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Calitatea produselor

6 PAGINI 30 BANI

Succese însemnate 
în producție

»

preocupare a întregului colectiv
Muncitorii și tehnicienii uzinei 

„Republica“ desfășoară în cinstea zi
lei de 1 Mai o avîntată întrecere, ho- 
tărîți să dezvolte succesele obținute 
în primul trimestru. De la începu
tul anului și pînă acum, metalur- 
giștii noștri au produs peste plan 
aproape 600 tone de țevi. Realizări 
de seamă s-au obținut și în îmbună
tățirea calității produselor. In lumina 
Directivelor C.C. al P.M.R. cu pri
vire la criteriile principale ale în
trecerii socialiste, întregul nostru 
colectiv și-a propus ca obiectiv prin
cipal îmbunătățirea continuă a cali
tății produselor, reducerea procen
tului de rebuturi și de declasate.

Bilanțul întrecerii pe primul tri
mestru a fost rodnic. Din întreaga 
cantitate de țevi realizată în acea
stă perioadă, 86,8 la sută a fost de 
calitatea I. Acest lucru marchează 
un succes serios — deși nu putem 
spune că în domeniul îmbunătățirii 
calității au fost epuizate în între
gime rezervele interne din uzină. 
Rezultate bune au fost obținute și 
în direcția reducerii rebuturilor și a 
declasatelor. Față de 0,30 la sută, 
cit este coeficientul admis, în pri
mul trimestru, rebuturile au scăzut 
la 0,25 la sută ; țevile declasate din 
cauza laminării s-au ridicat la nu
mai 1 la sută, față de 1,2 la sută cît 
s-a înregistrat în ultimul trimestru 
al anului trecut.

Desigur că la baza acestor reali
zări stau, în primul rînd, măsurile 
tehnico-organizatorice luate de con
ducerea uzinei; dar ele sînt, în ace
lași timp, rezultatul muncii pline de 
abnegație a muncitorilor și tehni
cienilor, a! inițiativei lor creatoare 
care își găsește un cîmp larg de 
dezvoltare în cadrul întrecerii so
cialiste.

Anul trecut au fost cazuri cînd 
unele sortimente de țagle nu erau 
încălzite uniform. Pentru a se înlă
tura acest neajuns, a fost pusă la 
punct aparatura termotehnică de la 
cuptoarele de încălzire, îneît să se 
asigure o încălzire uniformă și în 
limitele prescrise pentru fiecare ca
litate de oțel.

La specificul producției noastre 
are o mare însemnătate felul cum 
se face centrarea țaglei înainte de 
laminare. Dacă această operație nu 
este efectuată bine, se riscă decla
sarea țevii sau se înregistrează pier
deri de metal. Au fost luate, deci, 
măsuri ca țaglele să fie astfel cen
trate, îneît să se creeze condiții 
pentru perforarea lor corespunză
toare. A fost extinsă, de asemenea, 
operația de cojire a țaglelor pentru 
a se îndepărta de la început defec
tele de suprafață ale acestora' — în 
special la țevile pentru turle de fo
raj, pentru cazane și mașini agri
cole.

Fără îndoială că măsurile tehni
co-organizatorice au o mare însem
nătate pentru obținerea unor pro
duse de bună calitate. Ele singure 
însă se dovedesc uneori insuficiente, 
dacă nu sînt însoțite și de un con
trol tehnic exigent. Anul trecut, în
deosebi la laminorul de 3 țoii, con
trolul tehnic de calitate se făcea nu
mai Ia produsul finit. Din această

une- 
de- 
se- 

pro- 
evi-

cauză, se iveau cazuri cînd 
le țevi laminate aveau mici 
fecte care, dacă ar fi fost 
sizate în diferitele faze ale 
cesului de producție, puteau fi
täte. Invățînd din experiența anu
lui 1961, în acest an a fost in
trodus controlul tehnic de calitate 
pe faze de operații. în felul acesta, 
unele deficiențe de producție ce 
apar (laminare excentrică, țevi su
praîncălzite sau țevi cu diametrul 
exterior mai mare sau mai mic ș.a.) 
sînt sesizate 
rate imediat, 
fost introdus 
letat mufe.

Principalul 
lectiv care ține la prestigiul „măr
cii fabricii" este să livreze benefi
ciarilor numai produse de bună ca
litate. Pentru a se evita ca pe 
poarta uzinei să iasă vreo țeavă ne
corespunzătoare s-a hotărît ca la 
magazia de expediție să existe con
trolori de calitate care să reverifice 
fiecare țeavă în parte ; cele care au 
suferit deteriorări sînt trimise iarăși 
secțiilor de fabricație pentru a fi re
mediate.

Se știe că întrecerea socialistă 
poate fi puternic stimulată dacă 
există o evidență precisă a ei și se 
face o largă publicitate în jurul re
zultatelor obținute de brigăzi sau 
echipe. Dat fiind că obiectivul 
principal al întrecerii este îmbu
nătățirea calității produselor, con
ducerea uzinei și comitetul sindica
tului la propunerea comitetului de 
partid au luat măsuri ca graficele de 
întrecere din secții să oglindească 
nu numai realizările cantitative ob
ținute de brigăzi, ci și rezultatele 
în domeniul calității. întregul nos
tru colectiv se mîndrește cu nume
roase brigăzi de muncitori care, în 
întrecerea pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan, pentru produse de 
bună calitate, obțin rezultate tot mai 
bune. Brigada de laminatori din 
schimbul inginerului Gh. Bucurei, 
de la laminorul de 6 țoii, nu numai 
că a obținut în primul trimestru o 
însemnată depășire de plan, dar a 
redus mult rebuturile și declasate
le ; față de coeficientul admis de 
rebuturi de 0,21 la sută, brigada a 
realizat numai 0,15 la sută, iar în 
loc de 0,90 la sută țevi declasate, 
a, realizat 0,62 la sută. Bune rezul
tate au obținut în această perioa
dă și brigada condusă de Ion Cos- 
tică din secția tras la rece, aceea 
condusă de Costache V. Nicolae din 
secția filetaj și multe altele. Pe în
treaga uzină, în primul trimestru 
au fost confirmate fruntașe în în
trecere 96 brigăzi.

Rezultatele obținute pînă acum în 
îndeplinirea sarcinilor de plan și în
deosebi în îmbunătățirea calității 
produselor sînt bune. întregul nos
tru colectiv este hotărît ca în 
întrecerea socialistă să pună în va
loare noi rezerve interne ale produc
ției, pentru a putea dezvolta în con
tinuare succesele obținute.

pe parcurs și înlătu- 
Controlul pe faze a 
și la atelierul de fi-

în activitatea unui co-

GH. PETROIU 
directorul uzinelor „Republica” 

București

Rulmenți peste plan

Mai, ziua internațională 
muncesc, este întîmpi-

BRAȘOV (coresp. 
„Scînteii"). — în secțiile 
uzinelor de rulmenți din 
Brașov domnește un pu
ternic avînt în muncă.

Bilanțul realizărilor în 
producție ale muncitori
lor, tehnicienilor și ingi-

nerilor de aici este rod
nic : s-au dat pînă acum 
peste plan mai bine de 
2.200 rulmenți de bună 
calitate ; la prețul de 
cost s-au realizat în 
trimestrul I economii în 
valoare de aproape

=®<t-------- ■

500.000 lei. La obține
rea acestor importante 
realizări, o contribuție 
deosebită au adus co
lectivele secțiilor role, 
forjă și strungărie, care 
se află în fruntea între
cerii.

COMUNICAT
După cum este informată Agenția Romînă de presă „Agerpres", 

au luat sfîrșit aplicațiile cu trupe și state majore ale Forțelor Ar
mate Unite ale țărilor participante la Tratatul de la Varșovia, execu
tate pe teritoriul . Republicii Populare Ungare. La aplicațiile care au 
avut loc pe baza planului Statului major al Forțelor Armate Unite 
au participat trupe și state majore ungare, romîne și sovietice. Apli
cațiile au demonstrat înalta capacitate de luptă a tuturor trupelor 
participante și a tehnicii militare.

La aplicații au participat : ministrul Apărării al R. P. Ungare, 
general-colonel Lajos Czinege, ministrul Apărării al U.R.S.S., mareșalul 
Uniunii Sovietice Rodion Malinovski, ministrul Forțelor Armate ale 
R. P. Romîne, general de armată Leontin Sălăjan, comandantul su
prem al Forțelor Armate Unite ale țărilor participante la Tratatul 
de la Varșovia, mareșalul Uniunii Sovietice A. A. Greciko, ofițeri su
periori ai Forțelor Armate Unite.

Acțiunile trupelor au fost urmărite de tovarășii Janos Kădâr, prim- 
secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare, György 
Marosăn, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., locțiitor 
al președintelui Consiliului Prezidențial al R. P. Ungare, Bela Biszku și 
Jenö Fock, membri ai Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., locțiitori ai 
președintelui Consiliului de Miniștri, de membri ai C.C. al P.M.S.U. și 
ai Guvernului R. P. Ungare și de alte oficialități din aparatul de partid 
și de stat aJ. țării.

Ziua de 1 
a celor ce 
nată de oamenii muncii cu noi suc
cese în întrecerea socialistă ce se 
desiășoară în uzine, fabrici, pe șan
tiere pentru sporirea producției, îm
bunătățirea calității și reducerea 
prețului de cost.

® Colectivul laminorului de 650 
mm din Hunedoara a realizat zilnic 
de la începutul acestei luni, cîte 
215 tone de produse peste plan. Prin 
extinderea procedeelor moderne de 
lucru și reducerea cu 10—15 
cunde a duratei de laminare a 
cărui blum de oțel, laminoriștii au 
realizat economii de materiale a 
ror valoare echivalează cu costul a 
23 de apartamente.

• Metalurgiștii de la Uzinele de 
pompe de injecție din Sinaia, folo
sind mai bine capacitatea de pro
ducție a mașinilor, au realizat peste 
plan de la începutul anului și pînă 
acum mai mult de 1.000 de pompe 
de injecție pentru tractoare. Acest 
spor de producție a fost obținut pe 
seama creșterii productivității mun
cii cu 11,3 la sută.

9 Cu combustibilul pe care l-au 
economisit anul acesta, în întrecere, 
mecanicii și fochiștii depourilor de 
locomotive de pe cuprinsul regio
nalei C F.R. Craiova, se pot trans
porta zilnic, timp de 3 luni, 16 tre
nuri de marfă cu încărcătură de 
1.620 tone fiecare de la Craiova la 
București.

Operele lui V. I. Lenin, marele 
învăjăîor și conducător al mișcării 
comuniste mondiale, întemeietorul 
P.C.U.S. și al statului sovietic, sînt 
larg răspîndite în țara noastră. De 
la eliberarea țării au fost tipărite în 
Editura politică 114 titluri din opera 
lui V. I. Lenin într-un tiraj total de 
5.379.000 exemplare. S-au tipărit 38 
volume de opere, după ediția a 
IV-a apărută în limba rusă, însu- 
mînd un total de peste 1,6 milioane 
exemplare. Volumul al 39-lea de 
opere se află sub tipar. Editura po
litică a început tipărirea în limba 
romînă a Operelor complete ale 
lui V. I. Lenin, în 55 de volume, tra
ducere după édifia a V-a apărută 
în limba rusă. Prin această nouă e- 
difie, devine accesibilă maselor 
largi întreaga moștenire ideologică 
lăsată de Lenin. Ea cuprinde, în 
afara lucrărilor apărute în édifia 
precedentă, un șir de lucrări noi, 
incluse pentru prima oară în „Opere 
complete“, precum și diferite ma
teriale pregătitoare întocmite de 
Lenin pentru lucrările salo de bază 
— planuri de articole, cuvîntări, 
broșuri; conspecte etc. Din această 
édifié au fost tipărite pînă acum 7 
volume, volumul al 8-lea 
sub tipar.

Multe din lucrările lui 
fost publicate în volume 
între acestea se numără 
făcut?“ (3 edifii în 115.000 exem- 

pași 
„Două

aflîndu-se

Lenin au 
separate. 

: „Ce-i de

edifii în 125.000 exemplare), „Sfaful 
și revolufia“ (5 edifii în 116.000 
exemplare), „Revolufia proletară și 
renegatul Kaufsky“ (3 edifii în
127.000 exemplare), „Stîngismul — 
boala copilăriei comunismului“ (4
edifii în 190.000 exemplare), „Marea 
inițiativă. Cum trebuie organizată 
întrecerea?" (3 edifii în 127.000 
exemplare), „Despre impozitul în 
natură“ (4 edifii în 195.000 exem
plare), „Economicul și politicul 
epoca dictaturii proletariatului“ 
edifii în 100.000 exemplare), „ 
pre cooperafie“ (5 edijii în 190.000 
exemplare), „Caiete filosofice“ 
(25.000 exemplare) etc.

Au apărut Voi. 1 și 2 din noua 
édifié în 3 volume de „Opere a- 
lese“ ale lui V. I. Lenin, volumul 3 
fiind sub tipar.

S-aù editat în tiraje mari culegeri 
tematice ale lucrărilor lui Lenin, 
printre care : „Despre construcfia 
de partid“, „Despre alianfa dintre 
clasa muncitoare și fărănime", „Ra
port asupra păcii ; cu privire la po
litica internă și externă a Repu
blicii“, „Despre mișcarea muncito
rească și comunistă internațională“, 
„Despre problema nafională și na- 
fional-colonială“, „Despre dezvolta
rea industriei grele și electrificarea 
țării“, „Despre productivitatea mun
cii", „Despre cultură și artă“, „Des
pre munca aparatului de sfat sovie
tic“, „Despre religie“.

Lucrările lui Lenin sînt studiate de 
membrii partidului nostru, de masa 
largă a oamenilor muncii, de inte
lectualitatea înaintată, de tine
retul nostru, care văd în ele un 
tezaur de învățăminte, un îndrumar 
de cel mai mare pref în lupta pen
tru înfăptuirea politicii partidului de 
construire a socialismului.

DECRET
Pentru instituirea medaliei „In cinstea 
încheierii colectivizării agriculturii“

Cu prilejul încheierii colectivizării agriculturii în R. P. Romînă, 
Consiliul de Stat decretează :

Art. 1. Se instituie medalia „în cinstea încheierii colectivizării 
agriculturii", care se va acorda tuturor celor care au participat nctiv 
la munca de colectivizare a agriculturii și ele întărire organizatorică 
și economică a gospodăriilor agricole colective.

Art. 2. Se aprobă regulamentul privind descrierea, loculierarhic 
și modul de purtare a medaliei „în cinstea încheierii colectivizării 
agriculturii".

Președintele Consiliului de Stat, 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Medalia este din metal aurit. Pe 
unui muncitor și unui țăran, pe fondul drapelului de stat cu stema 
R. P. Romîne. Pe cealaltă parte, medalia are un spic de grîu și data 
„1962", înconjurate de inscripția „în cinstea încheierii colectivizării agri
culturii". Panglica medaliei este din mătase roșie, mărginită de dungi 
colorate în verde și galben. (Agerpres)

o fată se află, în relief, chipurile
se- 
fie-

plare), „Un pas înainte, doi 
înapoi“ (50.000 exemplare), 
tactici ale social-democrafiei în re- 
volufia democratică“ (4 edifii în 
peste 100.000 exemplare), „Materia
lism și empiriocrițicism“ (3 edifii în 
75.000 exemplare), „Imperialismul, 
stadiul cel mai înalt al capitalis
mului“ (5 edifii în peste 200.000 
exșmplare), „Tezele din aprilie“ (3

că-

(Agerpres)

(Agerpres)X

mstafiațBB noi Ia fabrica 
de ciment „Temelia"

Cadre calificate 
de chimiști

Prin folosirea gospodărească 
a masei lemnoase

TG. MUREȘ (coiesp. „Scînteii"). — 
Intre brigăzile din cadrul I. F. Re
ghin se desfășoară o entuziastă în
trecere pentru folosirea cit mai ra
țională a masei lemnoase.

La parchetul din Prislop, printr-o 
sortare mai judicioasă a materialu
lui lemnos, brigada condusă de Du
mitru Bota a rdușit să sporească cu 
12 la sută procentul lemnului de 
tag pentru bușteni gatere. Rezultate 
asemănătoare au obținut și brigăzi
le din parchetele Florești, Glăjerie, 
Deleni.

Ca rezultat al întrecerii dintre bri
găzi, la I. F. Reghin s-a realizat în 
primul trimestru al acestui an un in
dice de utilizare la lemn de lucru 
fag de peste 80 la sută. Prin depăși
rea indicelui de utilizare planificat, 
s-au produs, din aceeași cantitate 
de masă lemnoasă, aproape 1700 
mc lemn de lucru fag în plus.

La fabrica de ciment „Temelia“ din Brașov a fost 
pusă în funcțiune o instalație de captare a prafului 
ce se producea în timpul fabricației. Prin aceasta se 
recuperează o mare cantitate de făină fină de calcar. 
Töt în acest scop se instalează în prezent în fabrică 
două electrofiltre mari, cu o capacitate zilnică de 
captare a prafului de aproape 8 tone.

Aceste lucrări vor crea condiții tot mai bune de 
muncă pentru lu
crătorii de aici 
și, în același 
timp, vor aduce 
fabricii impor
tante economii 
de materii pri
me.

S-a , redeschis grădina 
botanică din Cluj

In aceste zile, Muzeul Marx-Engels-Lenin din Capitală cunoaște 
o mare afluență de vizitatori. Mii de muncitor! de Ia Uzinele „23 Au
gust", „Republica”, „Timpuri Noi", numeroși alțl oameni ai muncii 
din întreprinderi șl instituții, studenți și elevi din Capitală urmă
resc cu deosebit interes numeroasele documente existente în sălile 
muzeului, cuprinzind aspecte din viața și activitatea lut Lenin.

In fotografie : un grup de elevi !n vizită la muzeu.

IRegiunea G.A.C. Peregu Mare 
și Peregu Mic au terminat semănatul

TIMIȘOARA coresp. „Scînteii"). 
— Ieri, membrii gospodăriilor colec
tive din Peregu Mare și Peregu 
Mic, raionul Arad, au terminat se
mănatul porumbului. Cei de la Pe
regu Mare au semănat cu porumb 

,320 de hectare, din care 280 de hec
tare pentru a se obține 5000 kg po
rumb boabe la hectar ; la Peregu 
Mic s-au semănat 425 de ha. din 
care 380 de hectare pentru porum
bul 5000,

La începutul campaniei de însă- 
mînțări membrii acestor gospodării 
colective s-au angajat să muncească 
cu însuflețire în întrecere pentru 
a termina semănatul înainte de des
chiderea sesiunii Marii Adunări Na
ționale. In întrecerea pentru reali
zarea planului de însămînțări co
lectiviștii din Peregu Mare au fo
losit din plin, în afara celor 2 se
mănători de la S.M.T. Pecica, și- 8 
semănători trase de cai. Cei din Pe
regu Mic, care au o suprafață mai 
mare cu porumb, au folosit tot două 
semănători de la S.M.T. și pe cèle 
trase de cai, dar ei au început se
mănatul cu trei zile mai devreme 
(la 13 aprilie). Din zori și pînă noap
tea tîrziu, colectiviștii din aceste

două gospodării colective au lucrat 
de zor la semănat.

Folosind, timpul prielnic din ulti
mele zile, gospodăriile agricole de 
stat și gospodăriile colective din ra
ionul Arad au trecut cu toate for
țele la semănatul porumbului. In 
întrecerea pentru grăbirea semăna
tului sînt antrenate toate brigăzile 
de tractoare din gospodăriile de 
stat și S.M.T.-uri, precum și atelajele ’ 
gospodăriilor colective. In ultimele 
zile, tractoarelb au lucrat în schimb 
prelungit, atît la pregătirea terenu
lui cit și la semănat. Viteza zilnică 
planificată a mașinilor și atelajelor 
a fost depășită cu circa 1.000 de hec
tare. Intr-un . ritm viu lucrează în 
aceste zile la semănatul porumbului 
muncitorii din gospodăriile de stat 
Sînpetru, Nădlac, Orțișoara, Udviniș, 
colectiviștii din Nădlac, Felnac, Satu 
Mare, Pecica și multe altele. Pînă 
ieri în raionul Arad s-au și semănat 
cu porumb peste 11.600 ele hectare 
din cele 36.535 hectare planificate.

Succese la semănat se obțin și în 
celelalte raioane din regiunea Banat. 
In raionul Timișoara s-au semănat 
cu porumb 3.500 
Sînnicolau Mare

de ha, în raionul
— 4.500 de ha.

Numai lucrări de bună calitate
Gospodăria noastră a luat ființă 

în toamna trecută. Ca atare, ară
turi adînci fuseseră făcute doar pe o 
treime din suprafața de teren. Dar, 
folosind din plin cele 90 de atelaje 
am terminat semănatul culturilor 
din prima epocă și am început se
mănatul porumbului. In următoarele 
cîteva zile vom încheia campania 
însămînțărilor de primăvară.

O atenție deosebită dăm calității 
lucrărilor. împreună cu președintele 
gospodăriei și cu brigadierii am ur
mărit îndeaproape să nu rămînă 
greșuri la lucrările făcute cu cultiva
torul și la grăpat, ca solul să fie

bine nivelat pentru a se putea se
măna în cele mai bune condiții. 
Arăturile pe terenurile în pantă 
le-am executat pe curbe de nivel, 
iar acolo unde era exces de umidi
tate am făcut brazde pentru scurge
rea apei.

Am urmărit ca semănatul plante
lor prășitoare să se facă la distanțe 
optime între rînduri și am verificat 
în
Pe

permanență debitul de sămînță 
care îl distribuie semănătorile.

Ing. agr. CORNEL IONESCU
G.A.C. „înfrățirea" din Cojocna- 

Cluj.

Grădina Botanică din Cluj s-a redes
chis. Zilnic, în afară de numeroși cetă
țeni, sute de studenți de la facultățile 
de agronomie, științe naturale, elevi ai 
școlilor medii vin aici pentru a cunoaș
te și- studia cele învățate din cărți.

Grădina, a cărei colecție se îmbogă
țește an de an, cuprinde acum aproape 
20.000 de specii de plante. De un deose
bit interes se bucură speciile originare 
din diferite regiuni ale globului și acli
matizate aici în sere speciale : plantele 
australiene sau mediteraneene, palmierii, 
nuferii exotici, plantele carnivore etc. 
Intr-un complex de sere modern au 
început să se cultive banani, arbori de 
cafea ți vanilie.

Cursurile de ri
dicare a calificării 
muncitorilor și teh
nicienilor din ca
drul combinatului 
chimic Borzești 
sînt frecventate de 
peste 1200 opera
tori chimiști. 60 
de chimiști ur
mează cursurile 
școlii de maiștri, 
iar alți .34 diferite 
facultăți. 260 de ti
neri sînt înscriși 
la cursurile serale 
ale școlii medii.

Basul sovietic A. Krivcenia 
pe scena Teatrului de Operă 

și Balet

Mecanizatori fruntași

Basul Alexei Krivcenia, artist- al 
poporului al U.R.S.S., solist al Tea
trului Mare Academic de Stat din 
Moscova, și-a început vineri seara 
turneul pe care îl întreprinde în 
țara noastră. Artistul sovietic a 
fost aplaudat cu căldură pe scena 
Teatrului de Oper.ă și Balet al R. P. 
Romîne, în rolul lui Don Basilio din 
„Bărbierul din Sevilla” de Rossini. 
Oaspetele sovietic a avut ca parte
neri în spectacol pe Iolanda Măr- 
culescu și Octav Enigărescu, artiști 
emeriți, Ion Stoian și alții. Condu
cerea muzicală a aparținut dirijo
rului Cornel Trăilescu.

(Agerpres)

Mecanizatorii de la gospodăria-de 
stat Frățilești, raionul Fetești, 
în 
de 
de 
te

lucrează singur 100 ha, din 
ha cu porumb. El se apro- 
sfîrșit cu semănatul. Pînă 
realizat 50 ha. Cum lu-

Nicolae Coman
A început turneul 

ILE.F.A.

ganizare a muncii. într-un carnețel 
își notează ce a făcut și ce trebuie 
să mal facă. Cu ajutorul brigadie
rului de cîmp
transportă zilnic întreaga cantitate 
de sămînță în cîmp. El socotește la 
ce distanță i se va termina sămân
ța pentru a putea așeza sacii la 
capătul tarlalei. In felul acesta, el 
nu pierde timp mult cu alimentarea 
semănătorii. Spre ■ seară trece 
pregătirea terenului pentru 
doua zi.

In întrecerea ce se desfășoară
cadrul gospodăriei, printre fruntași 
se numără și tovarășii Constantin 
Bărbieru și Valeriu Guiu.

la
a

în

au 
primire cîte 70 sau chiar 100 ha 
teren, pe care lucrează singuri 
la arat pînă la recoltat. în aces- 
zile, 24 de tractoare lucrează la

semănatul porumbului. Viteza zilni
că este de 200 ha. Fruntaș la se
mănat este tovarășul Ion Strîmbea- 
nu care 
care 60 
pie de 
ieri a
crează el ? In fiecare dimineață con
trolează starea tractorului și pre
sează motorul. Dar succesul său 
constă în primul rînd în buna or-

In urmă cu 10 
ani, cînd colecti
viștii din Olari, 
regiunea Crișana, 
se sfătuiau pe 
cine să aleagă în 
fruntea gospodă
riei colective, loan 
Băirîn avea... 28 
de ani. Dar în sat 
ora cunoscut ca 
om vrednic, ca
pabil, cinstit. L-au 
ales președinte, 
După trecerea ter
menelor prevăzu
te de statut, l-au 
reales de llecare 
dată.

Președintele loan 
Bătrîn e un bun 
organizator, core 
sfatul colectiviști
lor cînd trebuie să 
la hotârîrl. El a 
inițiat frigarea u- 
nel suprafețe de 150 ha., s-a ocupat de Introducerea 
metodelor înaintate de furajare șl îngrijire a anima
lelor. Pentru anul acesta s-a prevăzut obținerea unor 
venituri bănești de 6.300.000 lei.

Președintele Ioan Bâtrfn este Invltaț la apropiata 
sesiune a Marii Adunări Naționale.

Ieri s-au desfășurat primele meciuri 
din cadrul celei de-a 15-a edijii a tra
diționalului turneu internațional de fot
bal U.E.F.A. lată rezultatele înregis
trate: București: R. P. Romînă-Belgia 
2-2 ; R. F. Germană-Porfugalia 1-1, Plo
iești : R.P.F. lugoslavia-Anglia 5-0 ; 
R. P. Bulgaria-Olanda 1-1. Constanfa : 
Turcia-R. P. Ungară 1-0 ; Franja-Spania 
1-1. Brașov: Ifalia-R. P. Polonă 3-0; 
Selecjionafa Brașov-Austria 3-1. Cluj : 
R. D. Germană-Grecia 3-2 ; R. S. Ceho- 
slovacă-U.R.S.S. 2-1.

(Citiți în pagina a 5-a relatări des
pre întîlnirile din prima zi).

Muncind cu hăr
nicie, colectiviștii 
din comuna Cris
tian, raionul Si
biu, au obținut 
realizări însemna
te în sporirea pro
ducției la hec
tar și dezvolta
rea creșterii ani
malelor. Gospodă
ria colectivă are 
560 taurine din 
care 237 vaci cu 
lapte, 400 de porci 
și nu mai puțin de 
2.000 de oi. Anul 
trecut din sectorul 
zootehnic s-au ob
ținut aproape 
1.200.000 lei.

Realizările obți
nute se datoresc 
în bună măsură șl 
faptului că în
fruntea gospodăriei colective a fost ales Kufleitner 
Iosif, un om energic, capabil, cu un dezvoltat spirit 
gospodăresc. El conduce cu pricepere treburile ob
ștești ale gospodăriei, bucurindu-se de stimă și pre
țuire în rîndul colectiviștilor. A fost Invitat Ia apro
piata sesiune a Marii Adunări Naționale.

I
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La G.fl.C. „Steagul Roșu" din comuna Salcia, raionul Calaiat, 
se plantează cu viță de vio 23 de hectare pentru valorificarea unor 
terenuri slab productive.

fost

colectiviști care fac parte din acti
vul, fără. partid se țin conferințe în 
legătură' cu trecutul de luptă al par
tidului; drepturile și îndatoririle

unități sanitare

dim. de țrnrtM
BUCUREȘTI. Comitetul orășenesc nărilor generale ale organizațiilor partid. Periodic, în fața celor 52 de 

P.M.R. București a organizat recent ; ;de .bază, organizarea undi șohim- ’ 
o consfătuire în scopul ^ènerÂlizarii' 'buri 'de expertbutö.i.între comitetele 
experienței bune în Cldcîwitateăcu privire■ }gdiferite;cWPtode 
cercurilor literare. Au ptjițtiWiPîitL'S.eVlC.laleC’niuncii educcrtîve-, inițierea;..unoi F------- T- —-—..... -
cretari și instructori : ai ;gpprițe.țel,or:Ț cicluri -de expuneri pe teme educa- membrilor și candidaților de partid, ■... *•. . ■ '- țiye; ■ -■raionale de partid din Capiialay-se- 
cretari ai organizațiilor de partid și 
președinți ai comitetelor sindicatelor 
din marile întreprinderi, directori ai 
caselor de cultură, ai cluburilor 
muncitorești, președinți și secretari 
ai cercurilor literare, activiști ai or
ganizațiilor, de masă, numeroși 
scriitori.

In cadrul consfătuirii, tov. Ecate- 
rina Cîrcei, secretar al Comitetului 
raional de partid 16 Februarie, a 
prezentat un referat despre felul 
cum se ocupă organizațiile de par
tid de îndrumarea activității cercu
rilor literare. Alte referate au fost 
prezentate de tov. Dumitru Rădoi, 
membru al Comitetului de partid al 
Uzinelor de utilaj chimic-București, 
Gh. Stuparu, președintele Comitetu
lui sindicatului uzinelor „23 August", 
D Frunză, președintele cercului li
terar al Casei de cultură „1 Mai".

PLOIEȘTI (coiesp. „Sctnteii“). - 
Biroul Comitetului orășenesc de par
tid Ploiești a analizat activitatea 
Comitetului orășenesc U.T.M. în ce 
privește educația comunistă a tine
retului, mobilizarea lui la realizarea 
sarcinilor economice. Referatele pre
zentate în ședința biroului de tov. 
Radu Gheorghe, secrețar al comite
tului orășenesc de partid, și Vasile 
Georgescu, prim-secretar al comi
tetului orășenesc U.T.M., au relevat 
laptul că, îndrumate și sprijinite de 
organizațiile de partid, organizațiile 
U.T.M. din întreprinderi, instituții, 
școli au îmbunătățit munca politico- 
educativă în rîndurile tineretului. în 
învățămîntul politic U.T.M. sînt cu
prinși peste 16.000 de tineri. Rezul
tate bune a dat organizarea a două 
consfătuiri urmărind generalizarea 
experienței unor propagandiști 
învățămîntul politic U.T.M.

Organizațiile U.T.M. acordă o 
tenție mai mare folosirii în mod 
Btructiv și plăcut a timpului liber 
al tineretului. Referatele și discuțiile 
au arătat totodată că în munca po- 
litico-educativă în rîndurile tinere
tului din întreprinderile, instituțiile 
și școlile orașului se manifestă încă 
unele lipsuri.

în hotărîrea adoptată de Biroul 
Comitetului orășenesc se prevede 
între altele : analizarea diferitelor 
aspecte ale muncii de educație co
munistă a tineretului, în cadrul adu-

BOZOVICI (coresp. „Scînteii"). — 
Pentru întărirea gospodăriilor colec
tive tinere Comitetul raional de. 
partid Bozovici a trimis la sate ac
tiviști de partid și ai sfatului popu
lar raional care, împreună cu ingi
nerii și tehnicienii repartizați . la 
aceste unități, au ajutat pe colecti
viști în organizarea muncii pe bri
găzi și echipe, în desfășurarea cam
paniei agricole de primăvară la un 
înalt nivel agrotehnic.

Organizațiile de partid din noile 
gospodării colective au fost îndru
mate să primească în rîndurile lor 
pe cei mai harnici și pricepuți co
lectiviști. In primul trimestru al 
anului în raionul Bozovici au fost 
primiți în rîndurile candidaților de 
partid 46 de colectiviști fruntași.

HAȚEG. Do curînd, Comitetul de 
partid ■ al cgmunei Berthelot, raionul 
Hațeg, a analizat activitatea colective
lor de redacție ale gazetelor de pe
rete din comună. Din informările pre
zentate a reieșit că gazetele de pe
rete au adus în ultimul timp un aport 
mai mare la răspîndirea experienței 
bune a unor brigăzi și a unor colec
tiviști fruntași în lupta pentru spori
rea recoltei la hectar și dezvoltarea 
sectorului zootehnic. Numeroase arti
cole interesante care popularizează 
metodele înaintate de muncă au ’ 
publicate în gazetele de perete care 
apar în gospodăriile colective din raza 
comunei. Rezultate bune a dat 
ganizarea unor schimburi de expe
riență între colectivele gazetelor de 
perete.

In vederea creșterii rolului gazete
lor de perete în lupta pentru consoli
darea economico-organizatorică a gos
podăriilor agricole colective din co
mună, comitetul comunal de partid a 
cerut organizațiilor de bază să desfă
șoare o acțiune perseverentă de lăr
gire a activului de corespondenți vo
luntari, să urmărească îndeaproape 
eficacitatea materialelor publicate, 
la Alexandru Măgurean, coresp. 
luntar).

MIZIL. Biroul organizației 
bază a gospodăriei colective din 
muna Șarînga, raionul Mizil des
fășoară o susținută muncă de edu
cație a tovarășilor din activul fără

09 O ---------

or-

etc.' De asemenea, biroul organiza
ției. de' bază a luat măsuri ea fie
cărui tovarăș care face parte din 
..activul fără partid să i se, reparti- 

, zeze o sarcină concretă la locul de 
muncă, ținînd seama de pregătirea 
sa politică și profesională, (Din zia
rul „Flamura Prahovei").

BUCUREȘTI. în ziua de 18 apri
lie a avut loc o adunare a activu
lui de partid de la Fabrica de con
fecții și tricotaje-Bucur ești. S-a ana- 

■ Uzat activitatea comitetului sindica- 
! tului . privind organizarea Consfă

tuirilor de producție șl a întrecerii 
• socialiste. In cadrul discuțiilor s-a 

relevat, între altele, că în sectorul 
i confecții din tricot, unde întrecerea 

socialistă și consfătuirile de produc- 
: ție sînt bine organizate, a scăzut 

mult procentul de deșeuri — acesta 
fiind acum de 1,4 la sută sub sarcina 
admisă — iar în sectorul III s-a îm
bunătățit simțitor calitatea produse- 
selor.

Pornind de la experiența dobîn- 
dită pînă acum, precum și de la lip
surile semnalate, a fost adoptat un 
plan de măsuri care prevede o mai 
activă participare a cadrelor teh
nice de conducere la consfătuirile 
de producție; analizarea trimes
trială, de către birourile organizații
lor de bază, a activității colective
lor de propagandă tehnică din fie
care 
mai 
ență 
cea,

secție, organizarea unui numgr 
mare de schimburi de experi- 
etc. (De la Alexandrina Romo- 
coresp. voluntar).

în ultimul timp au fost date în 
folosință noi policlinici raionale în 
regiunile Argeș, Brașov, Crișana, 
Galați, Mureș-Autonomă Maghiară 
și Oltenia. De asemenea, în dife
rite localități au fost înființate noi 
circumscripții sanitare.

Circumscripțiile sanitare din 
au primit în primul trimestru 
de noi piese; de mobilier din 
tal și. material plastic și 112 auto
sanitare, autodube, autocamionete și 

• turisme.

în

cr
in-

(De 
vo-

de
co-

Pentru îmbunătățirea deservirii consumatorilor
în sectorul alimentației publice 

au fost luate anul acesta noi mă
suri pentru îmbunătățirea în conti
nuare a deservirii consumatorilor. 
Unitățile de alimentație publică au 
fost înzestrate cu noi utilaje fri
gorifice pentru păstrarea produse
lor, cu mașini diferite pentru pre
pararea mîncărurilor și a produ
selor de cofetărie, cu mobilier nou 
și elegant. în primul trimestru din 
acest an, de exemplu, au fost in
stalate în diferite localuri de ali
mentație publică peste 230 de du
lapuri șl vitrine frigorifice, iar a- 
proape 60 de laboratoare de cofe
tărie au primit noi mașini care

prepară creme, bat frișcă etc. Cu 
asemenea utilaje moderne, care fac 
mai multe operații, urmează să fie 
înzestrate în viitoarele luni .60 de 
bucătării de restaurante.

Au fost luate, de asemenea, mă
suri pentru ca în toate cele peste 
20 de tipuri de unități : restaurante, 
cantine-restaurant, bufete, ospătării, 
bucătării de bloc, grădini de vară, 
cofetării etc. să se introducă, cu 
începere din luna aceasta, sorti
mentul minimal de produse șl pre
parate culinare care trebuie să 
existe în mod obligatoriu.

(Agerpres)

BUNI GOSPODARI

TEATRUL DE OPERĂ ȘI BALET AL 
R. P. ROMINE : CIO-CIO SAN — (orele 
19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETĂ : 
VIȚELUȘUL TĂRCAT — (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CAHA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : APUS DE SOA
RE — (orele 15) ; POVESTE DIN IR
KUTSK — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
SICILIANA — (grele 15,30). SURORILE 
BOGA — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA" (Sala 
Magheru) : CIND ÎNFLORESC MIGDA
LII — (orele 19,30). (Sala Studio) : CIN- 
TĂ PRIVIGHETORILE — (orele 20).

TEAȚRUL „LUCIA STURDZA BÜ- 
LANDRA" : MENAJERIA DE STICLĂ — 
(orele 19,30). (Sala Studio — str. Alex. 
Sahia nr. 76) : TAÇHE, IANKE ȘI CA- 
DIR — (orele 19,30). (Sala Palatului R. P. 
Romine) : COPIII SOARELUI — (orele 
19 30).

TEATRUL DE COMEDIE : SVEJK IN 
AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL — (ore
le 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO

PII (Sala pentru tineret) : MARELW 
FLUVIU IȘI ADUNA APELE — (orei« 
20). (Sala pentru copil) : EMIL ȘI DE
TECTIVII — (orele 17).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.-GIU- 
LEȘTI : HOȚII ȘI VARDIȘTII — (orei« 
19.30).

TEATRUL EVREIESC DE STAT î 
VREAU SĂ FIU NEVASTA TA — (ore
le 20).

INSTITUTUL DE ARTA TEATRALA 
ȘI CINEMATOGRAFICĂ „I. L. CABA- 
GIALE“ : DISCIPOLUL DIAVOLULUI — 
(orele 20).

TEATRUL REGIONAL BUCUREȘTI t 
ÎNDRĂZNEALA — (orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Orfeu) : 
CEA MAI FRUMOASA STEA — (orele 
16). (Sala Academiei) : CĂLUȚUL CO
COȘAT — (orele 16).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TA- 
NASE“ (Sela Victoriei 174) : CONCERT 
IN RE... HAZLIU — (orele 20);

ANSAMBLUL DE CINTECE ȘI DAN
SURI AL C.C.S. : DRAG MI-I CÎNTECUL 
SI JOCUL 1 — (orele 20).

Ceferiștii din cadrul Direc
ției regionale lași au colec
tat și trimis oțelăriilor, de la 
începutul anului pînă în pre
zent, peste 2.100 tone . fier 
vechi și 230 tone fontă 
veche. Fruntași In această 
acțiune sînt colectivele din 
cadrul Secțiilor L-4 Bacău, 
L-6 Vatra Dornei, L-7 Bîrlad, 
Revizia de vagoane Pașcani 
și altele. (De la Bîrsan loan, 
picher).

veni a trimis centrelpr side
rurgice din fără, în primele 
trei luni ale acestui an, a- 
proape 600 tone fier vechi. 
Cea mai mare parle din a- 
ceastă cantitate a fost pre
dată de Combinatul chimic- 
Tîrnăveni. De strîngerea și 
expedierea fierului vechi s-a 
preocupat și colectivul sta
țiunii de mașifți și 'trdcfoarè 
Boziaș. (De la Simion Bo- 
chlș, funcționar).

LÀ DOI PAȘI
DE HUNEDOARA

APROAPE 600 TONE
EXPEDIATE

Intreprlnderoa de colec
tare a metalelor din Tlrnă-

La Hunedoara sosesc zil
nic roci de vagoane Încăr
cate cu lier vechi. Unele sini 
expediate din localități a-

propiate. Altele vin din cele 
mai îndepărtate coifuri ale 
făril. La mina Teliuc — cum 
s-ar zice la doi pași de Hu
nedoara — fierului vechi nu 
I se acordă însă. Importan
ța cuvenită. în vara trecu
tă, un număr însemnat de 
vagonete de mină, scoase 
din uz, au fost garate pe li
nia îngustă Teliuc-Teliucul 
Mare, fiind destinate retopi
rii. O parte din aceste va
gonete au fost încărcate cu 
lier vechi
Impre/urlml 
luat drumul
stau șl acum pe linia moar
tă. Astfel peste 100 de tone 
de fler vechi au rămas neutN

adunat de 
dar, In loc 
oțelărlilor,

prin 
să II 
ele

miner).

MAI MULTĂ
INIȚIATIVĂ

schela de extracțieLa
Bîlieni, raionul Tg. Jiu, acțiu
nea de colectare a fierului 
vechi nu se bucură de (Su
ficientă atenție. Deși în sche
la noastră există fler vechi, 
lipsește inițiativa, munca de 
organizare a unor acțiuni co
lective de strîngere a Iul. Nu 
sprițină această acțiune nici 
organizația U.T.M. In loc de 
114 tone, cit era prevăzut a 
se preda In trimestrul I, s-au 
predat doar 30 de tone fler 
vechi. (Do la Vosllo Po- 
possu, maistru).

CINEMATOGRAFE : POST RESTANT : 
Patria (9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 2115),
București (9,15; 11,30; J3.46; 16,45; 19; 21,15). 
EXPRESUL DE SEARĂ: Republica (10; 12; 
15; 17; 19; 21), Elena Pavel (10; 12; 15; 17; 
19; 21), Gh. Doja (10; 12; 15; 17; 19; 21) 23 
August (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). MI
LIONUL : Magheru (9,30; 11; 13; 15; 17; 
19; 21), V. Alecsandri (10; 12; 14; 16; 18;
20) , I. C. Frimu (10; 11,45; 13,30: 15,15; 17;
19; 21), înfrățirea între popoare (15; 16,45; 
18,45; 20,30),..Flacăra .(10: 17; 19; 21). S-A 
ÎNTÎMPLAT IN ZIUA SOLSTIȚIULUI: 
Donca Simo (15,30; 18; 20,30), Luceafărul 
(15; 17; 19; 21). DUPĂ DOI IEPURI : Lu
mina (9,45; 11,30; 13,15; 15; 16,45; 18,45; 
20,30), Floreasca (10; 18; 20), 16 Februa
rie (10; 18; 20), Libertății (10; 12; 14; 16,30; 
18,30; 20,30). PROFESIUNEA DOAMNEI
WARREN : Maxim Gorki (9; 11; 13; 15; 
17; 19,10; 21,15), Miorița (10; 12; 14; 16,30; 
18,45; 21), Volga (10,30; 15; 17; 19; 21) G. 
Coțbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21). PUȘTIUL : 
Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20,30), Olga Banele (15,30; 18; 20,30), M. 
Emlnescu (16; 18; 20), N. Bălcescu (16; 
18,15; 20,30). FILME DOCUMENTARE (ru
lează la cinematograful Timpuri Noi în 
continuare de la orele 10 pînă la orele
21) . PROGRAM SPECIAL PENTRU CO
PII : 13 Septembrie (rulează in conti
nuare de la orele 10 ptnă la orele 14). 
PERLE NEGRE : 13 Septembrie (16,30; 
18,30; 20,30). PE RĂSPUNDEREA MEA :

Tineretului (16; 18,15; 20,30). BĂTĂLIE IN 
MARȘ — ambele serii : 1 Mal (10,30; 15,30;
19.30) , 8 Martie (16; 19,45), Alex. Sahia 
(9; 12,40; 16,20; 20). ȚOM DEGEȚELUL : 
Cultural (10,30; 12,30; 14,30; 16.30; 18,30;
20.30) . GARDIANUL rulează la cinema
tografele Alex. Popov (10,10; 12,15; 14,20; 
16,30; 18,45; 21; și Ilie Pintilie (15; 17; 19; 
21). EXPERIENȚA PRIMEJDIOASĂ : 
Grivița (15; 17; 19; 21). Drumul serii (16; 
18; 20). TOATA LUMEA RIDE CINTA 
ȘI DANSEAZĂ : V. Roaită (10; 12; 16).

TELEVIZIUNE. Orele 18,30 — EMISIU
NEA PENTRU TINERETUL ȘCOLAR. 
19,00 — Jurnalul televiziunii^ 19,15 —
Transmisiune de la Studioul de concerte 
al Radioteleviziunii : CONCERTUL OR
CHESTRELOR DE ESTRADĂ ȘI DE MU
ZICA- POPULARA ALE RADIOTELEVI
ZIUNII. Dirijori ; Victor Predescu, ar
tist emerit și Sile Dinicu. In pauză : In 
fața hărții. In încheiere : Ultimele știri.

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

23 șl 24 aprilie : Vremea se menține căl
duroasă, cu cer variabil. Vor cădea ploi 
locale sub formă de averse însoțite do 
descărcări electrice. Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura staționară. Mini
mele vor fi cuprinse între 3 și 13 grade, 
iar maximele intre 18 șl 28 de grade.

Este necesar să amintim șl alte 
măsuri întreprinse pentru sporirea 
producției : respectarea perioadei 
optime de semănat, recoltatul în 
scurt timp, urmat Imediat de ară-

tura adîncă pentru a se pregăti re
colta anului viitor. Rezultatul ? 
Producția de grîu a crescut de la un 
an la altul după cum rezultă din 
următorul tabel :

Avem în față o carte : „Monogra
fia G.A.S. „Partizanul“-Dragalina, 
regiunea București. începînd cu pri
mele pagini, în care se descrie ca
drul economic și natural de produc
ție și terminînd cu „profilul viitor 
al G.A.S. „Partizanul“, lucrarea ana
lizează sub toate aspectele proble
mele producției în această unitate 
agricolă. Pot fi găsite aici mii de 
cifre, multe tabele și grafice. Ele 
vorbesc despre succesele mari rea
lizate de gospodărie în sporirea pro
ducției vegetale și animale. Această 
monografie ar trebui completată cu 
cîteva cuvinte despre lucrătorii din 
gospodărie care, prin priceperea și 
munca lor, au adus o contribuție 
deosebită la obținerea succeselor 
gospodăriei din Dragalina. Dintre 
aceștia ne vom opri mai mult asu
pra omului care în perioada 
1953—1960 a condus gospodăria în 
calitate de inginer șef și apoi de di
rector. Este vorba de tov. Triță Bă
nită, care din anul 1960 se află la 
conducerea trustului regional Gostat- 
București. Socotim că metodele lui 
de muncă, experiența acumulată în 
conducerea unei mari gospodării 
agricole, cu problemele ei complexe 
constituie un bun exemplu pentru 
multe alte cadre cărora li se încre
dințează asemenea răspunderi.

Oamenii «tăpînesc natura
La G.A.S. „Partizanul" erau multe 

probleme de rezolvat. Partidul pu
sese în fața gospodăriilor agricole de 
stat sarcina de a spori simțitor pro
ducția de cereale și mai ales de grîu 
și porumb, pentru a contribui mai 
puternic la asigurarea fondului cen
tral de produse agricole al statului. 
Calea ? Mărirea producției la hec
tar, prin aplicarea metodelor agro
tehnice.

In Bărăgan, lipsa de umiditate în 
«numite perioade ale anului cere să 
se aplice o agrotehnică corespunză
toare fiecărei culturi agricole. Fi
rește, inginerii ți tehnicienii agro
nomi știu bine acest lucru. Dar nu-i 
de ajuns să știi ce trebuie, ci trebuie 
să găsești căi și mijloace pentru a 
aplica metodele agrotehnice cores
punzătoare. în această direcție și-au 
îndreptat atenția și eforturile orga
nizația de partid și conducerea gos
podăriei. Tov. Triță Făniță s-a stră

duit să aprofundeze temeinic a- 
grotehnica specifică fiecărei culturi, 
să aplice cuceririle științei agricole 
în condițiile Bărăganului. Acest lu
cru nu se poate face din birouri. 
De aceea el era în permanen
ță pe teren, acolo unde lucrau me
canizatorii și ceilalți lucrători din 
gospodărie, nu numai pentru a în
druma și controla, ci și pentru a 
urmări efectele uneia sau alteia din 
măsurile aplicate. Nu făcea asta de 
unul singur. El a știut să dezvolte 
interesul și pasiunea celorlalți ingi
neri și tehnicieni pentru introduce
rea metodelor noi, pentru calitatea 
exemplară a lucrărilor.

Prima măsură, luată încă din pri
mii ani de la venirea lui în gospo
dărie, a fost aplicarea indicațiilor 
științifice după care în condițiile 
Bărăganului sporirea recoltei de
pinde în primul rînd de arătura 
adîncă și de bună calitate, fă
cută îndată după recoltarea plan
telor premergătoare, cînd nu se for
mează bolovani. în felul acesta se 
evită pierderea apei din pămînt. 
A doua măsură : respectarea timpu
lui optim de semănat, îngrijirea cul
turilor și calitatea acestor lucrări — 
ca temelie a recoltei. în scurt timp, la 
G.A.S. „Partizanul“ aceasta a intrat 
în practica curentă. S-au întocmit 
chiar standarde interne de calitate 
pentru principalele lucrări, respecta
te de fiecare mecanizator și lucrător 
din gospodărie. Ele erau urmărite zi 
de zi, notîndu-se la recepție, cu un 
anumit număr de puncte, calitatea 
fiecărei lucrări.

Merită să ne oprim asupra prin
cipalelor plante de cultură din 
G.A.S. „Partizanul“, pentru a vedea 
cum agrotehnica aplicată a dus la 
sporirea producției.

Grîul e principala plantă de cul
tură în această gospodărie. începînd 
din 1957 au fost introduse aci 
soiuri noi de grîu mai produc
tive (301, Bezostaia, Scorospelca, 
Triumph), care dau sporuri însem
nate de recoltă. Dar pentru a se 
obține recolte mart se cere să se 
aplice un complex de măsuri agro
tehnice. De multe decenii, din pă- 
mîntul Bărăganului s-au scos, odată 
cu recolta, o parte însemnată din 
substanțele nutritive. Și nimeni nu 
i-a dat vreme îndelungată nimic îna
poi. Conducerea gospodăriei a depus

o mare stăruință în înfăptuirea In
dicațiilor agrotehnicii de a se folosi 
pe scară largă îngrășămintele natu
rale și chimice.

în legătură cu aceasta, este edifi
catoare următoarea întîmplare. în- 
tr-o primăvară, mergînd la Călărași, 
el a văzut că în gară erau gră
mezi mari de îngrășăminte. S-a 
interesat ale cui sînt și a aflat că au 
sosit pentru gospodăriile de stat Ro- 
seți și Călărași. Directorii acestor 
gospodării căutau să scape de ele 
spunînd fiecare că sînt ale celeilal
te gospodării. Ei refuzau să le folo
sească, motivînd că ar mări prețul 
de cost. Poate că n-a procedat întru- 
totul just, dar tov. Triță Făniță le-a 
propus celor doi directori să i le ce
deze. Aceștia s-au grăbit să scape de 
ele. în zilele următoare, toate auto
camioanele și remorcile gospodăriei 
de stat „Partizanul“ au transportat 
îngrășămintele chimice din gara 
Călărași tocmai la Dragalina, dis
tanță de circa 25—30 km. Rezulta
tul a fost că în acel an gospodăria 
de stat „Partizanul“ a obținut cu 
peste 600 kg grîu la hectar mai mult 
decît cea din Călărași, iar prețul 
de cost pe kilogram a fost cu mult 
mai mic.

Producții mari 
vegetate și animale

Din an în an în G.A.S. „Partiza
nul“ au început să fie folosite 
cantități tot mai mari de îngră
șăminte naturale și chimice. In 
anul 1960, s-au aplicat 11.000 tona 
îngrășăminte naturale și 2.902 tone 
îngrășăminte chimice, față de 4.000 
și respectiv 551 tone în anul 1957. 
Ca urmare, producția de grîu din 
anul 1960 a fost de 3.010 kg la hec
tar pe o suprafață de 3.755 ha.

îngrășămintele chimice s-au dat 
sub arătură adîncă. însă atunci cînd 
a fost nevoie, ele au fost aplicate 
și pe arături. în iarna anu
lui 1959 s-au aplicat 2.000 tone în
grășăminte pe o suprafață de 
4.335 ha grîu. în acest scop au fost 
transformate 12 cultivatoare pentru 
a putea fi folosite la împrăștierea 
îngrășămintelor pe solul înghețat. 
Se lucra po un ger de minus 15 
grade. 1

1954—56
(madia) 1957 1953 1959 1960

Suprafața ha 1168 2628 8730 4335 3755
Producția medie kg/ha 1462 1862 2032 2268 3010
Prod, marfă la 100 ha. tone 34 99 80 117 130

Porumbul ocupă al doilea loc în 
planul de cultură. întrucît această 
plantă cere un volum mai mare de 
muncă la lucrările de întreținere, 
a trebuit să se asigure executarea lor 
la timp. Directorul gospodăriei și-a 
dat seama că acest lucru nu-i cu 
putință fără ca oamenii să stăpî- 
nească agrotehnica, fără să știe cînd 
și cum trebuie făcută fiecare lucrare.

După mai multe încercări s-a a- 
juns în 1960 la stabilirea următoarei 
metode de lucru : semănatul po
rumbului se face cu mașina prevă
zută cu clapeți care lasă boabele la 
distanțe egale ; reducerea dis
tanței între rînduri la 95 cm—1 m 
și alegerea celor mai indicați 
hibrizi dubli. Bineînțeles, semănatul 
s-a făcut numai în teren arat adînc 
din toamnă, iar lucrările de întreți
nere n-au întîrziat nici o zi. S-a do
vedit astfel că lucrările de întreți
nere la porumb pot fi executate în 
bune condiții folosindu-se la maxi
mum prășitul mecanic și numai un 
minim de brațe de muncă.

Toate acestea au dus la sporirea 
producției de porumb, așa cum se 
yede din următoarele cifre :

amestec cu soia care asigură și pro
teinele necesare plantelor. în 1960, 
de exemplu, s-au însilozat 14.500 tone 
furaje. Această lucrare s-a făcut în 
numai 15 zile, obținîndu-se astfel 
un furaj de cea mai bună calitate. 
Mecanizatorii din gospodărie au 
avut prețioase inițiative în acțiunea 
de îrjsilozare a furajelor. Ei au 
adaptat 6 combine de cereale pentru 
a lucra ca tocătoare stabile. Lu
crătorii din sectorul zootehnic au 
fost îndrumați să aplice metodele 
înaintate de îngrijire a animalelor. 
Ca urmare, în perioada anilor 
1953—1960 producția de lapte a 
crescut de 7—8 ori.

Reducerea prețului de cost 
al produselor

Anii 1958 1959 1960
Prod. med. kg/ha 2326 1950 3878

Iată deci ce sporuri mari de produc
ție se pot obține cînd oamenii stă- 
pînesc agrotehnica și știu s-o aplice.

Acordînd toată atenția sporirii 
producției de cereale, care este o 
condiție hotărîtoare a dezvoltării 
celorlalte ramuri ale agriculturii, 
colectivul gospodăriei trebuia tot
odată să. folosească toate posibi
litățile existente pentru dezvoltarea 
creșterii animalelor. Gospodărind cu 
grijă fondurile de investiții puse 
là dispoziție și păstrînd animalele 
tinere, G.A.S. „Partizanul“ și-a mă
rit efectivul de animale de 4-5 ori, 
avînd acum, între altele, peste 2.000 
taurine din care 880 vaci. Dar 
contează nu doar numărul ani
malelor, ci și producția lor. în 
acest scop s-a dat o mare aten
ție măririi producției de furaje. S-a 
extins cultura porumbului siloz la

Conducerea gospodăriei a urmărit 
cu perseverență reducerea continuă 
a prețului de cost al produselor ve
getale și animale. S-a introdus o 
evidență riguroasă a cheltuielilor și 
a producției, s-au combătut cu hoță- 
rîre risipa și neglijența, urmărin- 
du-se ca orice cheltuială de muncă, 
bani, mijloace să dea rezultate în 
producție. Toate acestea au dus la 
creșterea producției-marfă, la re
ducerea prețului de cost și realiza
rea de beneficii. Merită amintit fe
lul cum a crescut valoarea produc-

si-marfă la suta de hectare :
1954—1956 . , , ■ . 148.000 lei

1957 . , , R . 233.000 lei
1958 . , , 1 229.000 lei
1959 .■ s , 8 . 295.000 lei
1960 . , , . 374.000 lei

Prin aceasta, gospodăria a ajuns 
de la pierderi planificate în 1954 la 
realizarea de mari beneficii în anii 
următori — beneficii care în 1960 
s-au ridicat la 10 milioane lei. Ur
mătoarele cifre arată cum au cres
cut în ultimii ani beneficiile la 100 
ha teren : 1957 — 33.400 lei ; 1958 — 
98.000 lei ; 1959 — 91.000 lei ; 1960 
— 114.000 lei. Aceste cifre dovedesc 
că și în anii cu condiții naturale ne
favorabile, s-au obținut rezultate 
buna.

Cînd tov. Triță Făniță « ară

tat, la Consfătuirea de la Constan
ța a țăranilor și lucrătorilor din 
agricultură din primăvara'anylui 
1958, că întregul colectiv din gospo
dărie s-a angajat să realizeze bene
ficii de 1.000 lei la ha, unor condu
cători de gospodării agricole de stat 
li s-a părut că angajamentul este 
exagerat. Dar directorul știa bine că 
în gospodărie se pusese bază solidă 
recoltei, iar cheltuielile sînt făcute 
cu chibzuială. în acel an gospodăria 
a dat beneficii de 980 de lei la hec
tar, iar în 1960 a ajuns la un bene
ficiu de peste 1.000 de lei la ha.

★

întrebîndu-1 pe director ■ cum 
s-au obținut aceste realizări, el a- 
rată că rolul hotărîtor l-au avut ca
drele de bază din gospodărie : me
canizatorii, îngrijitorii de animale, 
șefii de brigăzi și de secții care au 
muncit cu hărnicie, dovedind price
pere și simț de răspundere în rea
lizarea sarcinilor. Desigur, aceasta 
este ceva firesc. Dar Triță Făniță 
nu a așteptat să-i servească cineva 
pe tavă cadrele de care gospodăria 
avea mare nevoie. Urmînd indica
țiile partidului, el s-a străduit să 
cunoască oamenii din gospodărie, 
calitățile și lipsurile lor, să organi
zeze ridicarea nivelului lor de cuno
ștințe profesionale.

Directorul gospodăriei a folosit 
cu multă grijă stimulentele mate
riale prevăzute de sistemul de sala
rizare pentru a cointeresa pe munci
tori în sporirea producției. Fiecare 
muncitor a devenit conștient că mă
rirea cîștigului lui depinde de con
tribuția pe care o aduce la realiza
rea și depășirea planului de pro
ducție. Din 1955 și pînă în 1960, la 
un beneficiù de 28 milioane lei rea
lizat de gospodărie s-au acordat 
premii în valoare de 1.500.000 lei. 
De asemenea, conducerea gospodăriei 
s-a îngrijit ca lucrătorii să aibă con
diții bune de cazare, hrană etc. Pen
tru familiști s-au construit 50 de 
apartamente.

Organizația de partid 
în fruntea luptei 

pentru recolte mari

Un rol hotărîtor în închegarea 
colectivului gospodăriei l-a avut ac
tivitatea organizației de partid, în 
strînsă colaborare cu conducerea 
gospodăriei. Organizația de partid 
a folosit forme variate ale mun
cii politice pentru educarea lu
crătorilor din gospodărie, pentru 
ridicarea nivelului lor politic. Co
muniștii au fost sufletul tuturor 
acțiunilor. Lunar se țineau adu

nări generale deschise în cadrul 
cărora se discutau probleme ca : 
ridicarea nivelului calitativ al lucră
rilor, fertilizarea terenului, folosirea 
tractoarelor și mașinilor dintr-o bri
gadă sau secție, calificarea oame
nilor. Hotărîrile luate cu acest pri
lej erau traduse cu perseverență în 
viață. în adunările generale ale or
ganizației de partid, directorul, in
ginerul șef, contabilul șef și alte ca
dre de conducere prezentau regulat 
informări asupra principalelor pro
bleme ale gospodăriei. Prin diverse 
forme ale muncii de agitație — sta
ția de radioamplificare, panouri, foi 
volante etc. — erau popularizați 
fruntașii și metodele lor de muncă, 
mersul întrecerii socialiste între bri
găzi și secții.

Pentru ca fiecare lucrător din 
gospodărie să înțeleagă bine proble
mele ce se ridicau la locul lui de 
muncă, organizația de partid a creat 
cercuri de economie concretă. Aici 
se discutau cele mai importante pro
bleme ale producției, care își cereaü 
rezolvarea. Propunerile discutate în 
cercurile de economie concretă erau 
apoi analizate, iar cele mai bune 
aplicate în practică.

Insuflînd muncitorilor încredere 
în forțele lor, ajutîndu-i să înțe
leagă rolul lor în gospodărie, ei au 
devenit luptători activi pentru tot 
ce era nou și înaintat.

Organizația de partid a crescut și 
educat un mare număr de oameni 
care apoi au fost primiți în rîndurile 
partidului : Ștefan Goicea, Constan
tin Poenaru, Gheorghe Pădurețu și 
alții. De la 3 membri de partid în 
anul 1953 organizația de partid \a 
ajuns să aibă 80 membri și candi
dați de partid în anul 1962.

Cînd conducerea gospodăriei își 
propunea să desfășoare o acțiune 
mai importantă, cerea sprijinul or
ganizației de bază. Biroul convocă 
adunare generală a organizației de 
bază, în care se dezbătea acțiunea 
respectivă. In felul acesta comuniștii 
erau sufletul acțiunilor desfășurate 
în gospodărie. Organizația de partid 
l-a ajutat pe tov. Triță Făniță să 
lucreze îndeaproape cu oamenii, să 
le înțeleagă nevoile, să le respecte 
demnitatea și, manifestînd exigență 
și severitate atunci cînd era vorba 
de neîndeplinlrea sarcinilor, să fie 
întotdeauna atent cu cei harnici, să-i 
prețulască după silința șl capacita
tea lor. Așa se face că la G.A.S. 
„Partizanul" totul se rezolva cu a- 
jutorul colectivului, care a devenit 
un organism bine închegat.

Merită să vorbim despre cîțlva 
dintre oamenii crescuți în acest co
lectiv.

Radu Bursuc nu se număra nici

I
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KI a Herja, în deal, primăvara 
IL suie devreme și nu uită, an de 

an, să umple cu podoabele ei pă
durețul bătrîn ce face umbră pă- 
mîntului chiar lingă intrarea în mină. 
Cînd intră ori ies, minerii își agață 
de crengile lui aplecate lampa de 
carbid, traista cu merinde, o haină, 
se reazămă de trunchiul lui noduros, 
cît ai face o țigară, ori citesc ga- 

^ze'ta de perete a minerilor, pe care 
pădurețul o apără de ploi și nin
sori. Acestea-s foloasele lui.

Cînd m-am oprit sub ramurile lui, 
era primăvară și o mînă grăbită 
tocmai afișa un articol care, pesem
ne, nu suferea amînare. Erau aceste 
rînduri, scrise cu creion chimic, pe 
o filă din carnetul de maistru :

„Tovarăși,
Lucră băiețandril lui Mitru ca 

puii de dihor și întrecerea lor e so
cialistă, deoarece cîntă pe strună 
mare. Pușcarea de azi din economii 
au făcut-o, cum s-a întîmplat și în 
alte dăți. Âsta-i atitudine comunistă 
față de muncă, tovarăși, incit eu, 
Lapșe bătrînul, ii evidențiez pe cei 
de mai jos cu nume și pronume, ca 
în buletin : Tudor Dumitru, zis Mi
tru, Vlăduț Octavian, Săliscan Va
ier, Dobrican Dumitru și Toader 
Stan. Cinste lor și celui ce i-o cres
cut așe

Criticul pripit ar putea obiecta, 
cum se întîmplă ades, că articolul 
n-are nici un fel de introducere, că 
stilul are serioase lacune, iar tonul, 
da, tonul, e cam ieșit din comun. 
Pădurețul mă privea cu un gest de 
nedumerire.

Am coborît sub pămînt să-1 cu
nosc pe cei lăudați în neobișnuitul 
articol al lui Lupșe bătrînul. Do
ream să duc Istorisirea lui mai de
parte, s-o reiau de acolo de unde 
el a întrerupt-o, ori poate, chiar de 
unde el a început-o.

Da, erau cinci ; în ochi, în brațe 
le juca tinerețea cea de 30 de ani. 
Lucrau. Undeva deasupra era zi 
albă, amiazi, și în coama păduri
lor se proclama primăvara.

Șutul se apropia de sfîrșit. în a- 
bataj se stinse și huruitul ultimului 
perforator. Cu un gest scurt, întor- 
cînd o manetă, Mitru tăie „respira
ția* mașinii, încît, lipsită de aer 
comprimat, ea se opri. Purtați în vîr- 
tejul ultimelor turații, dinții de oțel 
ai sfredelului scrîșniră prelung în 
roca dură. Minerul smulse perfora
torul din peretele de stîncă, îl a- 
șeză la picioare și, plimbîndu-și pri
virile peste zăcămîntul ciuruit, rosti, 
cu o dulce osteneală, întrebarea pe 
care șeful de echipă o folosește o 
singură dată pe zi :

— Gata de pușcare, băieți î
— Gata.
— Gata.
— Gata.
— Aduc ciocolata, încheie Dobri

can șirul răspunsurilor și, într-ade- 
văr, se grăbi să-și țină promisiu
nea.

„Ciocolata* lui e, orice s-ar spu
ne, miraculoasă : batoanele-s mari, 
de un lat de palmă. Vin orînduite în 
lădițe de lemn și Dobrican le dă 
pe nimica ; îndoapă cu ele gurile 
de piatră deschise cu perforatorul. 
Caută apoi fitilul, îl aprinde și... în
treg abatajul se zguduie sub rafala, 
cînd precipitată, cînd lentă, a explo
ziilor. Adăpostiți, la o oarecare dis

tanță, minerii nu
mără în gînd, ori 
cu glas tare, și
rul împușcăturilor.

— Șapte, opt... unsprezece... 
Trosnesc batoanele între măselele 

stîncii, ca și castanele în foc.
— Cîte mai sînt ?
— Două... una... gata. S-a isprăvit 

ciocolata.
Minerii mai așteaptă un pic, cît ai 

fuma un sfîrc de țigară, după care 
se grăbesc la fața locului, să-și vadă 
isprava.

O revărsare de bolovăniș a um
plut abatajul. Sînt tonele de mine-

de POP SIMION
Mitru dîndu-1 din 
om în om ; ei știau 
că șefului de e- 
chipă îi place să 

audă „cățelu1“ numai pentru a mări 
bunăvoia echipei. Rîsul bărbătesc 
suna frumos sub bolțile încremenite 
de piatră, unde, peste puțină vreme, 
aveau să se producă explozii formi
dabile.

Dar gluma e un fel de minge, pe 
care o aruncă de la unul la altul, 
o jucărie a cuvîntului, care le dă 
posibilitatea să-și lege gîndurile de 
ceea ce fac ei important, esențial 
în clipa aceea. în ciuda tuturor a-

reu 'dizlocat din plămînil pămîntu- 
lui, înaintînd pe drumul sinuos, plin 
de capricii, al nervurilor de metal.

Cînd reveni Dobrican, puitînd lă- 
dița de urechile groase, de sfoară, 
abatajul era pregătit de pușcare ; 
unealta, traista cu merinde, haina 
lepădată în toiul muncii, găleata cu 
apă — totul era adunat laolaltă și 
dus în josul galeriei, la un loc mai 
ferit.

Mitru se apropie de peretele care 
trebuia minat. Mări flacăra lămpii, 
o plimbă o vreme de-a lungul stîn
cii, să vadă liniile zăcămîntului, 
geometria împunsăturilor, direcția 
lor de pătrundere, apoi lipindu-și 
urechea de piatră, zise cu o ușoară 
mirare :

— Aud cățelu’ pămîntului.
Ortacii primiră giumbușlucul lui

parențelor, toți membrii echipei sînt 
absorbiți de același gînd, nutresc, 
de fapt, aceeași dorință, care ar pu
tea fi formulată așa : noi glumim, 
pentru că sîntem firi vesele și a- 
vem în sînge neastîmpărul tinereții, 
însă — de ce s-o ascundem ? — 
sîntem topiți să știm în ce fel se 
va răspîndi trăsnetul exploziei în 
peretele acesta de stîncă, cum îl va 
fărîma, prăvălindu-1 la picioarele 
noastre. L-am înțepat în șaispre
zece locuri, cu plan și metodă, oste
nind multe ceasuri ; șaisprezece 
lăni i-am făcut cu uneltele noastre. 
Dintr-o clipă în alta, el trebuie să 
cadă, să se prefacă în țăndări, ca 
o statuie de lut. Dinamita pe care 
o vîrîm în gurile stîncii nu este nici 
pe departe o forță oarbă prin care, 
pur și simplu, destrămăm legăturile

straturilor. Dînd ascultare porunci
lor noastre, dinamita va trebui să 
sculpteze, să taie fulgerător, ca șai
sprezece cuțite, să execute în mă
runtaiele muntelui mari operații chi
rurgicale, smulgînd din încremeni
rea geologică rătăcitorii nervi ai 
metalului. Ni-i prea mare îndrăznea
la și forța ca să nu izbutim pe de
plin în ceea ce cu bună știință ne 
angajăm, ne propunem. Uite, azi e 
ultima zi a lunii și, potrivit unei ne
dezmințite tradiții, noi, echipa con
dusă de Tudor Dumitru, facem o- 
bișnuita pușcare pe bază de econo
mii, cu dinamita pe care am adu- 
nat-o, bucată cu bucată, de-a lun
gul celor treizeci de zile. Nu-i ni
mic extraordinar în ceea ce facem 
și totuși — cum, necum — emoția 
ne înfierbîntă obrajii. Ca să ne-o 
ascundem, uite, glumim ; sîntem 
firi vesele și avem în sînge neas
tîmpărul tinereții.;.

— Ardeee 1
încărcăturile se consumau una 

cîte una, marcînd prin sarabanda 
exploziilor intensitatea, precizia cu 
care se exercita voința echipei la 
frontul de lucru. Era ceasul explo
ziilor, actul final al unei zile de 
lucru ; ultima replică a ultimei zile 
din ultima lună a trimestrului I. 
Ziua se numea sîmbătă, 31 martie 
1962, iar ia mina Herja se încheia 
șutul de dimineață, întîiul ciclu al 
zilei de muncă.

Mitru e scund, bine legat, și are 
un anume calm în mișcări, în 
priviri. Un calm meditativ, care dă 

multă expresivitate ochilor săi negri, 
în strălucirea cărora descopăr inten
se arderi lăuntrice. Nu-i place să 
vorbească de fel despre sine; con
vorbirea decurge fără chip și cu
loare, în limitele lui „da" și „nu" ; 
replicile se succed anevoie, se chea
mă greu una pe alta. Tudor Dumitru 
e unul dintre oamenii care vorbește 
puțin, el se exprimă, înainte de toa
te, prin fapte, realizări, atitudini.

— O singură dată am vorbit mai 
pe larg despre mine, mărturisește 
el ; mi-am înfățișat viața cu de-amă- 
nuntul, am arătat-o ortacilor, întoc
mai cum ți-aș întinde dumitale bul
gărele ăsta de minereu, spre a-ți 
cere : spune-mi frate, deschis, cît 
metal prețios e aici și cîtă piatră 
oarbă, steril.

Părînd gata să afle un asemenea 
lucru, Mitru ia de jos un bulgăre 
vînăt de minereu, ușor fulgerat de 
nervuri lucitoare și, cîntărindu-1 în 
palma lui mare, îl ridică în lumina 
albă a zilei.

— Și ortacii au răspuns cu clari
tate întrebării mele. împrejurarea 
era deosebită ; tovarășii mă pri
meau în partid.

Fac, așadar, o întoarcere în timp, 
cu cîțiva ani înapoi, spre a scrie 
fir. cu fir despre olipa cînd mine
rul Tudor Dumitru și-a înfățișat 
viața cu de-amănuntul, a arătat-o 
ortacilor, întocmai ca pe un bulgă
re de minereu, cerîndu-Ie : spuneți 
deschis, cît metal prețios e aici și 
cîtă piatră oarbă, steril. Era 1959, iar 
ziua, fie că se numea luni, joi, ori 
sîmbătă, aș asemăna-o cu apele 
limpezi ale unei oglinzi, în care s-au 
concentrat, dintr-o dată, trecutul și 
viitorul aceluia ce avea să devină

(Continuare în pag. IV-a)
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printre tractoriștii mai slab pregă
tiți, dar nici printre cei fruntași. La 
formarea brigăzii experimentale 
pentru mecanizarea completă a cul
turii porumbului a fost ales și el să 
facă parte din brigadă. Aici și-a do
vedit priceperea și hărnicia. Meto
dele lui de muncă au fost însușite 
și de alți tractoriști. După doi ani, 
Radu Bursuc a fost promovat în 
munca de șef al brigăzii de meca
nizare completă. Pentru rezultatele 
obținute în sporirea producției de 
porumb, a fost distins cu Ordinul 
Muncii clasa III-a. Apoi a fost pri
mit în rîndurile membrilor de par
tid. In 1960 a fost promovat în func
ția de mecanic șef de secție.

Gheorghe Pădurețu a fost angajat 
cu nouă ani în urmă ca muncitor 
sezonier. Văzîndu-se hărnicia lui, a 
fost trecut la una din ferme. Printr-o 
bună furajare și îngrijire a animale
lor el a reușit să sporească mult pro- 
diicția de lapte. Ca urmare a fost 
numit șef de brigadă zootehnică. 
Brigada condusă de el a devenit 
fruntașă pe gospodărie la produc
ția de lapte, fapt pentru care i s-a 
conferit Ordinul Muncii clasa Il-a.

Sînt mulți alți lucrători din gos
podărie care pentru meritele și pri
ceperea lor în muncă au fost promo
vați în posturi de răspundere.

Din rîndul lucrătorilor gospodăriei 
au fost promovate numeroase cadre 
cu munci de răspundere în alte u- 
nități. Inginerul agronom Gh. Vîl- 
ceanu e acum director la G.A.S.-Pe- 
rieți, Ion Bostan, în perioada cît a 
fost șef de secție, a obținut cele mai 
bune rezultate în producție, secția 
fiind fruntașă pe gospodărie la pro
ducția de grîu ; acum el este direc
tor la G.A.S.-Troianu.
în conducerea trustului 

Gostat București
Âvînd o bună pregătire teoretică 

și o bogată experiență practică, tov. 
Triță Făniță a fost promovat direc
tor al trustului regional Gostat 
București. Aici trebuie să coordo
neze activitatea a 75 gospodării de 
stat cu 300.000 ha teren. Muncă de 
mare răspundere, în care se cere 
simț de orientare, operativitate, ca
lități organizatorice. Munca înde
lungată în producție l-a ajutat ca, 
împreună cu celelalte cadre, să re
zolve bine numeroasele sarcini.

Cu ce anume trebuia început? 
Noul director a căutat să cu
noască funcționarea acestui orga
nism, ce metode bune se folosesc, 
care sînt lipsurile. Și-a dat seama 
după un timp că în mare parte ac
tivitatea trustului nu este legată de 
problemele principale ale unităților 
pe care le coordona. Se conta mai

mult pe circulări, adrese și tele
foane. Se impunea ca trustul 
să devină un organism viu, efi
cient. Simplificarea aparatului ad
ministrativ al trustului, promova
rea de cadre tehnice competente, 
cu experiența muncii în produc
ție, au înlăturat în bună măsură 
această deficiență. Pentru îmbună
tățirea activității trustului, cu avi
zul comitetului regional de partid 
și al conducerii Departamentului 
Gostat, s-a luat măsura ca 25 de 
cadre fără experiență să fie 
trimise în producție. Aceasta s-a 
făcut și în interesul lor. E 
un lucru știut că oricîtă pregă
tire teoretică ar avea un inginer a- 
gronom. el nu va reuși să obțină re
zultatele scontate dacă îi lipsește 
practica în producție. Practica este 
cea care verifică pregătirea sa ingi
nerească ori teoretică, îi formează 
pe oameni ca să știe să muncească 
cu bune rezultate.

Totodată, au fost aduși în cadrul 
trustului oameni cu experiență 
în producție. Printre aceștia sînt a- 
gronomii C. Crăiniceanu de la 
G.A.S. Ivănești, Ion Cojocaru de la 
G.A.S. Mărculești, Mihai Mocioalcă. 
ing. mecanic de la G.A.S. Bordușani, și 
alții. Prin aceasta activitatea trus
tului s-a îmbunătățit, imprimîn- 
du-i-se un stil de muncă eficient și 
operativ. Cu sprijinul comitetului 
regional de partid au fost promo
vați la conducerea unor gospodării, 
care nu obțineau rezultate pe mă
sura posibilităților create, oameni 
energici, cu experiență, bine pregă
tiți.

Măsurile luate pentru reorgani
zarea trustului regional Gostat 
București, cît și a conducerii unor 
G.A.S. au fost urmate de generali
zarea experienței acumulate de 
G.A.S. „Partizanul“ și de alte G.A.S. 
fruntașe, în ce privește organizarea 
muncii, creșterea și promovarea ca
drelor, folosirea tehnicii înaintate, 
introducerea metodelor noi etc. în 
acest scop, au fost folosite diferite 
mijloace : munca de îndrumare și 
control pe teren, instructajele pe
riodice, schimburi ■ de experiență, 
consfătuiri de lucru, editarea unui 
buletin bilunar în care se dezbat 
diferite aspecte ale activității gos
podăriilor din raza trustului etc.

Noul stil de muncă, ce a în
ceput să se instaureze în activitatea 
trustului pe baza îndrumării date 
de biroul Comitetului regional de 
partid București și a sprijinului 
concret dat de organizația de bază 
de aici, a găsit un larg ecou în 
rîndurile lucrătorilor din centrală 
și din gospodăriile de stat. Măsu
rile luate, aplicate cu pricepere, ini
țiativă și spirit de răspundere de 
conducerile gospodăriilor și de har

nicele colective de specialiști, me
canizatori și de ceilalți lucrători au 
dat roade, justețea lor fiind confir
mată de rezultatele obținute în pro
ducție, în activitatea economico-fi- 
nanciară.

Nu se poate spune că eforturile 
organizației de partid, ale directo
rului de a promova aceste metode 
juste de conducere, de a apropia 
cadrele de teren, de producție, de 
a spori răspunderea lor față de 
rezultatele concrete obținute în uni
tăți, n-au întîmpinat dificultăți. Ele 
n-au fost pe placul unor elemente 
rutiniere și incompetente, rupte de 
producție care au lîncezit vreme în
delungată între hîrtii și telefoane 
și pe care puțin le interesa ce se 
întîmplă în unități. Acești oameni se 
pronunțau pentru măsurile preconi
zate, ba le și lăudau, iar pe de altă 
parte făceau totul pentru a le dis
credita, semănînd în rîndul colecti
vului neîncredere și nemulțumire. 
Un astfel de om era Nicolae Bor- 
cescu, fost inginer șef adjunct al 
trustului. în vara trecută i s-a în
credințat îndrumarea și răspunde
rea asupra cîtorva gospodării din 
raionul Lehliu. Dar cum să se an
gajeze el în rezolvarea problemelor 
serioase pe care le ridică o cam
panie de recoltare ? De aceea a pre
ferat să-și cheltuiască vremea prin 
București. Nu întîmplător la G.A.S. 
„I. C. Frimu” treburile n-au mers 
bine. în acest timp Borcescu trimi
tea peste tot informări calomnioase 
despre măsurile luate de conduce
rea trustului. Organizația de partid, 
colectivul instituției au luat poziție 
hotărîtă față de comportarea dău
nătoare ă acestuia.

Activitatea unui trust gostat își 
găsește expresia în realizarea pla
nului de producție și financiar. 
Partidul cere cadrelor din sectorul 
gospodăriilor de stat să acorde cea 
mai mare atenție problemelor eco
nomice esențiale, principale, legate 
de creșterea producției, reducerea 
prețului de cost, sporirea rentabili
tății etc. Aceste probleme le-a pus 
eu multă seriozitate comitetul regio
nal de partid în fața conducerii 
trustului. Era de așteptat ca un 
sprijin de bază în orientarea 
gospodăriilor spre o activitate eco
nomică eficientă să-1 constituie 
contabilul șef al trustului — func
ție deținută de Petre Robu. 
Pentru aceasta era însă necesar ca, 
deopotrivă cu celelalte cadre de con
ducere, contabilul șef să studieze cît 
mai bine situația din gospodării, să 
semnaleze deficiențele, să intervină 
la timp pentru înlăturarea lor. Dar 
el nu s-a achitat de aceste îndato
riri, mulțumindu-se doar să totali
zeze la sfîrșit de an diferite date din

situațiile primite din unități. Mai 
mult, el a pornit pe calea necinstită 
a dezinformării. în repetate rînduri 
a prezentat bilanțuri și situații fic
tive. Cu nepermisă ușurință Petre 
Robu schimba de la o zi la alta da
tele situațiilor comunicate organelor 
superioare. Manifestînd o mentali
tate înapoiată, contabilul șef susți
nea, într-o formă sau alta, că apli
carea mai multor prașile mecanice 
și a unor cantități sporite de îngră
șăminte ar duce la creșterea prețului 
de cost al produselor. Or, însăși re
zultatele obținute de cele mai mul
te G.A.S. din regiunea București a- 
rată că extinderea mecanizării lu
crărilor și aplicarea de îngrășămin
te conform indicațiilor agrotehnicii 
duc la sporirea producției la hec
tar, la reducerea prețului de cost și 
deci la creșterea rentabilității.

Ajutat de organizația de partid, 
de cadrele din trustul regional și 
din gospodăriile de stat, tov. 
Triță Făniță a combătut cu hotă- 
rîre aceste manifestări negative, 
muncind cti și mai multă energie 
pentru a duce la îndeplinire sarci
na trasată de partid de a face din 
gospodăriile de stat unități agricole 
puternice, mari producătoare de ce
reale și produse zootehnice. Rezul
tatele obținute sînt evidente.

în anul 1961, gospodăriile de stat 
din trustul București au realizat în 
medie o producție de 1.852 kg grîu 
la ha (în condițiile unui atac pu
ternic de rugină) și 3.450 kg porumb, 
în sectorul zootehnic planul a fost 
realizat la toți indicatorii princi
pali, livrîndu-se peste plan 40.000 hl. 
lapte și însemnate cantități de car
ne și alte produse. Rezultatele pu
teau fi și mai bune. Mai sînt gos
podării de stat în care munca nu 
este încă bine organizată. Ele vor 
trebui să se bucure de o analiză mai 
atentă și de mai mult sprijin din 
partea trustului.

Comuniștii, colectivul de muncă îl 
ajută pe tov. Triță Făniță, sprijinind 
cu căldură inițiativele bune, arătîn- 
du-i totodată lipsurile pe care le 
mai are. El cunoaște din propria 
experiență că un bun condu
cător trebuie să știe nu numai să 
îndrume și să mobilizeze colectivul, 
dar să și învețe de la el. A ști să 
muncești cu oamenii, să te sfătuiești 
cu ei, ținînd seama de părerile și 
criticile lor juste, muncind cu per
severență pentru îmbogățirea cu
noștințelor politice, ideologice, știin
țifice — constituie o trăsătură im
portantă a stilului partinic de mun
că. Tocmai procedînd în acest fel, 
tov. Triță Făniță va reuși ca și de 
acum înainte să-și îndeplinească cu 
cinste sarcinile care îi stau în față.

Piesa „Micii burghezi" de Maxim Gorki figurează și în repertoriul Teatrului maghiar de stat din Timi
șoara. In fotografie : o scenă din spectacol.

Carnet cultural
CU PRILEJUL COMEMORĂRII 

BOZENEI NÉMCOVA

In cadrul marilor aniversări culturale 
recomandate de Consiliul Mondial al 
Păcii, Uniunea Scriitorilor din R.P. Ro- 
mînă, în colaborare cu Comitetul Na
țional pentru Apărarea Păcii și Comi
sia Națională peniru U.N.E.S.C.O., a or
ganizat ieri, vineri 20 aprilie, la Casa 
Scriitorilor „Mihail Sadoveanu", o fes
tivitate literară consacrată împlinirii a 
100 ani de la moartea scriitoarei cehe 
Bozena Némcova.

TURNEUL TEATRULUI

DE OPERĂ Șl BALET

între 21-25 aprilie un colectiv al 
Teatrului de Operă și Balet al R.P. Ro- 
mîne întreprinde un turneu în regiunea 
Ploiești. Artiștii vor prezenta o serie 
de spectacole cu opera „Traviata“ la 
Băicoi, Cîmpina, Sinaia, Ploiești. își 
dă concursul orchestra simfonică din 
Ploiești. Conducerea muzicală : Con
stantin Petrovici.

„CÎNTĂM BUCURIA VIEȚII NO1“

SUCEAVA (coresp. „Scînteii“). — 
Ansamblul de cîntece și dansuri „Ci- 
prian Porumbescu“ din Suceava a pre
zentat în premieră spectacolul muzical- 
coregrafic „Cîntăm bucuria vieții noi“, 
(dirijori Dragoș Lucan și Ștefan Pinfi- 
lie, coregrafia Ion Săuchea și Alioșa 
Carastate). în prezent, ansamblul în
treprinde, un turneu de o lună de zile 
prin țară și va da spectacole în 34 de 
localități, printre care București, Craio
va, Petroșeni, Hunedoara, Timișoara, 
Reșița, Cluj, Brașov etc.

TRADUCERI ÎN PREGĂTIRE

în curînd vor apărea în librării o serie 
de lucrări pregătite de Editura pentru 
literatură universală : „Vii și morți" de 
K. Simonov, „Din pravile nescrise“ de 
A. Ghermano, „Răpirea din schit“ de 
N. Asanov, „Basme“ de A. S. Pușkin, 
Opere, vol. VI, de Saltîkov—Șcedrin, 
„Cine-i de vină“ de A. I. Herzen, 
„Taina insulei șerpilor" de scriitorul 
ceilonez M. Vikramasinghe, „Gargan
tua“ de Rabelais, „Cu vîntul în față“ 
de scriitorul ceh V. Minac, „Bucuria 
vieții" de scriitorul american I. Stone.

A

„PINGUIN" CU BRÎNZĂ
Nu. Ne aflăm în fața 
unui fenomen mult 
mai important. Să-l 
examinăm mai de a- 
proape.

„Protestăm împotri
va lipsei de înțelege
re față de inițiativa 
pe care am luat-o. A- 
ducem la cunoștința 
opiniei publice urmă
toarele : De cîțiva ani 
ne străduim să dăm 
pe piață țigări în sor
timente mai bogate 
decît cele furnizate 
de fabricile respecti
ve. Această strădanie 
a fost încununată în 
unele cazuri de suc
ces. Sîntem oameni 
modești și nu ne-am 
fi grozăvit cu succe
sele noastre dacă di
rectorii fabricilor de 
țigări nu ne-ar fi pus 
piedici în muncă".

Cam așa ar arăta, 
cică, un memoriu pe 
care se spune că-l 
pregătesc cîțiva lu
crători din unele în
treprinderi ale comer
țului cu ridicata de 
produse alimentare 
(I.C.R.A.).

„Realizăm— zic res
pectivii tovarăși — 
folosind cîteva sorti
mente banale, arhicu
noscute, soiuri noi de 
țigări, cu noi și va
riate calități. De pil
dă : „Golf“ cu aromă 
de foi de dafin, „Vir- ' cedeu nou. Ei nu tre- 
ginia" cu aromă de 
boia de ardei, „Lux" 
cu aromă de piper, 
sortimente făcute cu 
cheltuieli mai mici, 
prin simpla depozita-

■ re a țigărilor la un loc 
cu mărfurile res
pective”.

Nu știm precis dacă 
sus-numiții _ tovarăși 
și-au terminat memo
riul, după cum nici nu 
sîntem siguri dacă 
l-au început. Fără în
doială, însă, e vorba 
de noutăți remarcabi
le, care meritau 
fie consemnate.

Dar nu numai des- ■. reușesc. De ce oare ? 
pre asta este vorba. Pentru că n-au gustat

ir
acum se 
oamenii

cre- 
care

să

Pînă 
dea că 
lucrează în fabrici se 
străduiesc ' să realizeze 
o cît mai înaltă cali
tate a produselor, iar 
rețeaua de depozitare

la 
de 
Ei 
să

și desfacere trebuie 
să asigure ca marfa, 
atunci cînd ajunge 
consumator, să fie 
aceeași calitate, 
bine, nu ! De ce
fie depozitarea soco
tită o operațiune ne
productivă, necreatoa
re ? De ce oare proce
sul de producție n-ar 
continua și dincolo de 
zidurile fabricii ?

S-ar putea obiecta 
că treaba asta cere 
cheltuieli de produc
ție. Ei bine, nu : cei 
de la I.C.R.A.-Brăila 
au descoperit un pro-

buie să investească 
bani nici pentru brîn- 
za de Brăila, nici pen
tru aroma de scorți
șoară. E folosită o for
ță care nu cere *nici 
un soi de investiție : 
timpul ! Lăsînd să 
stea mai multă vreme 
în depozit o anumită 
cantitate de țigări 
„Favorit“, ei au obți
nut țigări de un gust 
și de o calitate cu to
tul noi. Ba, mai mult, 
apără, sănătatea. In
tr-adevăr, tutunul face 
rău, mulți vor să 
se lase de fumat și nu

încă vreo țigară per- < 
fecționată de I.C.R.A. < 
din Brăila. h

In fabricile de spe- ■; 
cialitate se fac efor- 1 
turi ca țigările să fie 1 
moi și uscate. Ei bine, < 
și aci mîna salvatoa- I 
re a unor depozite y • 
I.C.RiA. a intervenit Ț 
cu succes. Țigări „Ma- > 
rinar”? Unde e locul ; 
marinarului dacă nu pe < 
apă ? Așa că cei de la > 
I.C.R.A. Pitești au bă- > 
gat la apă 24.340 „ma- < 
rinari". La Tîrgu-Mu- < 
reș, experiențe științi- ? 
fice stăruitoare, prin > 
depozitarea la loc a- S 
proape deschis, pe ci- s 
ment, au dus la alt l 
sortiment medical pen- ? 
tru cei ce vor să se > 
lase de fumat : țigări s 
„Bucegi-I.C.R.A.“ care l 
nu se aprind. ?

Din păcate, consu- < 
matorii continuă să-și < 
închipuie că depozita- ? 
rea trebuie să însem- ) 
ne doar o conservare ■> 
a calității. Ei ar vrea < 
să-i împingă îndă- j 
răt pe inovatorii de > 
mai sus, să-i readucă s 
la rolul de simpli de- ? 
pozitari. E un lucru > 
ciudat : se dau în vînt S 
după o brînză bună, s 
după o cafeluță, iar < 
sofiile lor'pun în mîn- f 
care foi de dafin și > 
piper. Cînd însă le $ 
găsesc pe toate astea ( 
absolut pe grătis, ca < 
un < supliment la ți- ? 
gările perfecționate ? 
de I.C.R.A., ei cer din S 
partea controlorilor de < 
la minister și a orga- < 
nelor comerciale mai ) 
multă severitate ! >

De ce ? De ce atîta ? 
neînțelegere ? >

Fiți înțelegători. Fu- ? 
mâți „Pinguin” cu > 
brînză... >

P. DINESCU
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ri)ouă e&medii de JH&Uèze
După „Tartuffe* — satiră a fățăr

niciei bigote — spectatorii Teatrului 
Național „I. L. Caragiale" au acum 
prilejul să cunoască, din marea și 
variata operă a lui Molière, o come
die a egoismului și a prostiei îngîm- 
fate, a falselor valori și a rutinei 
antiștiințifice („Bolnavul închipuit”) 
și o farsă jucată celor ce vor să 
subordoneze sentimentele curate ale 
iubirii intereselor bănești („Vicle
niile lui Scapin").

In exagerata încredere pe care 
ipohondrul Argan o nutrește față 
de medicii impostori și în hazliile 
întîmplări pe care ipohondria lui le 
iscă, noi căutăm conținutul și sem
nificațiile lor umane și, înțelegîn- 
du-le, rîdem de ele. Rîdem, așadar, 
de formele monstruoase pe care le 
poate lua egoismul, lesne încrezător 
în lingușirea ipocrită și interesată 
(încarnată în comedia lui Molière 
de Béline, a doua soție a lui Ar
gan) ; rîdem de goliciunea ascunsă 
în erudiția unor așa-ziși specialiști 
ai științei, pentru care formulele 
învățate papagalicește au mai 
multă însemnătate decît studiul și 
cunoașterea efectivă a realității. 
Rîdem, apoi, în farsa vicleniilor lui 
Scapin, și de urîțenia și de șubre
zenia morală a acelor părinți plini 
de ei și de avutul lor, care hotărăsc 
a-și căsători copiii fără a ține 
seama de sentimentele acestora, 
pentru a-și rotunji astfel averile. 
Rîdem de asemenea trăsături de 
caracter și de asemenea moravuri, 
ca de niște ridicule apariții 
ale unor vremi șl lumi de mult 
trecute, dar, în același timp, rîsul 
nostru nu e lipsit de o anumită le
gătură cu actualitatea. Bucuria cu 
care ne asociem, rîzînd, la fes
tele pe care bunul simț popu
lar, le joacă (prin Toinette, în 
„Bolnavul închipuit* și prin Scapin, 
în comedia ce-i poartă numele) .mo
ralei și caracterelor specifice clase
lor stăpînitoare de ieri, este bucuria 
unei victorii pe care noi înșine o 
repurtăm în lupta împotriva rămăși
țelor și deprinderilor vechi.

Spectacolul „Bolnavul închipuit', 
regizat de maestrul Sică Alexan- 
drescu s-a desfășurat cu vioiciune, 
subliniind valorile permanente și ac
tuale ale comediei. In această pri
vință, decorurile luminos stilizate de 
Al. Brătășanu au adus o contribuție 
meritorie. Dar locul multora dintre 
interpreți în valorificarea comediei 
e cu deosebire vrednic de atenția și 
prețuirea noastră. In fruntea distri
buției se situează artistul poporului 
Al. Giugaru, atît de popular prin co- 
micpl viu, direct, foarte comunicativ 
pe care știe să-1 realizeze pe scenă.
.dlillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh,

Pe scenele teatrelor
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El a purtat, cu verva lui cunos
cută, neobosit și denunțător, ro
lul bătrînului ipohondru Argan. 
Alături de dînsul, Sjlvia Dumi- 
trescu-Timică a desenat tonurile 
șăgalnic mincinoase ale Bélinei, pu- 
nînd în lumină cu îndreptățire și în 
chip inteligent lipsa de finețe a 
acesteia, așa cum Valeria Gagia- 
lov și Gheorghe Popovici-Poenaru au 
jucat dimpotrivă, vizibil în contrast, 
cu finețe voită, rolurile tinerilor cu 
cuget curat din comedie (Angélique 
și Cléante). De un comic irezistibil 
masca timpului Thomas Diafoirus, 
pretendent la mîna Angélique-ei, 
compusă de Mihai Fotino, a fost 
urmată de apariția tot atît de plină 
de haz a lui Dem. Rădulescu, în 
rolul indignatului medic Purgon. Li
niile pozitiv-comice ale satirei au 
fost realizate cu sprinteneală și cu 
înțelegerea substratului lor puternic 
popular de Carmen Stănescu în 
rolul Toinettei, fata din casă. îl pot 
fi însă reproșate înclinarea spre o 
anumită agitație zgomotoasă și un 
debit verbal uneori prea precipitat, 
de natură a-i face replicile greu de 
înțeles. Mai puțin realizate, rolurile 
lui Diafoirus-tatăl (Ovid Teodorescu) 
și al notarului Bonnefoi (S. Iamandi) 
— ambele oarecum lipsite de netv. 
în alte roluri episodice apar Mar

cel Enescu, Constantin Stănescu, 
Ion Iliescu.

Mustind de bun simț șl de haz, 
farsa „Vicleniile lui Scapin* trăiește 
de obicei mai ales din marea inven
tivitate și din nesecatul comic jus
tițiar al eroului ei titular. Depășind 
însă viziunea consacrată asupra re
prezentării acestei piese, Marcel 
Anghelescu, în calitate de regizor, a 
închegat, cu un mănunchi dintre 
valoroșii actori tineri ai Naționalu
lui, un spectacol de o factură cu 
totul modernă și de reale performan
țe interpretative. Victor Moldovan 
(Scapin) a demonstrat — după ce 
multă vreme a fost insuficient distri
buit —, o forță ^i o varietate de mij
loace artistice, în bună parte nești
ute pînă acum la dînsul de marele 
public. Actorul și-a construit rolul cu 
discreție și în același timp cu vigoa
re, îmbinînd hohotul de rîs cu surî- 
sul, realizînd firesc și plin de duh 
scenele convențional-grotești ale 
bastonadelor și ale falsului deces.

Alături de dînsul. Marian Hudac 
(proaspăt absolvent al institutului) 

i s-a arătat stăpîn al unei mari zestre 
artistice în domeniul compoziției, ju- 
cînd rolul bătrînului Argante, rele- 
vînd deopotrivă trăsăturile cre
tine ale acestuia și aroganța po
ziției lui sociale. Tot pe un plan 
comic-demascator s-a așezat și Ale
xandru Hasnaș, prefigurînd în 
Géronte ceva din celebra figu
ră a avarului Harpagon. Cuplu
rile de îndrăgostiți Octave și Zerbi- 
nette (Matei Gheorghiu — Eliza Plo- 
peanu) și Léandre și Hyacinthe (Da
mian Crîșmaru și Elisabeta Preda), 
ca și rolul episodic în care a apă
rut Constantin Rauțchi (valetul Syl
vestre), au întregit un climat scenic 
tineresc, de continuă voie bună șl 
de reală ținută artistică. Păcat că 
decorurile lui Gh. Bedros, prea local 
ilustrative și oarecum greoaie, au 
contrastat oarecum cu expansivita- 
tea pe care o manifestă interpreți! 
și pe care comedia însăși o cere.

FLORIN TORNEA
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...Era în anul 1915. Un contraiorpi- 
lor sub pavilion britanic, care se avîn- 
tase ca un bolid în larg, se întorcea 
învins chiar din prima lui cursă, fără 
a se fi îrifîlnit măcar cu inamicul. Noua 
navă era echipată cu turbine cu abur 
de turație mare și, potrivit calculelor, 
frnbuia să realizeze o viteză dublă de
cîf aceea a altor näve. Dar, la un mo
ment dat, cînd motoarele lucrau cu tu
rație maximă. întregul vas a început să 
trepideze, elicea producea doar un val 
de spumă, iar viteza înceta să mai 
crească. La înapoierea în post s-a con
statat că elicele vasului fuseseră dis
truse de o forță necunoscută. La fel de 
enigmatică apare la multe hidrocen
trale din toată lumea uzarea rapidă a 
turbinelor care, după calculele proiec- 
tanților. 
zeci de 
forje și 
pdă a 
ții prin

Care 
cum se 
lea creșterii vitezelor în mediul lichid î 
Cercetările științifice au arătat că e- 
xistă un fenomen fizic pe cara nu-l bă
nuise nimeni pe vremuri. Sînt micile 
bule de aer, vapori și gaze care se 
formează în apă sau în lichidul silit să 
circule cu viteză. Aceste bule, sau ca
vități cum Ii se mai spune în tehnică, 
pot distruge >-apid chiar și piesele din 
oțeluri dure. Cum se petrece acest 
fenomen și ce mijloace oferă azi știința 
și tehnica pentru evitarea lui ?

Este bine știut că, la presiune obiș
nuită, apa fierbe la temperatura de 
100° Celsius. Sub un clopot de sticlă, 
din care s-a redus presiunea, apa în
cepe să fiarbă chiar și la temperaturi 
mult mai mici, bunăoară la 10° C. In 
timpul fierberii ați observat, desigur, 
că pereții vasului se acoperă cu mii 
de bule mărunte de vapori. Iar cînd 
apa clocotește, bule mari de vapori 
ies la suprafață făcînd un zgomot ca
racteristic. Și încă un fenomen. In pa
harul cu sifon, bulele de gaz se ridică 
la suprafață fără ca în acest caz să fie 
vorba de fierberea lichidului. Se dega
jă doar gazul dizolvat în apă, întrucît 
în pahar apa se află la o presiune mai 
mică decît în sticla de sifon.

Toate aceste trei fenomene simple 
și bine cunoscute — fierbere la pre
siune mică, formarea de bule la fier
bere și la schimbarea presiunii — se 
află într-o strînsă legătură cu cavifația 
care poate distruge mașinile hidraulice. 
De unde provine însă în aceste mașini 
formarea de goluri umplute cu vapori

și gaze, cum se creează acele presiuni 
mici care determină fierberea apei rîu- 
lui ce acționează cu o forță uriașă pa
letele turbinelor de la hidrocentrale ? , 

Pe cele dôuà fețe ale aripilor elicei, 
ale paletelor turbinelor și ale pompe
lor apar presiuni diferite, aidoma celor 
care se formează la aripile unui avion 
în timpul zborului. Sub aripa așezată 
oblic față de direcția de mișcare, cu- 
renții de aer formează o „pană“ de su
prapresiune, iar deasupra ei — de sub
presiune. Elicea navei sau paleta 
turbinei, „înșurubîndu-se“ cu viteză în 

acționează asupra apei cu

ar fi trebuit să funcjionezo 
ani. Uneori cad victimă acestei 
pompele pentru evacuarea ra- 
apei, motoare, diferite instala- 
care circulă lichide...
este cauza acestor distrugeri, 
creează această barieră în ca-

mișcare. Aiciopusă direcției de 
naște o pană de suprapresiune, 
spatele elicei — una de subpresiune. 
In această pană de presiune redusă 
apa va intra în fierbere, în lichid se 
vor forma miliarde de cavități mici cu 
vapori și gaze. Bulele formate sînt an
trenate de curentul de apă în zona 
presiunilor mai mari, unde se petrece 
fenomenul ihvers : condensarea vapo
rilor și redizolvarea gazelor. Este zona 
cea mai periculoasă a cavitației. Stri
virea bulelor de către lichidul care nă
vălește se face cu șocuri de presiuni 
de mii de atmosfere. Aceste șocuri re
petate, asemănătoare unui micro-bom- 
bardament, distrug peretele paletei, 
deteriorează elicea. Fenomenul este în
soțit de puternice zgomote și vibrații. 
Pe lîngă distrugerea metalului, se în
răutățesc și caracteristicile mașinilor : 
turbina nu mai dezvoltă puterea pentru 
care a fost proiectată, elicea nu mai 
poate asigura forța de tracțiune nece
sară pentru înaintarea vasului, pompa 
nu mai realizează debitul dorit, lată 
cum o piesă de metal care rezistă la 
lovitura frontală a unei tone se poate 
distruge repede sub acțiunea minuscu
lelor „gloanțe“ de calibru mic ale ca
vitației.

Necesitățile practice de a se con
strui mașini hidraulice puternice au de
terminat o adevărată ofensivă a știin

Păltlniș
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ței pentru învingerea cavitației. Au fosl 
create laboratoare speciale pentru a 
se cerceta mecanismul fenomenului, 
distribuirea și uniformizarea presiuni
lor, pentru a se experimenta diferite 
materiale rezistente la cavitație, iar re
zultatele cercetărilor s-au dezbătut în 
mai multe congrese științifice. Au fost 
descoperite și cercetate chiar și dife
rite tipuri ale cavitațiilor ce se for
mează : cavități fixe la marginea pere
ților, cavități în vîrtejurile din spatele 
corpurilor în mișcare, pe fețele pale
telor, în canalele înguste și întorto
cheate dintre pereții unor mașini. In
ginerul sovietic Șalnev a dezvăluit me
canismul cavitației provocate de ob
stacole din lichid : ia o conductă de 
apă, bunăoară într-o țeava de calori
fer, o asperitate a peretelui poate da 
naștere unei zone de cavitație în spa
tele ei. Profesoru1 I. N. Bogaceva de 
la Institutul politehnic din Ural a dat 
soluția de elaborare a unui oțel spe
cial austenitic crom-mangan, care are 
o rezistență la cavitație de 7—10 ori 
mai mare decîf oțelurile obișnuite. Sub 
acțiunea șocurilor de cavitație, supra
fața pieselor din 
compune ci... se 
nea, s-a elaborat 
care prin sudură 
prafața paletelor 
cialist sovietic a elaborat o metodă de 
protejare chimică a suprafeței meta
lului, acoperind-o cu un strat fin de 
emulsie care amortizează șocurile de 
cavitație. Asemenea soluții sînt intro
duse în apa de răcire a motoarelor, 
anihilînd puternicele șocuri provocate 
de spargerea bulelor. Căile principale 
spre stăpînirea completă a fenomenului 
cavitației sînt conturate, însă mai e ne
cesară multă muncă de cercetare pen
tru învingerea forței provocate de el.

în țara noastră, cercetările în acest 
domeniu sînt legate în bună parte de 
activitatea prof. ing. Aurel Bărglăzan. La 
Timișoara, pe lîngă Baza de cercetări a 
Academiei R. P. Romîne, s-a construit 
un laborator de mașini hidraulice spe
cializat în studiu! problemelor de ca- 
vitație. Aici se fac cercetări teoretice și 
experimentale în tunel hidrodinamic, 
studiindu-se formele secțiunilor de pa
lete, profilele hidrodinamice în vede
rea elaborării unor modele care să 
aibă o comportare optimă la cavitație. 
Fenomenul este studiat, la pompe și 
turbine, în stații de încercări speciale 
cu pereți transparent ; există și o sta
ție pentru turbotransmisii hidraulice. 
Atenția noastră se îndreaptă spre 
cercetarea mai profundă a diferitelor ti
puri de cavitație, a zgomotului produs 
și aspectelor vizuale ale cavitației, spre 
a se clarifica proveniența multor as
pecte ale acestui fenomen fizic. Rezul
tatele obținute au fost prezentate 
la diferite congrese internaționale — 
R. P. Ungară, R. S. Cehoslovacă, 
Franța.

Datorită colaborării strînse între 
boratorul din Timișoara și întreprinde
rile constructoare de mașini hidraulice 
— Uzina de construcții de mașini Re
șița, uzinele „Hidromecanica“-Brașov, 
etc. — rezultatele cercetărilor sînt va
lorificate cu bune 
fică. Astfel, au fost 
for și rezolvate cu 
de cavitație pentru 
tralei „V. I. Lenin“

Programul catedrei de mașini hidrau
lice din cadrul Institutului politehnic, 
precum și al secției de mașini hidrau
lice a Bazei din Timișoara a Acade
miei R. P. Romîne cuprinde lucrări 
strîns legate de cerințele industriei 
noastre de mașini hidraulice, de lupta 
pentru îmbunătățirea continuă a carac
teristicilor tehnice ale acestor mașini 
necesare în multe ramuri ale econo
miei.

Casals in lupta 
pentru pace

Renumitul violoncelist spaniol 
Pablo Casals, care in semn de 
protest -Împotriva regimului 'fran
chis! și-a părăsit de multă vreme 
patria și trăiește în Orășelul fran
cez Prades, va porni într-o „cam
panie pentru pace" Casais va da 
o serie de concerte la San Fran
cisco și New York, apoi în Anglia, 
Franța, Italia, ElVe/la, Cehoslova
cia, Ungaria și Uniunea Sovietică, 
încasările vor fi vărsate unui fond 
a] păcii.

membru al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

Adunarea generală a organizației 
de bază se ținu ziua, la prînz, după 
încheierea schimbului de diminea
ță. Ieșind din 'șut, minerii și-au în
viorat trupurile sub ploaia artificia
lă a dușurilor, au trecut pe la can
tină să-și astîmpere foamea, după 
care au venit la ședința de partid.

acest oțel nu se des- 
întărește I De aseme- 
o metodă de încăr- 

a acestui oțel pe su- 
de turbină. Alt spe-

pe ecran
Va fl filmul de cel măi lung me

traj produs pînă acum de Stu
dioul de filme de popularizare a 
științei din Moscova. Autori — 
Un colectiv de la catedra de 
fizică a Universității de stat „Lo
monosov" din Moscova. în cele 
160 de părți ale acestui film 
puțin obișnuit va fl expus un 
curs complet de fizică, începînd 
cu „Cinematica" și terminînd cu 
„Fizica atomică". Primele 5 părți 
ale „manualului filmat" vor fi 
terminate în cursul acestui

rezultate în prac- 
studiafe în labora- 
succes problemele 
turbinele hidrocen- 
de la Bicaz.

Ing. F. GYULAI 
secretar științific 

al Bazei din Timișoart 
a Academiei R. P. Romîn!

REȘIȚ A-MIRNÎI:
18.000 kilometri pe calea undelor

„CQ"... „CQ”... „CQ”... în codul 
internațional al radioamatorilor în
seamnă : „Apel general" și are înțe
lesul de : „Către toți 1 Vreau să lu
crez cu orice stație de radio". în 
eterul planetei noastre, asemenea 
apeluri se întîlnesc, își dau mîna 
și stabilesc prietenii dintre 
frumoase și trainice.

★

tice de amatori, însumînd 1.200 de 
persoane. Activitatea e instructivă, 
folositoare, recreativă.

Prieteni pe cîteva continente

in-

cele mai

astăzi după termina-

de întrebare, muncito-

Dar ia întreabă-1 pe unul din 
membrii cercului de radioamatori 
ce face după-amiaza.

— Lansez un „CQ”.
Și iată-1 cu căștile la urechi, cu 

mîna pe manipulator sau rostind în 
microfon apelul său în limbile 
mînă, 
gleză

rusă, maghiară, germană, 
sau italiană. „CQ"-ul

ro- 
en- 
său

I

O mare parte a țărănimii spaniole 
lucrează pe moșiile marilor latifun
diari. Un argat poate 
600—1.200 pesete lunar, ceea ce con
stituie fărîmituri Jalnice față de suma 
necesară pentru o viață normală. în 
fotografie : Iată cum arată doi copii 
de argați.

cîștlga între

® în primele trei luni ale acestui 
an, la Moscova au fost construite 320 
de case cu 20.600 apartamente, 13 
școli, 5 spitale, 4 policlinici, 36. gră
dinițe de copil șl creșe, 34 magazine ?

• locuitorii Glianel vorbesc 42 de 
dialecte ?

O In apropierea coastelor libaneze 
s-au descoperit galere considerate de 
arheologi ca făcînd parte din flota lui 
Alexandru cel Mare, care, în 332 î.e.n., 
a blocat orașul fenician Tyr ?

udor Dumitru și-a povestit bio- 
M grafia prin aceste cuvinte :

— Viața mea, tovarăși, se leagă 
în bună măsură de cămine, de dor
mitoare comune , pe mine nu m-au 
cunoscut poștașii, n-aveau ce să-mi 
aducă. Nici scrisori, nici bani. M-am 
născut din dragostea furată a doi 
argați de pe fostele moșii boierești 
ale Drăgășanilor. Tatălui știu că Ion 
îi zicea, iar la față nu l-am zărit. 
Mamii n-am apucat să-i spun „ma
mă", am numit-o totdeauna Mărina, 
înstrăinat de ea de pe cînd n-aveam 
nici cea mai mică înțelegere asu
pra lumii. Copilăria mi se leagă de 
Ioana Dumitru Nică Tudor, numele 
cam lung al bunicii mele, pe care 
vă rog să-1 treceți în procesul- 
verbal. Era o 
dar bărbată și demnă ; a învățat 
să pună ventuze și primea pentru 
munca ei o strachină de mălai, o 
pîine, o oală cu lapte. Lumina cărți
lor mi-a dat-o domnul director Flo- 
rică învățătorul : citirile și socotelile 
celor patru clase primare le-am fă
cut în aer liber, acasă la el, petre- 
cîndu-mi vremea cu tăiatul lemnelor 
și udatul grădinii. Anii erau secetoși 
și udam porumbul lui Florică în
vățătorul la rădăcină, seara, după 
căderea apusului. Porumbul era pus 
cam oltenește, cu parul, îneît creș
tea în buchete, îl udam pînă pe la 
miezul nopții. „Elementarele" le-am 
terminat .fără să știu a scrie, a citi. 
Lucrurile acestea le-am învățat 
abia mai tîrziu, în armată. Băietan 
fiind, argățeam la chiaburi, pe mîn- 
care. Mă trezeam în zori, odată 
cu pitpalacul, înainte de patru și o 
țineam într-o alergătură pînă la că
derea nopții. Puneam pe mine haine 
largi, fără măsură ; îmi apăram go
liciunea purtînd bulendrele azvîrli- 
te de plozii stăpînilor. Croiala lor 
îmi era nepotrivită, era făcută pen
tru trupuri care plezneau 
täte.

O fulgerătură de cîrjă 
semnat pentru totdeauna 
cela, crăpîndu-mi capul, 
dovleac. Era prin 1948 și aveam 
stăpîn al cărui nume l-aș fi rostit 
toată ziua — Lup — prea se potri
vea cu apucăturile lui. Și rosteam 
numele acesta- cu dinadinsul — 
domnule Lup în ’sus, domnule Lup 
în jos, iată că viu, fug, dreg, alerg 
— pînă ce mi-a pus în vedere să-l 
strig Ilie, pe numele cel mic. împli
neam pe atunci sarcini de U.T.M. 
deși n-aveam încă etatea. Eram 
puțini și am hotărît să întărim or
ganizația. L-am părăsit pe Lup cîte
va zile în șir, timp în care am bătut 
satele din preajmă, desfășurînd 
muncă politică de U.T.M.

M-a primit chiaburul, stînd în 
pridvor, sprijinit în cîrja de carpen. 
„Bună seara, domnule Lup", am a- 
pucat să zic, pentru că s-a năpustit 
asupră-mi. Voia să mă ia de gît 
cu cîrligul cîrjei, să mă aibă la în- 
demînă. Eram iute și am tulit-o, să 
scap. Azvîrlită cu toată puterea, cîr
ja m-a nimerit în cap. M-am spălat 
de sînge la o fîntînă, după’care am 
părăsit satul.

Mă chemau șantierele tineretu
lui. Așa am ajuns pe locul care 
mai tîrziu avea să se numeas
că orașul Victoria. Mă consider 
printre primii cetățeni ai acestui o- 
raș. Ne adăposteam în barăci ridi
cate în pripă, lucram sub vînt și

ft.v i; j-.r.-jia ai 'Jt ••zrrr.r? rrrrrrz: it uryair :atL t LKjIîîrrssci

munteancă săracă,

de sănă-

mi-a 
timpul 
ca pe

în- 
a- 
un 
uri

ger, construind picioarele de beton 
ale noului oraș. Tinerețea, în
drăzneala, entuziasmul ne erau ne
măsurate I stînd în șanțurile funda
țiilor, lîngă tîrnăcop și lopată, noi 
vedeam de pe atunci chipul și stră
lucirea orașului, liniile străzilor largi, 
străjuite de flori de neon. Și lu
crul acesta era nemaipomenit ; 
orașul a crescut sub mîinile noas
tre,. parcă dintr-odată, așa cum l-am 
visat, cu ochii deschiși, sprijiniți în 
tîrnăcop și lopată. La Baia Mare am 
sosit să prind ceva experiență în- 
tr-una din meseriile cu care mă îm- 
bia noul oraș. Am lucrat în flotație, la 
băile unde-i spălat minereul de toate 
relele lui. îmi plăcea cum 0 tăiat ce
rul Băii Mari în felii de corzile de 
oțel ale funicularului pe care lune
cau, dintr-o parte în alta, corfele 
pline de minereu. Munca celor ce 
lucrau sub pămînt era aici prezentă 
în tot și în toate. Ea mi-a cîștigat 
inima pentru totdeauna. Am cerut să 
cobor în subteran ; din clipa aceea 
sînt printre voi. Meseria mi-ați îm- 
păftășit-o ou dragă inimă, m-ați tri
mis la școala de calificare. Acum 
BÎnt șef de brigadă și munca mea 
se varsă în zestrea comună a bri
găzii. E bine așa că nu poți vorbi 
despre tine fără să pomenești 
ajutorul ortacilor, ăl tovarășilor 
de lucru ; e foarte bine...

Cînd conducătorul adunării a 
nunțat „acum trecem la discuții, 
varăși", în sală s-au ridicat zeci 
mîini dintr-odată. Fiecare dorea
spună ceva despre viața și munca 
lui Tudor Dumitru.

de 
tăi

a- 
to- 
de 
să

unei noi me
se măsoară 
în producție, 
de la mina

Membrii echipei lui Tudor Dumitru 
au fost atrași de perspectivele pe 
care le deschidea noua metodă. Au 
studiat cărți tehnice, s-au angajat 
în dezbateri aprinse.

Calm, gesturi precise, atenție con
centrată, strictă dozare a eforturi
lor, raționala folosire a spațiului, e- 
liminarea timpilor intermediari, ri
guroasa distribuție a găurilor — 
iată elementele care intră în com
ponentele noii metode.

Vestea se răspîndi ca fulgeru). 
Brigada lui Tudor Dumitru aplică ou 
succes noua metodă, urmărind în- 
tr-un abataj remanent șerpuirea u- 
nor filoane subțiri. S-au perindat mi
nerii prin abatajul echipei să vadă 
cum s-a lucrat. Perforatoarele dez
voltau sub bolțile înguste, ca niște 
ogive gotice, un inepuizabil torent 
de vibrații sonore. Deschiderile erau 
niște coridoare înguste, în care 
intrau numai omul și mașina, omul 
șt lopata — șarpele de 
pur și simplu smuls din 
rea în care zăcuse timp 
La scara unu pe unu 
ma actul intens șl unic ___
brigada declanșa într-un fel nori, 
sub o zodie bună, lunga meta
morfoză a metalului, trecerea lui din 
starea de sălbăticie în circuitul viu 

să capete su-

metal era 
încremeni- 
de milenii.
se consu- 

prin care

— Ce faci 
rea lucrului ?

La o astfel 
rului reșițean nu-i este ușor să-ți
lăspundă. Posibilitățile sale de a-și 
petrece cu folos timpul liber sînt 
numeroase. Iar dacă ne vom opri 
doar la casa de cultură răspun
surile vor suna extrem de diferit.

— Ce faci astăzi ?
— Avem o conferință la club des

pre tehnica nouă, răspunde topito- 
rul interesat să afle date noi despre 
tehnologia metalului.

— Ce faci astăzi ?
— Cercul de teatru, răspunde e- 

lectricianul care interpretează rolul 
lui Cheryl din „Celebrul 702", se 
pregătește în vederea participării 
la ooncursul „I. L. Caraglale'.

— Ce faci astăzi î
— Repetiție 1 răspunde unul din 

cel 68 de membri ai orchestrei slm- 
fonioe șl mulțumirea care 1 se citeș
te pe față vrea parcă să spună oă 
muncitorilor le merg degetele pe 
arcuș și po coarde așa oum scrie 
la carte.

— Ce faci astăzi ?
— Developez, copie«, măre««... 

Cercul nostru de fotografi armatori 
își selecționează lucrările pentru 
expoziția regională care se va dee- 
chide la 1 Mal aici, in Reșița.

„Ce iaci astăzi după terminarea 
lucrului?*. La întrebarea aceasta 
răspunsurile curg din toate părțile, 
deoarece casa de cultură are 25 
de cercuri, cursuri și formații artis-

starea de sălbăticie 
al vieții, unde urma 
flet, formă șl chip.

Foc ! Exploziile
scurt, precis, matematic, urmînd c 
geometrie dinainte calculată. Roca 
își rupea legăturile pe fîșii înguste, 
îneît filonul se dizloca, aproape în 
starea lui pură, tăiat parcă în felii 
drepte, cu cuțitul. Ortacii au luat în 
mîini bulgării prăbușiți în albia în
gustă a abatajului. Simțeau în el 
greutatea metalului. Piatră oarbă 
era puțină ori aproape deloc. Ex
periența reușise deplin. Ea trebuia 
să devină metodă de lucru larg ge
neralizată.

întrebările curgeau. Răspunsurile 
nu întîrziau ; cei din brigadă își îm- 
părțeau experiența.

A intrat în tradiție ca în fiecare 
zi, la prînz, să se întrunească „tri
unghiul". îl formează tovarășii Clej, 
Mureșan și cu Holik, care se întîl
nesc, schimbă impresii, își confrun
tă concluziile, stabilesc măsuri con
crete în legătură cu aplicarea noii 
metode. înaintea ședinței lor „ful
ger“ le-am solicitat cîteva impresii 
despre ziua de lucru. Iată răspun
surile ; scurte, concrete, spontane :

Clej (șeful exploatării) : Din nici 
un vagonet nu-mi mai rînjește ste
rilul. Sîntem pe calea cea bună.

Tovarășul Clej e înalt, blond șl 
are un rîs de 
cînd vorbește 
grave.

Mureșan e 
de partid, 
îmbrăcată în mușchi greoi, pietroșl 
și un fel de a te privi mărunt, des
chis, prietenos, îneît îți vine să-ți 
scoți inima, să i-o pui în palmă, 
să-i zici : „ia-o, e a ta, tovarășe 
Mureșan".

— Mergi pe galerii și din loc în 
loc, la mai toate gurile de rostogol, 
dai de grămezi de steril. Oamenii 
îl aleg, îl dau de o parte, nu-1 încar
că în vagonetele gata să iasă. Am 
să propun cinematografiei să facă 
un „documentar". Ce zici î

Holik e șeful exploatării, 
prietenos, totdeauna bine 
dar sever, el e ochi treaz și 
atentă la „parametrii tehnico-știin- 
țifici ai zilei de lucru". Verifică, co
rectează, compară, îndrumă.

— Calitatea a devenit un bun co
lectiv ; minerul, un muncitor-gîndi- 
tor. Tehnica a intrat în viața noastră 
de toate zilele. Ce poate fi mai plă
cut pentru un inginer de mină.

Trei fapte menite să confirme a- 
ceste păreri :

a) „Pușcarea selectivă“ s-ă gene
ralizat în mai toate minele din ba
zinul maramureșean.

b) De ziua minerului, comunistul 
Tudor Dumitru a fost distins cu titlul 
de „Brigadier de producție"

c) Din aprilie 1961 Herja deține 
drapelul de exploata’-'- fruntașă pe 
ramură. în preajma aiitașilor — 
flori multe, flori... de mină.

E cît se poate de frumoasă pri< 
măvara minerilor.

se consumau

Forța șl valoarea 
lode de lucru 
după eficacitatea ei 

Comitetul de partid 
Herja a sprijinit extinderea și per
fecționarea unei asemenea metode 
bune de lucru, numite pe scurt „puș- 
care selectivă", capabilă să ducă 
la o substanțială îmbunătățire a ca
lității minereului. Dar roadele ei se 
bănuiau doar, se presupuneau prin 
calcule teoretice ; la Herja nimeni 
n-o experimentase încă pe viu, jos 
în abataj, la locul de muncă. Aici 
nimeni nu se îritîlnise cu greutățile 
pe care, în mod firesc, le ridică în 
astfel de împrejurări îndrăzneala 
noastră de a cuceri noul.

— încredințați-mi mie încercarea 
noii metode la noi, ceru “ 
mitru.

— Pentru asta trebuie experiență 
cu caru", trebuie perseverență — 
spuneau tovarășii de la comitetul de 
partid. O asemenea sarcină se dă 
de obicei acelora care poartă pe 
umerii lor experiența și au avut 
destule prilejuri în viață să se ia la 
harță, în fel și chip, cu greutățile și 
neprevăzutul meseriei. O greșeală, 
la început, putea compromite me
toda. Nu se putea risca.

— Eu totuși insist, se încăpățînă 
Tudor Dumitru. Metoda va fi apli
cată la milimetru. Vreau ca asta să 
fie întîia mea sarcină de partid mai 
importantă.

Aveau în față hotărîrea și entu-, 
ziasmul tinereții, avîntul ei de ne
stăvilit. Și aceste virtuți nu cunosc 
compromisuri, jumătăți de măsură ; 
ele înving. In cele din urmă dorința 
tînărului șef de brigadă fu îndepli
nită.’Tudor Dumitru primi sarcina de 
partid să aplice chiar de a doua z! 
noua metodă, s-o transforme într-un 
exemplu de muncă înaintat, comu
nist.

„Pușcarea selectivă" e un examen 
al îndemînării, al preciziei, al 
muncii raționale înainte, în abata
jul remanent, fuga dezordonată, 
pricioasă a filonului de metal 
urmărită prin largi deschideri 
frontului de lucru.

Noua metodă s-a născut din 
mătoarea întrebare : „e bine'să dăm 
tone multe de minereu, cu un pro
centaj ridicat de steril, în vreme ce 
se poate da minereu și mult și cu o 
bogată concentrație metaliferă ?" 
Era limpede că trebuia îmbrățișată 
acea soluție potrivit căreia calculul 
unei zile de lucru se făcea, așa cum 
e și drept, nu în funcție de cantita
tea minereului în general, ci, în pri
mul rînd, în funcție de calitatea lui, 
de eficacitatea lui economică Cu 
alte cuvinte : metal cît mai mult, în
tr-un timp cît mai scurt, cu o minimă 
cheltuială de foiță fizică.

Tudoi Du-

ca- 
era 
ale

ui-

copil, chiar și atunci 
de ludrurile cele mai

secretarul domitetului 
Are o statură atletică,

Scund, 
dispus, 
ureche

anevoie și își trimit după aceea, 
prin poștă, un „QSL" — adică o 
carte de confirmare, în care trec 
adresa, cînd au stabilit legătura și 
iarăși, firește, datele tehnice ale a- 
paratajului propriu.

„QSL"-ul — acest porumbel că
lător — ajunge în mîinile prietenu
lui depărtat. Acum „QSL"-ul lui. Vic
tor este, desigur, în colecția prie
tenului său din Azerbaidjan, iar 
„QSL"-ul lui Iuți figurează printre 
numeroasele „QSL"-uri pe care cer
cul de radioamatori de pe lîngă 
casa de cultură a siderurgiștilor și 
constructorilor de mașini le-a strîns 
din mai multe continente. Cercetîn- 
du-le, găsim aici „porumbei călă
tori" din Riga (U.R.S.S.), Baltimore 
(S.U.A.), Rio de Janeiro (Brazilia), 
Ontario (Canada), insula Mauïiciu 
(Oceanul Indian), Varșovia (R. P. 
Polonă), Liberec (R. S. Cehoslovacă) 
etc. Dar legătura record cu care se 
mîndresc radioamatorii reșițeni este 
cea stabilită cu un post de radio si
tuat la o depărtare de 18.000 de ki
lometri : stațiunea polară sovietică 
Mirnîi.

că mare, numită de noi colina Kom- 
somolskaia.

CALD : Noi vă vorbim din casa 
de cultură. A fost construită în anii 
puterii populare.

RECE : încăperile în care locuim 
noi sînt căptușite cu covoare, ca să 
se mențină căldura. în iui se des
fășoară „pagina albă" a Antarcti
cii. Fiecare dintre noi contribuié cu 
ceva la scrierea acestei pagini încă 
albe : facem tot felul de cercetări, 
măsurători, înființăm stațiuni noi...

CALD : Noi producem oțel, dar 
sîntem alături de voi în munca eroi
că pe care o depuneți...

RECE : Mulțumim 1 Și vă dorim 
succese în producerea oțelului... și 
fiindcă este vorba despre oțel, un 
amănunt : aici, începînd de la mi
nus 70 de grade, oțelul capătă fra
gilitatea sticlei...

De atunci, de la stabilirea legă
turii cu Polul Sud, radioamatorii re
șițeni au cules din lecturi atîtea in
formații despre Antarctida, îneît unii 
dintre ei au astăzi o adevărată pre
gătire de... exploratori polari. în
deletnicirea lor determină distanța 
să nu mai fie distanță, le îmbogă
țește cunoștințele despre planeta 
noastră, îi îndeamnă să învețe limbi 
străine, le dezvoltă capacitatea de 
concentrare și atenția, însușiri care 
se răsfrîng direct și în activitatea 
din producție.

Muncind în secția laminoare, ra
dioamatorul Victor, Braun se mîn- 
drește cu faptul că a prins semna
lele lui „Sputnik 2", cînd satelitul 
trecea pe deasupra Reșițel, sau cu 
cartea poștală primită de la Iuri 
Gagarin, semnată de cosmonaut și 
avînd următorul text : „Urez cele 
mai mari succese iubitorilor radio
foniei din întreaga lume, participanțl 
la competiția mondială a radioama
torilor. Hotărît că în fața 
stă interesul de a stabili 
radiofonice cu călătorii 
spații cosmice'.

Acesta nu este pentru el 
motiv de mîndrie. El întreține cu 
pricepere complicatul aparataj elec
tric de reglare a cuptoarelor adînci. 
Și, bineînțeles, peste cîțlva ani, cînd 
ai să-l întrebi :

— Ce faci astăzi după termina
rea timpului de lucru î

O să-ți răspundă :
— încerc să prind stația din Lună. 

Lansez un „CQ“ în Cosmos.
Gagarin are dreptate.

MIHAI STO1AN

zboară pretutindeni, parcurgă 
stantaneu distanțele.

— CQ... CQ... CQ... Aici Y02-KCB 
— stația colectivă a radioamatori
lor din Reșița cu apel în banda de 
40 m.

Un sovietic, un maghiar ori poate 
un italian întîlnesc „CQ"-ul reși
țean și răspund numaidecît. Se în- 

• firipă un dialog prietenesc, ca între 
pasionați ai aceluiași sport.

Victor din Reșița : Aici Y02-KCB 
care te ascultă cu plăcere și trece 
pe recepție...

Iuri din Baku :

•r : /

Ț

„CQ . Pe calea undelor se raspîn- 
dese apelurile radioamatorilor Reșițel.

frigului — Polul căldurii
pe la 
pe re-

Baku :

Atențiune Y02-KCB 
din Reșița. Te aud 
bine... Aici UD6- 
KAB... Te aud bine, 
„daragoi drug"...

Victor din Reși
ța : Y02-KCB, ope
rator Victor... Cum 
e vremea 
voi ? Trec 
cepție...

Iuri din
Vremea e frumoa
să... soare puter
nic... cald...

Victor din Reși
ța : Și la noi e 
vreme frumoasă... 
Te aud perfect... 
Ai o modulație 
excelentă, dragă 
Iuri... Cu ae apa
ratură lucrezi î

Iuri din Baku j 
Antena de 20 me
tri... 200 
tuburi...

Șl cu 
vremea
în ambele părți, 
urmează o ploaie 
de... date tehnice, 
care în mintea ra
dioamatorului gă
sesc teren priel
nic pentru încol- 
țlrea unor noi 
planuri de con
strucție de apara
te... Cei doi prie
teni se despart

wați— 18

toate aă 
e senină

Fără 
șițean, 
pe banda de 40 metri „CQ'-ul lan
sat tocmai de la Polul Sud, de că
tre stațiunea sovietică Mirnîi, nu i-a 
venit să-și creadă urechilor. Apoi, 
însă, a potrivit de îndată frecvența 
emițătorului pe aceeași lungime de 
undă, încercînd să stabilească le
gătura. Lucrul nu e prea simplu : 
o asemenea reușită depinde 
demînarea operatorului, de 
tura bine pusă la punct, de 
(iile meteorologice prielnice. 
„Cetatea de foc" vorbind direct 
Antarctica, prin intermediul unei a- 
paraturi ireproșabil construite 
mîinile talentate ale oțelarilor.

„Polul frigului' (în interiorul An
tarcticei s-a înregistrat cea mai scă
zută temperatură cunoscută pe pla
neta noastră : minus 88,3 grade) stă 
față-n față ou „Polul căldurii' (la 
Reșița, pentru nașterea oțelului, sînt 
necesare temperaturi ce trec de 
1.300 de grade) :

RECE : Vă salută, dragi tovarăși, 
membrii expediției din acest „imenB 
răcitor* care se cheamă Antarctica.

CALD ; Vă salută fierbinte „Ceta
tea de foc" a Reșițel.

RECE : Casa noastră, a radiotele- 
grafiștllor, este instalată pe o stîn-

îndoială, radioamatorului re- 
care într-o‘ bună zi a auzit

dé în- 
apara- 
condi- 

Și iată 
cu

de voastră 
legături 
vastelor

singurul

Pune asta sub haină pînă îți fac eu un buchețel...
(desen de RIK AUERBACH)

— Eă la lemne... el la „pietre".
(desen de FRED GHENÄDESCU)

I
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avea loc în luna mai, printre

(Agerpres)
și economice so- 
au avut loc la

20 aprilie, dele- 
țări și-au expri- să În

de ter- 
mașiiii 
combi-

produse agricole 
țară preocupă azi 
cel mai înalt grad 
oamenii sovietici

în cadrul manifestărilor în întîm- 
pinarea Adunării reprezentanților 
mișcării pentru pace din R P. Ro
mînă. vineri după-amiază s-a ținut 
în sala de festivități a uzinelor de 
laminate neferoase din București o 
adunare organizată de Comitetul de 
luptă pentru pace al raionului Gri- 
vița Roșie. Cu acest prilej, vicepre
ședintele acestui comitet, prof. dr. 
Ana Aslan, a făcut o expunere asu
pri actualei situații internaționale 
subliniind însemnătatea viitorului 
Congres mondial pentru dezarmare 
generală și pace ce se va ține în 
luna iulie la Moscova.

La discuții, numeroși vorbitori au 
scos în evidență contribuția activă 
a țărji noastre la apărarea cauzei 
păcii. Au fost aleși cu acest prilej 
delegații la adunarea pe Capitală ce 
va
care Marin Constantin, strungar la 
uzinele „Grivița Roșie“, prof. dr. 
Tiberiu Spîrchez, Elisabeta Ma
tache, filatoare la filatura „Dacia“, 
Ioniță Soare, pensionar, Elisabeta 
Mazura, gospodină, Elena Deleanu, 
directoarea Teatrului Muncitoresc 
C.F.R., și alții.

0 H€l€j5ați€
a Grupului național romîn 
ol Uniunii interparlamentare 

a plecat la Roma
Vineri dimineața a părăsit Capi

tala plecînd la Roma delegația 
Grupului național romîn al Uniunii 
interparlamentare care va participa 
la reuniunile de primăvară ale 
Uniunii interparlamentare.

Din delegație fac parte acad. Mi
hail Ralea, președintele Comițețuliji 
de conducere al grupului, Zoe Ri- 
gani și Barbu Solomon, membri ai 
grupului. (Agerpres)

Semnarea protocolului cu privire la schimbul 
de mărfuri între Ü. R. S. S. și R. P. Chineză

VESTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
3 3
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Plecarea delegației Comitetului de Stat 
al Consiliului de Miniștri al U. R. S. S. 

energiei atomicepentru folosirea
Vineri dimineața, membrii delega- 

Îiei Comitetului de Stat al Consi- 
iului de Miniștri al U.R.S.S. pentru 

folosirea energiei atomice, în frunte 
cu prof. V. S. Emelianov, vicepre
ședintele comitetului, au făcut o vi
zită la Institutul de fizică atomică, 

: unde au fost întîmpinați de acad. 
Horia Hulubei, directorul Institutu
lui. Cu acest prilej membrii delega
ției sovietice au vizitat 
sectoare și instalații ale 
și au purtat discuții cu 
romîni.

diferitele 
institutului 
cercetătorii

Vineri seara, delegația a părăsit 
Capitala plecînd spre patrie.

La plecare, în Gara de Nord, de
legația a fost condusă • de tov. Gh. 
Gaston Marin, președintele Comite
tului pentru energie nucleară al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mîne, acad. Horia Hulubei, directo
rul Institutului de fizică atomică, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe și oameni de știință din 
domeniul fizicii nucleare.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

ooo....... -

DECLARAȚIILE FĂCUTE DE DR. R. H. OSBORNE

Delegația C. C. S. 
s-a înapoiat de la Praga
Vineri după-amiază a sosit de la 

Praga delegația Consiliului Central 
al Sindicatelor din țara noastră, 

tovarășul Martin Isac, 
C.C.S., care a vizitat 

zile R. S. Cehoslovacă 
Consiliului Central al 

din această țară, 
a fost de față Jaroslav 

Ceho- 
(Agerpres)

condusă de 
președintele 
timp de 10 
la invitația 
Sindicatelor

La sosire
Sykora, ambasadorul R. S. 
slovace la București.

------O» O

Sosirea ministrului
Danemarcei în R. P. Romînă

Vineri a sosit la București Joa
chim Henrik Georg, Baron do 
Zytphen-Adeler, trimis 'extraordinar 
și ministru plenipotențiar al Dane
marcei în Republica Populară Ro
mînă.

La sosire, el a fost salutat de 
N. Șerban, director ad-interim al 
Protocolului Ministerului Afacerilor 
Externe.

A fost de față William Winther 
Schmidt, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Danemarcei la Bucu
rești. (Agerpres)

Dr. R. H. Osborne, conferențiar 
de geografie economică la Universi
tatea din Nottingham (Anglia), care 
ne-a vizitat de curînd țara, a decla
rat înainte de plecare redactorului 
Agenției 
preș”, Sanda

Cei peste 
i-am parcurs 
ajutat să-mi 
despre țara dv., cunoștințe dobîndite 
în 1958 cu prilejul primei mele că
lătorii în Romînia.

Despre Romînia am aflat între 
timp lucruri noi prin intermediul 
legăturilor pe care le stabilisem 
încă atunci cu oamenii de știință de 
aici și pe care le-am continuat și 
lărgit în ultimii^patru ani. Ca ur
mare a contactelor stabilite între 
secția de geografie a Universității 
din Nottingham și Institutul de geo
logie și geografie al Academiei R.P. 
Romîne s-au efectuat schimburi de 
lucrări de specialitate, de hărți și 
reviste periodice. Sper că aceste 
contacte vor continua să se dezvolte 
și mai mult pe viitor, Studiul geo
grafiei — a spus în altă ordine de 
idei oaspetele — a atins în țara dv. 
un nivel foarte înalt. De altfel, în 
ultima perioadă geografii și geolo
gii romîni au elaborat lucrări va
loroase, cum este, de pildă, monogra
fia geografică a R.P. Romîne în trei

operă apreciată ca o reali- 
prim rang.

volume, 
zare de

Referindu-se la impresiile sale ge
nerale, oaspetele englez a spus ;,Ritr 
mul în care se construiește în ora
șele dv. a fost lucrul ce mi-a reți
nut în primul rînd atenția. Piața 
nouă și Sala Palatului R. P. Romîne 
din București, numeroasele magazine 
din centru] orașului Ploiești, noua 
gară de la Constanța, hotelurile de 
pe litoral și o mulțime de alte con
strucții s-au ridicat cu repeziciune 
în cei patru ani care au trecut de la 
ultima mea vizită. Călătorind de 
astă-dată și prin Dobrogea, mi-am 
putut da seama totodată cît de ra
țional este cultivată această regiune, 
ce bogății și frumuseți închide în ea 
Delta Dunării. Vizita la gospodăria 
colectivă din satul Ceacu mi-a ofe
rit o imagine despre procedeele mo
derne folosite în agricultura dv., 
despre preocuparea pentru realiza
rea unor producții mari.

Am avut prilejul să mă opresc și 
în cîteva întreprinderi importante, 
ca uzina de fire și fibre sintetice de 
la Săvinești, exemplu grăitor al dez
voltării industriei moderne a Romî- 
niei. In general, tot ceea ce am vă
zut în orașele și satele țării dv. 
ilustrează pe deplin avîntul rapid al 
economiei romîneștl.

■o®

PEKIN 20 (Agerpres). — La 20 
aprilie, la Pekin a fost semnat pro
tocolul cu privire la schimbul de 
mărfuri între U.R.S.S. și R. P. Chi
neză pe anul 1962. Protocolul a fost 
semnat din partea sovietică de 
N. S. Patolicev, ministrul comer
țului exterior al U.R.S.S., iar din 
partea chineză de E Țzi-cijuan, mi
nistrul comerțului exterior al R. P. 
Chineze.

în comunicatul cu privire la tra
tativele comerciale 
vieto-chineze care 
Pekin între 14 și 
gațiile celor două 
mat satisfacția față de rezultatele 
tratativelor și au declarat că aces
te tratative vor fi o nouă contribu
ție la întărirea prieteniei mărețe, 
veșnice și indestructibile dintre po
poarele celor două țări, vor con
tribui la avîntul economiei națio
nale a ambelor țări.

După cum se arată în protocol, în 
1962 Uniunea Sovietică va livra 
R. P. Chineze laminate de metale 
feroase și neferoase, mașini, pro
duse petroliere, produse ale indus
triei chimice, aparate, diferite ma
șini și utilaje și piese de schimb.

R. P. Chineză va livra Uniunii 
Sovietice concentrate de metale ne
feroase, plumb, mercur, piei de oaie, 
țesături din lină și mătase, confec
ții, tricotaje, obiecte de artizanat.

în cursul tratativelor, părțile au 
mai discutat problemele dezvoltării 
în continuare a colaborării econo
mice sovieto-chineze.

în timpul tratativelor, Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, l-a primit pe N. S. 
Patolicev, ministrûl comerțului ex
terior al U.R.S.S., conducătorul de-

legației sovietice comerciale-econo- 
mice, precum și pe ceilalți membri 
ai delegației și a avut cu ei o con
vorbire prietenească.

La 20 aprilie, E Tzi-cijuan, mi
nistrul comerțului exterior al R. P. 
Chineze, a oferit o recepție care 
s-a desfășurat într-o atmosferă to
vărășească.

în cuvîntul rostit la recepție, E 
Tzi-cijuan a spus că încheierea cu 
succes a tratativelor comerciale re
flectă întărirea continuă a coeziunii 
și prieteniei între China și U.R.S.S. 
în cuvîntarea sa de răspuns, N. S. 
Patolicev a subliniat că oamenii so
vietici dau o înaltă prețuire prie
teniei cu poporul chinez și cu po
poarele celorlalte țări socialiste, văd 
în ea chezășia unității și puterii de 
nezdruncinat a sistemului mondial 
socialist.

La recepție a mai luat cuvîntul 
Li Sian-nian, locțiitor al premieru
lui Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, care a urat poporului sovietic, 
condus de C.C. al P.C.U.S. și gu
vernul sovietic 
Hrușciov, mari 
nirea planului 
ției comuniste 
greșul al XXII-lea al P.C.U.S.

S. V. Cervonenko, ambasadorul 
U.R.S.S. în R. P. Chineză, și-a ex
primat convingerea că poporul chi
nez condus de P.C. Chinez, de Co
mitetul său Central în frunte cu 
Mao Țze-dun, de guvernul popular, 
traducînd în viață hotărîrile celei 
de-a treia sesiuni a Adunării Re
prezentanților Populari din întrea
ga Chină, va transforma țara în
tr-o putere socialistă cu o industrie 
și o agricultură modernă, cu o ști
ință și o cultură dezvoltate.

O» O-------------

în frunte cu N. S. 
succese în îndepli- 
măreț al construc- 
prevăzut de Con-

Inițiativa patriotica a muncitorilor 
din industria chimică

Crearea într-un timp 
scurt a unui belșug 
de 
în 
în 
pe 
din cele mai diferite 
ramuri de producție. 
Presa sovietică rela
tează despre inițiati
va patriotică a colec
tivului combinatului 
chimic din Voskre
sensk, care și-a luat 
angajamentul 
etaleze înainte 
men utilaje și 
noi în secțiile 
natului și să producă 
încă în acest an 
50.000 tone de îngră
șăminte peste plan. 
Muncitorii, inginerii și 
tehnicienii din Vos
kresensk au adresat 
un apel către toți lu
crătorii din întreprin
derile producătoare 
de îngrășăminte mi
nerale și 
rile care 
secții și 
mice.

„Astăzi,

întreprinde- 
construiesa 
uzine chi-

cînd parti-

dpi îndrumă pe oa
menii muncii de la 
sate spre cucerirea 
de noi culmi — se 
spune în apel — noi, 
toți lucrătorii din in
dustria de îngrășă
minte minerale, tre
buie șă muncim și 
mai bine, să sporim 
mai rapid producția 
de îngrășăminte, în- 
trucît de aceasta de
pinde în foarte mare 
măsură creșterea pro
ducției agricole".

Inițiativa colectivu
lui do la combinatul 
chimic din Voskre
sensk a avut un 
larg răsunet. Lucrăto
rii combinatului chi
mic din Lisiciansk, 
(regiunea Lugansk) 
au mobilizat toate re
zervele pentru depă
șirea planului de 
producție. în secția 
de azotat de amoniu 
a fost încheiată auto
matizarea complexă 
a producției, ceea ce 
a permis intensifica
rea procesului tehno-

logic. Combinatul a și 
expediat colhozurilor 
și sovhozurilor din re
giune cîteva garnituri 
de tren cu îngrășă
minte minerale produ
se peste plan.

Colectivul combina
tului Novomoskovski 
(regiunea Tula) a ho
tărî! să dea în acest 
an 7000 toae de în
grășăminte minerale 
peste plan. De la în
ceputul anului au și 
fost produse peste 
plan cîteva mii de 
tone de îngrășăminte 
azotoase. Totodată se 
organizează producția 
de ierbiclde. Inițiati
va lucrătorilor din 
Voskresensk a fost de 
asemenea preluată de 
colectivele combina
telor din Solikamsk șl 
Bereznlkovsk (regiu
nea Perm), de cele ale 
uzinelor de superfoș- 
lafl din Djambulsk 
(Kazahstan) și Kokan- 
dsk (Uzbekistan) șl' de 
multe alte întreprin
deri.

Pe liniile aeriene cehoslovace

La 20 aprilie 1962 a încetat din 
viață tovarășa Lidia Baciu, militan
tă a mișcării muncitorești din țara 
noastră.

Născută la 27 aprilie 1910, într-o 
familie de muncitori, cunoaște din 
fragedă tinerețe exploatarea capita
listă, lucrînd în diferite ateliere și 
fabrici textile. în anul 1927 intră în 
rîndurile mișcării muncitorești, de
vine membră a Uniunii Tineretului 
Comunist, iar în 1930 — membră a 
Partidului Comunist din Romînia. în 
anii ilegalității a îndeplinit diferite 
sarcini de partid.

în timpul celui de-al doilea război 
mondial a participat la luptele de 
pe frontul antihitlerist.

După eliberarea țării a muncit în 
aparatul de partid și de stat, iar în 
ultimii ani — la Muzeul Marx-En-- 
gels-Lenin. Pentru activitatea des
fășurată a fost decorată cu ordine 
și medalii ale R. P. Romîne.

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

Un grup de tovarăși
★

Sicriul cu corpul neînsuflețit va 
fi depus la Casa de cultură a raio
nului „30 Decembrie“, Aleea Ale
xandru nr. 38. Publicul are acces 
sîmbătă 21 aprilie a.c., între orele 
11—13. Incinerarea va avea loc la 
Crematoriul Cenușa, la orele 14.

înaintea celui de-al doilea răz
boi mondial, aviația cehoslovacă 
dispunea 
serveau 
riene.

Astăzi, 
legături aeriene 
din Europa, Asia, Africa și Ame
rica. Aeroportul Ruzine din Pra-

de 27 
numai

R. Ș.

de avioane 
două linii

care 
ae-

areCehoslovacă 
cu 50 de orașe

ga, care a împlinit luna aceasta 
25 de ani de existență, a devenit 
un important nod internațional de 
aviație. El servește, în afara li
niilor aeriene cehoslovace, și alte 
19 companii aeriene. In perioada 
de vîrf, o dată la două minute 
decolează sau aterizează un avion.

I

că-
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avut loc
un

Romîne de presă „Ager-
Ionescu :
2.000 de km pe care 
vizitînd Romînia m-au 
întregesc cunoștințele

După

«

Răsfoind presa

primul meci disputat

PLOIEȘTI

Un atac al ju
cătorilor romtni 
Ia poarta ecbl< 
pel belgiene.

s

străină

PEKIN 20 (Agerpres). 
cum anunță agenția China Nouă, la . 
Pekin au luat sfîrșit lucrările celei 
de-a treia sesiuni a Comitetului pe 
întreaga Chină al Consiliului Con
sultativ Politic Popular.

La lucrările sesiunii, care s-a des
chis la 23 martie, au participat 897 
de membri ai Comitetului pe întrea
ga Chină al Consiliului Consulta
tiv Politic Popular. La sesiune au 
fost invitați, de asemenea, repre
zentanți ai diferitelor cercuri, prin
tre care oameni de știință, tehni
cieni, reprezentanți ai învățământu
lui, medicinii, sănătății, oameni de 
litere și artă, reprezentanți ai par
tidelor democratice și ai Asociației 
pe întreaga Chină à industriașilor 
și comercianților, reprezentanți ai 
minorităților naționale, reprezentanți 
ai cultelor, emigranți chinezi care 
s-au întors în patrie.

Sesiunea a ascultat raportul vice
președintelui Comitetului pe întrea
ga Chină al Consiliului Consultativ 
Politic Popular, Cen Șu-tun, cu pri
vire la activitatea Comitetului per
manent al Comitetului pe întreaga 
Chină al Consiliului Consultativ Po
litic Popular. Particlpanții au asis

tat în calitate de observatori la cea 
de-a treia sesiune a Adunării Re
prezentanților Populari pe întreaga 
Chină și au ascultat raportul cu pri
vire la activitatea guvernului, pre
zentat de premierul Ciu En-lai.

în zilele de 24 martie — 18 apri
lie au avut loc ședințe plenare și pe 
grupuri la care s-au discutat ra
poartele lui Cen Șu-tun și Ciu 
En-lai.

Sesiunea a aprobat raportul vice
președintelui Comitetului pe întrea
ga Chină al Consiliului Consultativ 
Politic Popular și raportul premie
rului Ciu En-lai cu privire la acti
vitatea guvernului.

Cuvîntul de închidere a fost ros
tit de președintele Comitetului pe 
întreaga Chină al Consiliului Con
sultativ Politic Popular, Ciu En-lai.

Festivitățile 
de la Playa Qlron

ta Ulan Bator, capitala R. P. Mongole, au fost date în folosință 
noi blocuri de locuințe pentru oamenii muncii.

PRIMELE MECIURI ÂLE TURNEULUI U.E.F.A

BUCUREȘTI

Pe cinci stadioane din țara noastră zece mingi albe au intrat 
vineri în joc, inaugurîndu-se astfel o nouă ediție — a XV-a — a 
turneului U.E.F.A. pentru echipele reprezentative de juniori. Fot
baliști din 19 țări din Europa (a 20-a participantă necontînd tn 
clasament, fiind selecționata orașului Brașov) au început o între
cere pasionantă la București, Cluj, Ploiești, Constanța și Brașov. 
Cel aproape 120.000 de spectatori care au urmărit ieri jocurile 
inaugurale au asistat la meciuri aprig disputate, subliniate ade
sea de aplauze venite să răsplătească elanul, calitățile tehnice și 
tactice ale jucătorilor.

Iată,

HAVANA 20 (Agerpres). — TASS: 
Playa Giron a avut un aspect deo
sebit de sărbătoresc în ziua aniver
sării victoriei poporului cuban asu
pra bandei de contrarevoluționari 
— mercenari ai imperialismului. A 

o paradă militară și 
miting. A luat cuvîntul ta

tăl lui Padron Armenteros, 
zut vitejește la 19 aprilie 1961. 
Noi toți, întregul nostru popor, 
a spus el, sîntem gata să ne dăm 
viața pentru a apăra patria și re
voluția așa cum fiii noștri și-au 
dat viața acum un an aici, pe a- 
cest pămînt.

Soarta tragică a Coreei 
de sud

Noua clădire a operei 
din Varșovia

Se apropie de sfîrșit construirea 
noului Teatru Mare de Operă și 
Balet din centrul Varșoviei. Sala 
este proiectată'- pentru a găzdui 
2.000 de spectatori. Constructorii 
polonezi folosesc la construirea 
teatrului metode tehnice dintre 
cele mai moderne. Ditnensiunile 
scenei sînt de 36,5x28 metri.

Pe lingă numeroase săli de re
petiție pentru soliști, cor, corpul 
de balet, orchestră, clădirea va 
adăposti și muzeul teatrului.

Se proiectează ca noua operă 
să fie dată în folosință în al doi
lea semestru al anului.

Valorificarea unei bogății a subsolului
Specialiștii hidrologici din Un

garia întreprind cercetări în ve
derea evaluării resurselor de ape 
termale din țară. Primele rezul
tate arată că la o adîncime de 
1.000—3.000 metri, subsolul Un
gariei ascunde resurse calorice 
echivalînd cu sute de miliarde 
tone de huilă.

După părerea specialiștilor, s-ar 
putea folosi aproximativ 5 la sută 
din apele subterane, cantitate ce 
se poate reînnoi ușor. în prezent 
evaluările apelor termale exploa
tabile variază între 50 și 5.000 
miliarde metri cubl.

ieri pe 
stadionul „Republicii" din Capitală 
s-au înfruntat echipe cu două con
cepții de joc diferite : R. F. Germană 
și Portugalia, cîștigătoarea ediției 
de anul trecut. în minutul 5 Waber- 
gki, centrul atacant al echipei R. F. 
Germane, a înscris primul gol al 
meciului și apoi împreună cu co
echipierii săi a încercat să calmeze 
jocul plin de temperament al portu
ghezilor. Dar repetatele atacuri ini
țiate de mijlocașul portughez Ger- 
vaslo au adus egalarea în minutul 
17 al reprizei a doua.

în cel de-al doilea meci, cînd 
Voinea, centrul atacant al echi
pei noastre, aducea egalarea în 
minutul 33 de joc al reprizei a doua, 
spectatorii din tribune au răsuflat 
ușurați gîndindu-se în același timp 
cc în seria în care evoluează echipa 
noastră, duminică lupta va porni de 
la început. Două jocuri egale pun 
în fond cele patru echipe pe picior 
de egalitate. Pînă la acest gol si
tuația echipei romîne nu era deloc 
strălucită, deoarece belgienii, chiar 
din minutul doi al primei reprize 
marcaseră prin Beurlet, majorînd 
scorul în minutul 6 al reprizei a 
doua. Atacurile echipei noastre, 
numeroasele cornere obținute, jocul 
iute dar nu suficient de organizat ai 
înaintașilor au fost respinse rînd pe 
rînd de înalțil apărători belgieni 
care au constituit un adevărat zid 
în fața porții. Cînd nimeni nu mal 
spera ca scorul să se modifice, în 
repriza secundă Sorin Avram (mi
nutul 30) șl apoi Voinea 11 restabi
lesc. Păcat că înaintașii noștri n-au 
găsit dealt spre sflrșltul meciului 
tactica prin care pot fl depășiți a- 
părători! belgieni. Nu încheiem a- 
ceste rînduri fără a sublinia valoa-

mai jos, relatările redactorilor noștri.
rea juniorilor belgieni sosiți la Bucu
rești cu echipă completă, compusă 
mai ales din jucători tehnici și ma
sivi.

Meciul de deschidere al programului 
de pe stadionul „Petrolul" (Bulgaria— 
Olanda) a avut, în general, o desfășura
re echilibrată. Juniorii bulgari, deși con
siderași favori)i, s-au impus doar în prima 
repriză. Cu o statură fizică mai impună
toare, ei au preferat pasele înalte, jocul 
pe sus. Tactica nu le-a reușit. Echipa 
Olandei a fost ceva mai insistentă în fa
zele de poartă doar la începutul parti
dei, cînd a și ratat 2-3 ocazii din apro
pierea porții. Scorul este deschis în mi
nutul 38. La un contraatac, Kirilov, cen
trul atacant bulgar, l-a depășit pe 
stoperul olandez Severijnse (care pînă 
atunci jucase fără greșeală) și a în
scris. Egalarea a survenit în minu
tul 9 al reprizei secunde. Autorul go
lului este Klumpkens. Apoi, fazele de joc 
alternează, dar nu se mai înscrie nici un 
gol. Se remarcă cu această ocazie por
tarul olandez Doesburg, a cărui siguran
ță și spectaculozitate în intervențiile sale 
au fost aplaudate la scenă deschisă. 
Foarte bun arbitrajul lui M. Bois (Franța).

Despre cea de-a doua partidă (Iugo
slavia—Anglia) se poate spune că sco
rul final este concludent : 5—0 pentru a- 
chipa Iugoslaviei. Fotbaliștii iugoslavi au 
jucat relaxat, mareînd ori de cite ori au 
avut ocazii favorabile. Adversarii lor n-au 
putut opune decît rareori rezistență. In 
prima repriză, golurile au fost înscrise de 
Corn (din lovitură de la 11 m.) și Milo- 
savl|evic. După pauză, echipa iugoslavă 
a acționat In majoritatea timpului de 
în terenul adversarilor lor și a mai 
scris încă trei goluri.

CONSTANȚA

joc 
în-

Prin golul marcat în minutul 7 
de Onursal, de la 11 metri, echipa 
Turciei a repurtat ieri o surprin
zătoare dar meritată victorie în fata

redutabilei echipe maghiare. Me
ciul s-a disputat într-o alură foarte 
vie, fazele de poartă abundînd deo
potrivă.

Cu toate că în repriza a doua 
jucătorii maghiari au intrat deciși 
să modifice rezultatul și deși au 
dominat teritorial, rezultatul a ră
mas neschimbat din cauza impre
ciziei în șuturi a înaintașilor. Re
zultat final 1—0 pentru Turcia.

Al doilea meci, dintre echipele de 
juniori ale Franței și Spaniei, a a- 
vut o desfășurare dramatică. Dacă 
în repriza I francezii au fost 
mai insistenți și au manifestat su
perioritate, în repriza a doua ju- 

. cătorii spanioli sînt aceia care au 
inițiativa, jocul desfășurîndu-se a- 
proape în exclusivitate în jumăta
tea de teren a echipei franceze. Go
lurile înscrise corespund perioade
lor de dominare ale fiecărei echipe, 
în repriza întîi a marcat Prigent 
(Franța), iar în repriza a doua spa
niolii prin Arangouren. Rezultat fi
nal : 1—1.

tru italieni. După aspectul general 
al jocului rezultatul cu care s-a în
cheiat partida este prea sever. Po
lonezii au dovedit prin jocul lor 
reale calități.

în afara turneului s-a disputat 
meciul dintre echipa Austriei și re
prezentativa de juniori a Brașovu
lui. întîlnirea s-a terminat cu un re
zultat favorabil echipei brașovene 
cu scorul de 3—1.

CLUJ

BRAȘOV
Inttlnlrea dintre echipele Italiei șl 

Poloniei a început într-un ritm ra
pid, ceea cea plăcut mult publicului 
spectator. Dovadă — puternicele a- 
plauze din tribune. Se succed faze 
frumoase de joc la ambele porți. 
Fotbaliștii italieni, fiind mai prompți 
la minge, reușesc în minutul 24 să 
străpungă apărarea poloneză, înscri
ind prin extrema lor stîngă, Trom- 
bini. Polonezii organizează cîteva 
atacuri rămase însă fără rezultat. 
Printr-o lovitură liberă (de la 18 
metri) Zlgoni introduce din nou min
gea în poarta echipei poloneza ca 
apoi Kedzla (R, P. Polonă) prlntr-un 
autogol să ridice scorul la 3—0 pen

Pe stadionul „Municipal", primul 
meci, cel dintre echipele R. D. Ger
mane și Greciei, s-a încheiat cu 
scorul de 3—2 în favoarea jucăto
rilor germani.

Fotbaliștii greci marchează în mi
nutul 34 prin Dedes. Nu trec decît 
6 minute și echipa R. D. Germane 
egalează. în repriza a doua jucă
torii germani intră deciși să învin
gă și reușesc să majoreze de două 
ori scorul prin Schröter și Rentzsch. 
Jucătorii greci îl reduc printr-un 
gol înscris de Simigdalas. Scor fi
nal 3—2.

Al doilea meci s-a disputat între 
echipele de juniori ale R. S. Ceho
slovace și U.R.S.S. Chiar în primul 
minut, la un atac al jucătorilor 
cehoslovaci, se produce o învălmă
șeală în careu, iar un jucător so
vietic comite henț. Transformă Kne- 
bort.

După pauză juniorii sovietici ata
că pe extreme și în minutul 54 Ab- 
duraimov, printr-o acțiune persona
lă, înscrie dintr-un unghi dificil. 
In minutul 63 cehii beneficiază de 
o lovitură de la marginea careului. 
Rlchtrmoh reia cu capul și înscrie. 
Meciul s-a încheiat cu rezultatul de 
2—1 pentru R. S. Cehoslovacă.

Revista „EASTERN HORIZON“ care 
apare la Honkong în limba engleză 
a publicat un articol despre situația 
din Coreea de sud, din care spicuim:

„Coreea de sud — țara cu cea mai 
tragică soartă din toate țările lumii 
contemporane — seamănă cu un ca
zan care fierbe înăbușit. Corupția, cu 
o extindere nemaiîntîlnită în întreaga 
istorie a acestei republici nenorocite, 
șubrezește pozițiile clicii militare gu
vernante care, și fără de aceasta, 
este cea mai nestabilă din Asia. Con
comitent, ascuțita criză economică din 
întreaga țară a făcut ca guvernul să 
recurgă la măsuri neîntrecute de cru
zime. Astăzi Seulul este orașul celor 
mai fantastice procese, pentru că este 
un oraș siluaf în Coreea de sud, unde 
este posibil chiar și' imposibilul.

în primăvara anului trecut, cînd mi
litarii au uzurpat puterea — pentru 
ca după cîteva săptămîni să nu se 
mal înțeleagă și să înceapă să se a- 
resfeze reciproc — ei au declarat în 
mod public că și-au propus să lichi
deze corupția care, în perioada de 
guvernare a lui LI Sîn Man șl în cea 
a regimurilor „democratice“ ale Iul 
Tian Men și Tlan Do En, a pătruns 
în toate sferele vieții naționale, 
salvatori incoruptibili ai Coreei 
sud au creat o comisie specială 
vederea pedepsirii aspre a 56
mari Industriași sud-coreenl care, pro- 
fifînd de legăturile lor nelegale cu 
guvernul și Instituțiile, au acumulai 
averi fantastice prin mașinațiunl te
nebroase. S-a declarat solemn că 
țara va primi sumele furate de acești 
criminali.

Promisiunea a fost doar o vorbă

Noii 
de 
în 
de

goalS aruncată Tn vînt. Chiar șl zia
rele cele mai aservite dictaturii mi
litare nu și-au putut ascunde surprin
derea cînd au fost declarafi vinovafi 
și condamnafi la o amendă ridicolă 
numai 27 industriași din totalul acu
zaților. După scurt timp prejurile la 
majoritatea mărfurilor s-au urcat ver
tiginos. S-a remarcat un amănunt 
extrem de semnificativ : mărfurile 
produse de firmele ai căror proprie
tari au fost condamnafi au înregistrat 
cele mai mari urcări de prețuri. Pa- 
tronii-escroci au cumpărat pe pref 
de nimic pe cei care urmau să lupte 
împotriva lor. Ca urmare economia 
distrusă a Coreei de sud a fost îm
pinsă într-un adevărat haos.

Pentru a micșora proporțiile infla
ției, autorităfile au închis multe uni
versități și instituții de învăfămînt, au 
concediat pe profesori și au redus la 
jumătate numărul studenților. Pentru 
a-i intimida, guvernul nu a fost zgîr- 
cit cu arestările.

Tofi cei ce se pronunfă pentru pro
movarea unei politici de neutralitate 
ajung în spatele gratiilor, iar con
damnările variază între 10—15 ani 
închisoare și pedeapsa cu moartea".

„Beneficiarului“ 
nu^i priește...

„Un an după ce președintele Ken
nedy a anunjat „Alianfa pentru pro
gres", se para că Americli Latine i-a 
fost hărăzit mai 
progresul" — 
mericană „Ü. S. 
REPORT".

In Argentina,
porturile au dispărut, rezervele valu
tare au scăzut, pesoul se clatină. E- 
xlstă un masiv deficit bugetar".

Referindu-se apoi la Venezuela, 
revista recunoaște că, în ciuda aju
torului primit din partea S.U.A., „pro
blemele economice și sociale ale Ve- 
nezuelei continuă să fie uriașe", 
iar regimul președintelui Be
tancourt a început să se clatine, ca 
urmare a acțiunilor maselor populare 
nemulțumite de subordonarea acestuia 
față de S.U.A. „Președintele Romulo 
Betancourt a avut de suportat 22 de 
încercări de răscoală“.

„în Peru — își continuă analiza 
„U. S. News and World Report“ — 
problemele sociale pot căpăta pe 
neașteptate un caracter exploziv". 
„Peru este o țară condusă de 50 de 
familii, în timp ce 6.000.000 de țărani 
trăiesc într-o mizerie neagră“. „în 
regiunile rurale, țăranii ocupă latifun
diile și dau lupte îndîrjife cu trupele 
care încearcă să-i împiedice 
aceste acțiuni, iar în orașe —
cu îngrijorare publicația — studenții 
își însușesc cauza comunistă“.

„în Ecuador cresc presiunile 
nife să pună capăt secolelor de feu
dalism. De curînd, 5.000 de indieni au 
demonstrat, cerînd reforma agrară“. 
Referindu-se la felul cum a fost pri
mită „Alianța pentru progres“ în a- 
ceasfă țară, publicația scrie : „Prede
cesorul Iul Arosemena a fost înlătu
rat In timp ce încerca să pună în 
practică programul „Alianța pentru 
progres“.

în încheiere, revista scrie : „Este 
clar că după un an de aplicare a 
„Alianței pentru progres“, America La
tină se zbate în dificultăți mai mari 
decît cele existente înainte de înce
perea aplicării programului. Experfli 
avertizează că vor apărea noi difi
cultăți...“

de la 
scrie

me-

curînd haosul decît 
seri»
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In apărarea conducătorilor
Partidului Comunist din S.U.Ala Geneva

GENEVA 20. — De la trimisul 
special Agerpres, N. Puicea: „Con
simt Statele Unite să nu facă expe
riențe nucleare în . timpul tratative
lor de la Geneva?“ „Nu, nu ne luăm 
un astfel de angajament. Am spus-o 
ieri și o repet astăzi". Această în
trebare pusă de reprezentantul so
vietic, V. A. Zorin, și răspunsul dat 
de delegatul american, Arthur Dean, 
reflectă în esență conținutul ședin
ței de vineri a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare.

La începutul ședinței, reprezen
tanții Angliei, U.R.S.S. și S.U.A. au 
raportat Comitetului despre ședința 
din 19 aprilie a subcomitetului pen
tru încetarea experiențelor cu arma 
nucleară care urma să găsească o 
bază pentru continuarea tratativelor 
cu privire la încetarea experiențelor 
cu arma nucleară.

După cum se știe, la 19 aprilie, 
delegația sovietică a pus delegații
lor S.U.A. și Marii Britanii două în
trebări clare și concrete : dacă sînt 
dispuse să adopte ca bază pentru 
tratativele viitoare în problema în
cetării experiențelor cu arma nu
cleară memorandumul prezentat de 
cele 8 țări neutre și dacă sînt hotă- 
rîte să-și asume obligația de a nu 
efectua explozii nucleare atîta timp 
cit se desfășoară aceste tratative. 
Răspunsurile și explicațiile, date joi 
în subcomitet și vineri la ședința 
plenară a Comitetului celor 18 state 
de reprezentanții S.U.A. și Angliei, 
demonstrează în mod clar că ei nu 
doresc să ducă tratative construc
tive.

Atitudinea constructivă a țărilor 
socialiste față de propunerea neutri
lor i-a pus și mai mult în încurcă
tură pe reprezentanții țărilor 
N.A.T.O. Tocmai de aceea preocu
parea lor esențială în ședința de vi
neri a fost căutarea de „argumen
te" care să justifice respingerea de 
către ei a memorandumului. Este a- 
devărat că și reprezentantul S.U.A. 
și cel al Marii Britanii au vorbit 
despre hotărîrea lor de a folosi me
morandumul țărilor neutre ca una 
din bazele pentru tratative. Dar ei 
au condiționat tratativele de recu
noașterea imediată și necondiționa
tă a principiului, controlului inter
național și al inspecției internațio
nale la fața locului, adică a princi
piului care stă la baza propunerilor 
puterilor occidentale.

Dacă delegații american și englez 
nu au cerut în mod direct ca re
prezentanții țărilor neutre să-și a- 
dapteze propunerea gusturilor lor, 
acest lucru l-a făcut, în schimb, 
partenerul lor din N.A.T.O. — dele
gatul Italiei — care a cerut autori-

modificelor memorandumului să-i 
textul.

Pe o poziție la fel de negativă 
s-au situat delegații S.U.A.
Britanii și în legătură cu cererea de 
a nu se efectua experiențe nucleare 
atît timp cît au loc tratativele.

Tactica puterilor occidentale a 
fost supusă unei critici bine argu
mentate de către reprezentantul so
vietic, V. A. Zorin. Arătînd că în 
cursul ședinței de joi a subcomite
tului pentru încetarea experiențelor 
cu arma nucleară delegația sovieti
că a depus maximum de eforturi 
pentru a se găsi o modalitate de 
rezolvare grabnică a problemei în
cetării experiențelor nucleare, el a 
demonstrat în mod convingător că 
dacă S.U.A. și Anglia ar dori in
tr-adevăr încheierea unui acord cu 
privire Ia încetarea experiențelor cu 
arma nucleară, ele s-ar situa pe o 
poziție mai rațională și mai elastică. 
Cererile S.U.A. și Angliei ca U.R.S.S. 
să accepte condițiile lor. a subliniat 
în legătură cu aceasta V. A. Zorin, 
nu oferă și nu pot oferi o 
bază reală pentru un acord. Pe de 
altă parte, a continuat el, deși pe 
baza propunerii țărilor neutre se 
poate ajunge rapid la un acord, 
S.U.A. și Anglia își continuă linia 
periculoasă spre reluarea experien
țelor cu arma nucleară, care poate 
avea consecințe extrem de grave. 
Sînt periclitate atît tratativele cu 
privire la încetarea experiențelor cu 
arma nucleară, cît și tratativele cu 
privire la dezarmare, în general.

Poziția puterilor occidentale a fost 
criticată și de reprezentantul Bulga
riei. Faptul că aceste țări nu vor să 
accepte memorandumul țărilor - neu
tre drept bază pentru tratative, a 
subliniat el, dovedește că puterile 
occidentale doresc să înmormînteze 
inițiativa utilă a țărilor neutre.

La sfîrșitul ședinței din 20 aprilie 
au luat cuvîntul reprezentanții In
diei și R.A.U., țări care au partici
pat la elaborarea memorandumului. 
Ei au cerut din nou puterilor nu
cleare să reia fără întîrziere trata
tivele cu privire la încetarea expe
riențelor cu arma nucleară, folosind 
drept punct de plecare propunerile 
țărilor neutre.

Discuțiile de vineri din cadrul Co
mitetului au arătat că S.U.A. și An
glia se mențin tot pe vechile lor po
ziții, întrucît nu doresc să se ajungă 
la un acord asupra încetării expe
riențelor nucleare care ar împiedica 
efectuarea apropiatelor lor expe
riențe din Pacific. 1

Poziția țărilor socialiste și în pri
mul rînd a U.R.S.S. este recunoscută 
de către majoritatea participahților 
la tratative ca o poziție flexibilă și 
constructivă, menită să dea un nou 

ooo

și Marii

privind interzice- 
cu arme nucleare, 
de idei, reprezen- 
salutat hotărîrea 
de a duce trata-

impuls lucrărilor 
rea experiențelor 
în această ordine 
tantul R.A.U. a 
Uniunii Sovietice
tive pe baza propunerilor țărilor 
neutre. EI a subliniat din nou că 
R.A.U. se pronunță cu hotărîre îm
potriva reluării oricăror experiențe 
cu arma nucleară.

Următoarea ședință plenară a Co
mitetului celor 18 va avea loc la 24 
aprilie.
Declarațiile lui V. A. Zorin

la conferința de presă

La conferința de presă care a a- 
vut loc după ședința plenară de vi
neri, reprezentantul U.R.S.S., V. A. 
Zorin, a informat pe ziariști despre 
poziția delegației sovietice în pro
blema încetării experiențelor cu 
arma nucleară și a declarat că de
legațiile S.U.A și Angliei au accep
tat propunerea delegației sovietice 
ca în după-amiaza zilei de 24 apri
lie să aibă loc o nouă ședință a sub
comitetului în problema încetării 
experiențelor cu arma nucleară. 
Răspunzînd apoi la întrebările co
respondenților, V. A. Zorin a sub
liniat că delegația sovietică pornește 
de la premisa că tratativele vor în
cepe pe baza memorandumului celor 
8 țări neutre. Delegația sovietică, 
a declarat el, se va strădui să se a- 
jungă la un acord tocmai pe această 
bază.

NEW YORK 20 (Agerpres). — 
„Comitetul de luptă în apărarea lui 
Gus Hali și Benjamin Davis” a 
dat publicității o broșură intitu
lată „Eliberați-i pe americani de 
primejdia legii McCarran”. Broșura 
cuprinde o serie de cuvîntări rosti
te de G. Hali în fața studenților 
americani.

Prefața acestei broșuri este sem
nată de Elisabeth Gurley Flynn, 
președinta comitetului. In prefață 
se arată că broșura explică carac
terul persecuțiilor la care sînt su
puși comuniștii americani și că tre
buie să se adreseze proteste pre
ședintelui Kennedy și ministrului de

Justiție, Robert Kennedy, cerîndu- 
le ca Hall și Davis să fie absolviți 
de învinuirea ce li se aduce și să 
înceteze persecutarea lor în baza 
legii McCarran”.

„Trimiteți delegați la toate insti
tuțiile de stat, la redacțiile ziare
lor, la posturile de radio și televi
ziune, scrie Flynn. Scrisorile ce vor 
fi adresate ziarelor și altor publica
ții pot contribui la succesul acestei 
campanii. In locul celor 30 de ani 
de închisoare pentru Hali și Davis 
această luptă poate aduce sfîrșitul 
legii McCarran. Este o luptă care 
trebuie cîștigată neapărat !’\
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După îuga lui Chombe din Leopoldville
LEOPOLDVILLE 20 (Agerpres). — 

Precipitarea bruscă a evenimentelor 
din Congo în urma fugii lui Chombe 
din Leopoldville, cu ajutorul direct 
al autorităților O.N.U., a determinat, 
după cum transmit agențiile de pre
să, chemarea pentru consultări la 
sediul O.N.U. din New York a șefu
lui misiunii O.N.U. în Congo, Ro
bert Gardiner, și a șefului statului 
major al trupelor O.N.U. din Congo, 
generalul Guebere. Agenția France 
Presse reamintește că secretarul 
general ; provizoriu al O. N. U., 
U Thant, trebuie să prezinte în luna 
mai Consiliului de Securitate un ra
port asupra evoluției evenimentelor 
din Congo.
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Congresul U. T. C. L.
și-a încheiat lucrările

MOSCOVA 20 (Agerpres). Vi
neri, la Congresul Uniunii 
tului Comunist Leninist din 
s-a dat citire mesajului 
congresului de către eroul 
al Greciei, Manolis Glezos. 
rostit cuvîntări de salut reprezen
tanții organizațiilor de tineret din 
Mexic, Suedia, Columbia, Izrael, Se
negal, Peru, Maroc, Martinica, Bo
livia, Uruguay, Sudan.

Congresul a adoptat în unanimi
tate un salut adresat Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice. Lucrările congre
sului au luat sfîrșit.

în cursul zilei de vineri a avut 
loc Plenara C.C. al U.T.C.L. Ser- 
ghei Pavlov a fost reales prim-se- 
cretar al Comitetului Central al 
Comsomolului. Liubov Baliasnaia, 
Abdurahman Vezirov, Marina Ju- 
ravleva, Viktor Duvakin, Alexandr 
Kamșalov și Vadim Saiușev au fost 
aleși secretari ai C.C. al Comsomo
lului.

Tinere- 
U.R.S.S.
adresat 

national 
Apoi au

Kremlin a avut loc o recep-La
ție organizată de C.C. al U.T.C.L. din 
U.R.S.S. în cinstea oaspeților străini 
la cel de-al XIV-lea Congres al 
Comsomolului.

Participanții la recepție au salu
tat cu vii ovații pe N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., și 
pe ceilalți ' conducători ai partidu
lui comunist și ai guvernului so
vietic.

Luînd cuvîntul, N. S. Hrușciov a 
îndemnat tineretul din întreaga 
lume să întărească prietenia și uni
tatea, să lupte pentru pace, p'en- 
tru dezarmarea generală și totală, 
împotriva imperialismului și colo
nialismului, pentru eliberarea țări
lor coloniale.

N. S. Hrușciov a toastat pentru 
prietenia între popoare, pentru 
Comsomol, pentru tineretul din în
treaga lume.

Conducătorii Partidului Comunist 
și ai guvernului sovietic au avut 
convorbiri cordiale cu reprezentanți 
ai tineretului din străinătate.
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A început marșul antiatomic 
Aldermaston-Londra

— Agen- 
mii 
la 20 

unde
nucleare 

spre

de 
a- 
se

LONDRA 20 (Agerpres). 
ția U.P.I. anunță că 
demonstranți s-au adunat 
prilie la Aldermaston, 
află centrul de cercetări
din Anglia, pentru a porni 
Londra în cel de-al cincilea marș 
anual împotriva experiențelor cu 
bomba atomică. „Mulți dintre parti- 
cipanții la marș, transmite U.P.I., 
sînt indignați de posibilitatea reluă
rii experiențelor nucleare de către 
S.U.A.".

Potrivit relatărilor agenției, spre 
Londra pornesc inițial aproximativ 
12.000 de persoane. „Ca și în anii 
țrecuți, transmite agenția^ organi
zatorii prevăd că, pe măsură ce 
marșul se va apropia de Londra, i 
se vor alătura tot mai multe per
soane“.

Ca prim punct de oprire a fost 
ales orașul Reading. Autoritățile a- 
cestui oraș au refuzat; după cum a- 
nunță U.P.I., să permită participan- 
ților la marș să se adăpostească în 
timpul ; nopții în ș.colile publice din 
Reading. -

Agenția anunță că printre parti-
.—oeo-----

cipanții la marș se află cîtiva de- 
putați laburiști, adepți ai încetării 
experiențelor cu arma nucleară, 
precum și două persoane care au su
praviețuit atacului nuclear asupra 
Hiroșimei.

oeo

întors în Katanga, „președintele" Chombe a fost salutat de milioane
de susținători... (Desen de V. TIMOC)

Părăsind tratativele de Ia Leopoldville, Chombe a fugit in ,
Katanga cu sprijinul trupelor O.N.U. din Congo. (Ziarele)

în legătură cu împrejurările fugii 
lûi Chombe și cu rolul jucat de 
funcționarii O.N.U., este semnifica
tivă declarația făcută de Kimba, 
„ministrul afacerilor externe“ al 
Katangăi, că „mulțumește din ini
mă" acestor funcționari, care „lite
ralmente au dus o luptă pentru a 
asigura securitatea lui Chombe“. In 
același timp, ministrul afacerilor 
externe congolez, Bomboko, și-a ex
primat surprinderea cu privire la 
atitudinea reprezentanților misiunii 
O.N.U., respingînd totodată acuzația 
lui Chombe că plecarea sa ar fi fost 
determinată de intenția guvernului 
central de a nu mai continua con
vorbirile. Bomboko a arătat că gu
vernul central rămîne mai departe 
dispus, să ducă tratative în proble
ma modalităților lichidării secesiu
nii katangheze.

BUENOS AIRES 20 (Agerpres). — 
Corespondenții agențiilor de presă 
sînt de părere că Argentina se în
dreaptă spre o dictatură militară fă
țișă. Ziarul „La Prensa" a anunțat 
că la 19 aprilie forțele armate au 
dat un ultimatum președintelui Gui
do cerîndu-i să decreteze anularea 
imediată a rezultatului alegerilor 
din 18 martie și interzicerea activi
tății partidului comunist, a partidu
lui peronist și a unor organizații de 
masă. în același timp, poliția a e- 
fectuat în întreaga țară, mai ales 
în marile orașe — Buenos Aires, La 
Plata, Santa Fé și Tucuman — rai
duri și percheziții masive, în cursul 
cărora au fost arestate 156 de per
soane. Totodată autoritățile militare 
au anunțat că garnizoana din Bue
nos Aires va fi întărită cu alți 
15.000 de oameni și toate demonstra-

țiile publice vor fi interzise, pentru 
a împiedica manifestațiile de protesf 
cu prilejul zilei de 1 Mai.

Referindu-se la demisia ministru
lui de interne, Martinez, care a trw 
buit să-și părăsească postul în 
urma presiunilor militarilor, agen
ția France Presse relatează, referin
du-se la cercuri bine informate, că 
această demisie va provoca „o reac
ție în lanț", întrucît miniștrii mun
cii și agriculturii, Puiggros și Urient, 
se pregătesc să-i urmeze exemplul. 
Federația studenților universitari a 
organizat un miting la care s-a ce
rut respectarea voinței poporului și 
apărarea suveranității naționale. Cei 
care au 
declarat 
actuală 
popular.

luat cuvîntul la miting au 
că singura ieșire din criza 
ar fi crearea unui guvern

->

ITALIA VIETNAMUL DE SUD
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ROMA 20. — Corespondentul
Agerpres transmite : în întreaga Ita
lie se intensifică lupta oamenilor 
muncii pentru îmbunătățirea condi
țiilor lor de muncă și de viață. în 
ultimele zile, noi’ categorii de oa
meni ai muncii au încetat lucrul, 
cerînd patronatului să satisfacă 
principalele lor revendicări. La 19 
aprilie au încetat lucrul 50.000 de 
constructori de nave, 12.000 de mun
citori de Ia uzinele siderurgice din 
Valdagno și Neapole, muncitorii de 
la Uzinele de automobile „Alfa-Ro- 
meo" din Pomigliano.

SAIGON. De mai multe zile, în 
Vietnamul de sud se desfășoară o 
luptă îndîrjită a conducătorilor de 
ricșe și taxiuri împotriva samavol
niciei companiei guvernamentale de 
autobuze. Această companie a achi
ziționat recent o partidă importantă 
de autobuze „Lambreta“ și de fapt 
a pus stăpînire pe întregul trans
port de pasageri din Saigon, con- 
damnînd la șomaj pe conducătorii 
de' ricșe și taxiuri.

REPUBLICA DOMINICANĂ

GRECIA

ATENA 20 (Agerpres). — TASS: 
Zeci de mii de constructori din A- 
tena, Pireu și din suburbiile acestor 
orașe au declarat în dimineața zilei 
de 20 aprilie o grevă generală de 
24 de ore.

La adunarea generală care a avut 
loc în dimineața zilei de 20 aprilie 
greviștii au cerut patronilor și ,gu-, 
vernului să plătească muncitorilor 
ajutoarele făgăduite pe care pa
tronii încearcă să și le însușească.

In orașul vest-german Rüs
selsheim, partizani ai păcii îm
part afișe trecătorilor, îndemnîn- 
du-i să participe la tradiționalul 
marș împotriva înarmării atomi
ce a R.F.G.

în declarația sa, publicată în zia- astă dată S.U.A. și Anglia s-au cram- 
rele de ieri, guvernul Uniunii So- ponat de ideea unui vast control 
vietice arată că este gata să exami- internațional pe teritoriul sovietic — 
neze propunerile din memorandumul 
celor 8 state neutre cu privire la 
încetarea experiențelor nucleare; a- 
preciind aceste propuneri ca o bază 
utilă de discuții în vederea realiză
rii unei înțelegeri. încă o dată, Uniu
nea Sovietică abordează în mod 
constructiv această importantă pro
blemă, contribuind efectiv la scoate
rea ei din impasul în care au adus-o ■ 
puterile occidentale și la crearea 
condițiilor necesare soluționării ei.

De altfel, de la începutul actuale
lor tratative de la Geneva cu pri
vire la încetarea experiențelor nu
cleare s-au conturat două poziții 
distincte : în timp ce U.R.S.S. 
a arătat căile concrete pentru a se 
ajunge la un acord pe baze realiste 
și reciproc acceptabile — S.U.A. și 
Anglia au urmărit în mod constant 
să îngreuneze reglementarea pro
blemei, fiind preocupate mai ales 
de găsirea unui pretext care să „jus
tifice" opiniei publice experiențele 
nucleare în atmosferă proiectate 
pentru sfîrșitul lunii aprilie.

După cum se știe, Uniunea Sovie
tică a propus ca verificarea respec
tării hotărîrii de a nu se efectua ex
periențe să se facă prin folosirea 
mijloacelor naționale de detectare a 
exploziilor, lucru considerat ca su
ficient de către numeroși savanți și 
de către institute științifice din în- că limbajul ultimatumului nu 
seși țările N.A.T.O. După cum re
marcă ziarul parizian „Le Monde"; 
seismologii de la Universitatea Hat- 
ward (S.U.A.) și Upsala (Suedia) au 
declarat că s-a ajuns „la un mare 
grad de precizie în detectarea de 
la distanță a experiențelor nuclea
re ; chiar și experiențe slabe, sub 
o kilotonă, au putut fi localizate cu 
exactitate de către savanți... Ra
poartele stabilite de serviciile seis- 
mologice și geodezice ale adminis
trației americane furnizează dova
da acestei eficacități".

în ciuda evidenței, în ciuda faptu
lui că înșiși conducătorii lor' au 
propus în toamna anului trecut ve
rificarea prin mijloace naționale, de

control al cărui sens nu este decît 
culegerea de informații cu caracter 
de spionaj.

Inconsistența și substratul aces
tei poziții au fost subliniate și în 
presa occidentală. Astfel ziarul vest- 
german „Frankfurter Rundschau" a 
scris : „Cum se poate explica faptul- 
că în S.U.A. oameni de știință cu 
renume au declarat nu numai că 
pot înregistra de pe acum în mod

Comentariul zilei

practic orice explozie experimenta
lă în U.R.S.S., ci o și pot localiza 
chiar cu exactitate — în timp ce 
militarii au convins guvernul ame
rican că o sistare a experiențelor 
atomice este acceptabilă numai 
dacă sovieticii vor admite un con
trol internațional ? Dat fiind că sus
ținătorii unui sistem de control au 
știut de mult că Hrușciov nu va ad
mite acest control, ei au subminat 
cu bună știință încheierea unui a- 
cord asupra interzicerii experiențe
lor atomice". într-adevăr, inițiatorii 
propunerilor occidentale știau bine 

are 
nici un fel de șanse în raporturile 
cu țările socialiste ; în aceste îm
prejurări, scopul urmărit de S.U.A. 
și Anglia era să pregătească tere
nul 
lor, 
nul 
nea

Nu este deloc simplu însă astăzi 
să faci din alb, negru. Punctul de 
vedere susținut de Uniunea Sovieti
că se bucură de o tot mai largă 
recunoaștere internațională. In 
cursul tratativelor de la Geneva, 
majoritatea țărilor neutre au recu
noscut eficacitatea metodei preco
nizate de U.R.S.S. și au pledat pen
tru controlul pe baze naționale. Dată

pentru reînceperea experiențe- 
încercînd să acrediteze în sî- 
opiniei publice ideea că Uniu- 
Sovietică ar purta vina.

țiile de presă, cei peste 1000 de 
docheri din capitala Republicii Domi
nicane continuă greva declarată în 
semn de protest împotriva uciderii 
unui tovarăș al lor de către poliția 
vamală. La 17 aprilie, aceștia au ie
șit în stradă pentru a demonstra îm
potriva samavolniciilor autorităților 
vamale, cerînd, în același timp, pe
depsirea ucigașului.

Greva celor 8.000 de muncitori de 
la rafinăriile de zahăr „Catar", 
„Monte Llano“ și „Amistaj" a intrat 
în cea de-a 9-a zi. Greviștii cer mă- 

20 (Ager- rirea salariilor și încetarea repre
siunilor polițienești.

n

SANTO DOMINGO 
pres). — După cum relatează agen-

Care a fost însă atitudinea S.U.A. 
și Angliei ? O primă reacție a fost 
aceea de a pune mai mult de o 
duzină de întrebări ■ tehnice încîlci- 
te, menite să creeze confuzii și să 
discrediteze principiile memorandu
mului. Reprezentantul Etiopiei a re
levat în numele autorilor memoran
dumului că nici nu consideră ne
cesar să răspundă la întrebările 
puse, deoarece aceasta ar putea 
doar să complice realizarea unei 
înțelegeri.

în fapt, în cuvîntările lor, dele
gații Angliei și S.U.A. s-au situat 
pe o poziție negativă față de ideile 
din memorandum. Totodată, ei nu 
au dat răspuns la întrebarea : dacă 
sînt sau nu gata să accepte mora
toriul pe perioada tratativelor.
. Ședințele următoare ale confe
rinței de la Geneva vor arătă dacă 
puterile occidentale sînt dispuse să 
accepte ca bază de discuții propu
nerile țărilor neutre și să renunțe 
la experiențe cît timp la Geneva au 
loc tratativele sau dacă, dimpotri
vă, ele vor persevera pe calea pri
mejdioasă a reluării experiențelor. 
Mergînd pe acest drum, ele vor in
tensifica în mod serios încordarea 
internațională, vor iniția o nouă 
fază a cursei înarmărilor. Așa cum 
a arătat nu o dată, guvernul sovie
tic, manifestînd grijă permanentă 
față de securitatea lagărului socia
list și a tuturor popoarelor, va fi 
silit să întreprindă, la rîndul său, 
noi experiențe pentru a menține la 
nivelul cuvenit propria sa armă nu
cleară. In ochii tuturor popoarelor, 
răspunderea pentru întețirea cursei 
înarmărilor va reveni astfel în în- 
Regime puterilor occidentale. Nu 
este întîmplător că în presa occi
dentală se pot citi avertismente ca 
acela apărut în săptămînalul en
glez „Observer" : „Guvernul S.U.A. 
trebuie să examineze foarte serios 
dacă nu cumva are mai mult de 
pierdut decît de cîștigat prin efec
tuarea experiențelor".

Popoarele lumii cer puterilor oc
cidentale, ca, dînd dovadă de ra
țiune politică, să folosească posi
bilitățile ce s-au ivit din nou la Ge

eite “gâtă“7ă-“șî''âsume''0bligă‘ția ”de P®*‘™ la .a*
a respecta un astfel de moratoriu <'n' *_
(suspendarea experiențelor) pe 
timpul tratativelor, demonstrînd și 
prin aceasta dorința de a se ajunge 
la un acord care să pună pentru 
totdeauna capăt experiențelor cu 
arme nucleare.

fiind însă poziția rigidă a S.U.A. 
și Angliei, statele neutre, într-un nou 
efort pentru a determina cele două 
țări să nu reia experiențele, au pro
pus o nouă soluție. Potrivit memo
randumului, controlul asupra înce
tării experiențelor nucleare trebuie 
să se înfăptuiască cu ajutorul rețe
lei naționale de posturi de suprave
ghere — așa cum prevede propune
rea sovietică. Totodată, pentru cu
legerea și prelucrarea informațiilor 
sosite de la aceste posturi este su
ficient să se creeze o comisie in
ternațională alcătuită dintr-un grup 
limitat de oameni de știință cu o 
înaltă calificare. Problema invitării 
comisiei pentru elucidarea la fața 
locului a împrejurărilor în care s-a 
produs un anumit fenomen suspect 
trebuie să fie rezolvată de statele 
înseși.

Țările socialiste — membre ale 
comitetului — văd în noile propu
neri ale țărilor neutre eforturi inspi
rate de îngrijorarea îndreptățită față 
de situația care s-a creat datorită 
poziției țărilor occidentale, o încer
care serioasă și constructivă de a 
scoate tratativele din impas. Repre
zentantul R. P. Romîne a arătat că 
delegația noastră dă o înaltă apre
ciere acestei inițiative pe care o 
consideră ca fiind o contribuție va
loroasă la încheierea unui
pentru interzicerea experiențelor cu 
arme nucleare.

Propunerile din memorandumul 
țărilor neutre au deschis noi pers
pective pentru continuarea tratati
velor. Este însă neîndoielnic că atîta 
timp cit aceste tratative vor conti
nua, nu trebuie să aibă loc expe
riențe nucleare ; oricine înțelege 
doar că tratative fructuoase nu pot 
să aibă loc în acompaniamentul ex
ploziilor atomice. După cum se ara
tă în declarație, guvernul sovietic

cord pentru interzicerea experiențe
lor nucleare — ceea ce ar avea o 
mare însemnătate pentru însănăto
șirea atmosferei internaționale, pen
tru pregătirea dezarmării generale 
și totale.

L. RODESCU

MOSCOVA. N. S. Hrușcîov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit la 20 aprilie pe 
Gardner Cowles, redactor-șef și e- 
ditor al revistei americane „Look“, 
al ziarelor „Des Moines Register", 
„Minneapolis Tribune“ și al altor 
publicații, cu care a avut o convor
bire. Convorbirea s-a desfășurat la 
Kremlin în cabinetul de Iucțu al lui 
N. S. Hrușciov.

PRAGA. O delegație a F.S.M. — 
formată din Louis Saillant, secretar 
general, Elena Teodorescu și Ibra
him Zakaria, secretari, precum și 
Giuseppe Boglietti, reprezentant per
manent al F.S.M. pe lîngă Organiza
ția Internațională a Muncii — a fost 
primită la 18 aprilie de David Morse, 
directorul general ai O.I.M. Delega
ția F.S.M. a făcut unele propuneri în 
problema unei colaborări între F.S.M. 
și O.I.M.

BERLIN. Patriotului vest-german 
J. Angenfort, care a evadat recent 
dintr-o închisoare vest-germană, i 
s-a oferit o distincție a Uniunii Ti
neretului Liber German pentru me
rite deosebite în lupta împotriva mi
litarismului vest-german, pentru fe
ricirea tineretului german.

ROMA. Sub presiunea maselor 
populare, guvernul italian a aprobat 
un proiect de lege care interzice 
concedierea femeilor pe motive de 
situație familială. în Italia, era larg 
răspîndită următoarea practică : a- 
tunci cînd patronii angajau o femeie 
o obligau să semneze o declarație de 
demisie „din proprie dorință". A- 
ceastă declarație era folosită auto-

mat în momentul în care femeia se 
căsătorea. în felul acesta patronii se 
sustrăgeau de la cheltuielile legate 
de plata ajutoarelor de sarcină și de 
naștere stabilite prin lege.

PARIS. în cursul unui zbor expe
rimental, în apropiere de Toulouse 
s-a prăbușit un avion militar francez 
de tip „Atlantique“ destinat recu
noașterilor aeriene deasupra mării. 
Toți membrii echipajului au murit.

JOHANNESBURG. La 18 aprili« 
guvernul rasist al lui Verwoerd i 
dat o dispoziție potrivit căreia Pa
trick Duncan, redactorul revistei 
progresiste „Contact", este obligat 
să locuiască numai în limitele pe
ninsulei Cape.

GENEVA. In ultimele două zile, 
în Alpii elvețieni a bîntuit « 
furtună provocată de curenții pu
ternici de aer cald veniți dinspre 
Africa. Viteza vîntului a atins 135 
km pe oră. Intr-o serie de locuri 
drumurile au fost barate de copaci 
smulși din rădăcină, iar liniilf V 
transport de energie electrică au 
fost avariate Furtuna a pricinuit 
mari distrugeri la Zurich.

ADDIS ABEBA. Din cauza 
vrelor colonialiștilor belgieni, 
sia O.N.U. pentru stabilirea 
rului teritoriului Ruanda-Urundi, 
aflat sub tutela O.N.U. și adminis
trat de Belgia, nu și-a putut înde
plini sarcina. Nu s-a adoptat nici a 
hotărîre cu privire la evacuarea tru
pelor belgiene din Ruanda-Urundi.

o »o
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conducătorul O. A. S.,Salan,
a fost arestat la Alger

ALGER 21 (Agerpres). — Referin- 
du-se la surse oficiale, agenția 
France Presse relatează că în după- 
amiaza zilei de 20 aprilie, Salan, că
petenia „Organizației Armate Secre
te", a fost arestat la Alger. Salan a 
fost arestat în apartamentul său din 
centrul Algerului unde se afla îm
preună cu soția și fiica, precum și 
cu aghiotantul său, Ferrandi. Ares
tarea s-a produs în urma unei per
cheziții inopinate. Deși Salan avea 
părul și mustața vopsite, el a fost 
ușor recunoscut de jandarmi. France 
Presse relatează că fostul general 
nu a vrut să răspundă la nici una 
din întrebările! care 1 S-au pus. A- 
ghiotantul său nu ü fezitat însă de 
loc să-i recunoască Identitatea.

După cum se știe, în urma lovi
turii din 13 mal 1958, cînd a fost 
răsturnată cea de-a patra republică

și s-a instaurat actualul regim îri 
Franța, Salan a fost investit cu pu
teri depline în Algeria. In 1960, în 
urma divergențelor sale cu guvernul 
francez în legătură cu problema al
geriană, Salan a fost pus în retra
gere. El s-a refugiat în Spania. îm
preună cu generalii Challe, Zeller 
și Jouhaud, el a condus rebeliunea 
militară din 22 aprilie 1961. După 
eșecul acestei rebeliuni, el s-a as
cuns împreună cu Jouhaud și Zeller, 
care mai tîrziu au fost prinși. în iu
lie 1961, el a fost condamnat 1C 
moarte în contumacie.

Salan a fost conducătorul orga* 
nizației ulțracolonialiste terorista 
O.A.S., care pentru atrocitățile săvî»< 
șite cu scopul de a zădărnici instai* 
rarea păcii în Algeria, a fost înfie* 
rată dé opinia publică din FranțĂ 
și din lumea întreagă.
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