 
rina Farkaș), mai cu seamă replicile 
rostite de copii.

Micii eroi ai 
foarte autentic în 
mat, zburdă, fac
timp au momente de gravitate, de con
centrare, de emoție. Se remarcă în-
TC 1 --------------- ■'■■■ .. I.:;...;...;;-';

deosebi, dintre 
Bejan și Șfefan

Căufînd să respecte și să redea toc
mai spontaneitatea și poezia acestei 
vîrsfe, operatorul Jean Pierre Lazar a 
realizat imagini expresive din lumea 
copilăriei, iar Valentin Gheorghiu a 
compus un comentariu muzical nuan
țat.

Apreciind aceste însușiri, rămîl to
tuși cu sentimentul că lipsește ceva. 
Filmul urmărește frămînfările băiețelu
lui împiedicat, din cauza bolii, să se 
bucure de jocurile firești copilăriei, și 
în paralel zbuciumul mamei, care 
nu se poate hotărî decît cu greu să-și 
ducă fiul la o dificilă operație. Aceasta 
de a doua latură a conflictului e mult 
mai puțin consistentă. Dacă revelația 
filmului, pe fărîmul interpretării, o con
stituie copiii, bine definiți și diferen
țiali, prezența personajelor mature este 
deficitară. Corina Consfanfinescu joacă 
cu discreție și expresivitate. Dar 
alți actori valoroși, ca Mircea Con- 
stanfinescu, G. Măruță, Constantin Co- 
drescu sau Tatiana lekel, din pricina 
rolurilor șterse pe care le rezervă sce
nariul, nu și-au putut afirma deajuns 
posibilitățile. Interesul cu care publicul 
a primit acest film marchează, oricum, 
un debut regizoral ce se cuvine sem
nalat.

Pasiune. Și-a molipsit și 
familia.
maistrul 
rați între 
douăzeci 

Băiatul cel mare, utemistul Ionică, 
trecut profesionala. Montor șl 
Onești. Lîngă bătrîn. Nu știa că-l mai așteaptă o 
școală. Școală serală de calificare. Zăboveau 
adesea împreună, tatăl șt fiul, la lumina becului 
electric, aplecați asupra vreunui proiect. Gote, con
ducte, utilaje, scheme tehnologice. Gîndurt t

„la să văd eu ce-i poate pielea".
„lofe-l. Șef de echipă. Conduce oameni".
„Eu la 19 ani lucram la „Vega“. Ce eram? Nimic", 
în februarie a venif inginerul- Pleca, împreună 

gu un grup, pe un nou șantier petrochimic. La 
Craiova.

s— Nea Dorobanțule, fă-mi și mie o delegație. 
— ?
— Delegație de fată. îți iau feciorul cu mine. îi 

port eu de grijă.
„Meserie călătoare", a oftat în sinea lui bătrî- 

nul. Și i-a eliberat inginerului, fără număr de în
registrare, neobișnuita delegație.

l-a plecat un băiat, dar i-a rămas altul. Prin '57, 
cînd lucra Dorobanțu la rafinăria din Onești, viața 
i-a scos în cale un tînăr energic, priceput, serios. 
Tot montor. Nu numai maistrului principal i-a plăcut 
băiatul... Ceva mai tîrziu, Niculina Dorobanțu a de
venit Cășuneanu. Pe calea inimii de astă dată, fa
milia s-a mai îmbogățit cu un montor. Ochi verzui, 
față bucălafă, 26 de ani. Judecind însă după me
serie, pare mai în vîrstă. Lucrarea lui cea mai re
centă e o instalație de înaltă tehnicitate la com
binatul chimic.

Sînt unsprezece în echipa lui Constantin Cășu
neanu. Și-au tipărit o carte de vizită colectivă: ca
litate, precizie, predare înainte de termen. E rezul
tatul unui anume fel de a munci, de a gîndi, im
primat de șeful de echipă. Nu lucrează toți de-a 
valma azi aici, mîine dincolo — fără să poți ști 
cine și cum. Cîfe trei lucrează: sudorul, lăcătușul 
și ajutorul. Cășuneanu le încredințează o anume lu
crare. Cu o zi-două înainte de a termina cu una, 
oamenii fac cunoștință cu următoarea. ■ Mica grupă 
de trei se strînge în jurul șefului de echipă și a! 
unui pachet de țigări, discută schița, își dobîndește 
din vreme materialele.

Poate e în asta o părticică din școala lui Doro
banfu. Ceva din cei 33 de ani de meserie răsfrînți 
asupra celor 26 de viață ai lui Cășuneanu.

Șl iar am plecat mal departe.
De teamă să nu mă fixez

spunea poetul. Nu de teamă să nu mă fixez, îi răs
punde montorul, ci fiindcă noi porturi mă cheamă: 
șantiere, construcții, de-a lungul țărmului în plină 
prefacere al industrializării. Plecînd însă mereu, 
ținta mea este totdeauna aceeași: să rămîn.

VICTOR VÎNTU

Șase copii are 
Dorobanțu. Tnși- 
vîrsfa de șase și 
și trei de ani. 
a terminat anul 

el. S-a cerut la

filmului se comportă 
fafa aparatului de fil- 
glume și în același

M. POP

FILARMONICA DE STAT „GEORGE 
ENESCU“ (Ateneul R.P.R.) : CONCERT 
SIMFONIC. Dirijor : Vaclav Smetacek 
(R. S. Cehoslovacă). Solist Vladimir Or
lov, Artist Emerit și Laureat al Pre
miului de Stat. — violoncel. In program : 
Jindrich Feld — Uvertura la o comedie 
(primă audiție). Alfred Mendelsohn — 
Concertul pentru violoncel ’ 
(primă audiție). Dvorak — 
V-a — (orele 20).

TEATRUL DE OPERA ȘI 
R. P. ROMINE : MAEȘTRII
— (orele 19).

TEATRUL DE STAT DE 
LYSISTRATA — (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : APUS DE SOA
RE — (orele 15) ; MACBETH — (orele 
19,30). (Sala Studio) : SICILIANA — ore
le 15,30) ; TARTUFFE — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) : CÎND ÎNFLORESC MIGDA
LII — (orele 19,30). (Sala Studio) : CÎNTA 
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 ÎN TINE — (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : PRIMA IN- 
TÎLNIRE — (orele 20). (Sala pentru co
pii) : EMIL ȘI DETECTIVII — (orele 17).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.- 
GIULEȘTI : OAMENI ȘI UMBRE — (ore
le 19,30).

TEATRUL EVREIESC DE STAT : CIRI- 
BIRI-BOM (orele 20).

INSTITUTUL DE ARTA TEATRALA 
ȘI CINEMATOGRAFICA „I. L. CARA- 
GIALE“ : NU PUNEȚI DRAGOSTEA LA 
ÎNCERCARE - (orele 20).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C 
TANASE“ (Sala Victoriei nr. 174) : CON 
CERT ÎN RE... HAZLIU - Corele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Acade
miei) : CACTUS ÎNTIIUL ȘI ULTIMUL
— (orele 16). (Sala Orfeu) : ALBA CA 
ZĂPADA — (orele 16).

ANSAMBLUL DE CÎNTECE Șl DAN 
SURI AL C.C.S. : DRAG MI-I CÎNTECU1 
ȘI JOCUL I - (orele 20).

TEATRUL REGIONAL BUCUREȘTI : 
ÎNDRĂZNEALA - (orele 20).

CINEMATOGRAFE : BĂTĂLIE IN
MARȘ — ambele serii : Patria (9; 12,45. 
16,30; 20,15), I. C. Frimu (9: 12,40: 16,20. 
20). Miorița (9; 12.35; 16,30; 20.15), Volga 
(10,30; 16,30; 20), G. Coșbuc (10: 18,15; 20) 
DUPA DOI IEPURI : Magheru (10.15; 12. 
15; 17; 19; 21), Lumina (9,45; 11,30; 13,15; 
15; 16,45; 18,45; 20,30), 1 Mal (10; 12; 15; 17; 
19; 21), 23 August (101 12; 17; 19; 21). EX-

șl orchestră 
Simfonia a
BALET AL
CÎNTAREȚI
OPERETA :
L.

PREȘUL DE SEARA : Republica (9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21), Elena Pavel (9; 11; 
15; 17; 19; 21). PROFESIUNEA
DOAMNEI WARREN : București (9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21), Gh. Doja 
(10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Alex. 
Sahia (10; 12; 15; 17; 19; 21). EXPE
RIENȚA PRIMEJDIOASA rulează la ci
nematografele V. Alecsandri (15; 17;
ÎN NOAPTEA DE AJUN : Flacăra (15; 
17; 19; 21), B. Delavrancea (16; 18; 20). 
arme ȘI PORUMBEI rulează la cine
matografele Maxim Gorki (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Olga Bande (15,30; 18; 20,30). 
Luceafărul (15; 17; 19; 21). PROCESUL 
MAIMUȚELOR : Central (9; 11,30; 14: 
16,30; 19; 21,30), Moșilor (15,30; 18; 20,30) 
CETATEA HURRAMZAMIN: Victoria 10; 
12). POZNAȘA : Victoria (15; 17; 19; 21). 
NU E LOC PENTRU ANIMALE SĂL
BATICE : Timpuri Noi (rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 21) 
PROGRAM SPECIAL PENTRU COPII : 
13 Septembrie (rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 15). RAIDUL 
VĂRGAT : Tineretului (16; 18,15; 20,30). 
CÎNTECUL ÎNTRERUPT : înfrățirea în
tre popoare (16; 18; ................................
12; 16,30; 18,30; 20,30). 
tural (15,30; 17,15; 19; 
TEUTONI — ambele 
(rulează în continuare 
pînă la orele 20). ARTISTUL : 8 Martie 
(15; 17; 19; 21), 16 Februarie (10; 18; 20). 
NU TE LAS A NICIODATĂ : Grivița (10; 
12,10; 14,20; 16,30; 18,40; 20,50). UMBRE 
ALBE — cinemascop : Drumul Serii (15; 
17; 19; 21). STRĂZILE AU AMINTIRI : 
8 Mai (15; 17; 19; 21). GARDIANUL — ru
lează la cinematograful V. Roaltă (10; 12; 
15; 17; 19; 21), PUȘTIUL : Unirea (15; 17; 
19; 21), T. Vladimirescu (15: 17; 19; 20,45), 
Popular (15; 17; 19; 21), Floreasca (16: 18; 
20). PERLE NEGRE : “ ............. .
20.38). N
20) . CASA SURPRIZELOR : Donca SlmO
(15; 17; . -------—--------- ---------
— rulează la cinematografele Iile Plntl- 
lle (10; 18; 20), C'-tin David (15,30; 18; 
20,30). MIZERABILII - ambele serii ru
lează la cinematograful N. Bălcescu (12: 
16,15: 20). TOT AURUL DIN LUME - 
rulează la cinematografele G. Bacovla 
(15,45; 18; 20.15), Aurel Vlaicu (15; 17: 19;
21) . MUZICANTUL ORB : 30 Decembrie 
(10; 18; 20).

PROGRAM SPECIAL PENTRU TINE- 
RET • CÎNTECUL MATROZILOR : 13
Septembrie (16.30, 18,30; 20,30). STRĂZILE 
AU AMINTIRI : M. Eminescu (9; 16; 
18, 20). SEARA PRIETENILOR FILMU
LUI ; AL 41-LEA șl BALADA SOLDA
TULUI : V. Alecsandri (orele 19,30).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 - Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Emisiune pentru co-

pii. 19,40 — In lața hărții. 19,50 — Re
citalul sopranei Vanda Iakubovska (R. 
P. Polonă). 20,15 - Filmul artistic „S-A 
FURAT O BOMBĂ" o producție a stu
dioului cinematografic București. 21,30 — 
Muzică distractivă înregistrată pe peli
culă.

RADIO, SIMBATA, 14 APRILIE e Roza 
vînturilor — orele 9,00 — I • Cîntece 
pentru cel mici — orele 10,08 — Ie Mu
zică populară din țări socialiste — orele 
11,03 — Ie Muzică vocală și instrumen
tală de Schubert în interpretarea soliș
tilor noștri — orele 11,30 — Ie Muzică 
ușoară din țările Americli Latine — ore
le 12,00 — Ie Piese de compozitori ruși
— orele 12,30 — Ie Arii și duete din
opere și operete — orele 13,15 — II e Mu
zică simfonică : „Rapsodie“ de Mircea 
Basarab — interpretează orchestra sim
fonică a Filarmonicii de Stat „George 
Enescu“ — orele 14,30 — II » Din muzi
ca popoarelor — orele 15,30 — II
o „Bucuria vieții noi" — program de 
cîntece populare romîneștl — orele 16,45
— I o Program interpretat de pianistul 
Dinu Lipatti — orele 16,15 — Il o F 
citai interpretat de soliștii Zenaida P'
și Nicolae Ilerlea, artiști ai popor. .d>
— orele 16,30 — II e Muzică de cameră 
de Mozart — orele 17,15 — I • Știința 
în slujba păcii — orele 17,50 — I • Pro
gram muzical pentru fruntași în pro
ducție — orele 18,00 — I ® Melodii popu
lare romîneștl - orele 18,30 — II « Noi 
înregistrări de muzică populară romî- 
nească — orele 19,12 — I a „Partidul, 
călăuza noastră“ - program de cîntece 
din viața nouă a satului — orele 20,10
— II o Seară de romanțe — orele 20,40
— I » Album artistic — orele 21,30 — II
® Ciclul „George Enescu compozitor“, 
Simfonia I în mi bemol major — inter
pretează orchestra simfonică a Filarmo
nicii de Stat „George Enescu“. Dirijor : 
George Georgescu, f " ' '
laureat al Premiului 
23.15 - I o Muzică de
— II.

20), Libertății (10; 
BĂDĂRĂNII : Cul- 
20,30). CAVALERII 

serii : Alex. Popov 
de la orele 10

măsoară 
Ziua lui

în general, ziua de muncă
montări

i în „probleme“. „Avem o

pe șantier se 
de piese.în suduri, asamblări, i 

Dorobanfu se măsoară 
problemă la pompa asta; zic să-l chemăm pe nea 
Dorobanțu". Maistrul nu mînuiește, personal, nici 
aparatul de sudură, nici vreo sculă de montaj. Dar 
după felul cum sună orchestra recunoști, „urechea“, 
talentul, munca dirijorului care, fără să cînte la 
nici un instrument, cîntă în același timp la toate.

— Cine e aici beneficiarul? am auzit pe cineva 
înfrebînd, la o instalație.

— Tovarășul Dorobanțu.
— Fugi bre de-aicil El e maistrul vosfru la mon 

laj, ce, nu-l știu eu? De beneficiar întreb...
— Păi mai beneficiar ca Dorobanțul..
O glumă. Dar anii de pe Trotuș, lungul itinerai 

străbătut de la un obiectiv la altul evidențiază a- 
ceastă însușire a maistrului prahovean. „Și dacă ai 
fi fu pus pe urmă să lucrezi în exploatare pe in
stalația asta, ai?" întreabă maistrul principal cînd 
găsește pe undeva vreo neglijență de montaj. Cu 
atît mai vîrfos se simte acum beneficiar: pentru 
prima oară în viață, aici la „cauciuc“ i-a fosf dat 
să -lucreze în petrochimie.

— Sînt nerăbdător să văd instalațiile astea por
nind.

— Și pe urmă?
— Păi ce v-am tot spus eu pînă acum? Mai departe«

L.

Munca (16; 18,15;
S. HRUȘCIOV ; Arta (16; 18;

19: 21). PACE NOULUI VENIT artist al poporului,
1 de Stat — oreie 

dans - orele 23,15

CUM VA FI VREMEA ?
Timpul probabil pentru zilele de 15, 16 

șl 17 aprilie : Vreme relativ rece în pri
ma parte a intervalului, apoi se va în
călzi ușor. Cer variabil. Ploi locale vor 
cădea mal aleg în nord-estul țării. Vînt 
sla6~ pînă la potrivit din sectorul ves
tic. Temperatura în scădere la început, 
apoi în creștere ușoară. Minimele vor 
fl cuprinse între minus 4 șl plus 6 gra
de, Iar maximele între plus 8 șl plus 18 
grade. Brumă locală.
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Cea mai
dintre plan- 

de țărănimea
Porumbul este una 

tele cele mai prețuite 
noastră, care-1 cultivă cu multă rîv. 
nă. Dar abia în condițiile create de 
colectivizarea agriculturii, de intro
ducerea în cultură a hibrizilor și 
aplicarea în complex a măsurilor 
agrotehnice, porumbul își arată a- 
devărata sa valoare, dovedindu-se 
planta care dă cele mai multe uni
tăți nutritive la hectar.

Porumbul, sub diferitele lui forme 
de utilizare (boabe, însilozat, masă 
verde în amestec cu soia și cu ma
zăre care-1 îmbogățesc în proteine 
precum și cocenii însilozați în ames
tec cu melasă și uree) constituie cel. 
mai valoros nutreț pentru toate spe
ciile de animale.

Iată numai cîteva exemple : de 
pe un hectar de ovăz cu o produc
ție de 2.500 kg boabe și 3.000 kg 
paie, adică o recoltă foarte bună, 
se obțin 3.400 unități nutritive ; la 
borceagul de primăvară pe un hec
tar cu o producție de 28.000 kg 
masă verde se realizează 5.600 uni
tăți nutritive. în schimb, o produc
ție de 5.000 kg porumb boabe la 
hectar, cît obțin gospodăriile frun
tașe, conțin 6.700 unități nutritive, 
care transformate în produse ani
male înseamnă peste 1250 kg car
ne de porc sau 12.500 litri de lapte 
cu un procent de 3,5 grăsime.

Ca plantă de nutreț, porumbul 
este deosebit de valoros și atunci 
cînd este dat animalelor însilozat. 
La creșterea bovinelor pentru carne, 
din porumbul însilozat la o producție 
medie de 40.000 kg porumb siloz la 
ha se pot obține 2400 kg de carne.

Experiențele făcute de Institutul 
de cercetări agricole demonstrează 
că în condițiile țării noastre, prin 
cultivarea hibrizilor dubli și a- 
plicarea în complex a măsurilor 
agrotehnice (îngrășăminte, irigare 
etc.), se pot obține 100.000 kg po
rumb siloz. Cu această cantitate de 
siloz obținută de pe un hectar se 
pot hrăni o iarnă întreagă 10 vaci 
de lapte.

Toate bunătățile de origine ani
mală — carne, lapte, unt, ouă etc. 
— provin, în cea mai mare parte, 
din porumbul pe care animalele și 
păsările îl transformă în corpul lor.

valoroasă cultură
De la tribuna Consfătuirii pe tară 
țăranilor colectiviști, multi frun-

mari. Precipitațiile abundente 
majoritatea, regiunilor țării ne 
mit ca în acest an să realizăm 
sitatea stabilită pentru fiecare 
pedoclimatică, care este de la 30.000— 
50.000 plante recoltabile la hectar, 
stabilită diferențiat, în funcție de

din 
per- 
den- 
zonă

a
tași ai recoltelor bogate au arătat, 
pe bază de fapte, ce au realizat ei 
în cultura porumbului, ce mari 
perspective are această cultură în 
țara noastră.

Partidul a pus în fața oamenilor felul hibridului cultivat, de măsurile 
muncii din agricultură sarcina de 
mare răspundere de a executa toate 
lucrările la un înalt nivel agrotehnic 
pentru obținerea unei recolte bogate 
de porumb.

Avem toate posibilitățile să tra
ducem în viață această sarcină. An 
de an agricultura socialistă primește 
cantități tot mai mari de semințe 
de porumb dublu hibrid care e ca
pabil să producă pînă la 6.000—8.000 
kg porumb boabe la hectar pe te
renuri neirigate și peste 12.000 kg 
boabe în cultură irigată.

Să nu se uite însă că hibrizii dubli 
de porumb pot să-și manifeste ca
pacitatea de a da recolte bogate nu
mai în condițiile unei agrotehnici 
superioare. Institutul nostru, pe 
baza experienței acumulate în de
cursul activității sale, a elaborat 
complexul de măsuri agrotehnice 
care trebuie aplicat diferențiat. în 
condițiile acestui an, cînd agricultu
ra este colectivizată, folosind din 
plin mașinile, tractoarele și atelajele 
oamenii muncii din agricultură pot 
executa lucrările de semănat și de 
întreținere a culturilor în condiții 
mult mai bune decît oricînd pînă 
acum.

în aceste zile a început îpsămîn- 
țarea porumbului în regiunile din 
sudul țării iar în zilele următoare 
se va putea ieși la semănat în în
treaga țară. Toate forțele trebuie 
concentrate pentru a executa lucră
rile de pregătire a terenului și de se
mănat într-un timp cît mai scurt. 
Orice întîrziere după epoca optimă 
duce la o pierdere de 500—1.000 kg 
porumb la hectar și la diminuarea 
cu sute de kg la hectar a producției 
la grîul care va fi semănat la toam
nă abia în noiembrie, din cauza re
coltării cu întîrziere a porumbului.

Realizarea densității optime cons
tituie, de asemenea, un factor hotă- 
rîtor în obținerea unei producții

agrotehnice aplicate. Este o datorie 
de seamă a tehnicienilor și ingine
rilor de a combate conservatoris
mul, îneît nici un hectar să nu aibă 
o densitate sub cea optimă.

Datoria tehnicienilor și ingine
rilor din gospodăriile colective 
este aceea de a aplica în practică 
tot ce este nou în știința agricolă 
pentru a spori producția la hectar 
și a reduce prețul de cost. în felul 
acesta vom contribui la traducerea 
în viață a sarcinii trasate de partid 
de a crea un belșug de produse 
agroalimentare pentru oamenii mun
cii de la orașe și sate.

Ing. T. MUREȘAN 
șeful secției de ameliorare 
a plantelor din Institutul 

de cercetări agricole

Mecanizatorii Grigore Stoica, Ilie 
Fierea și Gheorghe Stan de la 
S.M.T. Teiu care au terminat semă
natul culturilor din epoca întîia pe 
tarlalele gospodăriei colective din 
Leordeni, raionul Găești, ieri au se
mănat primele hectare cu porumb. 
Ei sînt hotărîți să folosească din 
plin tractoarele și mașinile, fiecare 
zi bună

Lucrări de bună calitate
sarcina de cinste

Lucrez la S.M.T. Gofflob, din re
giunea Banaf, de 14 ani. în această 
perioadă mi-am dat seama că noi, 
mecanizatorii, sîntem răspunzători de 
recolta ce o realizează gospodăria 
colectivă. în mîinile noastre se află 
mijloacele tehnice cu care se fac 
principalele lucrări. Și dacă le folo
sim, facem lucru de bună ca
litate, contribuim mult la sporirea 
recoltei. Anul trecut, cu fot timpul 
secetos, pe terenul lucrat de brigada 
pe care o conduc gospodăria co
lectivă din Gottlob a realizat, de pe 
o suprafață de 344 ha, o producție 
medie de 4478 kg porumb boabe la 
ha în teren neirigat. La baza acestui 
succes a sfat în primul rînd munca 
conștiincioasă a fiecărui membru din 
brigadă, pentru aplicarea regulilor 
agrotehnice.

Cum am lucrat noi ? Ogorîtul s-a 
făcut la o adîncime de 33-36 cm 
cu scormonitoarele, iar în primăvară, 
imediat ce timpul ne-a permis, am 
lucrat terenul cu grapa reglabilă, 
înainte de însămînfare am discuit 
întreaga suprafață. La 2-3 zile după 
însămînfare am lucrat din nou cu 
grapa reglabilă. Cînd porumbul a 
avut 2-3 frunze am prășit cu sapa ro
tativă, iar mai tîrziu am mai executat 
alte două prașile mecanice. în acest 
timp brigada de cîmp a colectivei 
a efectuat și ea 3 prașile manuale.

în acest an G.A.C. Gottlob a pla
nificat ca pe 550 ha să realizeze o

a mecanizatorilor !
produefie medie de cel pufin 5000 
kg porumb boabe la ha. Este o sar
cină destul de grea, dar nu numai 
că poate fi realizată ci chiar ți 
depășită.

Mecanizatorii din brigada pe care 
o conduc au urmat un curs special 
în cadrul căruia și-au însușit meto
dele ce trebuie aplicate pentru rea
lizarea unei producții de 5.000 kg 
porumb boabe la hectar. în același 
timp s-a stabilit pe bază de con
tract între tractoriști și brigăzile de 
cîmp ce lucrări facem noi și ce lu
crări colectiviștii, cîtă sămînjă se va 
folosi, cum se va lucra la semănat.

Pentru a putea executa într-un 
timp cît mai scurt posibil semănatul 
porumbului, am făcut unele modifi
cări la cele 10 semănători cu trac
țiune animală ale gospodăriei co
lective, spre a le folosi în campa
nia din acest an.

S-a stabilit că, împreună cu mem-' 
bri ai consiliului de conducere și 
brigadieri, să îndrumăm și să contro
lăm continuu pe tractoriști ca semă
natul să fie făcut la un înalt nivel 
agrotehnic. Noi sîntem hotărîți să 
muncim în așa fel îneît să aducem 
o contribuție hotărîfoare la obține
rea unei producții de 5.000 kg po
rumb la hectar.

F. RAUSCH 
șef de brigadă Ia S.M.T. Gottlob, 

regiunea Banat

an noi ne-am

unde s-au 
producție de

aplicat 5
4900 kg

angajat 
porumb

Anul trecut, în condițiile grele 
de secetă, gospodăria noastră a 

- obținut o producție medie de 
3610 kg porumb boabe la hectar. 
Brigada a IlI-a, pe care o con
duc, a recoltat de pe o suprafață 
de 60 ha, 
prașile, o 
la ha.

în acest
să obținem 5000 kg
boabe la hectar de pe 350 ha. 
Brigada noastră cultivă din a- 
ceastă suprafață un lot de 90 ha. 
lată cum ne-am pregătit pentru 
a ne îndeplini acest angajament, 
în toamnă am arat terenul la o 
adîncime de 35—40 cm încorpo- 
rînd în sol 20—25 tone gunoi de 
grajd. Tot atunci am administrat 
pe întreaga suprafață și cîte 200 
kg superfosfat la hectar.

Acum, în primăvară, odată cu 
celelalte lucrări în cîmp am dis
cuit terenul de 2 ori pentru afî-

Fasole șa dovBeci
îndrumați de organele de partid 

și de stat, anul trecut am început 
să cultivăm plante intercalate. Pe 
250 ha, din suprafața totală de 564 
de ha cultivate cu porumb, am cul
tivat și fasole. Am obținut cîte 
2.936 kg porumb boabe la ha, plus 
cîte 210 kg fasole la hectar. După 
ce am înapoiat fasolea împrumutată 
pentru sămânță și am reținut să
mînța necesară pentru anul acesta, 
am valorificat pe bază de contract 
'25 de tone, iar 12 tone le-am îm
părțit colectiviștilor pe zile-muncă.

La executarea lucrărilor de îngri
jire pe terenurile unde sînt culturi 
intercalate se cere din partea co- 
ectiviștilor o mare atenție și muncă 

în plus. Pentru a cointeresa pe co
lectiviști în executarea unor lucrări 
de bună calitate, adunarea generală 
a stabilit să se atribuie zile-muncă 
în plus la fiecare hectar, cu 
ția să se realizeze producția 
ficată la cultura intercalată.

Anul acesta vom semăna
printre porumb pe 350 de ha, iar 
dovleci pe 50 ha. Din cantitatea de 
fasole ce o vom obține, 36 tone vor 
fi valorificate pe bază de contract, 
iar restul va fi împărțit colectiviști
lor la zile-muncă. Sistemul de re
tribuire a muncii folosit anul tre
cut, dovedindu-se bun, va fi aplicat 
și în acest an.

Colectiviștii noștri vor depune 
'toate strădaniile pentru a obține 
producții cît mai mari, atît la po
rumb, cît și la culturile intercalate, 
(leoareee prin această metodă de cul-

condi-
plani-

fasole

j.

narea lui în vederea semănatului 
cît și pentru reținerea apei. Semă
natul îl vom ■ face cînd tempera
tura solului va fi de 8—10 grade.

Am stabilit cu mecanizatorii din 
grupa de tractoare a brigăzii 
noastre ca această 
executăm în 2—3 
gura o densitate
plante la hectar. După semănat 
vom grapa terenul și-l vom lucra 
cu sapa rotativă.

Ținînd seama 
dobîndită în anii 
hotărît să facem
prașile mecanice și patru prașile 
manuale. Lucrînd în acest fel 
sîntem siguri că brigada noastră 
își va îndeplini și depăși angaja
mentul luat.

lucrare s-o 
zile. Vom asi

de 43-44.000

de experiența 
trecuți noi am 
anul acesta 4

FRANCISC HENRIC 
brigadier de cîmp 

la G.A.C. Foeni, Carei

lucru în cîmp.
(Foto : R.

de
Costin)

de 
în

paintre porumb 
tură folosim mai bine pămîntul și 
totodată se îmbogățește solul.

ION LEBĂDA 
președintele gospodăriei colective 

„1907“ din comuna Vlăsinești, 
raionul Săveni

Experiențele întreprinse în ultimii 
cinci ani în stațiunea noastră, ca și 
într-o serie de puncte de sprijin ce 
le avem în gospodăriile agricole de 
stat și colective din ■ regiunile Iași, 
Suceava, Bacău, Galați au scos în 
evidență superioritatea netă a hibri
zilor dubli de porumb, față de alte 
soiuri folosite pînă acum. Prin apli
carea întregului complex de reguli 
agrotehnice, sporurile de producție 
la hibrizii dubli ajung pînă la 88 la 
sută, față de producția ce o dă po
rumbul portocaliu de Tg. Frumos.

O condiție principală pentru ob
ținerea unei producții sporite de 
porumb este asigurarea densității 
optime a plantelor la hectar.

La stațiune s-au efectuat experien
țe pentru a se stabili densitatea op
timă de semănat la hibrizii dubli 101, 
102, 103. Media producției pe 4 ani 
la hibrizii dubli cultivați a fost de 
5.860 kg boabe la ha la o densitate 
de 50.000 plante, în timp ce la o den
sitate redusă (18.000 plante la ha) 
producția a fost de numai 3.800 kg la 
ha. De asemenea, la punctele de 
sprijin, producțiile cele mai mari 
s-au obținut la variantele cu 40.000— 
50.000 plante 'la ha.

Pe baza rezultatelor obținute timp 
de 5 ani la stațiunea noastră și la 
punctele de sprijin, se recomandă 
pentru regiunile din Moldova, den
sitatea de 50.000 plante recoltabile la 
ha pe solurile cu fertilitatea natura
lă ridicată și pe cele îngrășate, se- 
mănînd la distanța de 100/20 cm. Pe

Cum și de cite ori prășim ?
In gospodăria noastră colectivă, 

producția de porumb a crescut de 
la un an la altul. In 1959 am cules 
de pe fiecare hectar cite 1.800 kg 
porumb boabe ; în 1960 cite 3.700 
kg iar în anul trecut cite 4.050 kg.

Noi ne-am convins că, alături de 
celelalte lucrări, prășitul are o mare 
însemnătate pentru obținerea unei 
recolte bogate de porumb. Munca 
bună făcută la pregătirea terenului 
și la semănat poate fi irosită dacă 
lași să năpădească buruienile lanul 
de porumb, dacă nu faci prășitul așa 
cum cere agrotehnica.

Cu ajutorul tov. Constantin Pe- 
treanu, inginerul gospodăriei, am 
putut convinge pe fiecare colecti
vist că buruienile sînt dușmanul 
principal al porumbului.

Experiența ne-a arătat că execu
tarea la vreme și în bune condiții 
a primei prașile are o mare însem
nătate atît pentru distrugerea bu
ruienilor, cît și pentru păstrarea 
umezelii în sol. Noi organizăm în așa 
fel munca și mobilizăm toate forțele 
și mijloacele ca să executăm prima 
prașilă în perioada cină plantele au 
3—4 frunze. Prașila făcută în acea
stă perioadă ajută foarte mult ca 
plantele să crească repede și vigu
roase. De altfel, fiecare dintre noi 
știe că atunci cînd praștia întîia se 
face mai tîrziu, buruienile împie
dică dezvoltarea plantelor și cu greu 
se mai refac.

Celelalte prașile le-am făcut ori 
de cîte ori a fost nevoie, cînd tere
nul s-a îmburuienat, după ploile 
mari care au bătătorit solul sau 
cînd s-a format scoarță. Anul tre
cut am făcut trei prașile mecanice 
între rînduri, iar pe rînduri s-a lu
crat cu sapele.

Este bine să se țină seama de 
indicațiile agronomului în legătură 
cu adîncimea la care se face pră
șitul. Prima prașilă am făcut-o mai 
adînc, la 8—10 cm. Această prașilă 
adîncă, aerisind și încălzind solul, 
a dat putința rădăcinilor să se 
dezvolte în voie. Celelalte prașile 
însă le-am făcut mai la suprafață, 
la 5—6 cm, pentru a nu distruge 
rădăcinile formate.

Prașilele nu trebuie făcute însă 
după șablon. în fiecare gospodărie 
colectivă este necesar să se țină 
seama de indicațiile agronomului, 
de experiența cîștigată.

Pentru acest an noi am pregătit 
terenul cum se cuvine. Acum înce
pem semănatul. Alături de cele
lalte lucrări vom acorda aceeași 
atenție executării prășitului la 
vreme și ori de cîte ori va fi ne
voie pentru a realiza pe întreaga 
suprafață o producție de 5.000 kg 
porumb boabe, așa cum am hotărît 
în

solurile mai sărace și neingrașate, 
precum și în zonele din sud unde se
cetele sînt mai frecvente densitatea 
sș poate reduce la 40.000 plante la 
ha, semănînd la distanța de 
100/25 cm.

Aceste rezultate demonstrează că, 
în afară de celelalte lucrări ce se 
cer la cultura porumbului, este 
foarte important să se realizeze un 
număr potrivit de plante la hectar, 
ținîndu-se cont de particularitățile 
fiecărui hibrid. Firește, densitatea 
nu poate fi aceeași peste tot, ci se 
stabilește de cadrele tehnice, dife
rențiat, în funcție de sămînța folo
sită, de condițiile pedoclimatice ale 
fiecărei gospodării, de starea de fer
tilitate a solului și de rezervele 
apă din pămînt determinate 
preajma semănatului.

Densitatea și distanțele optime 
semănat se pot realiza dacă se iau 
toate măsurile pentru ca însămîn- 
țarea să se execute cît mai corect. 
Pentru aceasta, mecanizatorii și co
lectiviștii care lucrează pe semănă
tori trebuie să regleze corect ma
șina, folosindu-se întotdeauna de 
notița tehnică care cuprinde un 
tabel de reglaj pentru semănatul bob 
cu bob. Se stabilește distanța între 
brăzdare de 100 cm și apoi distanța 
între plante pe rînd. Dacă sămînța-i 
calibrată se vor folosi discuri cu 16 
alveole care asigură o precizie 
mare a distribuției numai dacă au 
fost corect alese. Mai trebuie avută 
în vedere și viteza de semănat, 
care este bine să fie de aproxima
tiv 3—4 km pe oră. La prășit trebuie 
avut grijă să rămînă densitatea 
cesară de plante la ha.

Asigurarea densității optime 
executarea tuturor lucrărilor de 
treținere a culturii în cele mai bune 
condiții vor contribui la obținerea 
unei recolte bogate de porumb.

Ing. DUMITRU PÎNZARU 
cercetător

Stațiunea experimentală agricolă 
Podul Iloaiei, reg. Iași

de

ne-

Și 
în

Ce sămînțâ folosim, cînd și cum semănăm
Gospodăria de stat „Co- 

stache Burcă 
cea este 
regiunii 
trecut de 
cultivate 
obținut în medie la hectar 
o producție de 3.750 kg 
boabe. Cum am reușit să 
realizăm această produc
ție?

încă din vară și toamna 
anului precedent, întreaga 
suprafață destinată cul
turii porumbului a fost 
arată la o adîncime de 
30—32 cm, după ce în 
prealabil pe o mare parte 
din teren s-au aplicat în
grășăminte de bază — or
ganice și minerale. Ținînd 
seama de faptul că la noi 
primăvara este secetoasă 
și cu vînturi uscate, ime
diat ce pămîntul s-a svîn- 
tat am executat grăpatul 
și discuitul de 2-3 ori pînă 
la semănat,

Este cunoscut faptul că 
sămînța selecționată și din

din Amza- 
situată în sudul 
Dobrogea. Anul 
pe cele 1.600 ha 
cu porumb am

rv"
soiurile corespunzătoare 
condițiilor pedo-climatice 
ale fiecărei gospodării asi
gură o producție spo
rită. Anul trecut, am culti
vat 2 hibrizi : H.D. 302 și 
H.D. 402. Cu toate că a- 
ceștia au fost cultivați în 
același sol și li s-au apli
cat aceleași măsuri agro
tehnice, rezultatele au fost 
diferite. H. D. 402 a pro
dus cu 700 kg știuleți la 
ha mai mult decît H. D. 
302. Aceasta ne îndeamnă 
pe noi ca în viitor să a- 
cordăm mai mare atenție 
alegerii hibrizilor cores
punzători pentru semănat.

Semănatul la timpul op
tim și în bune condiții 
constituie chezășia obți
nerii de recolte bogate. 
Zilnic urmărim temperatura 
solului. Cînd temperatura 
în sol este de 8—10 grade 
și a devenit constantă 
timp de cîteva zile, noi 
începem semănatul. Mobi- 
lizînd toate forțele anul 
trecut am făcut semănatul

pe în-

în 
re-

este 
iar 
se află

în numai 6 zile 
treaga suprafață.

Timpul la noi 
general secetos, 
zerva de apă nu
la suprafață. De aceea 
semănăm la adîncimea de 
10—12 cm. Prin semăna
tul cu mașina prevăzută 
cu clapete se realizează 
o repartizare uniformă a 
plantelor pe întreaga su
prafață, 
rează 
rărire, 
bia răsar 
sau două lucrări cu sapa 
rotativă pentru distruge
rea buruienilor și afînarea 
solului la suprafață. Anul 
trecut am dat 4 prașile 
mecanice și două ma
nuale. Acolo unde prășitul 
s-a efectuat la timp și de 
bună calitate, rezultatele 
au fost mult mai bune. 
Bunăoară, brigada a 8-a 
de mecanizare, condusă 
de Nicolae Popa, a obți
nut pe 125 ha o produc-

, ceea ce ușu- 
mult lucrările de 
Cînd plantele a- 

-r executăm una

ție medie de 4.125 kg 
boabe.

Anul acesta cultivăm cu 
porumb 1.400 ha și ne-am 
angajat ca de pe 450 ha 
să realizăm peste 5.000 kg 
boabe la ha în condiții 
de cultură neirigată. Pe 
suprafața destinată lotului 
de 5.000 kg la hectar s-au 
administrat cîte 20 tone 
gunoi de grajd și 300—400 
kg superfosfat la hectar. 
Acum, în primăvară, pen
tru menținerea apei în sol, 
s-a grăpat terenul îndată 
ce s-a putut intra în cîmp.

Sămînța o avem asigu
rată pentru întreaga su
prafață. Mecanizatorii cu
nosc bine modul de folo
sire a mașinilor de semă
nat 2 S.P.C. 2, adîncimea 
la care trebuie semănat 
și densitatea plantelor la 
hectar.

Ing. M. LEOVEANU
G.A.S. Amzacea 

regiunea Dobrogea

Agenda lucrărilor agrotehnice la porumb
A sosit timpul pentru semănatul 

porumbului ! Pentru a se obține re
colte bogate este necesar ca toate 
lucrările agricole să se facă la timp 

la un înalt nivel agrotehnic.

çutarea semănatului în cele mai 
bune condiții.

adunarea generală.
ION TUDOR 

președintele G.A.C. „Dunărea", 
comuna Jegălia, raionul Fetești

Și
• înainte de 

a se trece la 
semănatul po
rumbului tre
buie să se exe
cute grăparea 
ogoarelor. A- 
ceastă lucrare 
se face într-un 
timp scurt de

oarece umezeala din sol se pierde 
repede prin evaporare. Cu o zi îna
inte sau chiar în ziua semănatului 
se dă cu grapa cu discuri în agre
gat cu grape stelate sau cu grape 
cu colți reglabili pentru a se 
putea crea un bun pat germinativ 
seminței și pentru a se asigura exs»

• Semănatul 
porumbului în
cepe cînd tem
peratura solu
lui la adînci
mea de îngro
pare a semin
țelor ajunge la

8—10 grade și se menține timp de 
mai multe zile. Tehnicienii și ingi
nerii agronomi din gospodăriile agri
cole de stat și gospodăriile colective 
au datoria să urmărească zilnic mer
sul temperaturii solului pentru a 
preciza începerea însămînțării po
rumbului în funcție de condițiile 
specifice din zona unde se află gos
podăria unde lucrează.

® Pentru a se asigura densitatea 
optimă a plantelor, la stabilirea can
tității de sămînță .ce trebuie dată la

hectar este necesar să se țină seama 
de mai mulți factori : însușirile hi

brizilor culti
vați, fertilita
tea solului, con
dițiile climatice 
din zona res
pectivă, lucră
rile de pregă
tire a solului 

care executate (arături
adînci, îngrășăminte etc.). In fiecare 
gospodărie să se controleze continuu 
dacă semănătorile funcționează bine 
spre a se însămînța la fiecare hec
tar cantitatea necesară de semințe, 
dacă semințele sînt îngropate în 
sol la adîncimea stabilită, dacă nu 
se fac „greșuri“ sau rînduri strîmbe.

• Prima lucrare de îngrijire a 
porumbului este grăpatul la: 4—5 zile 
după semănat, pentru a distruge bu
ruienile în curs de răsărire și a se 
sfărîma scoarța ce șe formează

după semănat. 
Prima prașilă 
se execută cu 
sapa rotativă 
cînd firele de 
porumb au 4—5 
frunze. A doua 
lucrare cu sapa

rotativă se repetă după un interval 
de 8—10 zile, cînd plantele nu sînt 
mai înalte de 15—20 cm. Prima pra
șilă manuală se face cînd plantele 
au 5—6 frunze. Pentru a se realiza 
o producție mare este necesar să se 
prășească mecanizat între rînduri de 
3—4 ori, iar manual pe rînd de cel 
puțin trei ori. Firește nu se poate 
stabili mecanic (șablon) numărul 
prașilelor. Această lucrare trebuie 
făcută ori de cîte ori este nevoie^
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O privire în iiftnea cristalelor
• Cum se naște

Pregătirile cicliștilor cehoslovaci

în mii de
X

HHH

celor obținute

Se apropie sezonul de înot

chiar așa 
peste P.000

razele X sînt împrăștiate 
către diferitele cristale, 
cale, oamenii de știință

di- 
Pe 
au

excursii :
Lacul
Tîrgu
Săvi- 

șl Ba-

un rubin • Atomii fotografiați la microscop
• Amplificatorul de lumină

In laborator, vîrful unei baghete 
cu aspect sticlos este apropiat de 
văpaia unei flăcări. Dar, curios : în 
loc ca bagheta să fie distrusă, ea 
începe să crească. Treptat, se for
mează pe ea un rubin cît o nucă, 
ce nu poate fi deosebit de unul pe 
care natura l-a creat 
ani...

Lucrurile nu se petrec 
de simplu. în flacăra cu 
grade Celsius, îndreptată în jos, tre
buie introdus odată cu gazele ce 
sînt arse un praf fin — oxid de alu
miniu. Praful se transformă în miet 
picături ce „îngheață" parcă pe su
prafața topită a baghetei de cuarț 
sau de corindon. Solidificarea nu 
este întîmplătoare. Și aici iese în 
evidență rolul de „sămînță" al ba
ghetei. Ea imprimă atomilor depuși 
pe ea o ordine de așezare aidoma 
cu proprii ei atomi ; fiecare strat 
nou ce se suprapune are același rol 
ordonator pentru stratul ce urmea
ză. Așa crește treptat cristalul. Ato
mii lui sînt așezați într-o ordine a- 
numită și precisă, alcătuind cor
purile geometrice ale cristalelor, 
așa cum le cunoaștem din natură.

în interiorul cristalelor aceluiași 
corp, atomii, respectiv moleculele, 
se află la distanțe egale într-o anu
mită direcție ; în altă direcție dis
tanțele pot fi altele. Faptul acesta 
dă cristalului însușiri diferite de-a 
lungul acestor direcții. Un cristal 
de cuarț, tăiat în forma unei cutii 
de chibrituri, are trei axe și fiecare 
corespunde unei direcții cu însușiri 
speciale. Astfel, într-o direcție se vor 
manifesta mai ales însușirile optice, 
în a doua cele electrice, iar în a treia 
cele mecanice. Raza de lumină care 
străbate un cristal transparent pe 
altă direcție decît aceea a axei sale 
optice se despică în două raze : 
așezînd cristalul pe o foaie de ziar, 
literele vor apare duble. Alt fe
nomen interesant se bazează pe în
sușirile mecanice și electrice ale 
cristalului. Dacă se exercită o pre
siune asupra lui dintr-o direcție, în 
direcția opusă vor apare sarcini 
electrice. Sau invers, dacă cristalul 
este așezat într-un cîmp electric, el 
se contractă sau se dilată în direc
ția perpendiculară față de cîmpul 
electric. Supus la o tensiune electri
că alternativă de înaltă frecvență, 
cristalul se contractă și se dilată la 
intervale de timp foarte mici — el 
vibrează. Frecvența curentului elec
tric este egală cu frecvența vibrații
lor care lovesc aerul înconjurător 
producînd ultrasunetul. La căldură 
cristalele se dilată diferit de-a lun
gul celor trei axe ceea ce provoacă 
de asemenea apariția pe su
prafața lor a sarcinilor elec
trice. O altă însușire a cristalelor

este ușurința cu care ele pot fi 
despicate (clivate). Cristalele de 
mică, de pildă, se despică în foi, 
iar cele de sare de bucătărie în 
formă de paralelipiped.

Sub acțiunea razelor X, a razelor 
gama sau a altor radiații penetran
te, unele cristale se colorează. In
tensitatea culorii depinde de doza 
de radiație și ea persistă un timp 
după încetarea acțiunii razelor. A- 
ceastă însușire face ca cristalele să 
poată fi utilizate drept indicatori de 
radiații în laboratoare și în alle 
locuri de muncă.

Cu prilejul cercetărilor s-a cons
tatat că 
ferit de 
această

froB concluzii cu privire la struc
tura lor internă. S-au imaginat chiar 
și modele care, cu ajutorul unor 
bile mai mari și mai mici, unite în
tre ele prin bețișoare subțiri, înfă
țișează atomii și forțele care îi lea
gă, la fel cum se crede că ar fi 
orînduiți în cristalul pe care-1 re
prezintă modelul. Din păcate, ato
mii sînt extrem de mici și în gene
ral nu pot fi văzuți la microscop, 
așa că modelele sînt verificate in
direct prin diferite experiențe. Exis
tă totuși un singur caz în care ato
mii au putut fi fotografiați așa cum 
sînt înșiruiți : într-un cristal de 
tungsten. Această performanță teh
nică a fost realizată cu ajutorul mi
croscopului ionic, de curînd cons
truit. E de remarcat că această fo
tografie a confirmat că o serie de 
oameni de știință și-au imaginai 
just așezarea atomilor în cristal.

Intensificarea cercetărilor privind 
fizica corpului solid, construirea a 
numeroase aparate de laborator 
sau industriale cu cristale fac să 
fie necesare cantități destul de mari 
de asemenea corpuri — de la sare 
la diamant — cu forme și proprie
tăți diferite. Posibilitățile de a obți
ne cantitățile necesare de cristale 
din natură fiind relativ reduse, 
„creșterea" cristalelor pe cale arti
ficială capătă o tot mai mare im
portanță.

OeO

Un domeniu în care cristalele își 
găsesc numeroase întrebuințări este 
acela al spectroscopiei. în local 
cuarțului cristalin, relativ rar în 
natură, și deci destul de scump, se 
folosesc astăzi pe scară tot mai lar
gă cristale mari de clorură de sodiu 
(sarea obișnuită) din care se iac 
prisme și lentile. Aparatele spectrale 
cu cristale de sare sînt incomparabil 
mai ieftine și nu se deosebesc de 
cele cu cuarț decît prin îngrijirea 
mai atentă pe care o cer. în 
spectroscopia cu raze ultraviolete, 
cu aplicații în industria petrolului, 
chimia farmaceutică etc. cristalele 
de sare înlocuiesc cu succes cuar- 
țul, iar în spectroscopia cu raze in
fraroșii, folosită în toate sectoarele 
chimiei organice, în industria mase
lor plastice, acestea îndeplinesc 
funcții pentru care alte cristale s-au 
dovedit a fi inutilizabile.

Pentru utilarea laboratoarelor 
științifice și industriale și pentru 
construirea unor aparate spectro- 
scopice în țară s-a organizat la 
Institutul de fizică din București al 
Academiei R. P. Romîne „creșterea" 
unor cristale mari de acest tip. în
tre altele, cristalele obținute se fo
losesc la studiul unor proprietăți 
ale corpului solid, cu multe aplica
ții în domeniul semiconductorilor. 
Adăugind în topitura din care a 
„crescut" cristalul mici cantități din 
anumite substanțe, cum este taliul, 
realizăm cristale sensibile la radia
ții de diferite tipuri și la particule 
elementare rapide, permițînd cons- 
tiuirea unor contori care întrec în 
sensibilitate și posibilități de locali
zare contoarele Geiger-Müller. Ase
menea aparate pot fi utilizate cu 
succes în prospecțiunile geologice 
și petroliere. Pentru scopurile me
dicinii se pot construi cu cristalele 
amintite detectoare pentru aparatele 
care lucrează cu izotopi radioac
tivi. Alte cristale intră, ca piese prin
cipale, în compoziția defectoscoape- 
lor cu ultrasunet.

Una dintre cele mai captivante și 
recente aplicații alo rubinului arti
ficial, abordate recent de către știin
ță, este amplificatorul de lumină. 
S-a reușit să se realizeze acumula
rea în cristalul de rubin a unor 
enorme cantități de lumină care, 
eliberate la comandă sub forma 
unor puternice fascicule de lumină, 
strălucesc 
Soarele, 
a început 
în chimie,
ții ce se produc numai sub acțiunea 
unei lumini intense. Poate fi studia
tă astfel în laborator desfășurarea 
unor reacții — fotosinteza de pildă, 
— sub influența unei surse de lu
mină extrem de puternice, cum n-a

------  mai existat pînă în prezent. La a-

mult mai puternic decît 
Amplificatorul de lumină 
să-și găsească aplicare 
la realizarea unor reac-

Radiațiile Soarelui studiate cu. ajutorul 
sateliților și rachetelor

Dintre radiațiile electromagnetice ale corpurilor cerești ajung 
pînă la suprafața Pămîntului doar lumina și razele învecinate din 
spectru — cele ultraviolete și infraroșii, precum și undele radio. Sînt 
două „ferestre" prin care observatorul de pe Pămînt poate privi 
în Cosmos. Prima este folosită de astronomii care cercetează cerul cu 
telescoapele, a doua de radioastronomi. Intr-un articol publicat în 
ziarul „Pravda”, profesorul S. Mandelștam arată între altele că:

• Odată cu aparljla rachetelor geo
fizice, a safelifilor artificiali și a ra
chetelor cosmice a devenit posibilă 
studierea cu aparate speciale și a ra
diațiilor de unde scurte ale Soarelui 
care nici nu ajung pînă la noi. Aces
tea își au originea în cromosferă 
și în coroana solară, spre deosebire de 
razele de lumină, cele infraroșii șl ultra
violete, care provin mai ales din su
prafața vizibilă a Soarelui, așa-zisa fo- 
tosferă.
• Sfudilndu-so spectrul radiațiilor de 

unde scurte se poate stabili în prin
cipiu compoziția chimică a cromosfe- 
rei și a coroanei solare, structura și 
temperatura lor. (Cromosferă este pă
tura exterioară a atmosferei solare, si
tuată la o distanță de 10.000 km dea
supra fofosferei, pe cînd coroana se 
întinde în jurul Soarelui pe o distanță 
de cîteva raze solare). Ambele exer
cită o influență esențială asupra pro
ceselor din atmosfera terestră. Forma
rea ionosferei, afît de importantă pen
tru comunicațiile radio pe Pămînt, este 
da asemenea determinată de radiația 
de unde scurte emisă de ele.
• Spectroscopia „extraterestră", care 

a făcut de-abia primii pași, a și de
monstrat că în Soare există 67 de ele
mente chimice din cele de pe Pămînt, 
inclusiv elementul tehnefiu, realizat pe 
Pămînt doar pe cale artificială. O se
rie de elemente ca criptonul, xenonul, 
borul, iodul nu au putut fi identificate 
pînă acum în Soare.

O Coroana solară reprezintă de fapt 
gaze ionizate la temperaturi de cîteva 
milioane de grade. Ea este vizibilă cu 
ochiul liber doar cu prilejul 
elipse totale ale Soarelui. Ea 
raze Roentgen, care sînt însă 
te de atmosferă și nu ajung 
suprafața Pămîntului.

• Cu ajutorul aparatelor instalate pe 
sateliți și rachete cosmice s-a consta
tat că în perioadele cînd Soarele este 
relativ „liniștit“, razele Roentgen sînt 
„moi“, fiind absorbite de materiale și 
nu prezintă primejdie pentru cosmo-

naufi. în perioadele de erupții solare 
Intense pot apare însă radiații pene
trante, făcînd necesară o apărare spe
cială a cosmonaufilor.

ceaslă lumină pot fi fotografiate și 
fenomene ultrarapide a căror desfă
șurare nu ar putea fi’ imprimată pe 
peliculă cu alte metode. O aplica
ție posibilă a amplificatorului de 
lumină este și folosirea lui ca sem
nalizator de poziție pentru sateliți 
artificiali ai Pămintului și rachete 
interplanetare.

Și astfel, cu ajutorul cristalelor 
create după modelul oferit de natu
ră, omul reușește să stăpînească și 
mai bine forțele naturii.

ATH. TRUȚIA 
cercetător la Institutul de fizică 

din București al Academiei 
R. P. Romîne

zonele 
care o- 

vizitatorilor
turistice 
feră 
multe locuri minu
nate este zona tu
ristică a Neamțului 
— situată în depre
siunea Cracău, pe 
cursul mijlociu al 
Bistriței. Poposind la 
Piatra Neamț, vizita
torul este impresio
nat de poziția sa pi
torească. Așezat la o 
altitudine de 310 m, 
orașul este înconju
rat de munți. Prin
tre 
ristice 
zintă un 
teres 
flat 
rașului.
tra 
chid 
see 
spre 
Roșu, 
Neamț, 
nești, Roznov 
cău, sau spre cără
rile de munte ale 
Ceahlăului.

La o distanță de 
circa 20 km vest de 
Bicaz, între localită
țile Bicazul Ardelean 
și Lacul Roșu se află 
CHEILE BICAZULU1. 
Apa Bicazului taie 
aci pe o distanță de 
8 km o bară de 
munți calcaroși, lă- 
sînd în stînga Su- 
hardul Mare (1.352 
m), iar în dreapta 
Surducul (1.267 m).
înălțimea stîncilor în 
chei este de circa 400 m. Ajungem apoi în pitoreasca stațiune Lacul Roșu. 

. Un alt itinerar cu plecarea din Piatra Neamț este cel spre TÎRGU NEAMȚ. 
Urmînd acest traseu, trecem mai întîi prin localitatea Bălțătești, mică stațiune bal- 
neo-climaterică, importantă pentru izvoarele cu ape minerale cloro-sodice, iodate și 
bromate. Spre nord, o ramificație în partea stingă a șoselei duce Ia mînăstirea 
Agapia (de la ramificație 7 km), monument de arhitectură din secolul XVII, cunos
cut îndeosebi pentru pictura realizată de N. Grigorescu în anii tinereții sale.

La 43 km de la plecare se află orașul Tg. Neamț, unde în cartierul Ilumu- 
lești se află Casa-muzeu Ion Creangă. în apropiere, ruinele Cetății Neamțului.

Și acest itinerar. Piatra Neamț — Tg. Neamț, cu opriri la obiectivele mențio
nate, poate fi vizitat, folosindu-se autobuzele I.R.T.A.

Excursia în zona turistică a Neamțului oferă de asemenea ca obiectiv — 
CEAHLĂUL. Cel mai apropiat traseu de acces spre acest munte (altitudine 1.911 m) 
este cel cu plecarea din Bicaz. Intrarea pe traseu se face în aval de barajul la
cului de acumulare, cotind spre stînga, pe șoseaua asfaltată pe care o urmăm 
aproape un kilometru. La primul cot, părăsim această șosea, intrînd către stînga, 
pe drumul de sat, care pînă la cabana Izvorul Muntelui însoțește firul văii. De 
la cabană (marcaj bandă roșie), urcăm Ia Poiana Maicilor (1.326 m), de unde se 
continuă drumul la cabana Dochia (1.750 m). Pînă la această cabană drumul du
rează 7—8 ore.

Obiectivele enunțate ,aci pe traseele din zona turistică Piatra Neamț nu epui
zează nici pe departe mulțimea de locuri pitorești, instituții social-culturale sau 
monumente de cultură din această parte a țării.

obiectivele 
de aci 

mare 
Muzeul 

în centrul o- 
Dln Pia- 

Neamt se des- 
numeroase tra
de 

Bicaz și 
spre 
spre

Activitate rodnică 
la biblioteca din îjoarș

„Scînteii”).BRAȘOV (coresp.
In multe comune din regiunea Bra
șov, cititul a devenit o adevărată 
pasiune. Cetățenii din comuna Șo~ 
arș, raionul Făgăraș, au citit în 
primul trimestru al anului 1962 peste 
2.000 cărți de literatură și broșuri 
agrotehnice. Numeroși colectiviști 
participă la recenziile prezentate în 
sala bibliotecii comunale.

Cu deosebit interes
tată în ultimul timp prezentarea 
cărților „Front fără
P. Sălcudeanu și „Drum deschis" de 
Șerban Nedelcu. Din evidență re
iese că, din doi cetățeni ai comu
nei, unul este cititor permanent al 
bibliotecii.

a fost ascul-

tranșee” de

Noi cinematografe 
sătesti •>

CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). 
Recent au fost instalate în comunele 
și satele Olteniei 10 noi cinemato
grafe sătești, iar alte 8 sînt în curs 
de instalare. Pînă la sfîrșitul anului 
se prevede ca încă 72 cămine cultu
rale din regiune să fie înzestrate cu 
cinematografe sătești.

unor e- 
emite și 
absorbi- 
pînM la

...guvernul Republicii Sud- 
Afrlcane a pus în aplicare o 
nouă lege rasistă ? Cetățea
nul imprudent care a recunos
cut că a avut unii „strămoși 
nealbi" nu poate fi reclasifi- 
cat și trecut în rîndul albi
lor, chiar dacă culoarea pie
lei sale ÎI îndreptățește la a- 
cest lucru. Legea rasiștilor e 
categorică I

...în apropierea satului e- 
giptean Mit Rahia, pe locul 
unde se afla vechea capitală 
a Egiptului, Memphis, au 
fost dezgropate două statui 
antice ale faraonului Ramses 
al II-lea, datind din anul 
1250 î.e.n. ? Uriașele figuri 
sînt cioplite din blocuri de 
granit care, după cum au sta
bilit specialiștii, au fost aduse 
de Ia carierele de la Assuan, 
situate Ia peste 1.000 km de
părtare.

...tehnicienii firmei america
ne „General Scientific Corpo
ration” au fabricat un post de 
radio emițător care acționează 
pe o distanță de 25 km, folo
sind drept acumulator o epru- 
betă cu bacterii ce se hrănesc 
cu zahăr și-pot furniza energie 
electrică la infinit ?

...savanți australieni au fa
bricat unt sub formă de praf ? 
El au obținut acest produs fo
losind sistemul de uscare. Pra

ful de unt nu se transformă în 
unt obișnuit atunci cînd este 
amestecat cu apă și nu poate 
fi uns pe pîine ; el poate fi fo
losit numai la gătit.

...profiturile ilegale pe care 
le obține lumea interlopă din 
întreprinderile de jocuri de 
noroc din S.U.A. sînt de peste 
50.000 milioane de dolari pe 
an, aproximativ totalul buge
tului S.U.A. pentru înarmare ?

...în Bundestag (parlamen
tul Germaniei occidentale) 
sînt 21 milionari ? ’

a-
să

e-
special; 
topitul 

sticle cu

Taina unor vechi inscripții CP'v'-.v

E

It
G

De peste 150 de ani, în Muzeul de istoria artelor din 
Viena se află 23 de amfore din aur, purtînd inscripții 
pe care, în decursul anilor, mulțl savanți au încercat 
să le descifreze. Unii afirmau că ele sînt scrise în 
germana veche, alții — în turca veche. Recent, un tî- 
năr specialist în scriere ungară veche cuneiformă a 
reușit să le descifreze.

S-a constatat că aceste amfore au aparținut unor 
conducători pecenegi, iar apoi au devenit trofee de 
război ale ungurilor. Inscripțiile au fost făcute deci în 
scriere ungară veche cuneiformă.

Acum, aceste exponate ale muzeului sînt nu numai 
obiecte de artă veche, ci și un monument lingvistic.

In goană după reclamă

Mal multe firme americane și-au ex
primat dorința de a folosi sateliți arti
ficiali pentru lansarea de reclame — 
a declarat președintele comisiei O.N.U. 
pentru folosirea spațiului cosmic 
scopuri pașnice.

O firmă vrea să lanseze în felul 
cesfa o lozincă comercială care 
fie văzută în toată emisfera nordică, 
iar o altă firmă o reclamă făcută din 
pulbere iradiantă, care să fie vizibilă 
noaptea timp de mai mulfi ani.

Dacă O.N.U. nu va reglementa a- 
ceasfă chestiune — a spus președin
tele — Cosmosul va deveni înfr-o zi 
un „depozit“ de reclame fipăfoare.

Sticlă de mare 
puritate

in

Pe locul fostu
lui lagăr de con
centrare nazist de 
la Neuengamme, 
unde au fost u- 
cișl mii și mii de 
oameni, va fi ri
dicat, din inițiati
va supraviețuito
rilor acestui 
găr, cetățeni 
zece țări din 
pus și Răsărit, 
monument 
ternational.

la-
a

A-
un

La Institutul 
electrotehnic din 
Polonia se fac 
cercetări în ve
derea creării u- 
nui cuptor 
lectric 
pentru 
unei
înalte calități, ce 
se va folosi în 
optică, avînd o 
mare puritate.

(Corespondență din Praga). Pen
tru sportivii romîni cîteva vești 
despre cicliștii cehoslovaci care se 
pregătesc pentru „Cursa Păcii". în 
vederile selecționerilor noștri au in
trat mai întîi componență echipei 
reprezentative de anul trecut (Hel
ler, Hasman, Revay, Pecina și Mal
ten), care, cu toate că a terminat 
descompletată întrecerea, s-a clasat 
pe un loc bun (VI). Pe lîngă ei au 
mai fost incluși în lot experimentată 
rutieri Krivka, Fagala, Novak, pre
cum și cîțiva tineri în care ne pu
nem mari speranțe : Kvapil, Schej- 
bal, Smisek, Bugner.

Pregătirea propriu-zisă a început 
încă din toamna anului trecut, sub 
conducerea noului antrenor al echi
pei naționale, Menhart. La începu
tul lunii ianuarie, cicliștii s-au în- 
tîlnit cu toții la o cabană în munții 
Krkonosi, unde timp de trei săptă- 
mîni s-au pregătit metodic, accentul 
câzînd îndeosebi pe îmbunătățirea 
condiției fizice.

Februarie și martie au fost luni 
neprielnice pentru pregătirea multi
laterală a cicliștilor noștri : gerurile 
puternice și vîntul au împiedicat 
realizarea metodică a antrenamen-

tului. Cu toate acestea, cicliștii și-au 
îndeplinit programul prevăzut de 
antrenori. Faza finală a pregătirilor 
a început la 5 martie, la centrul de 
cultură fizică din Dobrichovice, a- 
proape de Praga. Aici șoselele sînt 
bune atît pentru exercițiile de viteză 
cît și pentru antrenamente pe dealu
rile din apropiere de Brdy.

După un recent concurs de veri
ficare, consiliul de antrenori a sta
bilit 10 concurenți care au intrat în 
pregătirea finală. Aceștia sînt : Fa- 
gala, Hasman, Heller, Krivka, Kvapil, 
Malten, Novak, Revay, Schejbal și 
Smisek. Ei își continuă antrenamen
tul la Dobrichovice. Ultimul control 
al formei lor îl vor constitui con
cursurile de verificare de la sfîrși
tul acestei luni.

Cicliștii noștri doresc ca în cea 
de-a 15-a ediție a „Cursei Păcii" — 
de anul acesta — să realizeze noi 
succese, asemeni
cîndva de Vesely, Ruzicka și Kubr, 
care au cîștigat competiția pe 
echipe.

ZDENEK PAULU 
redactor al ziarului „Rude Pravo"
13 aprilie 1962

Odată cu începerea sezonului sportiv 
în aer liber, se apropie cu pași iuți și 
deschiderea activității sporturilor de apă.

In aceste zile, la Federația de specia
litate se acordă o mare atenție organiză
rii centrelor de învățare a înotului pen
tru copiii între 6 și 14 ani. Se iau măsuri 
pentru cuprinderea unui număr și mai 
mare de viitori înotători.

O bună experiență au căpătat în 
această direcție centrele de înot or
ganizate în București, unde s-a reu
șit să se cuprindă în fiecare vară 
un număr de peste 5.000 copii, cifră 
care ar fi putut fi mult mai mare 
dacă s-ar fi acordat mai multă a- 
tenție amenajării „litoralului" bucureș- 
tean cu țarcuri care să permită celor 
mici și tineretului să învețe înotul în 
condiții din cele mai bune. O situație 
care dăinuie de multi ani și pe care 
forurile de specialitate trebuie să o re
medieze este aceea din orașul Cluj, unde, 
deși există trei bazine de dimensiuni o- 
limpice, in timpul verii de abia 3—400 de 
copii reușesc să deprindă „tainele" îno
tului. Rezultate nesatisfăcătoare s-au în
registrat anul trecut și în orașele : Plo-

UE ERUPTIVE LA COPII
încă de la primele ore dp viață, 

copiii pot lua unele boli contagioa
se, dintre care cele mai des întîl- 
nite sînt : scarlatina, rujeola (po
jar), varicela (vărsat de vînt), ru
beola. Fiind deobicei însoțite de o 
erupție pe pielea corpului, ele poar
tă și denumirea de boli eruptive.

Scarlatina este provocată de un 
microb care se 
transmite de la 
copilul bolnav la 
cel sănătos prin 
picăturile de sali
vă, atunci cînd 
vorbește, tușește, strănută etc. Incu
bația durează 2—7 zile. Apoi încep 
frisoanele, bolnavul are temperatu
ră mare, simte dureri în gît, varsă. 
Peste 24—28 ore, pe gît apare o e- 
rupție care se extinde apdi pe 
corp.

Scarlatina trebuie neapărat în
grijită la spital, căci în lipsa unui 
tratament corect se pot ivi compli
cații grave : nefriță, reumatism etc. 
Pînă la venirea medicului, copilul 
trebuie să stea în repaos, să se a- 
limenteze cu compoturi, dulciuri, 
lactate, iar dacă are temperatură i 
se poate da piramidon.

Rujeola (pojarul) se datorește 
unui virus care se răspîndește tot 
prin picăturile de salivă. Primele 
semne de boală apar la 11 zile de 
la contactul cu un bolnav și sînt : 
strănut, tuse seacă, catar nazal, 
înroșirea ochilor. în această perioa- 

4 zile, rujeola 
cu multe boli

Sfatul medicului

dă, care durează 
poate fi confundată 
(gripă, guturai etc.) și din această 
cauză copilul bolnav 
îmbolnăvi pe cei din jur. In a 4-a 
zi de la începutul bolii apare erup
ția — pete roșii, mai întîi după ure
che, apoi pe față și pe corp ; în 
a cincea sau a șasea zi, erup
ția cuprinde tot corpul, apoi începe 
să pălească. Din ziua a 7-a se pro
duce o

neizolat poate

descuamare (cojire) fină a

pielii. Bolnavul nu mai este conta
gios și intră în convalescență.

Deoarece sugarii pot face forme 
cu complicații pulmonare, ei trebuie 
feriți cu multă grijă de îmbolnă
vire. Rujeola poate fi izolată la do
miciliu. Administrarea antibiotice
lor (penicilină, streptomicină etc.) 
nu previne complicațiile.

■______ Varicela (vărsa-
----------------------  tul de vînt) este o

altă boală provo
cată de un vi
rus. Ceea ce o ca
racterizează este 

marea sa contagiozitate. Incuba
ția durează 14—21 zile. Primele 
semne : temperatură ridicată, du
reri de cap, pete roșii care în 24 de 
ore ajung în stadiul de vezicule 
(beșici) pline cu un lichid limpede ; 
ele apar deopotrivă pe pielea corpu
lui, a capului ça și în gură. După 
2—3 zile, veziculele se transformă 
în cruste (coji), ce se desprind sin
gure în 7—-10 zile. Pînă la căderea 
lor (copilul nu trebuie lăsat să și 
le rupă) bolnavul este contagios.

Rubeola este și ea produsă de un 
virus, a cărui răspîndire se face la 
fel ca în varicelă și rujeolă. Incu
bația durează 14—21 zile. Boala în
cepe cu temperatură, dureri de cap; 
apoi apare o erupție foarte discretă, 
care dispare în 2—3 zile. Dacă o fe
meie gravidă în primele 4 luni de 
sarcină vine în contact cu un copil 
bolnav de rubeolă, trebuie anunțat 
imediat medicul. In caz de nepre- 
venire a bolii, fătul va suferi.

Pentru prevenirea acestor boli 
contagioase eruptive, un rol de sea
mă îl are ferirea copiilor de aglo
merații. La aceasta trebuie să se a- 
dauge grija pentru creșterea rezis
tenței copiilor prin călirea organis
mului, alimentație rațională, somn 
suficient și, în general, un program 
de viață igienic și ordonat.

Dr. LUDOVIC PĂUN 
medic primar la Spitalul Colentina

iești, Sibiu, Tirgu-Mureș, Oradea, Baia 
Mare.

In perioada care a mai rămas pînă la 
deschiderea sezonului de vară este nece
sar să se desfășoare o largă activitate de 
pregătire a acțiunii de popularizare a 
înotului.

Prin grija organelor U.C.F.S., cu spri
jinul secțiilor de învățămînt și cultură 
ale sfaturilor populare, se pot organiza 
din vreme cursuri de instructori volun
tari. In vederea bunei desfășurări a aces
tor cursuri, Federația romînă de natatie 
a și luat măsuri pentru, întocmirea ma
terialului didactic. Este necesar ca admi
nistrațiile bazinelor să acorde tot spri
jinul în ce privește accesul gratuit al co
piilor la centrele de învățare a înotului 
pe tot timpul verii.

Amenajarea unor bazine simple de 
înot în apele deschise, cu sprijinul sfa
turilor populare și al marilor întreprin
deri, va contribui, de asemenea, la 
practicarea pe o scară mai largă a îno
tului și în centrele care nu au bazine 
special amenajate.

Introducerea în programele taberelor 
de pionieri a învățării înotului — mai 
ales în cele de pe litoral — reprezintă 
un alt mijloc de antrenare a elevilor la 
învățarea și practicarea înotului.

Experiența acumulată în ultimii ani va 
trebui extinsă și sprijinită de antrenorii 
și sportivii - fruntași din secțiile de na
tatie ale asociațiilor și cluburilor spor
tive. In noul sezon, deci, zeci de mii de 
copii să învețe înotul I

GH. MARINEL 
membru al Biroului 

Federației romîne de natatie

Azi, pe stadionul Republicii

R< P. Romînă — Turcia 
la fotbal

înaintea începerii turneului inter
național de fotbal U.E.F.A., echipele 
selecționate de juniori ale R. P. Ro
mîne și Turciei se vor întîlni astăzi 
după-amiază pe stadionul Republicii 
într-un meci amical. Jocul începe la 
ora 16,30.

/

In cîteva rînduri
Astă-seară va avea loc la Sinaia intîl- 

nirea internațională de lupte 
tre echipele selecționate de 
R. P. Romine și R. P. Polone, 
prilie, la Hunedoara luptătorii 
romîni vor susține meciul revanșă.

★
In acest an titlul de campioană de 

hochei pe gheață a U.R.S.S. a revenit e- 
chipei Spartak Moscova. In ultimul meci 
Spartak a terminat la egalitate : 4—4 cu 
campioana de anul trecut, Ț.S.K.A.-Mos- 
cova.

libere din- 
tineret ale 
Luni, 16 a- 
polonezi și

*
Duminică, cu începere de la ora 17, In 

sala clubului Rapid se vor disputa în
trecerile din cea de-a 3-a etapă a cam
pionatului orașului București la haltere 
pe echipe.

15 täri. R. P. 
de 6 luptători.

★
La Moscova se vor desfășura între 

20—22 aprilie reuniunile de lupte clasi
ce pentru memorialul „Ivan Podubnii". Au 
fost invitați sportivi din 
Romînă va fi reprezentată

*
învingînd în meci retur cu 2—0 (0—0) 

pe Standard Liège, echipa Real Madrid 
s-a calificat pentru finala „Cupei campio
nilor europeni’ la fotbal. La 2 mai, la 
Amsterdam, Real Madrid va întîlni în fi
nală pe Benfica Lisabona, cîștigătoarea 
ediției de anul trecut.

să spună
Primăvara : flori la balcoane.

(Desen de FRED GHENĂDESCU)

Se apropie de siîrșit lucrările 
de montaj la turnul de răcire al 
noii centrale de termoficare care 
se construiește în partea de nord-- 
vest a Moscovei. La această cen
trală, toate procesele de produc
ție vor fi dirijate de mașini elec
tronice.

In clișeu : turnul de răcire.
/ /
// 1

ORA 12 NOAPTEA...
— Nu pune capul pe fața de masă ! 

oamenii de educația pe care țl-o dăm ? !
(Desen ide NELL COBAR)
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Brigada de sondorl.condusă 
de comunistul Petre Lazăr 
este fruntașă fn producție 
la întreprinderea nr. 1 Moi- 
nești. De la începutul anului 
șl ptnă acum, ea a săpat 3 
sonde, realizîndu-șl aproa
pe jumătate din sarcinile 
anuale de producție.

In fotografii : Vedfere a 
sondei la care lucrează bri
gada de foraj condusă de 
Petre Lazăr (sus). Cîțiva 
muncitori din brigadă în 
timpul lucrului (stingă jos).

O® O-----------

Semnarea unui acord de colaborare 
tehnico-științifîcă între R.P.Rorițînă și R.P. Mongolă

VASILE C. ENESCU 
coresp. voluntar

Vineri, 13 aprilie, s-a semnat la 
București un acord de colaborare 
tehnicorștiințifică .între R.. P. Ro- 
mînă și R. P. Mongolă. Tratativele 
s-au desfășurat într-o atmosferă de 
caldă ’ prietenie și înțelegere reci
proca. "

Acordul semnat prevede vizite re
ciproce de specialiști și tehnicieni, 
schimb dé documentații în diferite 
ramuri "ăle economiilor celoî două 
țări etc., în vederea dezvoltării con
tinue a relațiilor de colaborare între
R. P. Romînă și R. P. Mongolă.

Acordul a fost semnat din partea 
romînă de Gogu Rădulescu, minis
trul Comerțului Exterior, iar din 
partea mongolă de Gurjavîn Baljid, 
ambasadorul R. P. Mongole la Bucu
rești; ?

Au fost de față tovărășii Eduard 
Mezincëscu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, Gh. Cioară, se
cretar al Comisiei guvernamentale

--------- o® o---------

Acfiuni de înfrumusețare a orașelor
Odată ciț venirea primăverii, în 

toate orașele și centrele muncito
rești din țară se desfășoară acțiuni 
inițiate de sfaturile populare pen
tru curățenie și înfrumusețare.

Suprafața parcurilor din orașul 
Oradea, de exemplu, se întinde în 
acest an pe mai mult de 40 ha. Pes
te tot, de-a lungul străzilor moder
nizate, s-au amenajat peluze, pe 
care se plantează mii de flori. Au 
fost construite- noi grădini de vară, 
locuri de recreere pentru cetățeni.

Noi parcuri și‘ spații verzi se mai 
amenajează și în orașelq Salonta, 
Beiuș, în comunele Marghita, Ineu, 
Sebiș, din această regiune.

. In alta parte a țării, în cartierul 
nou. de locuințe care va constitui 
centrul orașului Deva, s-au amena
jat alei pe- marginea bulevardului și 
au început pregătirile pentru plan
tarea a 2500 de pomi ornamentali și 
a sute de trandafiri.

La: Suceava, în noul cartier Ana 
Ipătescu, se amenajează', spații verzi 
pe circa 20.000 mpși au fost plan
tați peste 700 pini, .tei și . molizi. In

Tragerea la sorți a liDrctclor 
de economii cu dobindâ

și eîștiguri
Casa de Economii și Consemnațiuni a 

R.P^Û- fàcé cunoscut că la tragerea la 
sorți pentru ^trimestrul I 1962 a librete
lor de economii cu dobîndă șl cîștlgurl, 
țâre a avut loc la 13 aprilie a.c., au ieșit 
fiîștigătoare următoarele librete :

1 Nr.
CÎștl- 
gurl- 
lor

Nr. libre
tului cîști- 

gător

Valoarea cîștlgurilor

Unitară Totală

1 657.052 10.900
1 780.654 10.000.
1 827.515 „10,000 30.000

Termina
ția nr-ulu!
libretului 
cîștlgător.

IO 86.465 5.000 50.000
; 1Ô 34.393 , 2.000.

. :10 55.320 2.0Ô0
1Ö 63.358 2.000 '
10 85.559 2.000

100.00010 92.448 2.000
100 . 3.508 1.000

200.000100 . . 7.936 1.000
100 0.644 500
100 2.226 500
100 3.152 500
100 4.566 500
100 6.596 ■ .7 500 L'.
100 8.055 .500 -:^.:300.000
863 TOTAL. :

Țț*’'
680.000

de colaborare economică și tehnico- 
științifică și alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Demcig, deputat 
în Marele Hural Popular al R. P. 
Mongole — care ne vizitează țara 
și Dorghi, colaborator al ambasadei 
R. P. Mongole.

■A
în seara aceleiași zile, cu prilejul 

semnării '. acordului, ambasadorul 
R.P. Mongole la București, Gurjavîn 
Baljid, a oferit' Un cocteil în saloa
nele restaurantului Athenée Palace. 
Cu această ocazie a fost prezentat 
un film documentar despre R. P. 
Mongolă.

Au fost de față tovarășii Gogu 
Rădulescu, Eduard Mezincescu, Gh. 
Vasilichi, Gh. Cioară și alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului di
plomatic.

(Agerpres)

parcul tineretului a început monta
rea băncilor și amenajarea cabanei- 
restaurant.

La Iași, întreprinderea locală de 
gospodărire locativă execută lucrări 
de reparații interioare și exterioare 
la peste 350 de imobile. Horticulto
rii amenajează în acest timp spații 
verzi pe aproximativ 50 de terenuri 
virane. In centrul lașului se amena
jează o piață modernă, în care se 
plantează pomi, arbuști ornamentali 
și mii de flori.

Locurile de recreare preferate de 
ieșeni — parcul de cultură și odih
nă, parcul Copou, ștrandul orașului 
— se extind și se înfrumusețează 
prin amenajarea de fîntîni artezie
ne, instalarea de mari vase decora
tive etc. (Agerpres)

Folosirea cit mai chibzuită 
a investițiilor din comerț
(Urmare din pag. I-a)

avut consecințe nefavorabile. și sub 
aspect economic. Astfel, magazinul 
alimentar cu autoservire din str. 
Republicii, blocul L, a fost proiéctat 
inițial ca magazin pentru desfacerea 
mobilei, iar magazinul de textile- 
încălțăminte „Romarta“, de pe a- 
ceeași stradă, a fost proiectat inițial 
ca mbgazin pentru articole de copii. 
După ce au fost întocmite proiectele 
respective și s-a trecut la realizarea 
construcției, destinația lor a trebuit 

■să fie schimbată. Datorită unei 
insuficiente coordonări din partea 
beneficiarului, în Capitală, pe Calea 
Griviței — porțiunea dintre Podul 
Basarab și Podul Constanța — popu
lația simte lipsa unui magazin 
pentru produse de fierărie Și este 
nevoită să se aprovizioneze de la 
distanțe foarte mari. în acest timp, 
în apropiere s-au construit, în ace
eași clădire, două magazine alimen
tare . cu autoservire.

E necesară o legătură strînșă în
tre organele comerciale regionale și 
unitățile de proiectare și construc
ții, atît la elaborarea documentației 
tehnico-economice, cît și în timpul 
executării construcțiilor de magazi
ne. Legătura slabă în această pri
vință provoacă diferite deficiențe. 
Iată, de exemplu, magazinul Ali
mentara din Ploiești, str. Mihail Ko- 
gălniceanu (Bloc est). Deși dispüne 
de un spațiu pentru depozitarea 
mărfurilor la subsol, folosește pen
tru depozitare o parte din sala de 
vînzare, din cauza accesului ane
voios spre depozit. Aceasta nu per

CRONICĂ
Brin decrete ale Consiliului de 

Stat al R.R. Romine au fost înfiin
țate Ministerul Comerțului Interior 
și Ministerul Comerțului Exterior.

Tovarășul Mihail Levente a fost 
numit ministru al Comerțului Inte
rior, iar tovarășul Gogu Rădulescu 
ministru al Comerțului Exterior.

Plecarea delegației C.C. 
alUT.M, la cel de-al XIV-lea 
Congres al Uniunii Tineretului 

Comunist Leninist
Vineri dimineața a părăsit Capi

tala, îndreptîndu-se spre Moscova, 
delegația C.C. al U.T.M. care va 
participa la cel de-al XIV-lea Con
gres al Uniunii Tineretului Comu
nist Leninist. Delegația este con
dusă de tov. Virgil Trofin, prim-se- 
cretar al Comitetului Central al 
U.T.M.

La aeroportul Băneasa delegația 
a fost condusă de membri ai birou
lui C.C. al U.T.M. Au fost de față 
I. K. Jegalin, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, și membri ai 
ambasadei.

Acțiuni obștești 
ale comisiilor de femei
De ourînd a avut loc în orașul 

Vălenii de Munte conferința femei
lor din raionul Teleaj en. Cu acest 
prilej au fost relevate acțiunile în
treprinse de comisiile de femei pen
tru înfrumusețarea raionului.

Cele mai bune rezultate au fost 
obținute de • comisiile de femei din 
localitățile Slănic, Bătrîni, Posești, 
Sîngeru, Salcia, Vălenii de Munte, 
Aluniș. O contribuție importantă au 
adus-o femeile și pe linie culturală, 
organizînd cercuri de citire, seri li
terare, jurnale de actualitate știin
țifică, seri de întrebări și răspunsuri, 
recenzii de cărți.

Complex de deservire 
a populației

CONSTANȚA (coresp. „Șcînteii“). 
De curînd, la Babadag a fost dat 
în folosință un nou complex al 
cooperației meșteșugărești pentru 
deservirea populației, cu secții de 
reparații radio, ceasornicărie, croi
torie, oismărie, 'frizerie etc. Aseme
nea complexe vor mai fi date în 
folosință anul acesta și la Constan
ța, Tulcea, Măcin și Hîrșova.

în stațiunile Mamaia, Eforie, 
Mangalia vor funcționa în acest an 
36 magazine și tonete, prin care se 
vor pune în vînzare diferite artico
le de artizanat și alte obiecte lu
crate în cooperația meșteșugărească.

Trasee de autobuze 
in nordul Moldovei

■ Pentru transportul în comun în 
principalele orașe din regiunea Su
ceava a fost asigurat un număr spo
rit de autobuze, iar în orașele Su
ceava, Botoșani, Cîmpulung și Vatra 
Dornei au fost date în exploatare 
și taximetre.

în ultimii ani, în nordul Moldo
vei circulă autobuze pentru călători 
pe 88 de trasee, care leagă satele, 
comunele și orașele regiunii. Odată 
cu înzestrarea parcului de mașini 
cu noi autobuze, vor fi deschise și 
noi trasee între localități.

(Agerpres)

mite continuitatea în desfacerea 
unui sortiment complet de mărfuri 
și duce la cheltuieli neraționale.

Ținînd seama de extinderea con
strucțiilor de magazine în cadrul 
unor complexe comerciale, ar fi in
dicat să se elaboreze proiecte-tip, 
care să poată fi ușor adaptate la 
condițiile concrete din diferitele 
orașe.

Cu aceleași fonduri de investiții 
se pot obține rezultate economice 
diferite. De aceea, eficiența investi
țiilor nu trebuie limitată numai 
la perioada pregătitoare realizării 
diferitelor lucrări de construcții ; 
este foarte important ca în pro
cesul funcționării unităților co
merciale respective să se analize
ze rezultatele economice obținute, 
modul cum sînt utilizate spațiile co
merciale construite. Calculele de efi
ciență economică sînt, de asemenea, 

; un mijloc important de orientare în 
privința folosirii raționale a utila
jelor comerciale, pentru adoptarea 
tipurilor celor mai raționale de de
pozite, pentru păstrarea diferitelor 

: produse și, în general, pentru toate 
lucrările privind dezvoltarea bazei 
tehnieo-materiale a comerțului socia- 

: list.
Folosirea chibzuită, gospodărească, 

a fondurilor de. investiții din comerț, 
potrivit sarcinilor de dezvoltare a 

■ acestui "important séctor al econo
miei, trebuie să devină o preocupare 
mai susținută pentru comitetele exe
cutive ale sfaturilor, pentru condu
cerile tuturor organizațiilor corner- 
oiale.

TELEGRAME EXTERNE
Ce vor vedea tosmonaușii pe alte planete

MOSCOVA 13 (Ager
pres). — TASS : Cos- 
monauții care vor face 
călătorii în Lună, -pe 
planetele Venus și Mar
te vor cunoaște diferite 
condiții ale unor lumi 
cu totul deosebite, scrie, 
în numărul din 12 apri
lie al ziarului „Izves
tia", cunoscutul astrofi- 
zician Nikolai Kozîrev 
de la observatorul din 
Pulkovo. Acest lucru îl 
confirmă tot mai mult 
datele obținute în urma 
observațiilor pe care 
le-am efectuat, scrie 
Kozîrev.

Este extrem de im
portantă dovada pe

remptorie a existenței 
oxigenului molecular în 
atmosfera planetei Ve
nus, dovadă obținută la 
observatorul din Cri- 
meea de prof. V. Pro
kofiev. Este foarte po
sibil, subliniază Kozî
rev, că oxigenul din at
mosfera planetei Venus 
se formează, ca și pe 
Pămînt, datorită activi
tății vitale a plantelor. 
Conținutul mare al bio
xidului de carbon în 
păturile superioare ale 
atmosferei acestei pla
nete se datorește mai 
curînd unor intense 
procese vulcanice.

Observațiile spectrale 
--------- o® o---------

Previziuni pesimiste privind economia R. F. G.
BONN 13 (Agerpres). — La 12 a- 

prilie Bundestagul a aprobat în ul
tima, a treia, citire bugetul R.F.G. 
pe anul 1962. Bugetul, care se ridică 
la suma de 53 de miliarde de mărci, 
constituie im buget record în isto
ria R.F.G. Articolul de ’cheltuieli cel 
mai încărcat din buget prevede 16,5 
miliarde de mărci pentru înarmare. 
Creșterea continuă a cheltuielilor 
militare începe să submineze simți
tor stabilitatea economică a R.F.G.,

Să înceteze persecutarea 
comuniștilor americani

LONDRA 13 (Agerpres). — La 12 
aprilie a avut loc la Londra, sub 
auspiciile „Comitetului pentru apă
rarea drepturilor democratice în
S.U.A.", un miting care s-a desfășu
rat sub lozincile „Să fie anulate le
gile McCarran și Smith“, „Să se în
ceteze persecutarea comuniștilor a- 
mericani".

La miting a fost adoptată în una
nimitate o rezoluție în care se spune:

„Protestăm împotriva persecutării 
P.C. din S.U.A. și facem apel la toți 
democrații din Anglia să participe 
activ la organizarea unei largi opo
ziții în întreaga țară împotriva aces
tei noi ofensive a reacțiunii".

După miting această rezoluție a 
fost remisă la ambasada S.U.A. din 
Londra.

NEW YORK 13 (Agerpres). — Co
mitetul de luptă pentru apărarea lui 
Gus Hali și Benjamin Davis a dat 
publicității un apel adresat poporu
lui american, căruia îi cere să spri
jine eforturile comitetului de a îm
piedica întemnițarea, în baza legii 
McCarran, a conducătorilor Parti
dului Comunist din S.U.A., Gus Hali 
și Benjamin Davis. în apel se spu
ne că primejdia planează nu numai 
asupra comuniștilor. „Această pri
mejdie amenință pe fiecare om pro
gresist, iubitor de libertate din Sta
tele Unite“.

Comitetul cheamă pe toți ameri
canii să adreseze ministrului Jus
tiției al S.U.A., R. Kennedy, scri
sori în care să insiste cu hotărîre 
asupra anulării actelor de acuzare 
împotriva lui Gus Hali și Benjamin 
Davis și să condamne aplicarea le
gii McCarran. INDUSTRIALA“ A FOST CÄKATÄ

Telegramele sosite îm ultimele 24 
de ore de peste Ocean reflectă o 
agitație neobișnuită la Washington 
în jurul deciziei luate de U. S. Steel 
și de alte mari corporații ale oțelu
lui de a majora prețul la tona de 
oțel cu 6 dolari.

La conferința de presă de miercuri, 
președintele Kennedy a caracterizat 
această decizié ca „o acțiune ires
ponsabilă" și a arătat că ea „va 
provoca o sporire de 1 miliard de 
dolari a cheltuielilor militare ale 
S.U.A., va face mai dificilă concu
rența mărfurilor americane pe pie
țele mondiale, rezistența în fața 
concurenței importurilor străine și 
îmbunătățirea situației balanței de 
plăți și a rezervelor de aur".

Declarația președintelui nu epui
zează problema și nu vorbește toc
mai despre ce este esențial. „Decizia 
oțelăriilor — comentează corespon
dentul din Washington al agenției 
France Presse — va suscita un cli
mat de neîncredere între sindicate 
și patroni, deoarece ea revine asu
pra acordului semnat recent și care 
implica o înțelegere tacită între 
cele două părți de a practica o po
litică „moderată", preconizată de 
Casa Albă împotriva oricărei reven
dicări de salarii și a oricărei ma
jorări de prețuri". Or, tocmai aceas
ta a determinat pe președinte să fo
losească la adresa magnaților oțe
lului o expresie cu totul neuzuală 
pentru rezidentul Casei Albe.

Este știut că în S.U.A. prețul oțe
lului constituie un barometru extrem 
de sensibil al tendinței generale a 
salariilor și prețurilor. De aceea, în 
condițiile cînd inflația a fost și este 
socotită de către guvernanți ca o se
rioasă amenințare a poziției dolaru
lui (cu tot ceea ce implică aceasta 
pentru economia internă ca și pen
tru politica externă americană), în
ghețarea prețului oțelului a rămas 
din 1958 și pînă astăzi un fel de 
piatră unghiulară a politicii econo
mice și sociale americane. într-ade- 
văr, majorarea prețului la oțel a- 
trage în mod automat majorări de 
prețuri la automobile, frigidere și în
treg aparatajul electric casnic, ceea 
ce dezlănțuie o reacție în lanț în 
mai toate ramurile industriei șl co

asupra planetei Marte 
efectuate de Nikolai 
Kozîrev au făcut ca el 
să ajungă la concluzia 
neîndoielnică că lumina 
roșie a planetei Marte 
nu este culoarea supra, 
feței sale, după cum era 
firesc că credem, ci se 
datorește absorbției de 
raze albastre și violete 
în atmosfera planetei. 
Din aceste observații 
rezultă, arată Kozîrev, 
că densitatea atmosfe
rei planetei Marte nu 
este chiar atît de slabă, 
după cum se credea în 
trecut, ci se apropie de 
densitatea atmosferei 
terestre.

ceea ce provoacă o serioasă neliniș
te în cercurile guvernante ale țării. 
Aceasta s-a oglindit și în dezbate
rile care au avut loc la 12 aprilie 
în Bundestag, cînd s-a discutat pro
iectul de lege cu privire la buget. 
Experții financiari care au luat cu- 
vîntul la ședință atît din partea 
partidului de opoziție P.S.D.G., 
cît și din partea partidelor de 
guvernămînt nu au putut să-și 
ascundă neliniștea în legătură cu si
tuația financiară și economică a 
R.F.G. Reprezentantul fracțiunii par
tidului liber-democrat, Mende, a de
clarat că pentru R.F.G. „abia încep 
dificultățile financiare“. în următo
rii ani sînt de așteptat greutăți și 
mai mari.

T. Dehler, vicepreședintele Bun- 
destagului, luînd cuvîntul la postul 
de radio din Bavaria, a criticat as
pru încercările guvernului R.F.G. de 
a justifica „necesitatea“ sporirii sim
țitoare a bugetului militar al. țării, 
prin evenimentele de la 13 august 
1961 de la Berlin, cînd guver
nul R.D.G. a luat măsuri pentru în
tărirea frontierelor sale de stat. 
Dehler a declarat că aceste măsuri 
nu pot fi interpretate ca o „agresiu
ne împotriva R.F.G. și. à întregului 
Occident“ — așa cum pretind cercu
rile militariste — pentru a justifica 
o nouă sporire a poverii cheltuieli
lor militare. El a subliniat că greu
tățile financiare suplimentare pe 
oare guvernul le, impune țării vor 
avea consecințe grave pentru eco
nomia ei.

Cuvîntarea radiotelevizată 
a lui Palmiro logliatti

ROMA 13 (Agerpres). — Palmiro 
Togliatti, secretar general al P. C. 
Italian, a luat cuvîntul la confe
rința de presă radiotelevizată eu 
tema : „Comuniștii — forță hotărî- 
toare în lupta pentru o cotitură 
spre stînga“.

Togliatti a subliniat că situația 
internațională s-a îmbunătățit în- 
trucîtva în comparație cu ceea ce 
a fost acum un an, dar că „aceas
tă situație este de așa natură îneît 
nu permite să se nutrească iluzii 
exagerate“.

Răspunderea pentru încordarea 
internațională, a continuat el, o 
poartă cercurile guvernante ale 
puterilor occidentale:

Palmiro Togliatti a subliniat că 
politica externă italiană după crea- 

merțului. Este de așteptat ca sala- 
nații să nu accepte ca venitul lor 
real să se subțieze văzînd cu ochii, 

într-un cuvînt „pacea industrială", 
pe care Kennedy și ministrul muncii 
Goldberg o predicau muncitorilor și 
patronilor a fost încălcată de cor
porațiile de oțel în numele sfîntului 
profit maxim. Numai că de data a- 
ceasta lucrurile nu sînt deloc atît de 
simple, deoarece majorarea prețului 
la oțel este menită să aibă nu nu
mai repercusiuni economice, ci și 
sociale.

încă de la instalare, administrația 
Kennedy a făcut insistente apeluri
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Comentariul zilei
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la „spiritul patriotic" al muncitori
mii, cerîndu-i să renunțe la reven
dicările privind majorări ale sala
riilor și la măsuri pentru combaterea 
șomajului provocat de automatizare. 
Presa, radioul, televiziunea pero
rau pe tema că armamentele 
trebuie să aibă precădere asupra 
nevoilor proprii, iar scurtarea săptă- 
mînii de lucru trebuie să fie sacrifi
cată pe altarul războiului rece.

Presiuni cu totul ieșite din comun 
au fost făcute asupra muncitorilor 
oțelari de a renunța să ceară ma
jorări de salarii potrivit cu scumpi
rea costului vieții. Deși contractul 
colectiv în industria oțelului expira 
la 1 iulie 1962, Kennedy a insistat 
ca negocierile dintre sindicatul oțe
larilor și patronat să înceapă încă 
din ianuarie.

Președintele sindicatului oțelari- 
lor, McDonald, unul dintre bossii 
sindicali cei mai îmbibați de spiri
tul colaborării de clasă, a ținut de 
la început să demonstreze că este 
un adept fervent al lozincii lansate 
de ministrul muncii, Goldberg, „în
crederea mutuală dintre muncitori și 
patroni". De altfel, McDonald este 
omul care, speriat de ascuțimea lup: 
telor greviste ale oțelarilor din 1959, 
care au ținut 116 zile — după sem
narea contractului colectiv a făcut 
turul uzinelor braț la braț cu Bea

Pentru colaborare economica 
internațională

Sesiunea Consiliului Economic și Social al O.N.U.

NEW YORK 13 (Agerpres). — în 
cadrul celei de-a 33-a sesiuni a 
Consiliului Economic și Social al 
O.N.U. s-a trecut, la propunerea 
Uniunii Sovietice, la examinarea 
problemei elaborării unei declarații 
cu privire la colaborarea economică 
internațională.

Delegația Uniunii Sovietice a pre
zentat un proiect de declarație cu 
privire la colaborarea economică in
ternațională în care se arată că in
teresele progresului economic și 
social în lume necesită întărirea și 
dezvoltarea relațiilor economice din
tre state, indiferent de deosebirile 
dintre sistemele lor sociale sau din
tre nivelul dezvoltării lor econo
mice.

Luînd cuvîntul în ședință, repre
zentantul U.R.S.S., P, D. Morozov, a 
subliniat că proiectul de declarație 
propus se ocupă de una dintre cele 
mai actuale și mai vitale probleme 
ale contemporaneității. Amintind că 
unele țări duc față de altele o po
litică de embargo și promovează și 
alte forme de discriminare în do
meniul relațiilor comerciale și eco-

---------o® o---------

Plenara C. C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia

PRAGA 13 (Agerpres). — După 
cum transmite C.T.K. la 12 aprilie 
a avut loc plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia.

La plenară s-au discutat proble
mele pregătirilor în vederea celui 
de-al XII-lea Congres al P. C. dio 
Cehoslovacia.

Tov. Antonin Novotny a prezen
tat Raportul în legătură cu aceste 
probleme.

După dezbateri, Comitetul Cen
tral a adoptat o hotărîre în care 
convocarea celui de-al XII-lea Con
gres al P.C. din Cehoslovacia a fost 
stabilită pentru 16 octombrie 1962.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia a adop
tat hotărîrea ca dezbaterea princi
palelor documente ale congresului 
să devină o parte integrantă a pre
gătirilor pentru cel de-al XII-lea 
Congres al Partidului.

rea noului guvern nu s-a schimbat 
deloc. Guvernul italian, a spus el, 
nu a prezentat nici un fel de pro
puneri, nu a dat dovadă de nici un 
fel de inițiativă pentru a contribui 
la pace și destinderea încordării.

Este necesar să se continue lupta 
popoarelor și a tuturor oamenilor 
cu judecata sănătoasă pentru schim
barea orientării ’ politice1 în acest 
domeniu, pentru destinderea încor
dării, pentru condamnarea și distru
gerea armei atomice, pentru dezar
mare generală și pace.

Palmiro Togliatti a reafirmat că 
în centrul luptei politice a comu
niștilor italieni se află ca și înain
te cererea .cu privire la traducerea 
în viață a tuturor prevederilor con
stituției republicane.

Fairless, președintele lui „American 
Iron and Steel Institute", clubul.mag
naților oțelului, și a fost de acord 
să se creeze un „Comitet pentru 
studiul relațiilor umane dintre pa
troni și muncitori", care avea de 
fapt sarcina să găsească mijloace 
de potolire a spiritului revendicativ 
al oțelarilor.

în aceste condiții, la 31 martie, 
McDonald a semnat un nou con
tract colectiv care pentru 1962 nu 
prevede nici o majorare de salariu, 
deși viața s-a scumpit și continuă să 
se scumpească. .Pentru aceasta a 
fost bătut pe umăr de Kennedy și fe
licitat de a se fi dovedit „om de 
stat". O problemă care preocupă în 
cea mai înaltă măsură pe muncito
rii oțelari este de a-și asigura 
„securitatea postului", adică a locu
lui de muncă. Ziarele sindicale su
bliniau că numărul muncitorilor în 
industria de oțel a scăzut de la 
571.000 în 1953 la 435.000 în 1960, 
iar concedierile continuă. Ele a- 
semănau unele centre de oțel 
decăzute din Pennsylvania și Ohio 
cu faimoasele „ghost towns" — 
orășele fantomă din regiunile mi
niere ale Virginiei de vest, din care 
oamenii au plecat de mulți ani în 
căutare de lucru. Faptul că peste 
100.000 de oțelari au rămas pe dru
muri se datorește în principal mo
dernizării uzinelor de oțel și auto
matizării, în condițiile folosirii in
complete a capacităților de pro
ducție.

în ciuda faptului că luni întregi, 
din 1958 pînă în 1962, industria a 
lucrat cu 70 la sută și chiar 50 la 
sută din capacitate, concurența 
și goana după profit au făcut 
ca în 1960, de pildă, să se chel
tuiască peste un miliard și jumătate 
de dolari pentru modernizarea în
treprinderilor vechi și construirea 
unor uzine noi în care nevoia de 
brațe de muncă se reduce mereu. 
Numai introducerea procedeulu' de 
folosire a oxigenului în furnale a 
eliminat 10 000 de oțelari. Exprimînd 
îngrijorarea față de șomaj a oțela
rilor, noul contract colectiv prevede 
acordarea a cîțiva cenți pe oră la 
fondul de asigurări în caz de con
cediere sau de scurtare a săptămî- 
nii de lucru și a salariului respec
tiv, Pentru a-i determina Re oțelari 

nomice, reprezentantul sovietic a 
spus: Iată de ce Uniunea Sovietică 
cere statelor să-și asume obligația 
solemnă de a respecta cu strictețe 
anumite norme de comportare în 
relațiile economice internaționale.

Reprezentantul Indiei a sprijinit 
proiectul sovietic de declarație și 
și-a exprimat recunoștința față de 
Uniunea Sovietică pentru inițiativa 
manifestată.

Reprezentantul delegației S.U.A. 
a pus la îndoială utilitatea adop
tării unei declarații sau rezoluții cu 
privire la colaborarea economică in
ternațională. Totuși, ținînd seama 
de reacția favorabilă a membrilor 
Consiliului față de proiectul de 
declarație sovietic, delegatul ameri
can a declarat că este gata să par
ticipe la discutarea acestui pro
iect. Totodată, el s-a pronunțat îm
potriva unor prevederi conținute în 
proiectul de declarație.

Discutarea proiectului de declara
ție cu privire la colaborarea eco
nomică internațională va continua 
în ședințele următoare ale Consi
liului economic și social.

Pe baza discuțiilor care au avut 
loc la plenară s-a ajuns la conclu
zia ca întregul partid, toate orga
nizațiile și membrii lui. împreună 
cu păturile largi alè oamenilor 
muncii să participe activ ia elabo
rarea liniei de dezvoltare continuă 
a societății socialiste cehoslovace. 
Dezbaterile trebuie să constituie un 
nou imbold pentru mobilizarea oa
menilor muncii și pentru intensifi
carea activității lor în îndeplinirea 
sarcinilor de dezvoltare a economiei 
naționale pe anul 1962 și în tradu
cerea în viață a hotărîrilor celui 
de-al XII-lea Congres al P. C. din 
Cehoslovacia.

Plenara C C.
al Partidului Muncitoresc 

din Birmania
RANGOON 13 (Agerpres). — în 

declarația Partidului Muncitoresc 
din Birmania dată publicității la 
Rangoon se spune că recent și-a în
cheiat lucrările plenara C.C. al par
tidului la care au fost discutate 
două probleme — situația interna
țională și situația internă.

Partidul sprijină principiul coexis
tenței pașnice, dezarmarea generală 
și totală, inclusiv interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară, lichi
darea completă a sistemului colo
nial. Plenara a condamnat atitudi
nea conducătorilor albanezi care 
subminează solidaritatea clasei mun
citoare din întreaga lume. Plenara 
și-a exprimat sprijinul deplin față 
de hotărîrile celui de-al XXII-lea 
Congres al P.C.U.S.

să accepte, administrația le-a cerut 
sacrificii sub pretextul de „a evita 
majorarea prețului oțelului".

Acum însă cînd corporațiile de 
oțel — cu contractul colectiv sem
nat în buzunar — au majorat pre
țul la tona' de oțel, muncitorii văd 
că au fost trași pe sfoară. Agen
țiile de presă americane vorbesc 
deja de „o stare de fierbere" în cen
trele industriale și în sindicate. întru- 
cît în toamnă au loc alegeri pentru 
Congres, este de prevăzut că admi
nistrația Kennedy, care a pozat în 
„prieten al sindicatelor", va avea di
ficultăți. Din lozinca „păcii industria
le" n-a mai rămas nimic, iar „încre
derea reciprocă ' între patroni și 
muncitori" este o formulă pe care 
electorii democrați se vor feri cu 
grijă să o mai amintească în cen
trele muncitorești.

Argumentele corporațiilor de oțel 
„nu țin apă" — cum spun ameri
canii. Următorul tabel privind evo
luția profiturilor corporației giganti
ce „U. S. Steel" vorbește de la sine : 
Anul 1954 — 268.000 muncitori... 385 
milioane dolari profit. Anul 1958 — 
223.000 muncitori.., 586 milioane do
lari profit. Pe scurt, 45.000 de 
muncitori mai puțin, profitul crescut 
cu 200 de milioane dolari. Cu alte 
cuvinte, pentru fiecare oțelar rămas 
pe drumuri patronii lui „U. S. Steel" 
au încasat în plus vreo 4.500 do
lari. De atunci, profiturile corporații
lor s-au rotunjit și mai mult (în ta
blou se indică profiturile în miliar
de dolari după plata impozitelor) :

1958... . 19.1
1959... . 23.8
1960... . 22.8
1961... . 23.3
1962... . 27.0 (estimativ)

Președintele Kennedy a subliniat 
nu de mult că profiturile corpora
țiilor în timpul administrației sale 
au atins un nivel record, iar în 1962 
se vor ridica la 27 miliarde dolari, 
ceea ce arată că politica de „prie
ten al sindicatelor* pe care o duce 
administrația a avut drept rezultat, 
pe de o parte, sporirea șomajului 
cronic in jurul cifrei de 5 milioa
ne, iar pe de altă parte creșterea 
profiturilor corporațiilor la un nivel 
record. Ca în legenda biblică a luf 
Iov : domnul cu o mînă a dat, d 
o mînă a luat...

S. BR.
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Mesajul adresat de N. S. Hrușciov lui II.

în mësaj N. S. Hrușciov scrie că 
a ajuns la concluzia că mesajul pri
mului ministru al Marii Britanii, 
precum și declarația comună a 
S.U.A. și Marii Britanii, dată publi
cității la 10 aprilie de către guver
nele american și englez, au fost ne
cesare acestora nu pentru a ajunge 
intr-adevăr la un acord cu privire 
la interzicerea experiențelor cu arma 
nucleară, ci, ca să zicem așa, pentru 
a îndrepta în altă direcție mînia 
populară.

După cum subliniază N. S. Hruș
ciov, problema ridicată în mesajul 
iui Macmillan — problema efectuă
rii seriei de experiențe cu arma nu
cleară în atmosferă, proiectată de 
S.U.A. și Anglia, — „a fost rezolvată 
deja de dv. și de președintele 
S.U.A.”.

reafirmat că 
poate accepta 
cu privire la

Macmillan
aproape un ultimatum :

Este necesar ca relațiile 
dintre state să fie 

dominate
Confirmînd că chestiunea încre

derii este o problemă foarte impor
tantă pentru un acord asupra mul
tor probleme care de mult s-au copt 
și răscopt, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. propune „să 
se aprecieze în mod just situația și 
șă se aleagă calea justă spre rezol
varea problemelor ce ne stau în 
față”. Aceasta ar contribui la stabi
lirea încrederii necesare, adaugă el.

N. S. Hrușciov a citat în primul 
rînd problema încheierii Tratatului 
de pace german, a lichidării regi
mului de ocupație din Berlinul oc
cidental. Rămășițele celui de-al doi
lea război mondial, care mai există 
în Europa, sînt un fel de mine cu 
efect întîrziat și nimeni nu știe cînd 
poate avea loc explozia lor. Este ab
solut necesar ca relațiile dintre 
state să fie deminate și să se conso
lideze pacea în Europa, iar această 
cale nu poate fi urmată dacă se 
ocolește încheierea Tratatului de 
pace german și rezolvarea pe această 
bază a problemei Berlinului occi
dental ca oraș liber.

Temeiurile pe care se sprijinea 
staționarea trupelor celor trei pu
teri în Berlinul occidental și-au 
pierdut de mult valabilitatea. Pute
rile occidentale au creat blocul agre
siv N.A.T.O. îndreptat împotriva ță
rilor socialiste și, în primul rînd, 
împotriva Uniunii Sovietice. „Acum, 
scrie N. S. Hrușciov, trupele dv. 
care staționează în Berlinul occiden
tal nu sînt trupe aliate cu noi, ci 
trupe ale blocului agresiv N.A.T.O., 
ostil Uniunii Sovietice”.

Ceea ce doresc țările N.A.T.O. 
este să creeze și să păstreze în mîi- 
nile lor o bază strategică pentru 
lupta împotrivă comunismului, îm
potriva socialismului. Aici nu este 
vorba pur și simplu de lipsă de în
credere. Cînd se încearcă să se îm
pingă evoluția evenimentelor spre o 
cotitură care poate duce la o cata
strofă, trebuie vorbit despre pier
derea capacității de a înțelege lucid 
problema, de pierderea rațiunii.
. Rezultă, așadar, că nu noi ci, 
în primul rînd, conducătorii țărilor 
occidentale sînt cei ce trebuie în
demnați 'să dea dovadă de spirit de 
răspundere și de conștiința necesi
tății de a se instaura încrederea.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — TASS transmite : La 12 aprilie, 
' N. S. Hrușciov, șeful guvernului sovietic, a adresat un mesaj de răspuns 
lui Harold Macmillan, primul ministru al Marii Britanii.

N. S. Hrușciov a 
Uniunea Sovietică nu 
semnarea unui acord
încetarea experiențelor nucleare care 
să dea organelor de informații ale 
N.A.T.O. posibilitatea de a-și intro
duce oamenii pe teritoriul sovietic 
sub pretextul controlului interna
țional.

„Dumneavoastră ați dori ca pe 
lîngă ceea ce aveți — baze militare, 
armate amplasate în apropierea 
frontierelor Uniunii Sovietice — să 
obțineți și aprobarea noastră pen
tru a face spionaj pe teritoriul țării 
noastre".

Faptul că S.U.A. doresc un control 
internațional în scopuri de spionaj 
a fost înțeles de N. S. Hrușciov încă 
din convorbirile pe care le-a avut 
cu președintele Eisenhower la Ge
neva în 1955. Acum, puterile occi
dentale urmăresc să obțină nu un 
spionaj aerian, nu „cerul deschis" — 
aceste planuri au fost demascate în 
suficientă măsură în fața lumii în
tregi — acum ele vor să-și instaleze 
puncte de informații în U.R.S.S. pen
tru a cunoaște locurile vulnerabile, 
amplasarea trupelor de rachete.

Ni se dă
Admiteți spionajul nostru în țara dv. 
sau de nu, Statele Unite vor efectua 
o serie de experiențe nucleare în at
mosferă. Acest limbaj, arată N. S. 
Hrușciov. poate fi folosit numai față 
de o țară învinsă, față de o țară, care 
pierde un război. Acum însă, Uniu
nea Sovietică și puterile occidentale 
nu sînt în război. „Dv. știți, de 
asemenea, că forțele noastre sîntcej 
puțin egale și noi considerăm că 
forțele păcii depășesc forțele agresi
unii și ale războiului. Da, la drept 
vorbind, sînt convins că guvernele 
S.U.A. și Marii Britanii nici nu speră 
că pretențiile lor vor fi acceptate. 
Ele au nevoie numai să se afirme în 
fața opiniei publice, să creeze impre
sia că sînt preocupate de lichidarea 
încordării, de întărirea încrederii“.

BUENOS AIRES 13 (Agerpres). — 
Baza șubredă a guvernului constituit 
de președintele Guido, lipsit de orice 
sprijin din partea maselor populare 
și care se menține la putere numai 
datorită cercurilor militare reacțio
nare, a slăbit și mai mult în urma
măsurilor luate privind devaloriza
rea monedei naționale. Creșterea 
masivă a prețurilor la o întreagă ca
tegorie de bunuri de larg consum, 
care a urmat 
vocat un val 
din cele mai 
populației.

Boggonovo,
exportatorilor argentinieni, a spus 
că devalorizarea va afecta în mod

acestei măsuri, a pro- 
de proteste provenind 

diferite pături ale

președintele Asociației

Componenta C C 
al Frontului National 

de Eliberare 
a Vietnamului de sud

Tratatul cu privire 
ia încetarea experiențelor 
nucleare poate fi semnat 

chiar și astăzi
Tratatul cu privire la interzicerea 

experiențelor nucleare în condițiile 
unui control bazat pe mijloacele na
ționale de verificare de care dispun 
statele poate fi semnat chiar și as
tăzi, se spune în mesaj. Cel mai bine 
ar fi însă să se rezolve problema 
esențială — să se semneze tratatul 
cu privire la dezarmarea generală și 
totală sub un control internațional 
strict.

„De ce nu ne pun la încercare pu
terile occidentale și nu ne dovedesc 
înțelegerea și înțelepciunea lor sem- 
nînd tratatul cu privire la dezarma
re ?“ — întreabă N. S. Hrușciov. To
tul denotă că puterile occidentale nu 
sînt deloc animate de năzuința de 
a contribui la instaurarea încrederii 
internaționale, ci numai de dorința 
de a obține supremația militară asu
pra Uniunii Sovietice.

Șeful guvernului sovietic a citat 
propunerea Uniunii Sovietice de a se 
desființa blocurile militare și de a se 
evacua trupele străine de pe terito
riile ailor țări, în limitele frontiere
lor naționale, ca probleme pe baza 
cărora s-ar putea verifica sincerita
tea și bunele intenții ale statelor.

„Puterile N.A.T.O. nu ne acordă 
încredere, dar pretind ca noi să des
chidem larg ușile Uniunii Sovietice 
pentru spionajul lor. Și încă mai 
spun că altfel nu se poate crea în
credere Nu. încrederea trebuie să 
fie reciprocă, și ea trebuie creată de 
ambele părți. Toate propunerile noas
tre urmăresc tocmai obiectivul re
ciprocității".

Puterile occidentale nu abordează 
însă chestiunea de pe poziția reci
procității. în mesaj se amintește, în
tre altele, legea specială din S.U.A. 
care limitează comerțul cu Uniunea 
Sovietică. Asemenea legi sînt folosite 
de obicei față de țările împotriva 
cărora se intenționează să se ducă 
război.

Să apreciem just raportul 
de forțe statornicit în lume

„Continuarea de către dv. a expe
riențelor și înfăptuirea hotărîrii a- 
nunțate de dv. cu privire la expe
riențe ne impun obligația de a ne 
pregăti și de a experimenta propria 
noastră armă nucleară. Și pe viitor, 
efectuarea de către dv. a unor expe
riențe cu arma nucleară, fie sub pă- 
mînt, fie în atmosferă, în Cosmos, 
sau sub apă, va sili Uniunea Sovie
tică să efectueze experiențe cu pro
pria sa armă nucleară, pentru ca 
apărarea țărilor socialismului împo
triva forțelor agresive, care nu as
cultă de glasul rațiunii și duc o po
litică provocatoare, să fie la nivelul 
cuvenit“. j

Liderii burghezi, mai ales cei ce 
posedă ei înșiși capital, sînt speriați 
astăzi de elementul nou care se în
registrează în dezvoltarea societății, 
de schimbările ce intervin în orîn- 
duirea social-politică, în structura 
socială a multor țări. Ei vor să păs
treze ceea ce este vechi prin inten
sificarea încordării, a cursei înar
mărilor și promovarea unei politici 
„în pragul războiului".

Adresîndu-se primului ministru al 
Marii Britanii, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. spune : 
„Să ne încordăm eforturile, să apre
ciem just condițiile și raportul de 
forțe statornicit în lume, să dăm 
dovadă de înțelepciune de stat, dacă 
se poate spune așa, pentru a găsi 
soluția justă a problemelor ce ne 
stau în față. Aș fi dispus să plec 
oriunde, în orice zi și în orice clipă 
pentru a încheia tratatul cu privire 
la dezarmarea generală și totală sub 
un strict control internațional".

N. S. Hrușciov arată că nu este 
convins că primul ministru al Marii 
Britanii va accepta propunerile 
U.R.S.S., deoarece „nu am încredere 
în înțelepciunea cercurilor care ho
tărăsc astăzi politica puterilor occi
dentale". Aceasta nu înseamnă însă 
că ne vom slăbi eforturile în lupta 
pentru dezarmarea generală și to
tală. Nu, vom lupta și pe viitor pen
tru ea.

Dar pentru aceasta trebuie timp, 
trebuie răbdare. Răbdare avem. Iar 
în ceea ce privește timpul, ne vom 
strădui să-i grăbim cursul. Nu vom 
sta cu brațele încrucișate și nu vom 
aștepta pasiv, vom depune toate 
eforturile pentru demascarea agre
sorilor, pentru demascarea celor ce 
se joacă de-a războiul, a celor ce se 
joacă cu destinele popoarelor".

Subtitlurile și sublinierile 
aparțin redacției.

HANOI 13 (Agerpres). — Agen
ția de presă „Eliberarea” a patrio- 
ților sud-vietnamezi a transmis 
componența Comitetului Central al 
Frontului național de eliberare a 
Vietnamului de sud, ales la primul 
congres al frontului, care a avut loc 
recent. Președinte al Comitetului 
Central a fost ales juristul Nguyen 
Hue Tho, fost vicepreședinte al Miș
cării pentru pace din regiunea Sai- 
gon-Cholon în anii 1954 și 1955. El 
a evadat recent dintr-o închisoare 
ngodinhdiemistă.

Au fost aleși, de asemenea, șase 
vicepreședinți ai Comitetului Central. 
In calitate de secretar general a fost 
ales profesorul Nguyen Van He, se
cretarul general al Partidului Ra
dical-Socialist din Vietnamul de 
sud.

21 de locuri în Comitetul Central 
au fost rezervate reprezentanților or
ganizațiilor de masă și partidelor po
litice care se vor alătura Frontului 
de eliberare în viitor.

serios activitatea economică a 
tregii țări.

Măsurile guvernului au mai 
condamnate de numeroși lideri 
dicali, printre care Alonso, condu
cătorul Sindicatului muncitorilor din 
industria de confecții, și Garcia, li
der al sindicatului metalurgiștilor.

Concomitent se intensifică și pre
siunile politice asupra guvernului 
Guido. Se înregistrează noi chemări 
la luptă pentru respectarea voinței 
alegătorilor exprimată în alegerile 
din 18 martie și pentru revenirea la 
sistemul constituțional de guvernă- 
mînt căruia i-a pus capăt lovitura mi
litară de stat. în acest sens s-au pro
nunțat numeroase partide și organi
zații, din cele mai diferite. Sena
torul Rolando Olmedo, din partea 
Uniunii civice radicale intransigente, 
a adresat Organizației statelor ame
ricane o telegramă în care denunță 
tratamentul la care este supus Fron- 
dizi „în urma actului ,de rebeliune 
comis de grupurile armate care s-au 
ridicat împotriva legilor republicii“.

în această situație este lesne de 
înțeles că, după cum afirmă publi
cația „Noticias Graficas“, guvernul 
Guido „se află la o nouă răscruce“, 
deoarece „nu poate obține sprijin 
politic". Influentul cotidian burghez 
„La Nacion“ afirmă că „o nouă cri
ză politică ar putea izbucni în Ar
gentina“, în timp ce Associated Press 
anunță că în sînul guvernului s-au 
produs grave divergențe.

de către noul ambasador al R.P. Romine la Ankara
ANKARA 13 (Agerpres). — La 12 

aprilie Ion Drînceanu, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
R. P. Romîne la Ankara, a fost pri
mit de președintele Turciei, Cemal 
Gürsel, căruia i-a prezentat scriso
rile de acreditare.

La prezentarea scrisorilor au asis
tat ministrul Afacerilor Externe al 
Turciei, Cemal Erkin, secretarul ge
neral al Președinției, Zeitinoglu, di
rectorul de cabinet al președintelui 
Republicii, Ulus, și directorul gene
ral al Protocolului M.A.E., Erez.
Ambasadorul R.P. Romîne a fost 

însoțit de colaboratori ai ambasadei.
Prezentînd scrisorile de acreditare 

I. Drînceanu a transmis din partea 
președintelui Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gh. Gheorghiü-Dej, 
urări de sănătate președintelui C. 
Gürsel, precum și urări de prosperi
tate poporului turc din partea po
porului romîn.

Ambasadorul romîn a subliniat că

R.P. Romînă dorește să dezvolte 
continuu relațiile de prietenie și 
bună vecinătate între cele două țări 
și și-a exprimat convingerea că a- 
semenea relații servesc interesele 
ambelor popoare, constituind tot
odată o contribuție la cauza păcii.

Președintele C. Gürsel a mulțumit 
pentru urările primite și a rugat pe 
ambasadorul romîn să transmită o- 
magiile sale președintelui Consiliu» 
lui de Stat al R.P. Romîne, Gh. 
Gheorghiu-Dej, precum și urări de 
succese poporului romîn. Cu acest 
prilej _C. Gürsel a remarcat că cele 
două popoare sînt nu numai vecine 
dar și prietene. Referindu-se la re
lațiile existente între R.P. Romînă și 
Turcia el a subliniat importanța re
lațiilor economice ca bază a celor
lalte relații. Președintele Turciei a 
declarat apoi că își dă seama de în
semnătatea pe care ar avea-o pentru 
omenire realizarea unei înțelegeri 
generale.

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

Opinia publică din Grecia cere abrogarea 
legilor excepționale

ATENA 13 (Agerpres). — După Deputați 
cum informează ziarul „Avghi", la Manolis Gi , . ,
11 aprilie L. Kirkos și I. Evangheli- treimi din pedeapsă.

" ★
ATENA 13 (Agerpres). — Un grup 

de cunoscuți oameni dp cultură greci 
a dat publicității un apel către po
porul grec.

Oamenii de cultură greci au ce
rut abrogarea legilor excepționale și 
decretarea amnistiei generale pen
tru deținuți! politici greci.

Apelul a fost semnat de cunos- 
cuții scriitori Kostas Varnalis, lau
reat al Premiului Internațional Le
nin „Pentru întărirea păcii între po
poare“, ~ -..............
oameni

„ .ii au cerut eliberarea lui 
Manolis Glezos care și-a ispășit două

Democratedis, deputați ai Uniunii 
de Stînga (E.D.A.), au vizitat pe 
ministrul de Justiție și : "
din nou ca guvernul să 
de urgență problema amnistiei ge
nerale și înainte de rezolvarea aces
tei probleme să pună cit mai grab
nic în libertate pe cei grav bolnavi, 
pe bătrîni, invalizi, femei din rîndu- 
rile deținuților și deportaților poli
tici.

i-au cerut 
examineze

O®o

Întîlmrea internațională
pentru libertatea
ROMA 13 (Agerpres). — La 13 

aprilie s-a deschis la Ro.ma întîl- 
nirea internațională pentru liberta
tea poporului spaniol. Inițiativa a- 
cestei întîlniri aparține Comitetului 
italian pentru organizarea manife
stărilor cu prilejul împlinirii a 25 de 
ani de la constituirea-brigăzilor in
ternaționale din Spania și eroica 
apărare a Madridului.

5»«><

La Amsterdam (Olanda) a avut loc o demonstrație cetățenească în 
sprijinul tratativelor cu Indonezia și pentru sistarea trimiterii de trupe 
olandeze înzlrianul de vest.

Ianis Rițos, Fotiadis și alți 
de cultură.

■ ■ 1B

MOSCOVA. în cinstea primei aniver
sări a zborului omului sovietic în Cos
mos, la Moscova a fost emis un timbru 
cu autograful lui Iuri Gagarin.

seu T E

poporului spaniol
La întîlnire participă și o delega

te a Comitetului foștilor deținut! 
antifasciști din R. P. Romînă, forma
tă din tovarășii Mihai Burcă, Valter 
Roman și acad. Geo Bogza.

Luînd cuvîntul la deschiderea în- 
tilnirii, Pietro Nenni a subliniat că 
toți antifasciștii care au luptat în 
Spania sînt ferm convinși de victo
ria acestei țări împotriva dictaturii 
sîngeroase a lui Franco. La orice 
metode de teroare și represiune ar 
recurge actualii guvernanți ai Spa
niei bazîndu-se pe sprijin din străi
nătate, soarta lor este pecetluită. 
Steagul libertății va fîlfîi din nou 
deasupra pămîntului spaniol.

Pe adresa participanților la întîl
nire a sosit o telegramă din partea 
guvernului republican spaniol aflat 
în emigrație.

o»

In tabăra asasinilor 
din 0. A. S.

PARIS 13 (Agerpres). — In presa 
pariziană au apărut știri din care 
reiese că Georges Bidault, cunoscu
tul adept al menținerii dominației 
coloniale franceze în Algeria, 
sprijinitor fervent al „Organizației 
armate secrete“, a scăpat acum o 
lună de sub supravegherea sub care 
a fost phsă locuința sa. Bidault s-a 
alăturat bandelor „Organizației ar
mate secrete“,, intrînd în compo
nența „Consiliului național al rezis
tenței împotriva dictaturii”, consti
tuit de generalul Salan pe terito
riul metropolei. în presa pariziană 
a apărut prima declarație a aces
tui „consiliu“ făcută de Bidault la 
9 aprilie.

Astfel, Bidault a trecut fățiș în 
tabăra asasinilor din O.A.S., arată 
ziarul „L’Humanité”.

--------- o o o---------

Conferinfa de presă a președinteiui 
Kennedy

WASHINGTON 13 (Agerpres). — 
Președintele Kennedy și-a început 
conferința sa dé presă săptămînală 
din 11 aprilie cu o declarație în le
gătură cu majorarea prețurilor la 
oțel, anunțată la 11 aprilie de cele 
mai mari societăți siderurgice din 
Statele Unite.

Președintele a anunțat că în luna 
august vor fi demobilizați jezerviș- 
tii concentrați anul trecut'; această 
comunicare nu este însă dictată de 
dorința de a da satisfacție opiniei 
publice americane și din alte țări, 
care cere destinderea relațiilor in
ternaționale, președintele precizînd 
că aceasta nu implică vreo schim
bare a structurii militare și că în 
locul rezerviștilor vor lua ființă 
două noi divizii de trupe regulate.

ȘTIRI

I .
Mai mult chiar, el a subliniat că 
sporirea puterii militare va
nua.

Unul din corespondenți l-a 
bat pe președintele S.U.A. 
incidentul care a avut loc în toam
na anului trecut cînd generalul Po
wer a dispus, în urma unei alarme 
false, decolarea avioanelor din avia
ția strategică americană înarmate 
cu arma nucleară. Și aici răspunsul 
său a venit împotriva așteptărilor 
unei mari părți a opiniei publice a- 
mericane și din străinătate care și-a 
exprimat neliniștea în legătură cu 
acest incident primejdios. Kennedy 
a căutat să minimalizeze gravitatea 
acțiunii lui Power, încercînd chiar 
să-1 scoată basma curată pe acesta. 
După părerea lui Kennedy, gene
ralul Power „a procedat bine“.

Președintele Kennedy a comuni
cat că a cerut ministrului de Jus
tiție, Robert Kennedy, să facă

a
Pe

conti-

între- 
despre

GENEVA 13 — De la trimisul spe
cial Agerpres, N. Puicea :

La 13 aprilie, la Geneva s-a desfă
șurat cea de-a 20-a ședință plena
ră a Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare. Ședința a fost con
sacrată examinării în continuare a 
articolului 1 din proiectul de Tratat 
cu privire la dezarmarea generală 
și totală.

■ La începutul ședinței a luat cu
vîntul reprezentantul S. U. A. A.

’ Dean. El a dat citire declarației o- 
ficiale din 12 aprilie a guvernului 
S.U.A. în care s-a dat un răspuns 
negativ la întrebarea directă pusă 
joi în comitet privitoare la poziția 
S.UA. și Marii Britanii față de un 
rnoratoriu care să prevadă abține
rea de a efectua experiențe nuclea
re în atmosferă pe timpul 
rării lucrărilor conferinței 
dezarmare.

Reprezentantul U.R.S.S., 
Zorin, care a luat apoi cuvîntul, a 
arătat că răspunsul negativ la pro
punerea de a nu se relua experien
țele cu arma nucleară atîta timp 
cît au loc tratativele în comitet 
constituie o lovitură gravă dată în
tregii conferințe și nu servește in
tereselor întăririi păcii. Acest răs
puns — a spus V. A. Zorin —, oglin
dește politica de agravare a situa
ției internaționale pe care, din pă- 

. cate, continuă să o ducă guvernele 
Statelor Unite și Marii Britanii.-

V. A. Zorin a amintit că propu
nerea privitoare la instituirea unui 
moratoriu a fost ridicată în ședin
ța de joi de delegația Indiei și nu 
de Uniunea Sovietică.

...... Statelor Unite le este penibil să
■ T dea un răspuns negativ la propune

rea tuturor statelor neutre partici
pante la conferință și ele înfățișea
ză lucrurile ca și cum ar avea o 
controversă numai cu Uniunea So- 

■ yietică. Dar prin asemenea mane-

desfășu- 
pentru

V. A.

vre, a arătat V. A. Zorin, nu se 
poate camufla atitudinea negativă 
a Statelor Unite 
formulată 
lumii.

Luînd cuvîntul 
propriu-zise a ședinței, reprezentan
tul R.P. Romîne, George Macovescu, 
a spus, printre altele :

Schimbul fructuos de păreri care 
a avut loc a evidențiat că există nu
meroase puncte de acord sau asu
pra cărora se poate ajunge, fără 
dificultăți prea mari, la o înțelegere. 
Aceasta este, fără îndoială, un fapt 
pozitiv.

Reprezentantul R.P. Romîne a ară
tat în același timp că nu poate fi 
scăpat din vedere faptul că s-au ivit 
cîteva probleme în legătură cu care 
există încă divergențe de vederi. în 
legătură cu aceasta el s-a referit 
la problema lichidării bazelor mili
tare de pe teritorii străine.

Bazele militare de pe teritorii stră
ine — a spus G. Macovescu — nu 
urmăresc scopuri de apărare, așa 
cum se afirmă adesea din partea 
celor care pledează în favoarea 
menținerii lor, ci sînt menite să ser
vească unor acțiuni de altă natură. 
Ele constituie o sursă permanentă 
de înrăutățire a situației internațio
nale, de sporire a neîncrederii și 
suspiciunii, de alimentare a războiu
lui rece.

Care este argumentul principal al 
delegațiilor ce se ridică împotriva 
includerii în tratat a unei dispoziții 
privind lichidarea bazelor militare 
de pe teritorii străine ? Pe scurt, 
acest argument este următorul: Dacă 
s-ar desființa bazele militare străine 
din Europa, Asia, Africa, una 
părți ar obține avantaje.

O analiză atentă și realistă a pro
iectului sovietic nu poate să nu 
arate că există în el garanții solide 
pentru securitatea tuturor statelor,

astăzi
față de o cerere 
de toate statele

în cadrul ordinii

din

în orice moment al procesului de 
dezarmare.

Nu este nici un secret — a spus 
în continuare vorbitorul — că în 
timp ce Uniunea Sovietică dispune 
— după afirmația celor mai mulți 
specialiști din Statele Unite ale A- 
mericii și Angliei — de superiori
tate'în ceea ce privește mijloacele 
de transportare la țintă a armelor 
nucleare, Statele Unite ale Ameri- 
cii și aliații lor au organizat o re
țea deasă de baze militare pe teri
torii străine în imediata apropiere 
a Uniunii Sovietice și a celorlalte 
state socialiste.

De aici rezultă că dacă s-ar dis
truge numai vehiculele armelor nu
cleare, dacă s-ar menține, măcar în 
parte, bazele militare pe teritorii 
străine, aceasta ar dezavantaja sta
tele socialiste, ar primejdui secu
ritatea lor. De aceea este nevoie de 
a se vorbi despre necesitatea lichi
dării bazelor străine, la.fel cum este 
nevoie de a se vorbi despre nece
sitatea lichidării vehiculelor de du
cere la țintă a armelor nucleare.

Principiul admis de noi toți este 
acela că în cursul procesului de de
zarmare nici un stat sau grup de 
state nu trebuie să obțină avantaje 
militare.

Tocmai de aceea susținem necesi
tatea de a se include în articolul 1 
o prevedere expresă privind lichida
rea bazelor militare străine.

în cuvîntareă sa, reprezentantul 
R. P. Romîne a dat o serie de exem
ple care arată că problema lichidă
rii bazelor militare de pe teritorii 
străine preocupă tot mai multe state.

Pentru considerentele arătate, a 
declarat în încheiere G. Macovescu, 
delegația romînă apreciază că în 
articolul 1 al proiectului de tratat pe 
care îl elaborăm este necesar să se 
prevadă lichidarea bazelor militare 
de pe teritorii străine.

lor, care au condamnat sîngeroasa 
dictatură instaurată în Paraguay 
Stroessner.

de

Demonstrație a studenților
la Tokio

TOKIO. Un mare număr de stu
denți au organizat la 13 aprilie o 
demonstrație în fața ambasadei a- 
mericane pentru a protesta împo
triva hotărîrii S.U.A. de a relua ex
periențele cu arma nucleară. A avut 
loc o ciocnire între studenți și po
liție. Mai mulți studenți au fost 
arestați. în urma puternicului val 
de indignare stîrnit în întreaga Ja
ponie, guvernul Ikeda a fost nevoit 
să protesteze pe lîngă ambasadorul 
S.U.A. împotriva hotărîrii Statelor 
Unite de a crea o nouă bază de 
experiențe nucleare în regiunea 
insulei Johnston.

PARIS. Ziarul „L’Humanité" re
latează că un grup de fasciști au 
torturat pe muncitorul Faucheux, 
activist sindical într-o suburbie a 
Parisului, pentru a-1 determina să 
renunțe la activitatea sa sindicală.

Zilele trecute, scrie ziarul, bandiți 
fasciști i-au făcut cu țigarea aprinsă 
24 de arsuri lui Faucheux. Apoi 
i-au tăiat fața cu o lamă și i-au pus 
sare pe plăgile sîngerînde, lăsîndu-1 
în stare de inconștiență. Poliția nu 
a reușit să descopere pe cei vino- 
vați de această crimă bestială.

„Pentru un Paraguay liber”
MONTEVIDEO. Sub lozinca „Pen. 

tru un Paraguay liber”, s-a desfă
șurat la Montevideo un miting la 
care au participat studenți și mun
citori din capitala Uruguayului, pre
cum și exilați Paraguayern.' Au vor
bit, printre alții, Carlos Agorio, de
putat în Parlamentul țării, și Or
lando Rojas, reprezentantul exilați-

al 
în

în rîndul elementelor pro- 
Intr-o declarație publică, 
tineretului revoluționar din 
protestează împotriva aces- 
de arestări. Potrivit unei

ROMA. Ministrul de interne 
Italiei, Paolo Taviani, a declarat 
senat că organizația teroristă „Ma
fia” este o cangrenă pe corpul sta
tului. Taviani a cerut senatului să 
se pronunțe pentru înființarea unei 
comisii care să ancheteze activita
tea teroristă a „Mafiei".

QUITO. în Ecuador, ca urmare a 
recentelor tulburări, au loc masive 
arestări 
gresiste. 
Uniunea 
Ecuador 
tui val
știri din Guaiaquil, elemente huli
ganice au atacat universitatea din 
acest oraș ocupînd pentru scurt 
timp clădirile. Datorită intervenției 
energice a studenților, huliganii au 
fost alungați.

WASHINGTON. Rechemat brusc 
la Washington, generalul Lucius 
Clay, reprezentantul personal al pre
ședintelui Kennedy în Berlinul occi
dental, s-a înapoiat zilele acestea în 
capitala S.U.A. S-a anunțat că el își 
va relua activitatea de afaceri, dar 
că va rămîne în același timp con
silierul președintelui pentru proble
me privind Berlinul occidental. De 
numele lui Clay, trimis de președin
te anul trecut în Berlinul occidental, 
sînt legate o serie de acte provoca
toare comise aici de trupele ameri
cane printre care, la un moment dat, 
masarea de tancuri la granița cu 
Berlinul democrat.

0 nouă experiență nucleară
subterană efectuată în S.U.A.
WASHINGTON. Comisia pentru 

energia atomică din S.U.A. a anun
țat că la 12 aprilie, pe poligonul ex
perimental din Nevada, a fost efec-

tuată o nouă explozie nucleară sub
terană — a 27-a la număr din actua
la serie de experiențe pe care le 
efectuează Statele Unite.

VIENA. Poliția austriacă a arestat 
pe fostul general S.S. Robert Jan 
Verblen, unul din conducătorii par
tidului fascist belgian din anii celui 
de-al doilea război mondial. în a- 
nul 1947 el a fost condamnat la 
moarte în contumacie de un tri
bunal austriac. Opinia publică pro
gresistă din Austria este surprinsă 
de faptul că acest criminal a izbutit 
pînă acum să se ascundă nepedepsit 
în Austria, ba chiar să obțină cetă
țenie austriacă.

legea Taft-Hartley pentru 
capăt grevei docherilor de 
ta Pacificului.

uz de 
pune 
coas-

Racheta a căzut in Ocean
NEW YORK. După cum anunță 

corespondentul agenției U.P.I., la 12 
aprilie a eșuat încercarea forțelor 
militare aeriene de a lansa de la 
Cap Canaveral în Cosmos o rache
tă cu aparate secrete pentru cer
cetarea radiațiilor.

Potrivit relatării corespondentului, 
în a doua treaptă a rachetei nu a 
intrat în funcțiune sistemul de aprin
dere și ea a căzut în Oceanul At
lantic, nu departe de coasta răsări
teană a Floridei.

am»

Așa arată interiorul cinematografului „Kinopanorama" din Paris in 
urma unei explozii provocate de bandele O.A.S.
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