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Așa cum s-a subliniat în Rapor
tul prezentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la recenta sesiune 
extraordinară a Marii Adunări Na
ționale, una din trăsăturile cele mai 
importante ale procesului de colec
tivizare în țara noastră, îl constituie 
faptul că în întreaga perioadă a co
lectivizării a crescut producția a- 
gricolă vegetală și animală. A spo
rit numărul de animale la toate spe- 
'■‘ile și îndeosebi efectivul de ani- 

iale din G.A.S. și cele aflate în 
proprietatea obștească a gospodării
lor colective.

încheierea colectivizării agricul
turii creează cele mai favorabile 
condiții pentru o creștere puternică 
a efectivului de animale, și pentru 
sporirea producției acestora. Aceas
ta impune ca pe lîngă acțiunile care 
se întreprind în fiecare gospodărie 
de stat și gospodărie colectivă pen
tru crearea unui efectiv corespun
zător de animale-matcă, să se ia 
măsuri hotărîte în vederea asigură
rii condițiilor necesare obținerii 
unor producții tot mai mari. Este 
vorba în primul rînd de asigurarea 
bazei furajere corespunzătoare. Pro
ducerea unor, cantități îndestulătoare 
de nutrețuri, în sortimente variate 
și de bună calitate, pentru hrana a- 
nimalelor existente în prezent și a 
celor ce vor exista pînă la recolta 
viitoare de furaje, precum și crea
rea rezervelor necesare, trebuie să 
constituie o preocupare de căpete
nie a fiecărei gospodării de stat și 
gospodării colective, a organelor a- 
gricole de la regiuni și raioane. Re
zolvarea acestei probleme trebuie 
să preocupe în egală măsură orga
nele de partid și sfaturile populare 
ca fiind una din căile principale de 
care depinde înfăptuirea sarcinilor 
trasate de partid privind creșterea 
producției animale,

în fiecare gospodărie există posibi
lități mari pentru asigurarea can
tităților necesare de furaje. Precum 
se știe, în țara noastră principalul 
furaj îl constituie porumbul, atît 
pentru boabe, cît și pentru siloz și 
masă verde. Porumbul intră în 
hrana animalelor din toate speciile 
într-o proporție importantă, contri
buind la creșterea simțitoare a pro
ducției. în această privință este con
cludent exemplul bazei experimen
tale a Institutului de Cercetări A- 
gricole de la Fundulea, regiunea 
București, unde porumbul are pon
derea cea mai mare în rațiile de 
hrană a animalelor. Folosind și fu
raje leguminoase pentru echilibra
rea rațiilor s-a reușit ca anul trecut 
producția medie de lapte de fiecare 
vacă furajată să crească cu 1.000 de 
litri față de cît s-a obținut în 1960.

Ținînd seama de marea însemnă
tate pe care o are porumbul în hrana 
animalelor, este necesar să se a- 
corde cea mai mare atenție sporirii 
producției la hectar la această cul
tură. Aplicarea regulilor agroteh
nice de întreținere a culturii porum
bului atît pentru boabe cît și pen
tru siloz trebuie să constituie în a- 
ceastă perioadă una din principalele 
preocupări ale colectiviștilor și lu
crătorilor din gospodăriile de stat. 
Acprdînd atenție acestor lucrări, co-
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lectiviștii din comuna Grindu, re
giunea București, care anul trecut 
au obținut 43.671 kg porumb siloz la 
ha, au luat toate măsurile pentru ca 
și în acest an să obțină producții 
ridicate. Ei au semănat porumbul si
loz în teren bine pregătit folosind 
sămînță hibridă, dau toată atenția 
lucrărilor de îngrijire a culturilor.

Pe lingă măsurile pentru obținerea 
unei producții mari la ha trebuie 
folosite toate posibilitățile de extin
dere a culturilor duble de porumb 
pentru siloz și masă. verde. Pe mă
sură ce se eliberează terenurile cul
tivate cu secară masă verde, borceag, 
orz și alte culturi timpurii, terenurile 
să fie imediat arate și semănate cu 
plante furajere și îndeosebi cu po
rumb. în condițiile anului acesta cînd 
pămîntul are umiditate suficientă, 
dacă se face și semănatul acestor 
culturi într-un timp mai scurt se 
pot obține producții mari de masă 
verde.

în fiecare gospodărie există supra
fețe de teren (margini de drum, te
renuri din jurul fermelor de ani
male etc.) care pot și trebuie să fie 
cultivate cu plante furajere.

Pentru o furajare echilibrată a a- 
nimalelor este necesar să se dea o 
deosebită atenție plantelor legumi
noase bogate în proteină și în spe
cial culturilor de mazăre, soia, tri
foi și lucerna. Experiențele între
prinse de oamenii de știință au de
monstrat că leguminoasele au cel 
mai important rol în echilibrarea ra
țiilor de hrană și mai ales a celor 
bazate pe porumb, contribuie într-o 
foarte mare măsură la sporirea pro
ducției animale. Realizările gospodă
riilor fruntașe arată că avem mari 
rezerve pentru sporirea producției la 
ha la aceste culturi. Anul trecut co
lectiviștii din Săveni, regiunea Bucu
rești, au obținut o producție medie 
de 10.000 kg fin de lucerna de pe 
84 ha. Producții mari de 9.700—9.800 
kg fin de trifoliene la ha au obținut 
anul trecut și colectiviștii din Bod 
și Daneș, regiunea Brașov. în aceste 
gospodării se dă o mare atenție ob
ținerii unui fin de bună calitate, prin 
recoltarea la vreme, uscarea și de
pozitarea în bune condiții.

Dar nu peste tot se întîmplă la 
fel. Anul trecut, în unele gospodării 
colective, trifolienele au fost recol
tate tîrziu, fără grija cuvenită pen
tru uscarea în condiții bune. Unii 
conducători de gospodării se mulțu
mesc că au cantități mari de lucernă 
și trifoi dar nu se uită că, din cauza 
lipsei de grijă la recoltare și uscare, 
aceste nutrețuri sînt numai bețe, 
care au un conținut mic de substanțe 
nutritive. Iată de ce este necesară 
pregătirea din vreme a mijloacelor 
pentru recoltarea, uscarea și trans
portul rapid al finului, amenajarea 
unor șoproane simple pentru depo
zitare.

în regiunile cu precipitații mai 
abundente și îndeosebi în zonele de 
deal și munte este foarte avanta
joasă însilozarea ierburilor naturale, 

' precum și a trifoiului, lucernei 
altor leguminoase, singure sau
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Metalurgiștii de la Uzi
nele de pompe și mașini 
agricole din Capitală, cei 
de la uzinele „7 Noiem
brie“ din Craiova, „Ma- 
gheru“-Toplef și din alle 
întreprinderi au trimis a- 
griculturii toate mașinile 
prevăzute pentru primă
vara aceasta. Tn luna a- 
prilie, datorită măsurilor 
tehnice luate și mai bu
nei organizări a muncii, 
colectivul Uzinelor de 
pompe și mașini agricole 
Rucùreçfi a reușit să fa-

și piese de schimb 
pentru agricultură

torile de porumb desti
nate însămînjării porum
bului hibrid calibrat.

Odată cu numărul spo
rit de tractoare, indus
tria constructoare de ma
șini a trimis agriculturii în 
cele 4 luni care au tre
cut din acest an 5.324 de 
pluguri de tractor.

Metalurgiștii de la u- 
zinele „Semănătoarea“ au 
realizat pînă la începutul 
lunii mai, peste prevederi 
mai mult de 70 de com
bine de recoltat cereale. 

(Agerpres)

brice 1.000 de semănă
tori de porumb, față de 
400 cît a fost producția 
lunară în primul trimestru 
al anului. împreună cu 
metalurgiștii din alte trei 
uzine — „Semănătoarea“ 
și „Metalica” din Capi
tală, „Magheru''-Toplef, — 
ei au pus la dispo- 
zijia agriculturii impor
tante cantități de piese de 
schimb pentru mașini a- 
gricole. Printre altele au 
tost livrate peste 100.000 
de discuri pentru semănă-

In aceste zile pe ogoarele G.A.S. 
Perieți, raionul Slobozia, se lucrează 
de zor Ia întreținerea culturilor. Tov. 
Gheorghe Vrînceanu, directorul gos
podăriei, șl Constantin Petcu, ingi
ner șef (fotografia din stînga), exami
nează lanul de grîu. Fotografia din 
dreapta înfățișează un aspect de la 
lucrările de întreținere a culturilor de 
porumb. (Foto : N. Scarlet)

Lucrările de întreținere
a

★

Au terminat prima prăsită
în 

din * X'CLCȘH,
Slobozia- și Tr. Măgurele au termi
nat prima prașilă la sfecla de za
hăr. iar cei din raioanele Urziceni 
și Zimnicea au terminat prima pra
șilă atît la sfecla de zahăr cît și la 
floarea-soarelui.

In întreaga regiune, s-a efectuat 
prașila I pe mai mult de 90 la sută 
din terenurile cultivate cu sfeclă de

regiunea București, colectiviștii 
raioanele Alexandria, Fetești,

BAIA MARE (coresp. „Scînteii"). 
— Pe ogoarele gospodăriilor agrico
le colective și de stat din regiunea 
Maramureș se lucrează în ritm in
tens la întreținerea culturilor. Co
lectiviștii din Berveni, Urziceni, Sa- 
nislău, Acîș și altele, execută acum 
prașila I-a la floarea-soarelui și 
sfecla de zahăr.

Mecanizatorii lucrează la întreți
nerea culturilor cu sapa rotativă.Gospodării fruntașe

RM. SĂRAT (coresp. „Scînteii“). — 
In gospodăriile agricole colective 
din raionul Rm. Sărat se lucrează 
intens la prășitul florii-soarelui și 
sfeclei de zahăr. în numai cîteva 
zile, colectiviștii din Ciorăști au exe
cutat'pfima prașilă pe 150 ha culti
vate cu sfeclă de zahăr, și pe 185 ha 
cu f loarea-soarelui. în prezent ei pră
șesc ultimele suprafețe însămînțate 
cu aceste culturi. In același timp 
s-a trecut la prima prașilă a po
rumbului pe acele parcele unde se
mănatul s-a făcut mai din vreme și 
plantele au răsărit.

Printre gospodăriile agricole co
lective fruntașe la întreținerea cul
turilor se numără cele din comune
le Boldu, Vîlcele, Bălțați și Sihlea. 
Pe întregul raion s-au prășit pînă 
ieri aproape 3.000 ha însămînțate cu 
sfeclă de zahăr și peste 1.300 ha cu 
floarea-soarelui, ceea ce reprezintă 
mai bine de 60 
țele semănate 
culturi.

la sută din suprafe- 
în raion cu aceste

zahăr și pe 70 la sută din cele cu 
floarea-soarelui. Numeroase gospo
dării colective din regiune ’ prășesc 
pentru a doua oară aceste culturi.

O atenție deosebită o acordă co
lectiviștii întreținerii culturilor de 
porumb. Ei au prășit pînă acum 
62.000 de ha. La executarea lucrări
lor, în afara mijloacelor mecanizate 
ale S.M.T., se folosesc și cele pes
te 31.000 de atelaje ale G.A.C.

Pînă acum, în regiunea Maramureș 
au fost făcute lucrări de întreținere 
a culturilor prășitoare pe o suprafa
ță de aproape 10.000 ha.

ARAD (coresp. „Scînteii''). — In ca
drul întrecerii, forjorii de la uzinele de 
vagoane din Arad îmbină lupta pentru 
realizarea unor produse de bună cali
tate cu preocuparea pentru reducerea 
continuă a consumului de metal și a 
timpului de execuție a pieselor prin în
locuirea forjării libere cu matrijarea și 
prin extinderea metodei de executare a 
pieselor dintr-un singur cald. De pildă, 
la confecționarea bucșei interioare cu 
labirint pentru vagoane, prin matrițare 
în loc de forjare liberă, se folosește 
numai 60 la sută din cantitatea de me
tal utilizată anlerior.

Calculele făcute arată că din econo
miile de metal realizate înfr-un an la 
acest reper se pot confecționa în plus 
bucșe pentru 120 vagoane. Numai e- 
chipa condusă de Mihai Meterle a for
jat din metalul economisit în luna apri
lie bucșe pentru 10 vagoane. In pre
zent, fiecare forjor din secție realizea
ză zilnic economii de 3—4 kg de metal.

In această secție se extinde tot 
mai mult metoda de executare a piese
lor dintr-un singur cald. In felul acesta 
timpul de execuție a

Ion Alexe, Ion Adam ș! Negrea Gheorghe, de la 
fabrica de ciment „București“ obțin rezultate deose
bite în producție. Secția în care lucrează — secția 
cuptoare — a produs peste plan în luna aprilie 1.800 
de tone klinker. (Foto : R. Costin)
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Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., 

președintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne 
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 

președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romine
BUCUREȘTI

Dragi tovarăși,
Mulțumesc din toată inima C.C. al P.M.R., Consiliului de Stat și 

Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne pentru felicitările cordiale și 
bunele urări trimise cu ocazia numirii mele în funcția de președinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. Folosindu-mă de acest prilej, vă 
doresc multă sănătate, noi și mari succese în activitatea dv. rodnică 
spre binele poporului romîn și consolidarea păcii.

' să se întărească prietenia de nezdruncinat dintre 
R. P. Romîne.

Să se dezvolte și 
popoarele U.R.S.S. și

Moscova, 10 mai

Tovarășului
președintele

1962.
N. HRUȘCIOV

pieselor s-a redus 
la jumătate. Dato
rită eficacității 
cestei
prezent 
plicată 
60 de 
sec/ie.

a-
metode, în
ea este
de

forjori din

a-
căfre

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Consiliului de Stat al R. P. Romîne

BUCUREȘTI
Vă mulțumesc din inimă pentru felicitările călduroase și bunele 

urări trimise cu ocazia alegerii mele în funcția de președinte al Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. Vă urez din tot sufletul, dv. 
și întregului popor frate romîn, noi și mari succese în construcția 
socialistă, în • întărirea continuă a prieteniei între popoare.

L. BREJNEV
Moscova, 10 mai 1962.

Pentru extinderea metodelor 
înaintate de foraj

al forajului a fost realizat cu
27,7 la sută cît ae realizase în

forajului cu turbina și cu elec-

De ce unele abataje „înghit“ prea mult lemn

PLOIEȘTI (corosp. „Scînteii“). — Sondorii, brigadierii 
și inginerii din sectoarele Liliești, Boldești, Moreni și 
Berea au realizat peste plan, de la începutul anului 
și pînă acum, peste 8.000 m foraji. Mai mult de 40 la 
sută din volumul total 
turbina, față de numai 
anul trecut.

In vederea extinderii
troburul, comitetul sindicatului de la întreprinderea 
de foraj Ploiești a organizat ieri un schimb de expe
riență la sectoarele de foraj Boldești și Liliecii. Au 
participat peste 100 de brigadieri, sondori și ingineri 
din sectoarele întreprinderii. Din discuțiile purtate a 

____  reieșit că în toate sectoarele de fo- 
raj din regiunea Ploiești sînt create 
condiții pentru extinderea metodelor 
înaintate de lucru.

Recent, într-o scrisoare trimisă 
redacției, tovarășul Ilie Anton, mun
citor la depozitul de lemn al minei 
Uricani, ridica o serie de probleme 
legate de aprovizionarea cu lemn 
de mină și folosirea acestuia. Por
niți pe urmele scrisorii ne-am oprit 
în abatajele sectorului II al minei 
Uricani. Aici am stat de vorbă cu 
minerii despre munca lor, despre 
felul cum gospodăresc lemnul de 
mină. între altele, ei au arătat că 
nu întotdeauna le sosește la mină 
lemn de dimensiuni corespunzătoare. 
Nerespectarea obligațiilor contrac
tuale privind dimensiunile lemnului 
de mină de către diferitele unități 
forestiere din cadrul D.R.E.F.-Su- 
ceava — una din deficiențele arătate 
în scrisoarea amintită — a contribuit 
în bună măsură la depășirea pe tri
mestrul I a.c. a 
de lemn cu 4,07 
de cărbune.

întreprinderile
giunea Suceava, prin contractele în
cheiate cu mina Uricani, s-au obli
gat ca din cantitatea totală de lemn

de mină contractată, cel mult 25 la 
sută să fie de grosimea 14-17 cm, 
iar cel puțin 75 la sută din mate
rial să aibă o grosime cuprinsă în
tre 18—24 cm. In contract a fost 
precizată și lungimea buștenilor de 
molid. Ei trebuie să aibă fie 3 m, 
fie 4 m, lungimi corespunzătoare 
profilelor abatajelor.

Dar ce se întîmplă în realitate ? 
în majoritatea cazurilor, 60—70 la
UlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW

să aflăm 
bare am 
am vizitat mai multe întreprinderi 
și depozite forestiere. Se poate spu
ne că multe din acestea, mai ales 
cele din Cîmpulung, au o activitate 
satisfăcătoare.
nerilor 
termen 
pentru 
anului, 
va și

răspunsul la această între- 
pleçat la Suceava. Acolo

consumului 
mc pe mia

forestiere

specific 
de tone

din re-

i La gospodăria de stat Asan Aga, raionul Dră gănești-Vlașca, regiunea București, s-a organizat în- 
! trețlnerea animalelor în tabere de vară. In fotografie : Un aspect al taberei de vară pentru vacile de lapte. 

(Foto : M. Andreescu)

La redacție a sosit 
o scrisoare

Ele au livrat mi- 
cu multe zile înainte de 
cotele de lemn stabilite 
primele patru luni ale 
La depozitele din Sado- 
Pojorîta se fac periodic 

verificări privind felul 
decurg livrările, graficul acestora 
este urmărit zi de ' zi, se controlea
ză dacă dimensiunile materialelor 
corespund întru totul cu cele din 
ordinele de livrare, se iau din timp 
măsuri pentru conservarea materia
lelor. în general, întreprinderile fo
restiere aparținînd D.R.E.F. Sucea
va s-au achitat în condiții bune de 
obligația de a livra la timp mate
rialul lemnos către exploatările mi
niere din Valea Jiului. întrebarea 
care se pune este alta : de ce se mai 
expediază pe adresa minerilor, pe 
lingă lemnul corespunzător, o parte 
care fiind greșit dimensionat duce la 
risipă, la folosirea lui nerațională ?

Este adevărat, reclamațiile sosite 
din partea minerilor n-au ' rămas 
fără' răspuns. Au fost luate recent 
anumite măsuri.. în unele depozite 
au: fost luate măsuri pentru mai 

' . j buna alegere și sortare a lemnuluiredacției, de. mină.

în care
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sută din lemnul recepționat în de
pozitele minelor este subdimensio
nat, avînd grosimea mai mică de 
17 cm. în anul acesta au fost întoc
mite la Uricani șapte procese ver
bale de refuz către I.F. Falcău și 
I.F. Moldovița.

Nerespectarea obligațiilor asuma
te prin contract se manifestă și sub 
o altă formă. Multe bucăți de lemn 
în loc să aibă lungimea de 3—4 
metri au 2,5, 3,5 sau 4,5 m. Pentru ca 
lemnul să poată fi utilizat și să. 
ajungă la lungimea cerută, din el 
se taie 0,5 m. Aceste capete de lemn 
nu mai sînt utilizabile.

în scrisoarea trimisă 
tovarășul Ilie Anton amintește’ că "V drumul făcut prin întreprinde- 
pnnțre întreprinderile forestiere de- yile șj depozitele, forestiere ne-am 
seori reclamate, sînt cele de la Fal- oprit la rampele de încărcare ale 
cău, cu depozitele din Falcău, Nisi- depozitelor, locul unde lemnul este 
pitul și Brodina, de la Fălticeni, deja sortat pe dimensiuni, gata
Moldovița cu depozitele din 
goșea și Dea, Frasin.

Față de alte subunități 
D.R.E.F. Suceava, — printre 
cele de la Iacobeni, Argestru, 
dovița-Fierăstrău, Cîmpulung 
dovenesc cu depozitele din Pojorîta 
și Sadova — ne scrie tovarășul An
ton — colectivele minelor și mine
rii au de spus numai cuvinte de 
mulțumire, 
întocmai 
asumat.

Sosirea ansamblului condus de Igor Moiseev
Vineri a sosit în țara noastră, ve

nind din R. P. Bulgaria, Ansamblul 
de stat de dansuri populare al Uni
unii Sovietice, condus de Igor Moi
seev, artist al poporului al U.R.S.S.

La Giurgiu, artiștii sovietici au 
fost întîmpinați de reprezentanți ai 
Ministerului învățământului și Cul
turii, 
rilor 
suri.

In 
samblul sovietic va prezenta 7 spec
tacole în sala Palatului R. P. Ro
mîne, precum și în orașele Constan
ța, Galați, Iași. (Agerpres)

Consfătuirea cadrelor. didactice 
din facultățile de chimie industrială 

și transporturi

între 11—13 mai, la Institutul poli
tehnic din Capitală se desfășoară lu
crările consfătuirii : „Pregătirea tehno
logică șl economică a studenților din 
facultățile de chimie industrială șl trans
porturi", organizată de rectoratul și co
mitetul sindicatului din Institutul poli
tehnic București.

După cuvîntul de deschidere, rostit 
de tov.
stitutului 
bit tov. 
dustriei 
Aron Dudaș, adjunct 
transporturilor 
despre pregătirea tehnologică și eco
nomică a viitorilor ingineri din facul
tățile de chimie industrială și faculta
tea de transporturi.

S-a trecut apoi la prezentarea de re
ferate pe facultăți și secții.

N. Marinescu, prorectorul In- 
politehnic București, au vor- 
Mihail Florescu, ministrul in- 
petrolului și chimiei și tov. 

I al ministrului 
și telecomunicațiilor,

Turneul Teatrului de stat 
din Sibiu

conducători și membri ai ma- 
ansambluri de cîntece și dan-

cadrul actualului turneu, an-

Teatrul de stat din Sibiu, cu prilejul 
unui turneu întreprins în Capitală, a pre
zentat ieri, în sala Comedia a Teatrului 
National „I. L. Caragiale”, două specta
cole cu piesa „Oceanul” de A. Stein. Re
gia spectacolului este semnată de Mihai 
Raicu, scenografia aparține Olgăi Mutiu. 
Din distribuție fac parte : Ovidiu Stoichi-, 
tă, Ion Bessoiu, Constantin Băltăretu, Teo
dor Portărescu, Nicolae Albani, N. Nicu- 
lescu, Paul Lavric, Mircea Hîndoreanu, 
Angela Albani, Eugenia. Barcan, Eugenia 
Giurgiu-Papaiani și alții.IP T

MOSCOVA. Răspunzînd invi
tației lui Alexei Adjubei, redactor 
șef al ziarului „Izvestia", la 11 
mai a sosit la Moscova Pierre 
Salinger, secretar de presă al 
președintelui S.U.A.

DIN INIȚIATIVA MIȘCĂRII ELE
NE PENTRU ÎNȚELEGEREA BAL
CANICĂ s-a deschis recent în sala 
„Arhitektoniki" din Atena expo
ziția de artă populară a țărilor 
din Balcani. încă din primele 
zile, expoziția a fost vizitată de 
un numeros public, care a apre
ciat valoarea obiectelor expuse, 
salutînd inițiativa organizării 
unei astfel de expoziții. Diferite 
personalități și presa ateniană 
apreciază deschiderea expoziției 
ca un important eveniment cul
tural.

DR. SARVAPALLI RADHAKRI
SHNAN a fost ales președinte al 
Republicii India. Dr. Sarvapalli 
Radhakrishnan a participat activ 
la mișcarea de eliberare de sub' 
jugul colonialismului britanic, 
între anii 1952 și 1962 a deținut 
funcția de vicepreședinte al Re
publicii India. La 13 mai Sarva-

palii Radhakrishnan urmează să 
depună jurămîntul în calitate de 
nou președinte al Republicii In
dia.

ORAȘELE ALGER ȘI ORAN 
n-au cunoscut niciodată pînă 
acum o atmosferă atît de încor
dată ca cea din cursul zilei de 
joi — transmite agenția France 
Presse. (Telegrama în pag. Vl-a),

65 OAMENI DE CULTURĂ BRA
ZILIENI au protestat împotriva 
asasinării de către poliția sala- 
zaristă a sculptorului Diaz Coello. 
în protestul adresat președintelui 
Portugaliei se cere eliberarea din 
închisori a zecilor de deținuți a 
căror viață se află In pericol.

LA BRUXELLES du . început vi
neri tratativele cu privire la ade
rarea Angliei la „piața comună“.

100.000 DE MUNCITORI TIPO
GRAFI DIN ANGLIA, grupați In 
10 sindicate, au cerut patronilor 
să 11 se majoreze simțitor sala
riile, să 11 se prelungească pe
rioada concediilor șl să li se îm
bunătățească condițiile de muncă.

Fălticeni, deja sortat pe ____ ......
Dra- pentru a . fi încărcat în vagoane și 

expediat. Iată 
aceste locuri.

...Depozitele 
Dragoșea și 
prinderii forestiere Moldovița. în 
timp ce la Fierăstrău lemnul este 
corespunzător, tăiat la dimensiuni 
potrivite, în celelalte două depozite 
se întîmplă cu totul altfel. în stive 
se mai găsește și molid de 3,5 me
tri, despre care se spune că „se 
strecoară“ printre ceilalți. Pe lîngă 
faptul că nu este respectată pro
porția grosimii așa cum se pre-

C. MORARU

ale
care

Mol-
Mol-

acestea respectîndu-și 
obligațiile pe care și le-au

*
vagoanele aduc încă de la 
în Valea Jiului lemn ne-

De ce
Suceava 
corespunzător, subdimensionat T Ca

ce am constatat în

Moldovița-Fierăstrău,
Dea aparțin între-

(Continuare în pag. Il-a)



In stațiunile de pe Valea Prahovei

Pentru deservirea populației

10 vile din Sinaia, Buș- 
se află în reparație, iar

care 
diferite 

popu-

Pe urmele matemSeSor pubJîcale

a

confe-

i.

democrat-

• Roza vîntu- 
Concert glilci- 
De la fluier la

către tovarășul 
secretar al Co
de partid Su- 
purtat discuții

Armatei con- 
In încheiere :

Filmul artistic „MUZI- 
— o producție a Stu-

Juma-
Album artistic

minieră în

moșie. Nu exis- 
o legătură între 
„valoare de do- 
placa din lemn

să lupte pen- 
calității produ- 
a spus el — 

muncitorilor și TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R. P. ROMINE : TOSCA - (orele 19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
DĂRUIȚI IUBITELOR LALELE — (ore
le 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : ORFEU ÎN IN
FERN — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
SICILIANA - (orele 15,30) ; BULEVAR
DUL DURAND — (orele 19,30).

TEATRUL ,C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) : FRAȚII KARAMAZOV - 
(orele 19,30). (Sala Studio) : BĂIEȚII VE
SELI — (orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ : MOARTEA UNUI COMIS 
VOIAJOR - (orele 19,30). (Sala Studio) : 
MENAJERIA De STICLA — (orele 19,30).

TEATRUL DE COMEDIE : NUNTA LA 
CASTEL — (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : PIGULETE 
PLUS CINCI FETE - (orele 20). (Sala 
pentru copii) ; EMIL ȘI DETECTIVII 
— (orele 17).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.-GIU- 
LEȘTI : ROMAGNOLA — (orele 19,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TA- 
NASE" (Sala Savoy) : VORBA REVIS
TEI — (orele 20). (Sala Victoriei 174) : 
CONCERT ÎN RE... HAZLIU — (orele 
20). (Sala Dalles) : ȘAPTE NOTE POT
COVITE — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. OMUL AMFIBIE ■ 
Patria (10; 12.15; 14,30; 16,45;
București (9; 11; 15; 17; 19
Doja (10; 11,45; 13,30; 15,15; ... ....

Republica (9; 11,30; 
Elena Pavel (D; 11,30; 
1 Mal (10; 12,30; 15,30; 
Progresul (orele 20), 
(orele 20), 23 August 
19; 21,30). CINE-I DE 

la cinematografe- 
12; 15; 17; 19;

' “ 19; 21).
— gră-

cUm. dß țxwiia.

VALERII TEUTONI — ambele serii : 
Volga (10; 16,30; 19,45). VALEA MINDRA : 
Drumul Serii (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 
Iul televiziunii. 19,15 - --
pentru tineretul școlar. 19,40 — ,,In fața 
hărții". 19,50 — ---------- -------
CANTUL ORB" 
diourilor „Mosfilm" după povestirea cu 
același nume ,a lui V. Korolenko. 21,10 
- „MELODII DIN FILME". Cîntă or-.

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — Peste 
1.600 de muncitori din regiunile Banat, 
Gala/i și Dobrogea se află în prezent la 
odihnă sau tratament în stațiunile balneo
climaterice de la Sinaia, Bușteni și Pu
cioasa; De la începutul anului și pînă 
acum, peste 16.000 de oameni ai muncii 
din întreaga fără și-au petrecut conce
diul de odihnă în aceste stațiuni — cu 
aproape'30 Iș sută mai mult decît în pe
rioada corespunzătoare a anului' trecut.

PLOIEȘȚI (coresp. „Scînteii”). — 
La căminul cultural al G.A.C. „16 

Februarie 1933” din Baba Ana, gos
podărie decorată cu Ordinul Muncii 
cl. I-a tov. Ion Stanciu, președintele 
gospodăriei, Erou al Muncii Socia
liste și tov. Teodor Ștefănescu, prim- 
secretar al comitetului raional de 
partid, au vorbit colectiviștilor des
pre lucrările sesiunii extraordinare 
a Marii Adunări Naționale, despre 
sarcinile care stau în fața oameni
lor muncii de la sate pentru crește
rea producției agricole și întărirea 
economico-organizatorică a G.A.C. 
Toate organizațiile de partid din 
unitățile agricole socialiste din raio
nul Mizil se ocupă de popularizarea 
documentelor sesiunii Marii 
Adunări Naționale.

Raportul prezentat de tov. 
Gh. Gheorghiu-Dej la sesi
une și legea cu privire, la 
înființarea Consiliului su
perior al agriculturii și a consiliilor i 
agricole regionale și raionale, publi
cate în presă, au fost afișate pe pa
nouri și la gazetele de perete. în 
majoritatea organizațiilor de bază, 
agitatorii au organizat convorbiri 
pentru popularizarea lucrărilor se
siunii Marii Adunări Naționale. Cei 
care au participat la sesiune ca in
vitați s-au întîlnit în ultimele zile 
cu numeroși colectiviști și mecani
zatori din G.A.S. și S.M.T.

BUCUREȘTI. Muncitorii, tehnicienii 
și inginerii de la uzinele de mașini 
agricole „Semănătoarea“ din Capi
tală au urmărit îndeaproape lucră
rile sesiunii extraordinare a Marii 
Adunări Naționale. Comitetul de 
partid a organizat, în timpul sesiu
nii, convorbiri ale agitatorilor la 
locurile de producție în legătură cu 
importanța terminării colectivizării 
agriculturii. în întreprindere au fost 
afișate textele cuvîntărilor rostite de 
delegați și invitați la sesiune. La 
gazetele de perete au fost publi
cate articole în legătură cu sarci
nile ce revin colectivului uzinei pen
tru a da agriculturii mașini de ca
litate cît mai bună.

După încheierea sesiunii, comi
tetul de partid a organizat convor-

bill între muncitori și invitați din dicală, brigadă șl echipă, Cel 35 de 
uzină care au participat la lucrările agitatori, temeinic instruiți de biroul 
Marii Adunări Naționale. Marți, 8 organizației de bază, au organizat 
mai, oo-lectivul secției subansamble convorbiri despre marea importanță a 
a ascultat cu viu interes relatăîile sesiunii. Agitatorul Constantin Gheor- 
lăcătușului Ion Cosma și ale ingine
rului Eugen Constantinescu, con
structor șef, invitați la sesiune. Vor
bind despre importanța încheierii 
colectivizării agriculturii, Bi au sub
liniat necesitatea ca întregul colec
tiv ai uzinei să depună eforturi spo
rite pentru îmbunătățirea continuă a 
proiectării și executării mașinilor 
agricole. La sfîrșit, în numele colec
tivului secției subansamble, a luat 
cuvîntul Aurel Brătulescu, șef de 
brigadă. El a arătat că muncitorii

se voi strădui să producă suban
samble de cea mai bună calitate, la 
un preț de cost cît mai redus (de la 
C. Nîculescu, locțiitorul secretaru
lui comitetului de partid).

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii").— 
' Tov. Dușan Vlașcici, președintele 
G.A.C. din Variaș și Aurel Arde- 
leanu, inginerul agronom al gospo- 

' dariei, de îndată ce s-au întors în sat 
de la sesiunea extraordinară a Ma
rii Adunări Naționale, le-au împăr
tășit colectiviștilor cele aflate la ma
rele sfat al țării. în pauzele de prînz, 
ei au arătat țăranilor colectiviști 
marile sarcini care revin agriculturii 
noastre socialiste, sarcini cuprinse 
în Raportul prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Discuțiile purtate au subliniat 
încăodată hotărîrea colectiviștilor din 
Variaș de a da viață angajamentului 
lor de a obține de pe întreaga supra
față de 1.300 hectare cel puțin cîte 
5.000 kg porumb boabe la hectar în 
cultură neirigată.

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). — 
Organizajia de partid de la gospodăria 
de stat Moșneni, regiunea Dobrogea, 
a luat măsuri ca documentele sesiunii 
să fie dezbătute în fiecare grupă sin-

ghe le-a vorbit muncitorilor și tehni
cienilor din secția l-a despre perspec
tivele de dezvoltare a agriculturii, >în- 
demnîndu-i să lupte pentru terminarea 
la timp și în cele mai bune condiții 
a lucrărilor de întreținere a culturilor.

SUCEAVA. Agitatorii din gospo
dăriile colective din comuna Sulița- 
Botoșani desfășoară o largă activi
tate de popularizare a documentelor 
sesiunii extraordinare a Marii Adu
nări Naționale. Pe cîmp, unde se 

desfășoară intens lucrările 
agricole, ei au citit colecti
viștilor în timpul pauzelor 
de prînz, Raportul tovară
șului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. La colțul roșu al gos

podăriei din Sulița, agitatorul Cons
tantin Ancuța a citit, în fața a 
peste 100 de colectiviști, cuvîntul 
rostit la sesiune de 
Ene Țurcanu, prim 
mitetului regional 
ceava. Apoi s-au 
cu privire la posibilitățile gospodă
riei colective în ce privește dezvol
tarea sectorului zootehnic și asigura
rea bazei furajere. (Din ziarul „Zori 
Noi“-Suceava).

(Urmare din pag. I-a)

vede în ordinele de livrare, lungi
mea lemnelor diferă de la unul la 
altul. Măsurătorii de lungimi se fo
losesc de lațuri și metru alergător. 
Si unul și altul au abateri dimensio
nale. La depozitul final, unde mă
surătoarea ar trebui să se facă cu 
cea mai mare precizie, se întâmplă 
ca lemnele să mai aibă un adaus de 
cîțiva centimetri. La sutele de me
tri cubi de lemn măsurați zilnic cu 
asemenea etaloane se înțelege ce 
înseamnă acești centimetri în plus.

La depozitul de lemne din Gura 
Humorului, pe rampa de încărcare 
a lemnului destinat Văii Jiului se 
găsesc în stivă un număr însemnat 
de molizi cu grosimea la capătul 
subțire de 10—11—12 cm. în abata
je, acest lemn este neutilizabil. Aici 
ca și în alte locuri, muncitorii care 
taie și sortează nu sînt suficient 
instruiți asupra condițiilor pe care 
trebuie să le îndeplinească lemnul 
de mină. în unele locuri se soco
tește că lemnul poate să aibă gro
simea minimă de 14 cm la capătul 
subțire, în altele se spune că lem
nul trebuie să aibă această grosime 
la mijlocul lui. De aici „cad“ și bi
lele subțiri utilizabile în alte 
scopuri, dar refuzate pe bună drep
tate ca necorespunzătoare de ex
ploatările miniere. Nu e suficient 
ca șeful de depozit să cunoască di

mensiunile lemnelor care urmează 
să fie livrate. El nu asistă în tot 
timpul la încărcarea vagoanelor.

In privința respectării de către 
furnizori a proporțiilor stabilite pen
tru grosimea lemnului, se cuvine să 
fie semnalat și un alt aspect. în de
pozitul întreprinderii forestiere Fra
sin sînt stocați cca 300 mc lemn de 
mină cu grosimea între 14—17 cm. 
Lemn de asemenea dimensiuni; se 
mai găsește și la depozitul Drago- 
șea. în alte depozite se găsește 
mai mult lemn cu grosimea cuprin
să între 18—24 cm. în dirijarea co
menzilor, D.R.E.F. Suceava trebuie 
să cunoască bine nu numai stocuri
le întreprinderilor ci și cele ale de
pozitelor, să cunoască atât cantitatea 
dp material existent cît și dimen
siunile, sortimentele acestora. Ținînd 
seama de acestea, ordinele de li
vrare pot fi astfel repartizate pe 
unități forestiere încît proporțiile 
dimensionale să fie respectate pen
tru fiecare exploatare 
parte.

Pentru ca lemnul să 
cît mai economicos,

IAȘI (coresp. „Scînteii"). — Petru 
Draciuc, Erou al Muncii Socialiste, 
președintele G.A.C. din Totoiești, ra
ionul Hîrlău, de îndată ce s-a întors 
în sat. de la sesiunea extraordinară 
a Marii Adunări Naționale a fost 
asalțat cu întrebări de către colec
tiviști. Pentru a le vorbi mai pe larg 
despre importanța lucrărilor și a 
hotărîrilor sesiunii Marii Adunări 
Naționale el s-a întîlnit de mai 
multe ori cu colectiviștii la sediul 
gospodăriei.

Tov. Vasile Dănilă, prim secretar 
al Comitetului raional de partid 
Bîrlad, care a fost invitat la sesiune, 
s-a întîlnit cu colectiviștii din Bog- 
dănești, iar Constantin Amarjei, prim 
secretar al Comitetului raional de 
partid Vaslui — cu cei din Zapodeni. 
Ion Savin, prim-secretar al Comitetu
lui raional de partid Huși, a vorbit 
colectiviștilor din Cîrligați.

Numai duminică 6 mai, în regiu
nea Iași au avut loc expuneri asu
pra lucrărilor și hotărîrilor sesiunii 
în 41 gospodării .colective, la care au 
participat peste 14.000 colectiviști.

O scena din piesa „Nunta la Castel" de Siitö Andras, la Teatrul de 
Comedie. în fotografie : actorii Ștefan Ciubotărașu, Costel Constanti
nescu, Alex. Lungu șl Gh. Dinică.

---------o» o —..... .

Conferințe ale Uniunilor regionale 
ale cooperației de consum

Filmul turnat după cunoscutul 
roman științifico-fantastlc „Omul 
amfibie" își găsește spectatori 
la fel de pasionați ca și nume
roșii cititori ai scrierii lui Beliaev. 
A reînviat pe ecran lumea fasci
nantă a „diavolului mării", a 
omului-amfibie și a tatălui său, 
savantul Salvador ; acesta din 
urmă, neputînd suporta nedrep
tatea unei orînduiri în care oa
menii sînt condamnați la mize
rie, încearcă să creeze pentru 
ei o lume în care să poată fi 
cu toții fericiți. Republica sub
marină, visată de doctorul Sal
vador, ține evident de domeniul 
imaginației, dar întreaga acțiune 
a filmului este în fond proiecția 
pe planuri fantastice a unor 
probleme sociale reale, acute în 
lumea capitalistă de astăzi. De 
aci rezultă vigoarea filmului, 
care a respectat cu fidelitate a- 
ceastă idee majoră a romanului 
și tot de aci derivă, dincolo de 
aventurile pline de dramatism, 
adeziunea publicului la năzuin
țele eroilor principali.

Realizarea acestui film ridica 
probleme dificile, care au fost 
rezolvate cu succes și cu măies
trie tehnică. Filmările submarine 
au solicitat efortul neobișnuit al 
actorilor, deoarece, pentru mai 
mult realism, trucajele au fost

reduse la minimum, actorii fiind 
surprinși de aparat chiar în a- 
dîncurile apei. Dar interpretul 
principal, actorul V. Korenev, nu 
este numai un excepțional îno
tător. O față mobilă, expresivă, 
dominată de ochi albaștri uriași, 
stranii, de o limpezime profundă, 
acordă actorului posibilitatea de 
a fi un Ichtyandro cum nici un 
cititor nu l-ar fi putut 
adevărat. Cunoscutul 
kolai Simonov creează 
torului Salvador, dînd 
pe care i-o cunoaștem savantu
lui generos, animat de idei în
drăznețe. Soluțiile operatoricești, 
cum sînt cele ale întregii sec
vențe în care Ichtyandro este ur
mărit pe străzile, pe acoperișu
rile orașului, sînt deosebit de 
spectaculoase : saltul prin vitrina 
spartă a magazinului, fuga pe 
ulicioarele întortochiate, săritu
rile de pe o stradă pe alta... 
Imaginile submarine de o per
fectă claritate, în care tonurile 
culorilor apar nuanțate, consti
tuie un punct de atracție al a- 
cestiii film care, rămînînd palpi
tant prin tot ceea ce aparține 
genului — anticipație fantastico- 
științifică, aventùrâ — radiază 
totodată un cald mesaj umanist.

ION BARNA

visa mai 
actor Ni- 
rolul doc- 
prestanța

Au început conferin
țele Uniunilor regionale 
din cooperația de con
sum.

Sîmbătă 12 și dumi
nică 13 mai se desfă
șoară lucrările
rințelor Uniunilor re
gionale ale cooperației

de consum din Bucu
rești, Maramureș, Hu
nedoara, Dobrogea.

Aceste conferințe re
gionale au fost prece
date de adunări gene
rale pe sate și comune, 
ale membrilor coopera
tivelor de consum, și de 
conferințele uniunilor
--------------OqO--------------

raionale. La adunările 
pe sate au luat parte 
peste 4.100.000 de coope
ratori, .iar la adunările 
generale ale cooperati
velor au participat 
380.000 delegați, repre
zentând pe cei aproape 
6 milioane membri ai 
cooperației de consum.

Un număr de 
teni și Pucioasa 
alte 5 vile se reutilează cu mobilier nou 
sau recondiționat. La Sinaia trei vile avînd 
o capacitate de peste 100 locuri se a- 
menațeaza pentru a primi oaspeți. La 
Bușteni s-a dat în folosință o cantină 
nouă, iar la vila Postăvaru din Sinaia se 
amenajează încă o sală de mese pentru 
cantină. Celelalte cantine din stațiuni 
se dotează cu instalații frigorifice și 
veselă nouă.

fie folosit 
evitîndu-se 

orice risipă, întreprinderile fores
tiere trebuie să răspundă prin fapte 
la cererile îndreptățite ale mi
nerilor. Lipsurile semnalate pot fi 
înlăturate ușor și într-un timp scurt.’ 
Se cere doar mai multă atenție și 
spirit gospodăresc.

Sub titlul de mai sus, a fost pu
blicată în „Scînteia“ nr. 5439 scrisoa
rea corespondentului voluntar loan 
Toader din Brăila în care se sesiza 
că în stația C.F.R. Brăila-Port stau 
de cîteva luni mai multe mașini a- 
gricole și o cantitate de îngrășă
minte chimice, care se degradează, 
în nota redacției, care însoțea scri
soarea, se preciza că acestea apar
țin la.M.T. Dăeni, raionul Hîrșova, și 
gospodăriilor agricole de stat Gro
peni și Nazîru, raionul Brăila.

După publicarea scrisorii, a răs
puns redacției conducerea, organu
lui tutelar al unităților respective.

Redăm mai jos răspunsul primit : 
„La începutul acestui an s-a ho- 

tărît ca în cursul trimestrului I să 
fie verificate toate S.M.T.-urile în ce 
privește modul de păstrare a utila
jului agricol, prelucrîndu-se în fie
care unitate, cu toți muncitorii, teh
nicienii și organele de conducere, 
constatările făcute cu ocazia acestor

controale și stabilindu-se termene de 
remediere a deficiențelor găsite. Cu 
toate acestea, unii conducători de 
S.M.T. nu au înțeles încă răspunde
rea ce le revine față de păstrarea 
mașinilor agricole, făcîndu-se vino- 
vați de lipsă 'de grijă față de avu
tul obștesc, fapt semnalat și în scri
soarea apărută în ziar.

în cazul S.M.T. Dăeni, este vorba 
de lipsă de răspundere din partea 
directorului Stan Ilie. De această 
neglijență se face vinovat și ser
viciul S.M.T. din cadrul Sfatului 
popular regional Dobrogea, care nu 
s-a sesizat de această stare de lu
cruri decît după apariția scrisorii în 
ziar.

Față de lipsurile semnalate și de 
constatările făcute ulterior s-au luat 
următoarele măsuri :

— Pentru că a neglijat timp înde
lungat transportarea utilajelor ve
nite prin dotare, directorul S.M.T. 
Dăeni a fost scos din funcție.

mînca la restaurantul direcției și 
de a folosi... toaleta rezervată 
celor „atotputernici“.

Filmul, care n-a putut depăși 
unele limite și formule confor
miste ce tiranizează cinemato
grafia americană, invită totuși la 
reflecție pe orice spectator, chiar 
dacă rezultatul n-ar fi decît o 
luare de cunoștință asupra me
canismului societății capitaliste, 
în care oamenii se împart în 
două categorii, „unii care iau și 
alții care se lasă luați” (cum spu
ne un personaj al filmului, vic
timă a mitului respectabilității 
morale a exploatatorilor).

Trista aventură a acestui mic 
funcționai e un prilej de a ilus
tra un șir de aspecte semni
ficative ale modului de viață 
capitalist. Filmul dezvăluie pu
treziciunea moralei burgheze, du
plicitatea persoanelor suspuse 
ale acestei lumi. Iată-1 pe mare
le director de la etajul 27 : pe 
de o parte, părinte de familie 
grijuliu, „onorabil“ ; pe de altă 
parte, crai fără scrupule, alegîn- 
du-și victimele dintre subalter
nele lipsite de apărare.

Omul mărunt, salariatul oare
care stă la discreția acestor „a- 
totputernici" ai banului. îndată

Bntr-o încăpere simplă, în jurul 
mesei, mai multe tinere dis
cută aprins. Obiectul discuției ? Cî

teva fire de bumbac așezate pe o 
placă din lemn lustruit și dat- cu lac 
negru. Firele albe, subțiri, par, pe 
fondul întunecat, nervurile de pe 
frunza unei plante puțin obișnuite... 
Nu, nu-i vorba de nici-un fel de 
plantă. Nici tinerele care discută atît 
de însuflețit nu sînt studente la fa
cultatea de științe naturale. Sîni 
muncitoare în sectorul filatură de la 
„Industria textilă"-Lugoj. Au venit 
aici pentru a învăța cum se face 
„lipirea“ corectă a firelor.

Tinerele muncitoare au adus, fie
care, cîte un mănunchi de fire lu
crate de ele. Dacă privești cu ochiul 
liber aceste fire, rar dacă le găsești 
vreun defect. Dar, așa cum se în
tâmplă uneori, apatențele înșeală.

— Firul acesta a fost lipit greșit 
— arată instructoarea. Priviți aici 1 
Are umflături, iar ceva mai în
colo gîtuiri. Noregularitățile aces
tea înseamnă tot atâtea ruperi la 
urzit și țesut.

Tinerele muncitoare se apleacă, 
curioase și grave, asupra plăcii lă
cuite. Se conving re.pede : e așa cum 
spune instructoarea. Pe fondul ne
gru intens, defectele de răsucit ale 
firului se văd distinct, întocmai ca 
la radioscopie. Alături, Elena Balaș, 
una dintre țesătoarele aflate de față 
cere o aplicație practică.

Fără prea multă vorbă instruc
toarea ia un nou fir de bumbac, îl 
scămoșează și apoi, cu mișcări a- 
nume încetinite, descompuse meto
dic, îl lipește. Operația e repetată 
cu răbdare de mai multe ori, pînă 
ce fala cere să încerce și ea 
din nou. De data aceasta degetele 
i se mișcă cu mai multă siguranță. 
Operația e aproape perfectă. Dar 
tânăra muncitoare mai încearcă o- 
dată și încă odată...

Elena Balaș nu e singura munci
toare care a învățat în ultimul timp 
să lipească fără defecte firele. Prin 
laboratorul improvizat al instructoa
rei au trecut aproape toate munci-

toarele din filatură. Ele s-au stră
duit să înlăture și alte defecte ce 
se mai iveau în producerea fire
lor : reducerea la minimum a pro - 
centului de scart (țevi cu bumbac 
încurcat), a firelor îngroșate de sca
me etc.

cțiunea de îmbunătățire con
tinuă a calității produselor se

desfășoară pretutindeni în întreprin
derea lugojană — în fiecare sector 
și secție, la fiecare loc de muncă. 
Ca în multe din întreprinderile noas
tre, a fost întocmit și aici un plan 
de măsuri în această privință. Zi 
de zi, prin străduința colectivului, 
aceste măsuri prind viață, se con
cretizează în țesături din ce în ce 
mai trainice, mai atrăgătoare.

Luni în șir s-a gîndit maistrul 
Francise Matheias cum s-ar putea 
înlătura neuniformitatea firelor pro
venită din depunerea scamelor în 
timpul procesului de fabricație. Sec
torul filatură a fost înzestrat în ul
timii ani cu mașini moderne, au 
fost montate de asemenea aspira
toare de scame și instalații de con
diționare a aerului. Cu toate aces
tea, mai rămînea un strat fin de 
scame pe mașini care, în timpul lu
crului, intrau în componența fire
lor, îngroșîndu-le neuniform. Munci
toarele aveau grija să înlăture sca
mele rămase pe piesele mașinilor 
cu ajutorul unor perii — operație 
greoaie care le lua din timpul pre
țios de muncă. De cîteva săptămîni 
problema a fost soluționată defini
tiv : maistrul Francise Matheias a 
conceput și elaborat, împreună cu 
inginera Ioana Vanță, un dispozitiv 
mobil de absorbție a scamelor, care 
funcționează pe principiul unui as
pirator obișnuit. Acum, filatoarele 
nu mai sînt nevoite să-și întrerupă 
lucrul pentru a curăța mașinile ; ca
litatea firelor și, odată cu acestea 
și a țesăturilor, s-a îmbunătățit sim
țitor.

Ajutorul de maistru Francise Mll- 
naresek din secția țesătorie e cu
noscut în întreprindere pentru fap-

tul că muncitoarele din schimbul 
său au, de regulă, cel mai mic nu
măr de defecte în țesăturile pe care 
le lucrează. Pentru rîvna lui deose
bită în producție, organizația de 
partid a hotărît, cu cîteva luni în 
urmă, să-i scurteze stagiul de can
didatură necesar intrării în partid, 
în adunarea generală, el a ară
tat cum înțelege 
tru îmbunătățirea 
selor : Partidul — 
ne cere nouă, 
tehnicienilor din economie, să dăm 
numai produse de un înalt ni
vel calitativ. Mi-am pus la inimă 
acest îndemn. M-am gîndit : lucrez 
într-o întreprindere textilă, dacă noi 
vom livra produse de calitate su
perioară, oamenii muncii vor avea 
îmbrăcăminte mai trainică, mai fru
moasă. Oricine dorește astăzi acest 
lucru. Putem să ne convingem de 
asta pe stradă, la teatru, în proprii
le noastre familii. în bună parte, 
depinde de noi ca oamenii muncii 
să se poată îmbrăca mai frumos...

E un punct de vedere colectiv. Și 
l-au însușit muncitoarele Ecaterina 
Jagone, Maria Weiseszer, Ana Pau- 
lescu, Iosefina Tomposto, Maria Le- 
pădatu, Elisabeta Chivu, maiștrii 
Niculae Lăzărel, Gheorghe Andrei și 
mulți alții care, prin rezultatele ob
ținute, se situează în fruntea între
cerii din fabrică.

Bn biroul mecanicului-șef al în
treprinderii se află un tablou 
vechi, în ulei, înrămat cam preten

țios. Pictorul anonim a încercat să 
transpună pe pînză o fabrică. Sea
mănă puțin cu fabrica în care ne 
aflăm. Și totuși parcă-i altceva... Tî- 
nărul inginer Ilarion Uță, care toc
mai ne explica cum va arăta în cu
rînd noua instalație de aer condi
ționat din țesătorie, proiectată de el, 
observă nedumerirea noastră și in
tervine :

— E un tablou vechi. De pe timpul 
cînd fabrica aparținea capitaliștilor, 
între timp, fabrica s-a mărit... Ta-

bloul nu mai are acum decît o va
loare documentară.

Muncitorii mai vîrstnici din între
prindere își amintesc că tabloul cu 
pricina se afla altădată atîrnat în 
biroul directorului capitalist, care 
mai avea prin împrejurimi și cîteva 
zeci de iugăre de 
tă, de sigur, nici 
tabloul prăfuit, cu 
cument tehnic" și 
lăcuit cu ajutorul căreia instructoa- 
rea, de care am vorbit la început, 
arată muncitoarelor cu mai puțină 
experiență din filatură cum să lucre
ze pentru a realiza fire de calitate 
superioară. Fără să vrei, ești totuși 
tentat să faci o asociere. în tabloul 
de care aminteam nu se vede nici 
un om, nici un fir de iarbă și nici 
un alt detaliu exterior. E prezentă 
doar clădirea din ziduri groase, în
tunecate, cu ferestrele ei simetrice 
(nu însă și îndeajuns de luminoase) 
și cu literele masive de pe fron
tispiciu oare indică cui aparținea fa
brica. Cine trudea în atelierele a- 
celea cu ferestrele ceva mai mari 
decît o carte poștală 7 Care erau 
condițiile de muncă 7 Ce fel de țe
sături producea fabrica 7 Cui erau 
ele destinate ? Tabloul nu te ajută 
să înțelegi nimic din toate acestea. 
Dar istoria, amintirile muncitorilor 
mai vîrstnici din întreprindere, păs
trează ceea ce pictorul a ignorat. în 
ateliere, se știe, muncitori și mun
citoare lucrau în condiții neome
nești. Ce fel de țesături producea 
fabrica ? Grosul produselor erau 
„ațica" și stămburile grosolane pen
tru sărăcime.

în anii regimului 
popular fabrica a fost mult ex
tinsă, secțiile au fost înzestrate 
cu mașini și utilaje moderne de 
înaltă productivitate. Lozinca în
tregului colectiv : Numai produse de 
bună calitate 1 Există în gestul ace
la simplu al muncitoarei cu mai 
multă experiență, în stăruința ei de 
a arăta și celorlalte muncitoare cum 
să lucreze ca să obțină fire de ca
litate superioară, ceva din dinamica 
vie a tablourilor zilelor noastre — 
lupta unor oameni liberi, stăpîni pe 
soarta lor, pentru făurirea propriei 
lor fericiri, a bunăstării întregului 
popor.

Pentru același fapt a fost sancțio
nat și dispecerul conducerii centrale 
a Stațiunilor de mașini și tractoare, 
Ionel Petrescu, care a răspuns în 
acea perioadă de regiunea. Dobro
gea.

— A fost sesizat Comitetul exe
cutiv al Sfatului popular regional 
Dobrogea asupra, lipsurilor manifes
tate în cadrul Serviciului regional 
S.M.T. în privința îndrumării și con
trolului S.M.T.-urilor din regiune, 
cerîndu-se sancționarea celor vino- 
vațl. S-a recomandat sfatului popular 
regional să prelucreze cu toți condu
cătorii stațiunilor de mașini și trac
toare din regiune cazul petrecut la 
S.M.T. Dăeni“.

în răspunsul trimis redacției, Co
mitetele raional și orășenesc de par
tid Brăila ne-au comunicat că de a- 
celeași lipsuri se fac vinovate și con
ducerile G.A.S. Gropeni și Nazîru, 
care nu au luat măsuri pentru ri
dicarea la timp a mașinilor și a în
grășămintelor.

O vină poartă și conducerea sta
ției C.F.R. Brăila-Port, care nu a se
sizat organelor competente faptul că 
pe rampa gării stau, de luni de zile, 
mașini agricole și îngrășăminte chi
mice.

Directorii gospodăriilor de stat în 
cauză au fost criticați de biroul co
mitetului raional de partid pentru 
neglijența de care au dat dovadă. 
. Comitetul orășenesc de partid 
Brăila a luat măsuri pentru îndru
marea și controlul depozitării măr
furilor în gara-port.

o mare companie de asi
gurări din New York, unde lu
crează peste 31.000 de amploa- 
iați răspîndiți de-a lungul a zeci 
de etaje și transportați cu nume-, 
roase lifturi, în acest angrena) 
complicat, există o rotiță care în
deplinește și un rol aparte. E 
vorba de unul din funcționari, 
care cedează, după orele de bi
rou, apartamentul lui de burlac 
superiorilor săi, pentru fugare în
tâlniri amoroase, extraconjugale. 
Pe temeiul afeestui „serviciu“ or
ganizat după un „calendar" pre
cis și minuțios, micul funcționar 
urcă treptele ierarhiei de la eta
jul 19 pînă la etajul 27 unde se 
instalează în biroul luxos și ae
rat de adjunct al directorului. A- 
ceasta ar fi, foarte schematic, li
nia pe care-i construită acțiunea 
filmului creat de regizorul Billy 
Wilder.

Micul funcționar fără perspec
tive, anexă a unei mașini de 
calculat într-un imens birou cu 
sute de asemenea mașini, cu 
viața lui care urmează un orar 
automat, într-o cadență de me
canism, cu reflexe de lucru bine 
condiționate, este supus unui a- 
devărat șantaj și silit să-și ofe
re mereu apartamentul, punîn- 
du-se uneori în situații dintre cele ce o secretară sau un funcționai 
mai degradante. Din instinct de 
auto-apărare și „încurajat“ de 
perspectiva avansării, acceptă 
fără împotrivire și fără demni
tate.

Și_ iată-1 Intrat într-un teribil 
cerc vicios din care nu se va 
putea rube decît în momentul în 
care va renunța de a mai face 
„servicii", cînd își va descoperi 
personalitatea, cînd va avea cu
rajul de a fi el însuși de a-și 
maniie»sta propria lui voință, de 
a nu mai fi un om „programat“, 
în marele angrenaj perfecționat 
care exploatează nu numai mun
ca dar și dragostea și demnitatea 
umană.

O experiență zguduitoare îl 
face să vadă clar rolul mizera
bil pe care l-a jucat și îl deter
mină să devină „un om", să pă
răsească imensa colivie cu neon, 
aer condiționat, mase plaetice, 
să renunțe la privilegiul de a

refuză să mai fie complici ai ne
cinstei, ai imoralității, ei vor fi 
cancediați fără milă. Bunul plac 
dictează deopotrivă avansarea 
unui funcționar sau asvîrlirea lui 
în stradă. Și astfel, organizarea 
în etaje suprapuse a companiei 
de asigurare devine simbolul 
unei ierarhii sociale strivitoare 
pentru cei „de jos“.

Lucrat cu mînă sigură de ma
estru, filmul are o mare densi
tate psihologică, nu face abuz 
de dialog, se desfășoară într-o 
mișcare dinamică și fluidă, cu 
fină dar incisivă ironie și amă
nunte pline de adînci rezonanțe. 
Pe' deasupra, este admirabil inter
pretat de actorii Fred Mac Mur
ray în rolul directorului, de Jack 
Lemmoa în rolul funcționarului și 
de subtila Shirley Mac Laine, în 
rolul extrem de întins și dificil 
al eroinei principale.

VICTOR ILIU

FL. AVRAMESCU

19; 21,15).
21), Gh. 

13,30; 15,15; 17; 19; 21), 
G. Coșbuc (15; 17; 19; 21). APARTAMEN
TUL — cinemascop : “ .................. "

14: 17; 19,30; 22), ~
14; 16,30; 19; 21,30), 
18; 20*30), Grădina 
Stadionul Dinamo 
(9; 11,30; 14; 16,30; 
VINĂ ? rulează 
le Magheru (10,15;
21), I. C. Frimu (10; 12; 15; 17; 
Libertății (10; 12; 14; 16,30; 18,30 
dină 20,30). MAI TARE CA URAGANUL 
rulează la cinematografele V. Alecsandri 
(15; 17; 19; 21), Lumina (rulează în con-

• tlnuare de la orele 10 pînă la orele 14,

In orașele Oradea, 
Șimleu și Beiuș din re
giunea Crișana s-au 
deschis de curînd noi 
secții și unități de de
servire a populației. 
Pînă la sfîrșitul trimes
trului II urmează să se 
deschidă alte 36 de uni
tăți asemănătoare, în 
care se vor executa lu
crări de croitorie, tri-

cotaje, broderii, repara
ții de instrumente mu
zicale, ceasuri etc. în a- 
fară de acestea, în pre
zent sînt în curs de fi
nisare 4 complexe de 
producție care cuprind 
între 8—14 secții 
vor executa 
servicii pentru 
lație.

Ca urmare a

după-amlază 16; 18,30; 20,30), Floreasca
(16; 18; 20). PROFESIUNEA DOAMNEI 
WARREN : Grădina Elena Pavel (orele 
20). AL II-LEA FESTIVAL INTERNA
ȚIONAL MUZICAL „GEORGE ENESCU“ 
- LA GRANIȚA A DOUA OCEANE ru
lează la cinematograful Maxim Gorki 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30).
POST-RESTANT : Central (9.45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Miorița (9,30; 11,45; 14;
16,30; 19; 21,15), B. Delavrancea (11;
16, 18; 20), Arta (11; 15,30: 18; 20,30).
PRINCIPIUL SUPREM ; Victoria (10; 12; 
15; 17; 19; 21). FILME DOCUMENTARE 
rulează la cinematograful Timpuri Noi în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 
21. PROGRAM SPECIAL PENTRU CO
PII : 13 Septembrie (10; 11,15). ENRICO 
CARUSO : 13 Septembrie (12,15; 15;
17; 19; 21). DUPA DOI IEPURI ; Tinere
tului (16; 18,15; 20,30), 8 Martie (15; 17; 
19; 21). ÎNTRE DOUA IUBIRI ; înfră
țirea între popoare (15; 17; 19; 21). Alex. 
Sahia (10; 12; 14; x6,30; 18,30; 20,30 - gră
dină 19,45). CER SENIN : Cultural (16; 
18; 20). ÎN NOAPTEA DE AJUN rulea
ză la cinematograful Alex. Popov (10; 
11,50; 13,40; 15,30; 17,20; 19,10; 21). DEPAR
TE DE PATRIE : Grivița (15; 17; 19; 21). 
ULTIMUL MEU TANGO : Flacăra
(15,39; 18; 20,30). EXPRESUL DE SEA
RA : V Roaită (15; 17; 19; 21), Lucea
fărul (15; 17; 19; 21). MILIONUL : 
Unirea (15; 17; 19; 21 — grădină 20). 
Munca (16; 18,15; 20,30). CETATEA HUR- 
RAMZAMIN : Popular (15; 17; 19; 21). 
ARME ȘI PORUMBEI ; T. Vladtmirescu 
(15: 17; 19), C-tin David (15,30; 18; 20,30). 
ÎNOTĂTORII ; Moșilor (16; 18 — grădi
nă 20), 16 Februarie (16; 18; 20). ULTIMA 
REPRIZA : Donca Simo (15; 17; 19; 21), 
N. Bălcescu (10; 12; 16; 18,15; 20,30). CINCI 
ZILE ȘI CINCI NOPȚI rulează la cine
matograful ■ M. Emlnescu (16; 18,15; 20,30). 
ROSITA : Ilie Pintllle (16; 18; 20). GAR
DIANUL rulează la cinematograful G. 
Bacovla (15; 17; 19; 21). CASA SURPRI
ZELOR : 39 Decembrie (16; 18; 20), 8 Mai 
(15; 17; 19; 21). CURSA DE 100 KILOME
TRI rulează ta cinematograful Aurel 
Vlaicu (15; 17; 19; 21). VALS PENTRU 
UN MILION — cinemascop : Grădina T. 
Vladimirescu (20). HANUL DIN SPES
SART : V. Roaită (10; 12 — grădină 20,30). 
S-A INTlMPLAT ÎN ZIUA SOLSTIȚIU
LUI : Olga Banele (15,30; 18; 20,30). CA-

dezvol-

tării unităților de pro
ducție și de deservire a 
populației, cooperati
vele meșteșugărești au 
executat de la începu
tul anului și pînă acum 
un volum de lucrări 
pentru populație, a că
ror valoare întrece cu 
2.300.000 lei pe cea din 
perioada corespunză
toare a anului trecut.

chestra Casei Centrale a 
dusă de Ionel Lăzărescu. 
Ultimele știri.

RADIO, sîmbătă 12 mal 
rilor — orele 9,00 — I • 
toare — orele 10.20 — I o ______
marile orchestre — orele 11,03 — I o Din 
cîntecele constructorilor comunismului
— orele 12.55 — II • Muzică populară 
romînească — orele 13,05 - I ® Muzică 
simfonică — orele 14,30 - II « Din fol
clorul popoarelor — orele 15,30 - II o 
Fragmente din opera „Cavaleria rusti
cană“ de Mascagni — orele 16.30 — II o 
Cîntă orchestra „Făgețeana“ a Casei de 
cultură din Făget (Banat) — orele 16.45
— Io însemnări de reporter — orele
17.30 — II o Program muzical pentru 
fruntașii în producție — orele 18,00 — I 
® Melodii populare romîneștl — orele
18.30 — II • Programe muzicale alcă
tuite de ascultători — orele 19.30 — II • 
Cvartetul în re minor de Smetana — 
orele 19,42 — Ie Album de romanțe — 
orele 20,40 — Ie Melodii de estradă — 
orele 21,45 — II o Seară do muzică de 
cameră — orele 22,30 — II o Muzică de 
Respighi șl Roussel — orele 23,10 — I o 
Muzică de dans — orele 23.15 — II.

CUM VA FI VREMEA ?
Timpul probabil pentru zilele de 13, 14 

și 15 mal : Vreme instabilă. Relativ răco
roasă. Cu cer schimbător. Ploi locale sub 
formă de averse însoțite de descărcări 
electrice vor cădea în toate regiunile ță
rii, fiind mai frecvente în Ardeal și în 
nordul Moldovei. Vînt potrivit din secto
rul nordic. Minimele vor fi cuprinse în
tre 3 și 13 grade, iar maximele între 12 
și 22 de grade.
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încît acum dispoziti-
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FIRUL PRINCIPAL

panou.

STILUL COLECTIV Pe aeroportul Baneasa.

DIN ACTIVITATEA CERCULUI

LITERAR pn-ar ii avut

Marin Șerban, secretarul organi
zației de bază de la sculărie, a 
fost chemat la comitetul de partid.

— Șerbane, i-au spus cei din co
mitet, vrem să formăm un colectiv 
care să analizeze situația de la 
transporturi. Nu ne place cum merge 
treaba acolo, nu ne place nici cum 
lucrează secretarul. Sînteți patru, 
răspunzi de colectiv.

Lui Șerban nu prea i-a convenit.
— Păi am o grămadă de treburi 

în organizația mea, ar fi vrut el să 
spună. Credeți că la mine totul 
nerge ca pe roate î Și ce fac cu 
roducția mea personală?
însă cei din comitet își cunosc 

omul. Știau că pe Șerban, exigent 
mereu îl nemulțumește cîte ceva, 
dar știau și că organizația de la 
sculărie merge bine.

— Lasă, lasă, au adăugat ei, îna
inte ca Șerban să apuce să spună 
ceva. O să te descurci tu. Gînde- 
ște-te mai bine la sarcina asta. Aici, 
la uzinele „23 August“, avem 55 de 
secretari de organizație de bază și 
nu vrem ca măcar unul să fie sub 
nivelul ce se cere unui secretar. O 
să te descurci tu.

A doua zi, nu mult după orele pa
tru dimineața, Șerban s-a trezit din 
somn.

bru al biroului organizației de bază 
trebuie ajutat în rezolvarea unei 
sarcini cu care se descurcă mai 
greu, apoi e un concurs de inovații 
la oare comitetul sindical vrea să 
atragă mulți participant!, matrițeria 
face un nou tip de formă pentru 
turnarea anvelopelor de tractoare, 
atît de necesare agriculturii socia
liste... Valuri, valuri, mărunțișuri 
zilnice și sarcini de căpetenie, va
luri, valuri, care se vor suoceda 
de-a lungul unei zile de mun'că și 
pe care secretarul le va primi piep
tiș, cu bună dispoziție, înotînd voi
nicește spre țelul principal, pe care 

vede în zare.

ÎN ZORI...

E un obicei pe care l-a deprins 
la vînătoare. Se trezește la ora 
cînd prin bălți începe să se audă 
fîlfîitul rațelor sălbatice. Capul îi 
este atunci foarte limpede, simte 
cum crește în el uq aflux de forțe 
proaspete, se gîndește la ce are de 
făcut în acea zi. Căci ce n-are de 
făcut un secretar de organizație de 
bază ? Și totuși trebuie 
să nu te lași abătut de 
principale...

Abia a intrat în hală 
sosit diriginta școlii serale. A adus 
un caiet cu situația școlară a tine
rilor de la sculărie. Carnetul lui 
Șerban, plin cu însemnări despre 
producție și despre sarcinile cu
rente, se îmbogățește acum cu si
tuația absențelor și a notelor ; mîi- 
ne, la ședință, cîțiva utemiști se vor 
bucura auzind că sînt lăudațl, iar 
alți cîțiva vor cam transpira, cău- 
tînd „cauzele" care-i fac să nu în
vețe. Cineva vine să-i ceară sfatul 
într-o chestiune personală, un mem- 

eo

să ai grijă 
la sarcinile

că, iată, a

în liniștea zorilor, acasă, secre
tarul organizației de bază se gîn
dește la sarcinile de căpetenie. A în
vățat pe dinafară cuvintele dintr-un 
manual tehnic : „Sculăria este ini
ma uzinei. După cum lucrează o 
sculărie se poate aprecia felul cum 
lucrează întreaga întreprindere, de
oarece sculele sînt uneltele cu care 
se prelucrează toate piesele...“. în 
mai puțin de un an de la reorga
nizarea ei, sculăria a primit pentru 
S.D.V. 45 de mașini noi, de înaltă 
tehnicitate. Iar acolo unde e vorba 
de cifrele de performanță ale fie
cărei mașini, secretarul organiza
ției vede, îndărătul lor, performan
țele oamenilor.

Mașina de rectificat filet a adus 
schimbări în viața Măriei Robu, 
membră a biroului organizației de 
bază. Ea lucrase înainte pe o ma
șină obișnuită. Pe cine să pui la 
mașina nouă ? Șeful sculăriei, îm
preună cu secretarul, s-au gîndit la 
Maria Robu. — N-o să fac față, o 
să mă compromit, i-a spus ea lui 
Șerban. Pune pe altcineva !

Șerban are un fel al lui de 
uita la om : îl privește drept, 
îi cercetează ochii pe rînd, 
tează trăsăturile feței,

pretențioasă,
vele ,>parcă-s brațele lui". Fotogra
fia lui se află la panoul fruntași
lor, dar și aci secretarul organiza
ției de bază a ținut să fie prezent 
spiritul modern al tehnicii noi.

— N-aș vrea ca panoul și gazeta 
noastră de perete să semene cu 
oricare altele, le-a spus el cîtorva 
ingineri. Să găsim ceva nou, la ni
velul sectorului.

în hala parchetată a sculăriei au 
apărut, înalte cît un om, stînd în pi
cioare, un micrometru și un compa
rator, arătoase amîndouă și purtînd 
articole și fotografiile fruntașilor. 
Acolo, pe panou, fotografiile sînt de 
aceeași mărime și aliniate la mili
metru, dar în viață posesorii chipu
rilor respective sînt foarte diferiți și 
numai secretarul știe cît a avut de 
lucru cu unii, pînă să-i vadă acolo, 
la

Colectivul Teatrului de tineret 
și copii întreprinde un turneu :în 
numeroase localități din țară. Ar
tiștii vor prezenta între 26 mai- 
29 iulie piesele „Pigulete -ț- 5 fete" 
de Constanța Bratu și „De Pretore 
Vincenzo" de Eduardo de Filippo 
la Petroșeni, Lonea, Petrila, Lu
pani, Tg. Jiu, Timișoara, Oradea, 
Cluj, Cîmpia Turzii, Brașov, Bră
ila, Galați, Iași, Roman, Bacău, 
P. Neamț, Bicaz și altelé.

Teatrul va prezenta de aseme
nea spectacole pe litoral.

în cadrul turneului început la 
25 aprilie și care va continua pînă 
la 2 iunie artiști ai Teatrului „C. 
Nottara" prezintă pentru oamenii 
muncii din Ploiești, Brașov, Cluj, 
Tg. Mureș, Reșița, Hunedoara, Si
biu, Focșani, P. Neamț, Roman, 
Iași și alte localități spectacole cu 
piesele „De partea cealaltă" de 
A. Barianov și „Ciocîrlia" de J. 
Anouilh.

HORTENSIA MASICHIEVICI Țărancă
(Lucrare din expoziția „Luna gravurii")

a se 
apoi 
scru- 

aruncă o 
căutătură și peste capul omului, ca 
și cînd acolo, dincolo de om și de 
vorbele lui, s-ar afla ceva ce nu
mai el, secretarul, vede în acel mo
ment. Și așa și era : Maria Robu, 
cunoscîndu-și puterile, știa precis 
că nu va putea face față ,1a ase
menea mașină, pe cînd Șerban, as- 
cultînd-o, o și vedea lucrînd. îndă
rătul Măriei Robu care vorbea era 

alta, cea viitoare, 
despre care ea 
nu aflase încă. — 
E imposibil să nu 
reușești, i-a spus 
secretarul. Noi toți 
o să te ajutăm. O 
să-ți traducă un 
inginer cartea de 
funcționare a ma
șinii. Nu se poate 
să dai îndărăt.

Și Robu, cam 
mititică, și-a pus 
la picioare o lă
diță.. ca să poată 
ajunge comod la 
dispozitivele ma
șinii. Treptat, s-au 
topit temerile mai
strului și apoi și 
cele ale Măriei : 
un colectiv care 
a analizat în mai 
multe unități ine
lele filetate a sta
bilit că acelea 
ale lui Robu sînt 
cele mai bune.

Cam la fel, Con
stantin Iordan, a- 
jutat de o ingineră 
membră de par
tid, a învins atît 
de bine timidita
tea pe care i-o 
inspira o mașină

— Cu un an și ceva în urmă, po
vestește Șerban, la o analiză mai 
amănunțită, biroul a stabilit că din 
73 de membri de partid, numai 45 
puteau fi numiți cu adevărat frun
tași ; ceilalți, nu că
voință, însă nu erau îndeajuns de 
experimentați. Biroul i-a repartizat 
pe fruntași să-i ajute pe cei rămași 
în urmă. Pînă la sfîrșitul lui 1981, 
dintre cei 73 de membri de partid 
au ajuns fruntași 66, iar acum extin
dem sistemul la o serie de utemiști 
și la alți tovarăși.

Este de prisos să mai spunem că 
membrii biroului, în frunte cu Șer
ban, sînt toți fruntași în producție. 
Așa cum s-a văzut în cazul Măriei 
Robu, lucrul s-a obținut nu prin 
crearea unor condiții aparte, ci dim
potrivă, prin faptul că ei au preluat 
puncte-cheie dintre cele mai difi
cile. Rolul organizației, ca înainte- 
mergătoare a progresului tehnic, 
n-ar fi putut să fie asigurat fără 
acea forță miraculoasă și totuși 
foarte obișnuită care se numește 
munca în colectiv. Planul lunar al 
organizației e întocmit, prin rotație, 
de cîte doi membri ai biroului, care 
îl supun discuției în birou ; la 
început Șerban era un fel de al 
treilea membru, „neoficial“, dar a- 
cum fiecare om din birou știe cum 
să întocmească planul. Pentru stu
dierea celor mai importante proble
me ale sculăriei, organizația de 
bază formează diferite colective 
compuse din membri și nemembri 
de partid. în problemele calității 
acționează permanent un colectiv 
alcătuit din trei oameni, iar pentru 
unele probleme speciale ale cali
tății s-a format un colectiv tempo
rar de 27 de oameni, subîmpărțiți 
în grupe. Nu de mult, am asistat 
la o ședință în care trei tovarăși 
au prezentat studiul lor colectiv a- 
supra ritmicității ; alt colectiv se 
îngrijește de planul pentru însușirea 
tehnicii noi. Colectivele — nu le-am 
înșirat pe toate — cuprind fiecare 
cîte un membru al biroului, iar se
cretarul, în zori, cu carnetul în mînă 
se întreabă pe care ar'fi măi binô 
să-l controleze și să-l ajute în 
acea zi.

Și iată că în mijlocul acestei ac
tivități tumultuoase — n-am pomenit 
nici toate sarcinile pe linie de pro
ducție, n-am amintit munca pentru 
educația comunistă, pentru buna 
pregătire a candidaților care vor 
deveni membri de partid, n-am vor
bit despre grija secretarului pentru 
a învăța și a citi, și am lăsat de o 
parte criticile» pe care le primește 
din cînd în cînd Șerban de la co
mitetul de partid pentru că a scă-

SERGIU FĂRCĂȘAN

în ultimul timp, activitatea 
cercului literar „Al. Vlahuță" de 
pe lîngă casa de cultură din Tr. 
Severin s-a îmbunătățit. Condu
cerea cercului a inițiat cîteva de
plasări în raionul nostru și în alte 
raioane. Membrii cercului, în cea 
mai mare parte tineri, au stat de 
vorbă cu colectiviștii, s-au inte
resat de viața și munca lor, in- 
spirîndu-se pentru poezii, schițe, 
reportaje. Aproape săptămînal 
cercul literar organizează emisi
uni literare transmise la stația de 
radioficare din oraș, în cadrul că
rora sînt prezentate lucrări axate 
pe probleme specifice orașului 
nostru. De pildă, o asemenea 
emisiune intitulată „Uzina noas
tră" prezenta ascultătorilor efor
turile susținute ale muncitorilor 
de la Uzinele mecanice pentru 
îndeplinirea planului, calitate su
perioară a produselor, reducerea 
prețului de cost etc.

Cercul literar se străduiește să 
atragă la ședințele sale de lucru 
pe acei tineri din întreprinderi 
care manifestă interes pentru li
teratură, îndrumîndu-i. Ziarul lo
cal „Drumul Socialismului" a pu
blicat numeroase 
membrilor cercului

Care va sa zzca, trebuie să începem 
cu cele două scoabe. Care scoabe ? 
Stați că m-am răzgîndit. începem cu 
vagonul nr. 1399230. în ziua de 10 
aprilie 1961 (luna trecută s-a împli
nit un an), acest vagon a fost încăr
cat de întreprinderea forestieră 
Vatra Dornei cu cherestea. Destina
ția: IPROFIL-Arad.

Și scoabele ? Cînd apar ? Puțintică 
răbdare, apar și ele. Să ajungă mai 
întîi 
Uite

vagonul în stația Ilva Mică, 
c-a ajuns. Impiegatul :
Ce-i cu scoabele astea ? S-au 
din sudură. Nu putem da liberrupt 

vagonului. Periclitează circulația.
— O periclitează — a zis și șeful 

stației.
S-au sudat scoabele și vagonul a 

pornit iar la drum. A ajuns și la 
Arad.

— Am venit să ridic cheresteaua 
— a zis delegatul IPROFIL-ului.

— O ridici, dar fără 30 de lei nici 
spus cei de la

lucrări ale 
nostru.
BÄGHINAARISTICÄ 

corespondent voluntar

MANIFESTĂRI CULTURAL

EDUCATIVE ALE ELEVILOR

între 6—12 mai la Grupul șco
lar poligrafic „Dimitrie Marines
cu" din Capitală s-au desfășurat 
o serie de manifestări cultural- 
educative, devenite o tradiție a 
școlii. Anul acesta ele sînt închi
nate celui de-al VIII-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studen
ților.

Programul a inclus manifes
tări artistice prezentate de elevi 
ai școlii, un simpozion cu tema 
„Știința și tehnica în slujba pă
cii", deschiderea unei expoziții 
„Din realizările poporului nos
tru sub conducerea partidu
lui" și a unei expoziții cu lu
crări executate în cadrul instrui
rii practice și a cercurilor de 
elevi, întîlniri cu oamenii de artă 
și cultură, vizionarea unor spec
tacole, vizitarea unor întreprin
deri din Capitală, Turul Bucureș- 
tiului cu autocarul, manifestări 
sportive etc.

să nu te gîndești, au 
stație.

— Pentru ce ?
— Au fost sudate 

Știi ce-i aia scoabă ? 
de fier îndoită.

— Și ce mă interesează pe mine ? 
Materialul călătorește pe răspunde
rea predătorului. Există lege.

— Există, nu există, cheresteaua 
n-o ridici. Trag vagonul pe linia 
moartă și, pe deasupra, o să mai 
plătiți și locație> ,Cu C.F.R.-ul nu te 
joci !

Delegatul, știind că IPROFIL-ul 
avea nevoie de cherestea, a băgat 
mîna în buzunar, a scos 30 de lei 

,și și-a luat marfa. După o bucată 
de vreme, delegatul și-a adus ^min
te că a dat 30 de lei de pomană. A 
trimis o adresă întreprinderii fores
tiere Vatra Dornei : „Trimiteți-ne 
urgent 30 de lei!".

I. F. Vatra Dornei a trimis 30 de 
lei și a continuat să prelucreze lemn 
mai departe. Dar, într-un birou, s-a 
găsit un isteț care, cică, are grijă de 
banii întreprinderii. Așa că a trimis 
o adresă IPROFIL-ului : „Pentru ce 
v-am trimis 30 de lei ?“

Și IPROFIL-ul are un isteț al lui, 
așa că a răspuns : „Pentru cele două 
scoabe".

Istețul 1 către istețul 2 : 
scoabe ?“ Istețul 2 către istețul 1 : 
„Scoabele care au fost sudate la 
vagon". Istețul 1 către istețul 2 : 
„Noi n-avem vagoane, avem cheres
tea“. Istețul 2 către istețul 1 : „ 
trimis-o cu vagonul și vagonul 
avut două scoabe sudate prost".

Istețul 1 consumă el hîrtie, dar.

două scoabe. 
Iaca o bucată

are și logică : „De ce nu le-a sudat 
bine C.F.R.-ul ? E vina lor".

Se vede treaba că istețul 2 e mai 
puțin isteț, așa că a răspuns mai 
tare : „Ceartă-te cu C.F.R.-ul, nu cu 
mine. Cere-i lui cei 30 ' ~ '
lasă-mă în pace".

O treabă începută 
pînă la capăt. Așa că 
s-a lăsat păgubaș. Hîrtie, cită vrei. 
Mașini de scris, la îndemînă. Ștam-

de lei și mai

trebuie dusă
istețul 1 nu

FOILETON

pilă, ștampilă. Așa că a scris stației 
Ilva Mică : „Vă rugăm să ne trimi
teți cei 30 de lei pe care i-ați luat 
de la IPROFIL-Arad pentru cele 
două scoabe sudate". „Care 30 de 
lei ?" „Chestia cu scoabele. Vinovat 
e C.F.R.-ul, nu noi". „Aha, noi însă 
nu vă putem rezolva. Nu avem ges
tiune. Adresați-vă regionalei Timi
șoara“.

Istețul nostru demult avea un 
ghimpe pe Timișoara. A trecut odată 
pe acolo cu trenul și nu l-a salutat 
șeful gării. Așa că i-a luat tare: „Am 
plătit 30 de lei de pomană. Vagonul a 
avut defect. Nu încărcătura. Resti
tuai banii cît mai urgent, înțeles ?"

Dacă hârtia asta cădea pe mîna 
unui om cu scaun la cap, nu mai 
urma ce urmează. Conflictul se stin
gea definitiv. Dar pe lumea asta mai 
există și birocrați. Poftiți o mostră ! 
„Noi n-am încasat nici o sumă de la 
dumneavoastră“. „Ba ați încasat de 
la IPROFIL-Arad și noi le-am achi
tat lor". „Așa da. în acest caz, cereți 
IPROFIL-ului Arad o împuternicire 
că vă putem achita dvs“.

Urmează adresa istețului 1 către 
istețul 2 de la Arad : Ultimul se în
duioșează după o a treia adresă a 
primului și-i trimite împuternicirea. 
Birocratul de la Timișoara, intrat 
în posesia împuternicirii, s-a pus „pe 
lucru": „Am primit împuternicirea, 
dar lipsește chitanța în original".

Istețul 1 trimite alte adrese, nu se 
știe pe unde, și face rost și de chi
tanța în original. Ii scrie birocratu
lui : „Vă trimitem alăturat chitanța 
în original. Așteptăm cei 30 de lei. 
P.S. îmi place metoda ta de lucru ! 
Ce bine ne-am înțelege noi doi dacă 
am fi la aceeași întreprindere“.

Birocratul Timișoarei răspundej 
„Totul e în regulă. însă prezenta ă- 
dresă nu vă dă dreptul să încasați 
această sumă. Pentru orice informa
ții suplimentare vă rugăm să vă a- 
dresați serviciului financiar regional. 
P.S. Și mie îmi place cum lucrezi, 
ce școală ai ? Nu vrei să-ți faci 
transferul la noi ?"

Iată odiseea adreselor purtate în
tr-un an de zile între cei doi isteți 
și un birocrat în legătură cu cei 30 
de lei.

L-am vizitat pe istețul 1 și i-am 
pus întrebarea :

— Spune-mi, rogu-te, la sfîrșitul 
anului financiar, cum ați justificat 
în acte cei 30 de lei pe care i-ai 
plătit de pomană ?

— Păi, e o sumă infimă. I-am tre
cut la pierderi.

— Și dacă, pînă la urmă, colegul 
dumitale de la Timișoara calcă în 
gura lăcomiei și-ți trimite banii, cum 
îi justifici la sfîrșitul anului ?

— îi trec la profit !
E o chestie...

NICUȚĂ TÄNASE

(Continuare în pag. IV-a)

Jupp constitu
ia fără îndo
ială o excepție în 

cadrul „miracolului 
economic“ săvîrșit 
de Bonn. De nouă 
luni încheiate era 
șomer. Faptul l-ar 
fi putut mira doar 
pe acela care nu 
știa că Jupp fusese 
trecut pe lista nea
gră a Uniunii 
dustriașilor. 
acea listă 
cei bănuiți 
„roșii“.

Dar de ce era socotit Jupp „roșu“ ? 
Fiindcă omul își exprimase într-un rînd 
bănuiala că mobila cumpărată în rate 
și ridicată apoi de la cumpărător pen
tru neplata la timp a ratelor nu ar fi 
dusă la magazinele cu mobilă, de oca
zie, ci ar fi recondiționată, lustruită și 
vîndută apoi drept mobilă nouă. Jupp 
era convins că la fel se înfîmplase și 
cu mobila lui și-și pusese în gînd să 
dea în vileag cu orice preț potlogăria.

Pînă la urmă încăpăfînarea lui Jupp 
Haskel a tos' fatală familiei sale. A- 
junseseră cu toții în pragul celei mai 
negre mizerii cînd Jupp se văzu 
nevoit să-i făgăduiască, în sfîrșit, so
ției sale că va renunța la rolul pe 
care și-l asumase singur de defectiv, 
judecător și executor judecătoresc tot
odată.

O vreme lucrurile au mers normai. 
Totuși Lorchen, soția sa, începuse să-și 
dea seama că veselul ei Jupp își pier
duse aerul lui de ștrengar și devenise 
un om posac.

Intr- ■> bună zi. soții Haskel își luară 
bă'ețelul și porniră la plimbare spre 
marginea Düsseldorfului. Împingînd pe 
rînd la cărucior, mergeau agale spre 
Ruinenl erq — un nou monument is
toric al orașului, apărut în urma cum
plitelor bombardamente.

In timp ce împingeau senini la căruț, 
cei doi soți își admirau, ca de obicei, 
odrasla, zîmbindu-i și alinlînd-o cu fot 
felul de vorbe de răsfăț. Exista totuși

in- 
lar pe 
figurau 
c-ar fi

Jahn Kaplovitz (născut în anul 1909) aparține generației mai 
vîrstnice de scriitori progresiști germani. în 1933 el a emigrat din 
Germania hitleristă în Cehoslovacia, apoi în Elveția și Anglia. După 
război, s-a înapoiat în Republica Democrată Germană, consacrîndu-și 
talentul descrierii vieții clasei muncitoare germane.

Kaplovitz este autorul a numeroase versuri, cîntece, schițe și 
povestiri. Opera lui cea mai reprezentativă este romanul intitulat 
„într-un ceas bun, PiddleIn anul 1955 i s-a decernat premiul pen
tru literatură al Uniunii sindicatelor libere germane.

Povestirea pe care o publicăm mai jos — a cărei acțiune se 
petrece în Germania occidentală — este inspirată de protestul oame
nilor simpli față de politica militaristă a revanșarzilor de la Bonn 
și de încercările lor de a înarma noul Wehrmacht cu arma atomică.

JAHN KAPLOVITZ

ceva nelămurit, care parcă îi stingherea. 
Potolitul și resemnatul Jupp nu era 
cel din totdeauna. Credincioasa lui 
sojie își dădea limpede seama că liniș
tea lui este numai aparentă și că, de 
fapt ascunde un mare zbucium. Mai 
bine ar face să spună ce avea de spus 
și să nu se mai prefacă. Lui Lorchen 
nu-i plăcea de loc să-l știe pe bărbaf-su 
un butoi cu pulbere care nu mai ex
plodează odată și-l aștepta cu nerăb
dare să izbucnească.

eodată, Jupp fu parcă electrocu
tat: In zare, pe șosea; unde se 

făcea un drum lateral, se deslușeau... 
atelierele fabricii de mobilă.

Cum de nu se gîndise înainte la 
asta 1 Era tocmai locul unde avea să 
dea neapărat de firul potlogăriei care-l 
obseda.

Lorchen băgă imediat de seamă 
schimbarea petrecută cu bărbatul ei. 
Ochii îi străluceau, pasul îi era mai 
apăsat, mîna lui i-o strînse mai puter
nic pe a ei.

Luni dimineața, sofii Haskel se îm
brăcară la repezeală de parcă s-ar fi 
grăbit să plece la lucru. Jupp luă

cufia de aluminiu 
cu tartinele pregă
tite de nevastă-sa, 
termosul cu cafea 
și servieta și, amîn- 
doi, coborîră re
pede scările. Jupp 
își duse în brațe 
băiatul pînă la pri
mul colț. Lorchen 
nu-l întrebă nimic 
despre planurile lui. 
La colț se' despăr
țiră — o sărutare, o 
sfrîngere de mînă 
și Jupp se făcu ne
văzut.

Autobuzul Solingen-Remscheid pleca 
din oră în oră. La locul unde drumul 
lateral întîlnea șoseaua nu era stație ; 
muncitorii, însă, ca să economisească 
timp, săreau din mers, cu acordul facit 
al șoferilor.

Jupp sări și el și porni semeț în în- 
fîmpinarea șuvoiului de mașini. Trebuia 
să traverseze șoseaua, cu foate că 
trecerea pietonilor era interzisă.

Pe asfaltul neted ca o oglindă go
neau una după alfa mașini, autoca
mioane, autobuze. Se năpusteau cu 
toatele asupra pietonului singuratec, 
care pășea pe marginea șoselei, făcînd 
loc cu respect impetuosului șuvoi. Cînd 
șirul pestriț de mașini „civile“ era în
trerupt de cîte o mașină verzuie, mi
litară, a americanilor, pietonul o întîm- 
pina cu înjurături.

Jupp iubea viața ; de aceea acorda 
tot respectul mașinilor și prefera să 
înainteze, precaut, pe marginea șoselei, 
ferindu-se cu grijă de șirul zgomotos 
al vehiculelor.

Alături de șoseaua animată se desfă
șura, minunată, natura, plină de tihnă 
în ceasul acela din zi. Pe întinderile 
verzi pășteau cirezi de vaci cafenii, 
duduiau tractoare galbene, trăgînd în 
urma lor secerătoare. Pe drumeagul vi
cinal venea o pereche de îndrăgostiți 
strîns îmbrățișați. Pe lîngă ei treceau 
mereu biciclișfi, înforcînd discret capul.

Deodată, o sirenă curmă liniștea cu

urletul ei prelung ca de lup, I se ală
tură încă una, apoi o a treia completă 
sălbaticul concert. Ce se înfîmpla ? 
Doar fabrica își începuse de mult lu
crul... și apoi sirenele fabricilor sună 
altfel.

Cu toate că mașinile își vedeau mai 
departe de drum, lui Jupp i se păru 
că ele și-au încetinit întrucîfva mersul. 
Da, iată că nu mai gonesc, ci se tîrăsc 
una după alfa, ba parcă sînt șl mai 
rare. în ciuda zăpușelii de afară, 
geamurile sînt toate ridicate pînă sus. 
Mașinile care treceau se făceau din ce 
în ce mai pujine, pînă cînd nu se mai 
văzu nici una. Numai mirosul dulceag 
de benzină și ulei amintea că abia cu 
cinci minute înainte fusese aici o ade
vărată împărăjie a motoarelor.

Urletul se înfefi. Erau sirene instalate 
pe mașinile polifiei, care se iviseră 
deodată la orizont și se apropiau încet, 
încet, pe toată lățimea șoselei. înaintea 
lor mergeau un fel de cărucioare ciu
date, joase, acoperite cu plăci metalice. 
Erau înclinate în față, ca mașinile de 
măturat străzile, și acopereau în între
gime șoseaua.

Caravana aceasta stranie înainta cu 
pas de melc și era însofifă de oameni 
îmbrăcaji în costume asemănătoare cu 
cele de scafandru. Fiecare din ei avea 
pe piept un fel de lădiță.

Din nou, de data aceasta foarte a- 
proape, izbucni urletul sinistru al sire
nelor. De pe drumeagul vicinal, care 
se întindea la cîfeva sute de metri de 
șosea, oamenii fugeau spre cîmp, stri- 
gînd îngrozifi, ca și cum i-ar fi urmărit 
cineva. După procesiunea 
mașinilor polijiei, panglica 
șoselei rămăsese pustie.

Ce să se fi înfîmplaf ? 
în afară de oamenii în 

scafandru și de Jupp nu se mai zărea 
jur împrejur nici fipenie de om. Jupp 
nu mai putea face cale întoarsă. Un 
cîine polițist mic îl și simjise ; dar și 
fără asfa, singur, pe o șosea pustie, ești 
văzut de oriunde — ca o clopotniță în
tre căscioarele satului. Cum și-o ridica 
ochii unul din oamenii aceia — gafa ! 
N-or să-l mai lase să-și vadă de drum.

Pînă la fabrica de mobilă nu mai era 
decît cel mult un kilometru. Se deslu
șeau limpede stivele de scînduri. Jupp 
scrîșni din dinți. Trebuia să treacă cu 
orice pre) I într-o clipă sări în rigolă, 
se întinse pe fundul ei de piatră și 
începu să se tîrască înainte în patru 
labe. Chiar în acel moment se auziră 
deasupra lui cîteva glasuri. Din partea 
opusă sosi o altă mașină de-a polijiei. 
Cineva întrebă :

fantastică a 
de asfalt a

costume de

„Care

de sub

(Desen de N. POPESCU)

Inima îi 
scăpat I

— Ei, ați găsit ?
Nici un răspuns. Glasurile se stinseră. 

Jupp se tîrî mai departe. Sentimentul 
singurătății îl copleșea ca un vis urît. 
încă cîțiva pași și va ajunge în crîngul 
din tafa fabricii de mobilă. Dincolo de 
stivele gălbui de scînduri se conturau 
limpede clădirile atelierelor... Jupp 
străbătu aproape fot crîngul. 
bătea puternic de bucurie : a 
Dar se cam grăbise.

— Stai I Nu mișca 1 răsună 
casca unui scafandru un glas înfundat. 
Un bărbat, într-un uriaș combinezon 
verde-cenușiu, îi tăie lui Jupp calea.

— Marș înainte I îi porunci scafan
drul, arătînd cu mîna o pofecufă lătu
ralnică.

Tăcuți, porniră printre copaci. Jupp 
fu cuprins de un sentiment neobișnuit 
de teamă. îi pierise pînă și glasul.

junseră la un canton. Ușa căsuței 
AU dată de perete, iar scafandrul, 

prinzîndu-l pe Jupp de coate, îl împinse 
în singura încăpere a cantonului și, ca 
pe un copil, îl așeză într-un colț. Două 
dintre colțurile odăii erau ocupate 
— unul de un bărbat, iar celălalt de o 
fînără femeie cu un copil.

Femeia plîngea cu sughițuri. Bărbatul, 
mai în vîrstă, îi întoarse lui Jupp 
repede spatele, de parcă s-ar fi speriat 
de el.

Femeia deznădăjduită plîngea fot 
mai tare, pînă izbucni în hohote. Jupp 
nu se dumirea de ce stăteau așa nemiș- 
cați, la locurile lor. Pesemne că și el 
trebuia să facă la fel. Printre hohote, 
femeia îngăimă :

— Bietul, sărmanul meu copil nevi
novat 1 Ce soartă ai, să putrezești de 
viu I

Bărbatul își întoarse spre ea fața 
palidă :

•— Linișfiți-vă 1 Poate că situația n-o 
fi chiar atît de disperată.

Se simțea însă că nu vorbește cu 
prea multă convingere. Pe Jupp începu 
să-l cuprindă panica.

— Ce vreți să spuneți cu situația dis
perată ?

— Tăceți din gură I se răsti bărbatlrl. 
Femeia se porni iarăși pe plîns. Co

pilul, speriat, o trăgea de fustă.
Părîndu-i se vede rău că a fost cam 

grosolan, bărbatul încercă să explice 
lucrurile vorbind cu glas sec, de con
ferențiar, și străduindu-se în chip vădit 
să-și învingă nervozitatea :

— Pe porțiunea de șosea care trece 
prin pădure a căzut dintr-o mașină mi
litară americană o capsulă de plumb 
încărcată cu o substanță radioactivă

puternică. Această capsulă este o piesă 
a detonatorului rachetei „Honest John“. 
Astfel ne-am trezit în raza de acțiune 
a radiației. Asta-i tot.

Bărbatul se străduia să-și învingă 
fremurul din glas, dar în zadar.

Jupp simți că-l scaldă o sudoare 
rece. Văzuse oameni arși de napalm. 
Avusese prilejul să vadă și alte groză
vii, care acum îi înviară dintr-o dată 
în minte. „Da, fir-ar să fie, femeia are 
dreptate I O să putrezim de vii I Săr
mana Lorchen I“ își spuse Jupp.

69 n anumite situații, Jupp nu putea 
IB să plîngă. Așa se întîmpla și acum, 

cînd era vorba de ceea ce se cheamă în 
mod obișnuit : pericol de moarte. Era 
om credincios, dar în acest moment nu 
ar fi putut să se roage fiindcă ceea ce 
s-a petrecut acolo, pe șosea, nu a fost 
nici pedeapsă de la dumnezeu, nici 
înfîmplare : pur și simplu domnii de la 
Bonn pregătesc 
Bundeswehrului. Cei care au adus aici 
moartea nu sînt nici draci, nici îngeri. 
Sînt oameni, care îndeplinesc porun
cile altor oameni, cum a făcut și el pe 
vremea cînd a fost soldat. Ei se supun 
voinței acelora cărora 
lor le aduce cîștiguri mai grase decît 
viața lor.

Femeia din 
plîns și țipăt, 
suspina, sleită 
adormise în poală. Nu se auzea decît 
răsuflarea oamenilor stăpîniți de teamă 
și de enervare.

Deodată, ușa se dădu de perete. 
Femeia sări în picioare, iar copilul se 
trezi. Tn prag se arătă același monstru 
verde-cenușiu, însoțit de un altul cu o

în mîini. Pe lădiță se vedea 3

înarmarea atomică a

moartea oameni-

obosi de afîtacameră
Se așeză pe podea și 
de puteri. Copilul îi

lădiță
scară gradată, pe care oscila, în drep* 
tul cifrelor, un ac indicator.

Groaza puse stăpînire pe cei din 
odaie. Monstrul cu lădiță se apropie de 
femeie. întinse spre ea o labă în care 
avea un tub de cauciuc, cu un disc 
metalic la capăt. Plimbă discul pe 
trupul femeii, apoi pe cel al copilului*

Ochii tuturor erau ațintiți în același 
punct : ei nu urmăreau mișcările scafan
drului, ci ale acului indicator, care, 
însă, nu se clintea. în încăpere se auzi 
un oftat de ușurare.

Al doilea la rînd 
colțul opus celui în care stătea Jupp. 
Se dovedi că nici el nu suferise de pe 
urma radiației. Cînd îl controlară pa 
Jupp, acul oscilă ușor, aproape imper-* 
ceptibil. Jupp tresări nervos. Monstrul 
verde-cenușiu îi puse mîna pe umăr, 
își scoase casca și rîse a încurajare :

— Fiți liniștit, nu e nici un pericol. 
Puțină radio-acfivifafe găsești peste fot. 
Aparatul acesta este cel mai sigur 
detector. Totuși o să mai cercetăm' 
odată rigola șoselei.

Omul-scafandru porni spre ușă ; în 
prag se întoarse spre cei din odaie ți 
le spuse :

— Nici unul din voi nu a fost afini 
de radiație. Puteți pleca acasă.

Femeia se prăbuși pe podea. Nervii 
îi fuseseră puși la prea grea încercare. 
Copilul izbucni în plîns. Jupp îl luă în 
brațe. Bărbatul mai în vîrstă, al cărui 
chip își recăpătase în sfîrșit culoarea 
obișnuită, se aplecă asupra femeii. 
Polițistul udă o batistă și o aduse. 
Femeia își reveni și se ridică încetișor,

era bărbatul dini

(Continuare în pag. IV-a)
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© în Anglia a fost In
stituit un nou premiu li
terar : „Pentru cel mal 
bun roman, scris... în în
chisoare” ?

Un pilot electric

fundul

o@oVirusul hepatitei a fost fotografiat
Sfatul! medicului

Prevenirea cariei dentare
La lumina lămpii de carbid

adorat de către popoarele

Din însemnările unui speolog

0 
mai

ume- 
temperatură cons- 
anumită radio-ac- 
izolării, acest me- 
care convine unor

cu îmblînzirea climatului, 
n-au mai folosit peșterile 
refugii în timpuri de res- 

locuri pentru oficierea

Cariile netratate la 
și ating

în lumina soarelui, pulsează

Specialiști din Leningrad au construit pilotul electric 
„Enisei" — un aparat care asigură trecerea vaselor prin 
locurile mai dificile ale fluviilor, în condițiile unei 
proaste vizibilități.

Principiul lui de funcționare este simplu. Pe
porțiunilor dificile se așează un cablu prin care circulă 
curent electric ce creează un cîmp magnetic, La 
navelor este instalat un mic 
fează și amplifică oscilațiile 
pe cadranul aparatului arată 
cablului sau s-a abătut de la
Folosirea aparatului va permite prelungirea perioadei de 
navigație cu 15—20 zile pe fluviile din nordul U.R.S.S., 
cînd din cauza ghețurilor indicatoarele obișnuite de na
vigație nu mai pot fi folosite.

bordul 
aparat receptor, care cap- 
magnetice. Indicatorul de 
dacă vasul urmează linia 
această axă de navigație.

1

... ..

Pi

Panglica argintie a apei Motru- 
lui vine dinspre Vailea Mare, trece 
printre căsuțele cloșenenilor înși
rate pe maluri, se învolburează în 
dreptul morii, apoi intră harnică în 
Călugăreni adunînd în drumul ei 
firicele subțiri de apă ce șerpuiesc 
prin viroage. Aleargă veselă spre 
Jiu prin tot raionul Băii de Aramă, 
gătită cu salbă din crengi înverzite 
ale răchitelor de pe margini.

Pe poteca ce duce spre peștera 
Cloșani urcă patru oameni. Sînt 
speologi, cercetători ai peșterilor...

se afundă pînă la coapse în argilă. 
Aici, lacul a secat nu de mult și 
argila roșie, vîscoasă și grea ne 
apucă cu mii de ventuze cișmele 
înalte pescărești. Mai departe altă 
sală, altă galerie, alte frumuseți de 
apă și piatră încremenite de 
veacuri.

File din marea carte 
a nateriî

In localitatea franceză Carcelle, nu 
departe de Lyon, timp de 20 de ani 
nu s-a înregistrat nici un incendiu. 
Echipa de pompieri locală, formată din 
15 oameni, făcea însă cu regularitate 
de gardă. Pentru serviciul „ireproșa
bil”, consiliul comunal a hotărît să 
premieze întreaga echipă, în frunte cu 
comandantul : s-a organizat o excursie 
la Chamonix. După o jumătate de oră 
de la plecarea echipei, la sediul con
siliului comunal a izbucnit un incendiu. 
A fost nevoie să fie chemați pompierii 
din localitatea vecină. între timp clă
direa arsese pînă la temelie.

®O------

după profituri
„Unilever“ cu capital

Ajuns la gura peșterii te întîm- 
pină o boare călduță și umedă. In
tri, aprinzi lampa de carbid și 
înaintezi cu precauție pentru că la 
picioare se deschide un hău a că
rui adîncime nu inspiră prea multă 
încredere. îl ocolești, strecurîndu-te 
printr-o deschiders strîmtă și joasă 
ai cărei pereți încearcă parcă să te 
împiedice să pătrunzi dincolo. Acest 
„dincolo" promițător și veșnic plin 
de necunoscut te atrage și-ți trezeș
te dorința de a descoperi ceva nou. 
în sfîrșit ai ajuns dincolo. Ridici 
lampa deasupra capului. O boltă a 
cărei înălțime se pierde în întune
ric formează tavanul unei săli de 
basm. Rotești lampa și sclipiri roze 
și translucide izbucnesc din pereții 
sculptați de ape ; lumini ciudate și 
fantastice alunecă pe coloane înal
te, se fugăresc pe brîul florilor de 
calcită ce înconjoară sala de un 
metru înălțime arătînd unde a fost 
cîndva nivelul oglinzii lucii și tăcu
te a unui lac subteran.

Printre doi măreți pilaștri treci 
într-un îngust coridor, cu pereții și 
bolta formați din scurgeri de calci
tă și aj,ungi într-o mică și fantasti
că Veneție. Portaluri de castele, co
loane și frontale himerice înconjoa
ră lacul. în locul cerului înstelat, o 
boltă formată din țurțuri de piatră 
albă, candelabre, draperii și văluri 
pe care sclipesc picături de apă ca 
mii de focuri reci. Din oglinda lacu
lui se înalță coloane împodobite cu 
flori care se unesc cu țurțurii din 
tavan formînd arcuri și bolți, cresc 
uriașe flori de piatră risipite în ju
rul faldurilor unei stalagmite care 
închipuie în mijlocul lacului o sta
tuie — parcă-i un trup de femeie.

Barca de cauciuc alunecă în tă
cere spre o gură de întuneric. Co
bori și străbați o galerie lungă și 
înaltă, un adevărat tunel, pentru a 
ajunge în altă sală a cărei podea 
este formată din vălurele încreme
nite de piatră între care s-au strîns 
ochiuri de apă amorțită — „gururi" 

•— ce adăpostesc unele dintre mi
cile vietăți ale acestor locuri. Pe un 
perete se ridică trepte 
un amvon de unde nu 
niciodată cuvinte, 
tul liliecilor să fi 
cerii acestei lumi.

Urci o pantă și _ 
superior. O ploaie de țurțuri stalac- 
tici coboară din tavan, așa că treci 
pe sub el doar tîrîndu-te ; cobori 
cîteva praguri alunecoase și ajungi 
într-o sală imensă unde picioarele

O lume de piatră, apă și tăcere. 
S-ar putea presupune că este lip
sită de viață și totuși aici, la fel 
ca 
viața sub multiplele ei fețe.

Din îndepărtatele timpuri geologi
ce, clima s-a modificat profund și 
împreună cu ea și condițiile de 
viață. Acestor modificări ale me
diului au trebuit să le facă față 
diferitele viețuitoare de pe pămînt. 
Multe au pierit, unele s-au adaptat 
și au dat naștere printr-o evoluție
.iillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli,
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continuă formelor care există azi, 
iar altele s-au păstrat pînă în zilele 
noastre aproximativ la fel cu stră
moșii lor din ere de mult apuse, 
continuîndu-și viața în refugiu sub- 
teian ■ în peșteri, în fisuri ale stîn- 
cilor, în apele subterane. în aceșt 
domeniu, mult mai puțin expus va
riațiilor climatice, domnește 
zeala veșnică, o 
fantă scăzută, o 
tivitate. Datorită 
diu oferă liniștea
giupe de animale puține la număr 
(crustacei, păianjeni, miriapode, in
secte etc.), spre deosebire de me
diul terestru unde există o infinita
te de specii.

Vîrstă acestor viețuitoare este 
foarte discutabilă ; ele reprezintă 
un amestec de forme foarte vechi, 
ai căror strămoși se pierd în negu
ra timpurilor arhaice, cu altele mai 
noi, predominante ca număr.

Marea carte a naturii se deschide 
înaintea noastră pagină după pa
gină arătîndu-ne cum sînt legate în
tre ele formele de la suprafață cu 
cele din adînc, formele îndepărtate 
geografic, dar apropiate ca înrudi
re, legătura dintre organism și me
diul înconjurător, felul cum se afir
mă atotputernicia vieții. în cercetă
rile lor, speologii studiază și restu
rile fosile 
adăpostit 
ciațiunilor 
de om ca

ale animalelor care s-au 
în peșteri în timpul gla- 
sau au fost aduse aici 
vînat.

Poate 
sfîșiat

ce duc la 
s-au rostit 
doar țîrîi- 
vraja tă-

ajungi la etajul

Mărteriâ ale unor timpuri 
îndepărtate

Săpăturile făcute de speopaleon- 
tologi în peștera „La Adam" din 
Dobrogea au scos la iveală resturi
le a aproximativ 70 specii de dife
rite mamifere cuaternare. Din stra
turile care s-au depus în timpul ul
timei perioade glaciare (circa 60.000

de ani în urmă) s-au extras resturi 
scheletice ale unor mamifere ce nu 
mai există astăzi pe teritoriul pa
triei noastre sau oare au dispărui 
definitiv de pe glob. Din prima ca
tegorie fac parte ursul și vulpea 
polară ce trăiesc azi doar în regiu
nile nordice și antilopa Saiga în- 
tîlnită doar în stepele de dincolo 
de Volga. în a doua categorie in
tră hiena și ursul de peșteră, cer
bul uriaș, calul sălbatic, mamutul 
și rinocerul linos.

în timpuri îndepărtate, peșterile 
au constituit, după cum se știe, adă
posturi pentru oameni, ca și lăca
șuri de cult. De multe ori urmele 
vetrelor lor, cu unelte cioplite în 
piatră, sînt amestecate cu oase ale 
animalelor contemporane lor, azi 
dispărute.

în aceeași peșteră, „La Adam", 
s-au descoperit basoreliefuri repre- 
zentînd pe zeul soarelui Mithras, 
aduse probabil de legiunile roma
ne din îndepărtata Asie, unde soa
rele era 
vechi.

Odată 
oamenii 
decît ca 
triște sau 
unor culturi. Au învățat să-și cons
truiască case. Cu timpul, închipui
rea poporului a transformat pește
rile în lăcașuri misterioase popu
late cu ființe de basm, zmei, ba
lauri care păzesc comori din care 
țîșnesc flăcări albastre în nopți cu 
furtună. în cheile de la Corcoaia 
se pot vedea urme groase și șer
puitoare săpate în stîncă de forța 
apelor. Legenda povestită pe tot 
cursul Cernei le atribuie balaurului 
ucis de loan Iorgovan, voinicul 
caro a coborît din Retezat. Legenda 
spune că unul din capetele balau
rului ucis a fost închis de către voi
nic în peștera „Gaura cu muscă". 
Din acest cap de balaur ar fi luat 
naștere muștele columbace (simuli- 
de) care la sfîrșitul primăverii ie
șeau din peșteră și năvăleau în 
roiuri negre, sugînd sîngele vitelor 
de pe plaiurile Olteniei, Banatului 
și Iugoslaviei. Uneori au provocat 
pagube mari. Oamenii au zidit de 
cîteva ori intrarea în peșteră și au 
dat chiar foc, dar muștele tot ieșeau 
din peșteră. Cercetătorii speologi 
care au studiat peștera și împreju
rimile, împreună cu alți specialiști, 
au arătat că de fapt aceste muște 
iau naștere în apele Dunării, 
sind în peșteră doar adăpost 
melnic la fel ca alte insecte 
toare de răcoare și umezeală.

Cele arătate aici sînt doar cîteva 
aspecte ale muncii speologilor. Cer
cetarea complexă a lumii subterane 
deschide orizonturi largi pentru cu
noașterea naturii, pentru înțelegerea 
în mod științific a istoriei vieții, a- 
ducîndu-și contribuția la marea o- 
peră de supunere a naturii de către

Un grup de savanți 
francezi a reușit să ob
țină cu ajutorul micro
scopului electronic o fo
tografie a virusului he
patitei.

Pînă nu de mult se con
sidera că hepatita este 
provocată de degene-

rarea celulelor ficatului. 
Astăzi se știe cu certi
tudine că hepatita este 
o boală infecțioasă și că 
purtătorul ei este așa-zi- 
sul virus al hepatitei.

Acest virus este ex
trem de mic. Separarea 
lui este extrem de difi
cilă.

om.

de 
al

gă- 
vre- 
iubi-

Caria dentară constituie 
blemă medicală de masă, 
pentru complicațiile pe care le 
cinuiește. 
avansează 
lui (nervii și vasele 
provocînd 
scad buna dispoziție și reduc pute
rea de muncă. într-un stadiu mai a- 
vansat — așa-numitul stadiu de gan- 
grenă pulpară — pot să apară infec
ții ale părților moi* și oaselor feței 
(abcese, osteomielite) care adeseori 
necesită intervenția chirurgului. 
Pierderea treptată a dinților prin ca
rie provoacă tulburări însemnate ■ în 
alimentație cu efecte dăunătoare 
asupra organismului, iar infecțiile 
cronice ale dinților, mai ales atunci 
cînd nu supără, cînd sînt aparent li
niștite, constituie ceea ce numim 
focare primare ce au rolul de a pro
duce numeroase boli ca reumatis
mul, unele afecțiuni ale inimii și 
vaselor de sînge, boli de rinichi etc.

Iată dar că sănătatea dinților este 
importantă nu numai pentru a per
mite o alimentare normală și a men
ține o înfățișare plăcută, ci și pen
tru sănătatea întregului organism.

Ce putem face practic pentru pre
venirea cariei dentare și a compli
cațiilor ei ?

Din momentul cînd apar dinții și 
apoi în tot restul vieții, felul ali
mentației influențează în • mod ho- 
tărîtor sănătatea omului. Alimen
tele acționează asupra dinților în 
două feluri : prin compoziția lor 
chimică și prin calitățile lor fizice. 
Aceasta înseamnă pe de o parte o 
justă dozare a albuminelor, grăsimi
lor și zaharurilor, un aport sufi
cient de vitamine (mai ales vitami
nele A. C. și D) și de săruri (de 
calciu, fosfor, magneziu, fluor) ; pe. 
de altă parte, alimentele moi, lipi
cioase, cele excesiv de fierbinți sau 
de reci, alimentele care nu solicită 
eforturi de mestecare, care provoa
că „lenea masticatorie“ au drept 
rezultat creșterea frecvenței cariei 
dentare.
consume 
mai ales 
care ; să

pro- 
ales 
pri- 
timp 

pulpa dinte- 
: de sînge) 

dureri violente care

prevenirea cariei dentare îl consti
tuie curățirea dinților, care începe 
din momentul apariției lor. Pînă la 
3 ani, ea se face de către părinți cu 
ajutorul unui tampon de vată îm
bibat cu apă oxigenată, de cîteva 
ori pe zi. începînd de la vîrstă de 
3 ani, copilul trebuie învățat cu pe
riuța de dinți. Este indicat ca dinții 
să fie curățați seara, înainte de cul
care, pentru ca resturile alimentare 
de la cină să nu stagneze între dinți 
în timpul nopții. Excesul este, ca și 
în alte domenii, dăunător ; nu se 
recomandă deci curățirea dinților 
mai mult decît de 2 ori pe zi. Cu
rățirea corectă se face imprimînd 
periuței mișcări verticale nu ori
zontale, așa cum încă se practică 
destul de frecvent.

Măsurile de care am vorbit, deși 
foarte eficiente, nu duc la dispa
riția completă a cariei.- Din această 
cauză, un alt mijloc important de 
prevenire a complicațiilor* sale este 
controlul stomatologic periodic.

O mare parte din urmările grave 
ale cariei dentare se datoresc fap
tului că mulți cetățeni evită să se 
ducă la medicul stomatolog, de tea
ma durerilor. Această atitudine este 
lipsită de temei pe de o parte pen
tru că există în prezent mijloace de 
reducere a durerii provocate de tra
tamentele stomatologice, iar pe de 
altă parte pentru că un control pe
riodic — din 6 în 6 luni — al dan
turii permite descoperirea cariilor 
în faza de început, fază în care 
reușita tratamentului este asigurată, 
iar tratamentul decurge fără durere.

Prevenirea cariilor și tratarea 
lor la timp, în fazele de început, 
capătă o mare importanță. Aceasta 
cu atît mai mult cu cît printr-o 
largă campanie de educație sani
tară, fiecare om poate să-și însu
șească mijloacele simple de care am 
vorbit și prin care se realizează cu 
eficiență prevenirea cariei și a com
plicațiilor ei.

Dr. C. STIEBER

ȘTEFANIA AVRAM 
cercetătoare, Institutul 
speologie „Emil Racoviță" 
Academiei R. P. Romîne

Copiii trebuie învățați să 
dulciurile cu moderație și 
nu seara înainte de cul- 

mănînce legume și fructe,
să bea lapte, să mestece viguros ali
mentele, să nu consume pîinea foarte 
proaspătă ci mai tare.

Un alt mijloc de seamă pentru

Schimbare la transporturi
(Urmare din pag. IlI-a)

pat totuși din vedere o sarcină sau 
alta — iată că în mijlocul acestei 
munci complexe și captivante, Șer- 
ban 
liza 
täte.

s-a trezit cu sarcina de a ana- 
cu totul alt sector de activi-

LA TRANSPORTURI

de secție 
din biroul

sindicală și alți 
organizației de

Concernul 
englez și olandez a dat publicită
ții bilanțul pe anul 1961. Profitul 
net al concernului a crescut cu 
963.000 de lire sterline și a însumat 
52.945.000 de lire sterline. „Unile
ver“ are filiale în 50 de țări capi
taliste’

în 1960, în goana după profit, 
concernul a pus în vînzare o can
titate mare de margarină alterată 
de pe urma căreia s-au îmbolnă
vit, numai în Olanda, circa 100.000 
de oameni.

Pescarii de pe vasul „Molodeoj- 
naia” au prins în Marea Caspică 
un nisetru de 635 kg. în fotogra
fie : nisetrul agățat de acoperișul 
unei case.

o® o

ucraineni 
planetele 

■, în spo-

©' Savanțil 
au stabilit că 
sistemului solar, 
cial Jupiter și Saturn, 
exercită o influență asu
pra activității Soarelui ? 
Aceasta a permis să se

stabilească următorul mi
nim al activității solaro 
care se va înregistra în 
aprilie 1966, iar maximul 
activității solare 
aprilie 1970.

Această fotografie nu a fost făcută într-o colonie 
din Africa, ci în S.U.A., statul Colorado. Pe ogoa
rele marilor fermieri sute de mii de copil „de 
culoare” lucrează de la răsăritul soarelui pînă la 
apusul soarelui, laolaltă cu părinții lor, pentru un 
salariu de mizerie.

• în Japonia a fost 
emisă prima serie de 
timbre poștale închinate 
Jocurilor Olimpice ce 
vor avea Ioc în această 
tară ?

O Aproximativ 40 la 
sută din muncitorii so'- 
vietici au studii medii șl 
superioare ?

0 în Peru, 50 la sută 
din populație este anal
fabetă, iar în întreaga 
țară există doar un sin
gur spital de copii ?

© în apropierea orașu
lui Delphi (statul Kansas) 
un fermier american a 
găsit un șarpe boa cu 
două capete, unite apro
ximativ Ia 2,5 cm mai 
țos de ceafă ? Șarpele 
care are o lungime de 
35 cm se află în prezent 
la Muzeul Universității 
din Kansas.

JUPP IA O HOTARIRE
(Urmare din pag. III-a)

Mașina poliției îi transportă pe fo|i în 
o’raș.

...Din piața gării strada ducea spre 
clădirea poștei centrale ; urma apoi o 
încrucișare de străzi, unde era toarte 
multă animațies A-a, uite-i iarăși acolo 
pe încăpățînații ăia ! Jupp trecea întot
deauna grăbit pe lîngă ei, fără să-i 
ia în seamă. Ce să se bage el în po
litică 1 Știa bine că fuseseră atacați de 
cîteva ori nu numai de poliție, ci și de 
huligani fasciști. Jupp nutrea un senti
ment de simpatie față de oamenii a- 
ceia îndrăzneți care nu ses dădeau bă
tuți cu una cu două, ci reveneau me
reu în același loc, cu orice risc. Ba 
chiar ei îi impuneau întrucîfva.

în fața unei machete reprezentînd o 
bombă atomică era pusă o masă, la 
care stăteau un tînăr și o femeie cu 
părul cărunt. Ei întindeau trecătorilor 
un stilou și-i învifau să semneze apelul 
împotriva înzestrării Bundeswehrului cu 
arma atomică.

Unii semnau. Adevărat, puțini la

număr fiindcă locul era prea expus pri
virilor. Iar peste drum, în colț, se afla 
și un post de poliție întărit. Totuși, 
încet, încet, treaba mergea. Pe foaia 
de hîrtie se putea vedea un șir impre
sionant de semnături.

Jupp avea de gînd, ca-nfofdeauna, 
să treacă repede prin dreptul mesei. 
Dar femeia în vîrstă îi 
El șovăi cîteva clipe, pînă cînd valul 
de trecători îl împinse înainte. întoarse 
capul șj văzu doi oameni stînd de 
gardă, tăcuți, lîngă bomba atomică de 
carton. Era pichetul împotriva perico
lului atomic. în dreapta — un profesor 
cărunt, cu ochelari cu ramă groasă de 
baga ; în sfînga — o femeie fînără cu 
trăsături expresive. Era o artistă ce
lebră, una din acele „stele" care dau 
autografe.

Toate acestea nu-l impresionară prea 
mult pe Jupp. Dar îl izbi altceva... I se 
păru că artista seamănă leit cu femeia 
aceea cu copilul de la canton..,

Jupp se răsuci brusc pe călcîie, lo- 
vindu-se de burta unui cetățean volu
minos.

Cîteva înjurături, prin care cetățeanul 
cu pricina își exprimă nemulțumirea, 
răsunară în urma lui. Făcîndu-și loc cu 
coatele printre trecători, Jupp se în
toarse la încrucișarea de străzi. în jurul 
mesei se adunaseră cîțiva oameni, care 
se uitau cînd la femeia care le întir 
dea stiloul, cînd la polițiștii de peste 
drum. Și cîți civili de la „Serviciul pen
tru apărarea constituției“ n-or fi mișu- 
nînd prin partea locului !

Din cînd în cînd, de masă se apropia 
cîte cineva cu pas hofărît. Jupp se 
aplecă deasupra listei și-și puse semnă
tura. în clipa aceea, veni lîngă masă 
fînăra care făcea parte din pichet și, 
scuzîndu-se față de femeia în vîrstă, 
spuse :

— îmi pare foarte rău, dar trebuie 
să plec. Am repetiție. Regizorul nostru 
n-are nimic împotrivă că mă aflu aici. 
Și asta e destul din partea lui. Dar o 
întîrziere... nu mi-ar ierta-o,

Jupp ascultă cu atenție apoi, deodată, 
întrebă :

— îmi dafi voie să vă înlocuiesc ?
Nici el nu știa cum îi scăpaseră a- 

ceste vorbe și ce-l făcuse să le spună. ,
Tînăra rîse și-i întinse mîna,
— Da, sigur că da I
Băfrînica se uită pe listă ca să-i gă

sească numele.
— V-am fi recunoscători, domnule... 

domnule Haskel, îi spuse ea simplu.
Jupp se opri lîngă bomba atomică. 

Cu un aer mîndru se uită la oamenii 
din jur și lă cei care-și făceau slujba 
peste drum în colț. Apoi își umflă 
pieptul și-și înălță fruntea.

întinse stiloul.

In vizită la Muzeul satului. (Foto : R. Costin)
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Pe ce cale va apu’ca Mihalache î 
Tovarășii lui n-au vrut să se 
pripească, i s-a mai dat un răgaz. 
A trecut- un timp, dar situația la 
transporturi nu s-a îmbunătățit, iar 
membrii de partid din organizație 
au cerut o reorganizare a biroului. 
Comitetul de partid a apreciat că 
dorința lor e legitimă, că Mihalache 
nu și-a corectat încă lipsurile, lucru 
ce va putea să-1 facă și în afara 
muncii de secretar. în urma reorga
nizării, a devenit secretar al orga
nizației de bază tov. Vasile Rădu
canu, tocmai acel membru al birou
lui căruia i se spunea mereu : „Tu 
ești prea mic, tu nu trebuie să știi“. 
Și e foarte probabil ca aceste cu
vinte să nu se mai audă niciodată 
în organizația de bază transporturi 
a uzinelor „23 August".

Cit despre Șerban, acum, cînd se 
trezește în zori, se gîndește din nou 
la sculăria lui. îl cere, îl cheamă, 
ar vrea să-i dea mai mult ; caută 
mereu cărți și e nemulțumit că pe 
latura conducerii și planifică
rii nu găsește atîtea cîte i-ar tre
bui. Ca să suplinească această 
lipsă, comitetul de partid a organi
zat un ciclu de conferințe pe ase
menea teme. Cei 55 de secretari 
stau cuminți în bănci, ca niște șco
lari, iau note, învață, își pun proble
me noi, îndrăznețe, ale mersului 
înainte. Dacă cineva ar instala în 
sală unul din acele aparate năstruș
nice de captare a undelor cerebrale, 
s-ar auzi cum zumzăie gîndurile a- 
cestor oameni harnici și neastîm- 
părați. Uzina, producția, organismul 
tînăr și sănătos al socialismului, to
varășii lor de muncă, îi cheamă, cer 
de la ei mereu mai mult —iar ei, 
pieptiș, înoată cu plăcere, voiniceș
te, spre țelul din zare.

lamitetului 
tovarăși 
bază răspund de diferite mașini — 
și au și ei destule treburi“.

Șerban și ceilalți tovarăși veniți 
să facă analiza se obișnuiseră din 
organizațiile lor ca toate proble
mele să fie rezolvate în colectiv, în 
birou și în organizație, conform nor
melor statutare. Aici însă, în mare 
parte din vina secretarului, domnea 
alt spirit. Un exemplu :

Cînd tov. Vasile Răducanu, mem
bru al biroului și președinte al co
mitetului de secție sindicală, voia 
să fie informat de anumite probleme 
ale muncii în birou, secretarul și 
locțiitorul îi răspundeau în glumă : 
„Tu nu trebuie să 
mic."

— Glumă, glumă, 
ban, e adevărat că 
24 de ani, dar vezi că sub glumele 
astea se ascunde ceva serios, me
tode nestatutare în rezolvarea tre
burilor obștești.

Secretarul organizației de bază de 
la sculărie i-a vorbit mult celuilalt, 
de la transporturi, despre critică și 
ajutor reciproc.

— La voi însă, unii oameni, în 
frunte cu tine, vă gîndiți mai mult 
la probleme personale, șl atunci a- 
par lucruri care nu vă fac cinste.

Cercetarea făcută de cei patru 
comuniști a constatat chiar și un 
caz de corupție ; cazul s-a încheiat 
cu sancțiunile de rigoare împotriva 
unui șef de garaj.

— Ce păzești, secretarule ? l-a în
trebat Șerban pe Mihalache. Mie 
mi-ar crăpa obrazul să se petreacă 
una ca asta sub ochii mei, în orga
nizația de la sculărie.

Nu era de mirare că se iviseră 
transporturi și unele cazuri de ne
glijență față de mașini. Mihalache, 
secretarul, și-a recunoscut lipsurile 
și a rugat să i se dea posibilitatea 
să le îndrepte. Șerban și cu ceilalți 
s-au gîndit la asta zile în șir, s-au 
sfătuit și cu comitetul de partid. Mi
halache, el personal, nu fusese 
amestecat în vreo treabă necinstită.

— Ca să te poți numi secretar, 
spunea Șerban, nu-i deajuns atîta. 
Asta cerem de la oricare cetățean: 
să fie coirect. E o obligație elemen
tară. De la un secretar se cere mult 
mai mult.

Mihalache, după ce fusese ales, se 
purtase bine. Pe măsură ce trece 
vremea exigențele cresc, și vezi cum 
secretarul se dezvoltă, își lărgește 
orizontul, cîteodată nevoile muncii 
îl cer în cine știe ce post de condu
cere. Se întîmplă însă, mai rar, ca 
unul sau altul să fie depășiți de exi
gențele noi ; și, în loc să facă efor
turi neutru a studia, a ține pasul, se 
îmbracă în „zalele“ autorității lui 
șl se îndepărtează de oameni. Șer
ban sau alți secretari de organiza
ție cu care am stat de vorbă la „23 
August" se mîndreau cu prietenii și 
tovarășii lor ; șfiindu-se principiali, 
ei nu se temeau să aibă prieteni, să 
aibă față de oameni o atitudine 
caldă, tovărășească. Mihalache mi 
s-a lăudat însă că n-are prieteni ; 
vedea în asta, te pomenești, un 
semn de principialitate. Numai ace
la care nu e sigur de el și de pre
gătirea lui simte nevoie să se izo
leze îndărătul unei atitudini marția
le. Oameni ca Șerban însă, dimpo
trivă, se simt în elementul lor numai 
în mijlocul colectivului, al muncii 
și criticii colective.

SBs ■■■

zori,cum își propusese din 
elementară, a fost 
lăsa neîndeplinite 
producție. E mun- 
și realizează cam 

mai mult decît cei- 
să ajungem, spune

Așa 
prima 
aceea 
sarcinile lui de 
citor la ajustaj 
cu zece la sută 
lalți. — Unde o 
Șerban, dacă eu, ca secretar, o să 
încep să cer scutiri și micșorări de 
sarcini ? Cum să mai fiu exigent 
față de alții ?

A. făcut deci eforturi : în tot timpul 
analizei de la transporturi produc
ția lui individuală n-a avut de su
ferit. Iar prima lui neplăcere tocmai 
asta a fost : să vadă că la trans
porturi secretarul organizației de 
bază nu lucrează destul de serios. 
— E un lucru caricatural, hazliu, 
mi-a spus el, dar numai de rîs nu 
mi-a ars cînd am văzut că tov. Pe
tre Mihalache lucrează pe un ca
mion stropitoare, pentru că n-a vrut 
să accepte o muncă mai dificilă. 
„Nimeni nu-i cere — mi-au spus șo
ferii membri de partid cu care am 
stat de vorbă — să plece în curse 
lungi ; un secretar are multe tre
buri, nici nouă nu ne-ar plăcea un 
secretar mereu plecat dintre noi. 
Dar avem camioane MAZ care fac 
transporturi în interiorul uzinei și 
unde e mai mult de lucrat decît pe 
stropitoarea asta. Președintele co

lui grijă, 
de a nu

știi, ești prea

mi-a spus Șer- 
Răducanu are

e

Expoziție de arfă plastică 
inspirată din. viața 

petroliștilor
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 

Intr-una din sălile clubului rafină
riei Ploiești a fost deschisă o expo
ziție de artă plastică. Expoziția cu
prinde 50 de lucrări de pictură, 
sculptură și grafică realizate de ar
tiștii plastici ploieșteni după o do
cumentare care a durat o lună de 
zile în mijlocul petroliștilor de la 
această rafinărie. In lucrări sînt pre
zentate figuri de fruntași în întrece
rea socialistă și scene de muncă.
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CONSTRUCȚII NOI LA TC. MUR TELEGRAME EXTERNE

asemănătoare 
In cartierul 
Constructorii 
cofrajele și

Tg. Mureș este denumit 
de localnici orâșul florilor. 
Și nu fără motiv. Din primă
vară și pină toamna tirziu, 
el este împodobit cu nu
meroase flori. Construcțiile 
noi, care s-au ridicat și con
tinuă să se ridice, îl întine
resc și ele.

Să vizităm orașul. Intre 
străzile Gheorghe Doja și 
irivi/a Roșie s-a construit un 
cartier cu 334 de aparta
mente. In apropiere s-a dat 
în folosință o școală medie. 
La parterul unor blocuri s-au 
deschis magazine.

Mergînd pe strada Gheor
ghe Doja, întilnim alte con
strucții ridicate în anii pu
terii populare : două între
prinderi metalurgice, o fa
brică de produse lactate 
dată în funcțiune anul tre
cut, un mare antrepozit fri- 
gorifer etc.

I la
avea

Vedere din noul cartier
Urcăm pe o terasă si

tuată în apropierea Mureșu
lui. Nu departe se întind pă
durile de pe platoul Cor- 
nești, locul preferat al 
excursioniștilor în zilele de 
sărbătoare. Pe terasă se află 
două cămine studențești date 
în folosință în ultimii ani. 
Constructorii lucrează acum 
la ridicarea unui al treilea 
cămin pentru 360 de stu- 
denți. In prezent, la etajul I 
se montează elementele de 
planșee, prefabricate. Pri
vind către Mureș — alte 
și alte construcții cu 3 și 4 
etaje.

In ultima vreme, în cartie
rul „7 Noiembrie" s-au >er- 
minaf încă 6 blocuri. In curs 
de execuție sînt alte 12. La 
6 dintre acestea se fac acum 
finisajele exterioare și inte
rioare. La celelalte s-a ajuns 
cu zidăria la roșu la etajele 
II și III. In cartierul „7 No-

Noiembrie" — Tg. Mureș 
iembrie" apartamentele vor 
fi încălzite prin termoficare.

In vederea grăbirii ritmu
lui lucrărilor, pe acest șan
tier s-au organizat brigăzi 
mari, care execută lucrări 
„în lanf". La cofraje s-a in
trodus utilizarea plăcilor ba- 
chelitizate în panouri, ceea 
ce aduce însemnate econo
mii de material lemnos.

Anul acesta, în cartierul 
„7 Noiembrie" se vor da în 
folosință 264 de apartamen
te. La realizarea acestor lo
cuințe, o contribuție de sea
mă aduc constructorii din 
brigada lui Pavel Biro, bri
gadă care a sărbătorit de 
curînd 10 ani de existență. 
Bune rezultate în întrecerea 
socialistă obțin și dulgherii 
Ion Bărdășan, Balinf Pethö, 
zidarul Gheorghe Cerghezan 
și alți constructori.

Mirosul de mortar proas
păt te întîmpină pretutin-

denl. Intr-un loc se înalță 
schelele noului cămin cu 
300 de locuri pentru munci
torii întreprinderii de con
strucții nr. 2 ; în apropiere 
se văd zidurile „la roșu" ale 
unui viitor complex comer
cial. In faja sfatului popular 
al orașului, se ridică un nou 
bloc cu 4 etaje.

O imagine 
întîlnim și 
N. Bălcescu. 
pregătesc aici 
armătura în vederea turnării 
planșeului de la etajul 
o nouă școală care va 
16 săli de clasă.

Anul acesta, la Tg.
reș vor fi date în folosință 
583 de apartamente. In anii 
viitori „orașul florilor” va fi 
îmbogățit cu alte construcții.

L. DEAKI 
S. UTAN

MOSCOVA 11 (Agerpres).—TASS: 
Luînd cuvîntul la 10 mai la Con
ferința unională a lucrătorilor din 
transportul feroviar, N. S. Hrușciov, 
șeful guvernului sovietic, a subli
niat rolul important al acestei con
ferințe în dezvoltarea rapidă a 
transportului în perioada construc
ției desfășurate a societății comu
niste.

Creșterea impetuoasă a econo
miei, științei, tehnicii va da dezvol
tării transportului un ritm nemai- 
întîlnit. Toate felurile de transport 
vor funcționa în strînsă colaborare 
și vor deveni în adevăratul sens 
cuvîntului o rețea unică.

Prevăzînd aceste perspective, 
spus N. S. Hrușciov, partidul

„Săptămîna medicală 
balcanică“

Duminică se deschid în Capitală 
lucrările celei de-a Vl-a „Săptămîni 
medicale balcanice" organizată în 
cadrul întîlnirilor științifice interna
ționale inaugurate în urmă cu 30 de 
ani de Uniunea medicală balcanică.

La lucrările, al căror obiect este 
discutarea unor probleme privind să
nătatea publică și cercetarea științi
fică medicală, vor participa perso
nalități științifice medicale din a- 
ceastă regiune a Èuropei, Vor fi pre
zentate rapoarte, comunicări și con
ferințe exemplificate prin proiecții 
de filme documentare, grupate în 6 
ședințe științifice generale și pe sec
țiuni. - - (Agerpres)

Vemisajul expoziției 
„Imagini din Cuba“
în cadrul programului de schim

buri în domeniul educației, științei 
și culturii între R. P. Romînă și Re
publica Cuba, la Casa arhitectului 
din Capitală a avut loc vineri la 
amiază vernisajul expoziției „Ima
gini din Cuba“.

Au participat Vasile Dumitrescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Al. Buican, vicepreședinte 
al I.R.R.C.S., acad. Duiliu Marcu, 
președintele Uniunii arhitecților, Ion 
Jalea, președintele Uniunii artiștilor 
plastici, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe și Mi
nisterul învățămîntul'ui și Culturii.

Au asistat de asemenea șefi ai 
unor misiuni diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de arh. Anton Moisescu, se
cretar al Uniunii arhitecților, după 
cafe a luat cuvîntul ambasadorul 
F 'ublicii Cuba la București, Ma
nuel Yepe Menendez.

Expoziția rămîne deschisă în Ca
pitală timp de trei săptămîni, după 
care va mai fi prezentată și în alte 
orașe ale țării. (Agerpres)

TELEGRAMA
Tovarășul A. A. Gromîko a trimis tovarășului Corneliu Mănescu, 

ministrul Afacerilor Externe al R. P. Romine, o telegramă prin care-i 
mulțumește pentru felicitările cordiale și bunele urări ce i-au fost adre
sate cu ocazia numirii sale în funcția de ministru al Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., și-i urează noi succese în activitatea desfășurată în vederea 
înfăptuirii politicii externe a Republicii Populare Romîne, a dezvoltării 
pe mai departe a prieteniei frățești între țările noastre, a întăririi păcii.

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

Informații
® Ieri, Ia Fabrica de țigarete București 

au început lucrările unei consfătuiri la 
care participă reprezentanți ai celorlalte 
fabrici de țigarete din tară. In cadrul 
consfătuirii se vor dezbate probleme le
gate de îmbunătățirea calității produse
lor din tutun.

® La tesătoria de mătase și cravate 
din Capitală a fost organizată o secție 
specială de creație, dotată cu războaie 
de țesut și alte mașini moderne. Aici se 
execută noile modele de țesături și cra
vate. Pentru contractările pe semestrul II 
au fost pregătite pină'în prezent 134 
modele noi de imprimeuri, precum și 102 
desene noi pentru cravate.

O La tragerea Loto-Central din 11 mai 
1962, au fost extrase din urnă urmă
toarele numere :
37 27 46 74 76 2 62 31 15 59

Premiul special A : 46, 2, 37 ; Premiul 
special B : 76, 31, 15 ; Premiul special C : 
74, 62, 59.

Lecție praciică 
la gospodăria colectivă
HUEDIN (coresp. „Scînteii“). — în 

cadrul instructajului de 5 zile cu 
instructorii teritoriali și aparatul de 
partid al Comitetului raional de 
partid Huedin, s-a organizat o lec
ție practică la G.A.C. din comuna 
Mănăstireni — fruntașă în creșterea 
animalelor. Președintele gospodăriei, 
Andrei Maroti, și inginerul zooteh
nist Liviu Mihuț au vorbit oaspeți
lor despre felul cum s-au dezvoltat 
fermele de animale, asigurarea bazei 
furajere, hrănirea rațională a ani
malelor etc., precum și despre pers
pectivele de viitor ale gospodăriei 
colective. Instructorii teritoriali și 
ceilalți activiști au vizitat cu interes 
fermele de vaci, de oi, centrul de 
însămînțări artificiale și altele.Fond de premii : 740.730.

------------ O® O------------

SPORT

După turneele finale la volei și baschet
Și în acest an titlul de campioa

nă a R. P. Romîne la volei femi
nin a revenit echipei Dinamo-Bucu- 
rești. După ce a luptat din greu cu 
Metalul pe care a învins-o, în cinci 
seturi, Dinamo a întîlnit în ultimul 
meci, cel decisiv, pentru ocuparea 
locului 1, pe Rapid-București.

Se întîlneau singurele echipe neîn
vinse din turneul final. Rapidistele 
conduc la început cu 4—0, dar nu 
reușesc să se concentreze și pierd 
primul set cu 15—6. Setul doi re
vine tot dinamovistelor. Setul trei 
este cîștigat de Rapid, care și în 
setul patru joacă mai organizat, dar 
forța de atac a dinamovistelor își 
spune încă odată cuvîntul, hotărînd 
soarta partidei, care le revine la 
scorul de 3—1.

Clasată pe locul doi, echipa Ra
pid s-a prezentat în turneul final 
într-o formă bună ; cu actuala sa 
forță de atac echipa nu poate însă 
aspira la titlul de campioană. Echi-

—- —

pele Știința-Cluj, Metalul și Flacă- 
ra-București au avut pe parcursul 
turneului o evoluție inconstantă. Fa- 
rul-Constanța s-a prezentat la un 
nivel nesatisfăcător.

Ca și la volei, ultima întîlnire a 
turneului final de baschet decidea 
echipa campioană. Partida dintre 
Steaua și Dinamo se anunța foarte 
disputată. Se întîlneau tehnica su
perioară și jocul tactic al militari
lor, cu elanul, dîrzenia și o mare 
voință de a învinge a dinamoviști- 
lor. De partea cui va fi victoria ? 
Luînd la începutul fiecărei reiprize 
„starturi" foarte rapide și eficace, 
care i-au surprins pe dinamoviști, 
Steaua, cu Novacek, Nosievici și 
Folbert în formă foarte bună, a cîș
tigat detașat această întîlnire cu 
77—65.

Locurile 3 și 4 au fost ocupate de 
echipele Știința-Cluj și Rapid-Bucu
rești.

M. POPESCU

Să asigurăm o bază furajeră puternică 
in fiecare unitate agricolă

(Urmare din pag. I-a)

amestec cu alte plante, evitîndu-se 
astfel pierderile de substanțe nutri
tive.

O însemnătate mare are faptul că 
an ul' acesta au fost extinse cultu
rile intercalate de dovleci prin po
rumbul cultivat pentru boabe, ceea 
ce va contribui la îmbunătățirea fu
rajării animalelor.

De asemenea multe gospodării au 
extins anul acesta culturile de sfe
clă de zahăr pentru furaj care asi
gură obținerea unei cantități mai 
mari de substanțe nutritive la ha, 
față de sfecla furajeră.

Una din cele mai importante re
zerve pentru sporirea producției de 
furaje o constituie pășunile și fîne- 
țele naturale. Țara noastră are pes
te 4.000.000 ha de pășuni și finețe 
naturale care reprezintă circa 30 la 
sută din suprafața agricolă. Gospo
dăriile colective au primit în folo
sință pe mai mulți ani suprafețe 
mari de pășuni. Este în interesul co
lectiviștilor să îngrijească și să folo
sească tot mai bine pășunile pentru 
a asigura hrană îndestulătoare unui 
număr sporit de animale. Aplicarea 
diferențiată a măsurilor de care de
pinde sporirea producției la ha pe 
aceste întinse suprafețe și folosirea 
lor rațională pot asigura animalelor 
o hrană consistentă, echilibrată și la 
cel mai scăzut preț de cost.

Anul acesta un număr de 100 de 
gospodării colective din regiunea Su

ceava au luat măsuri pentru crea
rea de pășuni model.

Merită atenție și experiența colec
tiviștilor din Lețcani, regiunea Iași, 
care au aplicat lucrări de curățire, 
combatere a eroziunii solului, supra- 
însămînțări cu semințe de ierburi 
valoroase etc., reușind să sporească 
producția de iarbă de circa 3 ori.

Zeci de exemple arată că se ex
tind lucrările de îmbunătățire a pă
șunilor. Numai gospodăriile colective 
din regiunea Brașov au prevăzut să 
aplice anul acesta lucrări de îmbu
nătățire a pășunilor pe o suprafață 
de 100.000 ha. Pînă acum au și fost 
curățite de arborete, mărăcinișuri, 
și s-au împrăștiat mușuroaiele pe a- 
proape 50.000 ha. Pe suprafețe în
semnate au fost aplicate îngrășă
minte naturale și chimice. Colecti
viștii din Ghimbav care anul trecut 
au obținut de pe unele suprafețe 
16.000 kg iarbă la ha, au luat mă
suri ca, anul acesta, să obțină pro
ducții mari de masă verde de pe 
întreaga suprafață de pășuni și fi
nețe naturale. în această primăva
ră ei au grăpat și nivelat o mare 
parte a pășunii, au făcut supraîn- 
sămînțări cu semințe de ierburi și 
au aplicat îngrășăminte pe zeci de 
hectare.

Ținînd seamă că cea mai mare 
parte din pășuni se află în zonele 
de munte, este foarte important ca 
sfaturile populare să ia măsuri pen
tru ca acestea să fie folosite și pen
tru hrana unei părți din animalele 
gospodăriilor colective situate la șes.

Așa cum dovedește experiența 
gospodăriilor fruntașe, organizarea 
pășunatului rațional constituie un 
mijloc principal pentru sporirea 
producției de iarbă. Este foarte pă
gubitoare practica de a lăsa ca ani
malele să calce în picioare iarba de 
la un capăt la altul al pășunii.

Astfel de pagube pot fi evitate 
prin organizarea pășunatului pe 
tarlale. în acest fel, în timp ce a- 
nimalele pasc pe o târla, pe cele
lalte iarba este lăsată să crească 
în voie.

în zonele de șes unde sînt mai 
puține pășuni, cea mai mare aten
ție trebuie dată sporirii producției 
de nutrețuri din conveierul verde și 
folosirii raționale a acestora, evi- 
tînd orice risipă.

Foarte important este ca specia
liștii din G.A.S. și G.A.C. să reva
dă planurile de dezvoltare a șepte- 
lului și, pornind de la alcătuirea 
unor rații echilibrate, să recalculeze 
necesarul de furaje și să ia toate 
măsurile pentru asigurarea acesto
ra' în cantități îndestulătoare, pre
cum și a rezervelor.

De măsurile care se iau acum de
pinde ca animalele să fie mai bine 
hrănite atît în timpul verii cît și în 
iarna următoare, asigurînd astfel 
obținerea unei producții mari de 
carne, lapte, lînă și alte produse ne
cesare pentru îmbunătățirea apro
vizionării populației și pentru creș
terea veniturilor bănești ale fiecă
rei gospodării.

In sprijinul 
lui A. Gizenga

LONDRA 11 (Agerpres). — într-o 
declarație a Comitetului organizații
lor africane din Anglia se arată că 
toate guvernele africane și toate po
poarele iubitoare de pace trebuie Să 
se pronunțe în sprijinul lui Gizenga.

Comitetul exprimă un protest ho- 
tărît în legătură cu acuzațiile născo
cite împotriva lui Gizenga care a 
luptat întotdeauna pentru unitatea 
Republicii Congo. Comitetul cere ca 
Gizenga să fie pus imediat în liber
tate și ca asasinii lui Lumumba să 
fie judecați.

*

HAVANA 11 (Agerpres). — în 
articolul „Libertate lui Gizenga“, 
ziarul cuban „Noticias de Hoy” 
demască uneltirile imperialiștilor și 
ale uneltelor lor din Congo care, 
asasinînd pe Lumumba, se pregătesc 
să săvîrșească o nouă crimă.

Ziarul relevă că în spatele depu- 
taților parlamentului congolez, care 
au hotărît să-i ridice lui Gizenga 
imunitatea parlamentară, „se află 
vechii și noii colonialiști, imperia
liștii europeni și americani care nu 
vor să le scape din mînă bogățiile 
Congoului și caută din nou să pună 
pe grumazul poporului congolez ju
gul robiei".

------O® O----  
Problema Rhodesiei de sud 

în discufia Comitetului 
special al O. N. U»

NEW YORK 11 (Agerpres). — La 
sediul Națiunilor Unite continuă lu
crările Comitetului O.N.U. al celor 
17 state pentru aplicarea Declarației 
cu privire la acordarea independen
ței țărilor și popoarelor coloniale. 
Comitetul dezbate situația protecto
ratului britanic Rhodesia de sud, te
ritoriu ce intră în componența Fe
derației Rhodesiei și Nyassalandu- 
lui, condusă de rasistul Welensky.

în fața comitetului se găsesc două 
proiecte de rezoluții. Primul dintre 
ele, depus de Etiopia, cere să se a- 
corde de îndată Rhodesiei de sud o 
nouă constituție care să-i permită 
să dobîndească în cel mai scurt timp 
independența.

A doua rezoluție, prezentată în co
mun de Etiopia, Mali și Tunisia, 
cere ca problema Rhodesiei de sud 
să fie considerată „urgentă“ și să fie 
discutată ca atare la reluarea lucră
rilor Adunării Generale a O.N.U., la 
7 iunie.

In legătură cu discutarea acestor 
rezoluții, agenția Associated Press 
transmite că majoritatea membrilor 
Comitetului special al O.N.U. se pro
nunță în favoarea lor, doar puterile 
coloniale și cele aflate la remor
ca lor (Anglia, S.U.A., Australia, Ve
nezuela), opunîndu-se aprobării re
zoluțiilor.

zează socialismul este construirea 
rațională a societății, lichidarea 
proprietății private, lichidarea ex
ploatării, transmiterea mijloacelor 
do producție în mîînile poporului, 
și pe această bază o folosire mai 
rațională a economiei, tehnicii, ști
inței. Trebuie să depășim producti
vitatea muncii din lumea capitalis
tă. Numai în aceasta constă succesul 
victoriei noastre, al victoriei comu
nismului 1", a declarat N. S. Hruș
ciov.

N. S. Hrușciov a spus că oamenii 
de știință,, inginerii, tehnicienii so
vietici care au trimis fanionul în 
Lună, care au lansat în Cosmos 
nave satelit avînd la bord pe eroii 
Iuri Gagarin și Gherman Titov, pot 
înzestra transportul feroviar cu uti
laj și mai perfecționat. N. S. Hruș
ciov a subliniat că americanii au 
încercat de cîteva ori să trimită o 
rachetă în Lună. „Ei declară între
gii lumi că trimit o rachetă în Lună, 
însă ea trece pe alături“. El a adău
gat că fanionul sovietic de pe Lună 
„așteaptă de mult timp pe cel ame
rican, dar îl așteaptă zadarnic și 
se plictisește de unul singur".

Șeful guvernului sovietic a făcut 
cunoscut că recent a fost creată co
misia Prezidiului Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. avînd menirea să 
asigure activitatea coordonată a 
principalelor mijloace de transport 
din U.R.S.S. în vederea satisfacerii 
cît mai depline a nevoilor econo
miei în acest domeniu cu minimum 
de cheltuieli.

N. S. Hrușciov s-a ocupat în cu- 
v.întarea sa de problemele rezerve
lor industriei și în special ale con
strucției de mașini. El a arătat că 
dacă se folosește pe deplin utilajul 
uzinelor constructoare de mașini, 
care, de regulă, funcționează într-un 
singur schimb, se poate în mod 
practic dubla capacitatea lor, aproa
pe fără să se investească fonduri 
suplimentare, trecîndu-se la lucru 
în două schimburi. Folosirea mai 
bună a 
mare a tehnicii existente, a decla
rat el, vor îngădui să se creeze con
diții mai avansate pentru ridicarea 
productivității muncii și introduce
rea tehnicii noi.

N. S. Hrușciov a declarat că în 
prezent Uniunea Sovietică ocupă al 
doilea loc în lume în ce privește 
dezvoltarea economiei, iar în pro
blemele științei și culturii — pri
mul loc în lume. „Să ne gîndim, to
varăși, a spus Hrușciov, ce trebuie 
să înfăptuim încă acum în construc
ția noastră comunistă și să nu mai 
vorbim numai de ceea ce va fi în 
ultimul an din perioada de 20 de 
ani“. Numai astfel, a spus el, for
țele noastre vor crește mereu și po
porul sovietic va ajunge mai repe
de la triumful comunismului.

a fost înfăptuită „reconstrucția teh
nică a transportului, uriașă prin 
proporțiile sale, electrificarea căilor 
ferate“. în ceea ce privește lungimea 
căilor electrificate și ritmul de elec
trificare, Uniunea Sovietică ocupă 
primul loc în lume.

Vorbind despre reutilarea tehnică 
a transportului pînă la. al XX-lea 
Congres al P.C.U.S., N. S. Hrușciov 
a amintit că atunci de acest sector 
s-au ocupat Kaganovici și Molotov. 
„Ei se cramponau de ceea ce este 
vechi, de locomotiva cu aburi, pu
neau diverse 
tehnic”.

„Dar partidul 
ziție împotriva 
deschis drum larg 
nie și rezultatele 
vedea acum”.

N. S. Hrușciov 
U.R.S.S. transportul auto de 
nea se dezvoltă și se va dezvolta. 
Acest lucru, a remarcat el, este con
venabil, evident, mai cu seamă în 
transporturile pe distanțe scurte. 
Pentru transporturile pe distanțe 
lungi, desigur, transportul feroviar 
este mai economicos.

„Lucrătorii din transportul fero
viar au toate condițiile pentru ca 
în anii viitori să depășească nivelul 
productivității muncii realizat pe 
căile ferate ale S.U.A.”, a declarat 
Hrușciov. El a adăugat că. atunci 
cînd este vorba de compararea cu 
activitatea transportului feroviar al 
S.U.A.. feroviarii sovietici lucrează 
mai bine, dar productivitatea mun
cii este , după cum se vede, deo
camdată mai ridicată în S.U.A. de
cît la noi.

„Productivitatea muncii în condi
țiile noastre trebuie să fie mai ridi
cată pentru că știm că societatea 
mai bine organizată este cea socia
listă, comunistă. Victoria este po
sibilă numai pe baza unei produc
tivități a muncii mai ridicate. To
varăși, alte secrete de luptă pentru 
victoria în întrecerea cu capitalis
mul nu există”.

„A ne intitula comuniști numai 
pentru că noi, comuniștii, conside
răm că vom învinge pe capitaliști, 
acesta este un raționament prea 
primitiv. Principalul care caracteri-
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al
piedici progresului
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pornit în primul rînd de la faptul 
că rezolvarea sarcinii de creare a 
bazei tehnico-materiale a comunis
mului este de neconceput fără un 
transport foarte dezvoltat.

N. S. Hrușciov a arătat că lucră
torii din transporturi acordă un 
ajutor de neprețuit și în rezolvarea 
multor sarcini politice din cele mai 
importante, în întărirea alianței 
dintre clasa muncitoare și țărănime, 
în construcția culturală. Transpor
tul este unul din factorii care con
tribuie la lărgirea contactelor reci
proce ale popoarelor din Uniunea 
Sovietică, la schimbul intens de 
realizări în toate domeniile econo
miei naționale și culturii între po
poarele U.R.S.S., popoarele țărilor 
socialiste și ale celor capitaliste.

N. S. Hrușciov a mai amintit des
pre o latură importantă a activi
tății transportului. El a spus : „Noi 
trebuie să menținem transportul 
nostru la o astfel de înălțime și, aș 
spune, la o astfel de viteză, care sînt 
necesare pentru a asigura deplina 
securitate a statului sovietic, a în
tregului

N. S. 
ficul de 
Uniunii 
de mărfuri al căilor ferate din toate 
țările capitaliste luate Ia un loc și 
este aproape de două ori mai mare 
decît traficul de mărfuri pe căile 
ferate ale S.U.A. El a subliniat im
portanța faptului că în ultimii ani

sistem socialist”.
Hrușciov a amintit că tra- 
mărfuri pe căile ferate ale 
Sovietice depășește traficul

a luat cu curaj po- 
conservatorilor, a 

progresului teh- 
pozitive

a spus

se pot

că în 
aseme-

”1

utilajului, solicitarea mai

LEOEA MCCARRAN ÎN ACȚIUNE...
♦

Un editor anchetat pentru că tipărește 
cărți despre Uniunea Sovietică

NEW YORK 11 (Agerpres). — Co
misia Camerei Reprezentanților pen
tru cercetarea activității antiameri- 
cane anchetează un nou „caz". De 
data aceasta, în fața organului in
chizitorial a compărut Miron Sharp, 
directorul editurii „Cross Currens 
Press", specializată în editarea căr
ților și broșurilor despre Uniunea 
Sovietică. în scurta sa existență, e- 
ditura „Cross Currens Press" a ob
ținut un succes considerabil în e- 
forturile sale de a satisface intere
sul crescînd al americanilor față de 
astfel de publicații. Această editură 
a tipărit cărți despre cosmonauții 
sovietici; despre vizita lui N. S. 
Hrușciov în S.U.A., despre politica 
externă a Uniunii Sovietice etc.

~ Comisia pentru cercetarea activi
tății antiamericane l-a convocat pe 
Sharp cu scopul vădit ca, în baza

legii McCarran, să aducă acuzații e- 
diturii că este „o organizație a fron
tului comunist". Toate eforturile co
misiei, însă, nu au dus la nici un 
rezultat : Sharp a refuzat să răs
pundă la numeroasele întrebări pro
vocatoare ale membrilor comisiei.

z X

Restaurarea galeriei de porțelanuri 
de la Zwinger

Pregătirea de cadre 
pentru industrie

aGuvernul venezuelez intensifică teroarea 
Au fost interzise 

partidul comunist ți Mișcarea 
revoiuționară de stînga

CARACAS 11 (Agerpres). — Te
roarea antidemocratică se intensi
fică în Venezuela. După cum rela
tează .agenția France Presse, Andres 
Perez, ministrul de interne al Ve- 
nezuelei, a anunțat că guvernul a 
emis un decret prin care interzice 
partidul comunist și „Mișcarea re
voluționară de stînga“. Sediile lor 
vor fi ocupate și arhivele seches
trate.

După cum reiese din, declarația 
lui Perez, această măsură se înca
drează în ansamblul măsurilor de 
represiune luate de guvernul Be
tancourt împotriva organizațiilor 
progresiste după răscoala de la Ca- 
rupano.

a

Președintele Argentinei 
a hotărît dizoivared 

congresului
BUENOS AIRES 11 (Agerpres), 

Potrivit cotidianului argentinian 
„Correo de la tarde", guvernul pre
ședintelui Guido, „încurajat“ de mi
litari a hotărît să dizolve congresul 
întrucît în urma anulării rezultate
lor alegerilor din 18 martie, con
gresul nu poate funcționa normal, 
lipsindu-i numărul necesar de mem
bri. Dizolvarea va interveni înainte 
de data de 22 mai cînd congresul 
urmează să se întrunească. Se știe 
că congresul a adoptat o atitudine 
ostilă față de toate măsurile anti
constituționale luate în Argentina 
sub presiunea comandanților mili
tari.

Același ziar scrie că guvernul este 
gata să procedeze pe cale de decret 
la modificarea legii electorale și a 
statutului partidelor politice.

★
BUENOS AIRES 11 (Agerpres).— 

Peste 30.000 de muncitori metalur- 
giști au rămas șomeri, a declarat la 
10 mai în cadrul unei conferințe de 
presă, Augusto Vandor, secretarul 
general al Federației metalurgiștilor, 
care este și membru în comitetul de 
conducere a Confederației Generale 
a Muncii din Argentina,

Galeria de porțelanuri a renumi
tului muzeu Zwinger din Dresda 
(R.D.G.) a fost complet restaurată. 
Ea ocupă acum un întreg corp al 
complexului de clădiri din centrul 
orașului. Reconstrucția a repetat 
întru totul vechile planuri și for
me. In cursul 
re, au fost

n
lucrărilor de reface- 
folosite documente, 

nou b

schițe și fotocopii salvate din bom
bardamentul anglo-americam din 
februarie 1945.

Odată cu terminarea acestor lu
crări, suprafața galeriei de porțelan 
de la Dresda s-a mărit considerabil. 
Ea este în prezent una din cele mai 
mari 
acest

și mai bogate expoziții de 
gen ale lumii.

azin cuprifer
Geologi polonezi au descoperit 

în regiunea Dublinului bogate 
zăcăminte de minereu de cupru. 
In viitorul apropiat Dublinul va 
deveni un centru al industriei mi
niere și extractive, un important 
centru industrial al Sileziei infe
rioare.

Această descoperire are o însem
nătate cu atît mai mare, cu cît este 
vorba de straturi de minereu care 
se întind pe distanțe de mai mulți 
kilometri, cu un bogat conținut de 
cupru.

Lucrările în vederea valorificării

noului bazin cuprifer se desfășoară 
într-un ritm rapid. Aici se va cons
trui o nouă uzină de elaborare a 
cuprului. In prezent se desfășoară 
lucrările de construcție a uneia din 
cele trei mine mari care în viitor 
vor da anual țării 130.000 de tone 
de metal. Continuă, de aseme
nea, lucrările de extindere a uzinei 
de elaborare a cuprului de la 
Legnica, situată la 22 km de Lublin. 
Se va construi, de asemenea, o 
uzină pentru elaborarea cuprului la 
Glogowa.

la corespondentul

siderurgie și meta-

Montarea mașlnllor-unelte produse la Combinatul metalurgia 
șl pentru construcția de mașini de la Csepel (Budapesta).

PEKIN (De 
nostru).

Institutul de 
lurgie din Pekin, cea mai impor
tantă școală superioară din China 
pentru pregătirea de ingineri, îm
plinește 10 ani de existență.

In acești 10 ani s-au construit 
săli de clasă pe o suprafață de 
150.000 mp, numărul studenților 
a crescut de la 400 la 6.000, al ca
drelor didactice de la 40 la peste 
1.000, fondul bibliotecilor de la 
10.000 volume la mai bine de 
400.000 volume. Institutul dispune 
astăzi de 50 de laboratoare, de 3 a- 
teliere pentru practica studenților 
din primii ani. Studenții din ultimii 
ani dobîndesc cunoștințe practice 
de specialitate în marile uzine side
rurgice, metalurgice și construc
toare de mașini. Cadrele didactice 
desfășoară lucrări de cercetare 
științifică, la care sînt atrași și un 
număr însemnat de studenți.

In cei 10 ani de existență insti
tutul a pregătit și a trimiș în pro
ducție 3.000 de ingineri, adică mai 
mult decît s-au pregătit în China în 
22 de ani de dominație a Gomin- 
danului.

Pentru producerea 
materialelor 

de construcții
Creșterea volumului construcții

lor din R. P. Mongolă a impus dez
voltarea într-un ritm corespunzător 
a industriei materialelor de con
strucții. In țară au fost construite 
noi întreprinderi producătoare de 
materiale de construcții care apro
vizionează șantierele.

In anii celui de-al treilea cincinal 
se prevede construirea altor între
prinderi importante, printre care o 
fabrică de ciment, o fabrică de 
sticlă, cîteva combinate etc. Com
binatele de prefabricate de la Ulan- 
Bator și Darhan vor produce anual 
blocuri mari care vor echivala cu 
50 de milioane de cărămizi.

La noile construcții a început să 
se extindă folosirea de betoane 
ușoare, tuf, piatră de bazalt, turbă 
și paie.
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ULTIMELE ȘTIRI * ULTIMELE ȘTIRI * ULTIMELE ȘTIRI * ULTIMELE ȘTIRI Mișcarea grevistă a cuprins 
majoritatea teritoriului Spaniei

Conferința pentru dezarinare 
de la Geneva

GENEVA 11 (Agerpres). — în 
dimineața zilei de 11 mai a avut 
loc cea de-a 35-a ședință plenară 
a conferinței Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare. Ședința a 
fost prezidată de James Barring
ton, reprezentantul Birmaniei. Vor
bitorii s-au referit la diferitele as
pecte ale proiectului sovietic de 
tratat cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală, precum și ale 
„Schiței de plan cu privire la clau
zele unui tratat fundamental de de
zarmare generală și totală” prezen
tată de S.U.A., aflate în discuția 
comitetului.

După intervenția lui Arthur Dean, 
reprezentantul S.U.A., care a con
tinuat să apere proiectul american, 
și după cuvîntarea lui Milko Tara- 
banov, reprezentantul Bulgariei, 
care s-a pronunțat cu fermitate în 
sprijinul proiectului sovietic de tra
tat cu privire la dezarmarea gene
rală și totală, a luat cuvîntul Rolf 
Edberg, reprezentantul Suediei. El 
a prezentat 12 propuneri de com
promis sub forma unor întrebări 
puse S.U.A. și U.R.S.S. Potrivit de
clarației lui, aceste întrebări sînt 
menite să contribuie la precizarea 
și apropierea pozițiilor U.R.S.S. și 
S.U.A. în vederea pregătirii unui 
proiect .unic de tratat de dezarmare 
generală și totală.

Generalul E. Burns, reprezentan
tul Canadei, a pus, de asemenea, o 
serie de întrebări.

A luat apoi cuvîntul Valerian Zo
rin, șeful delegației sovietice, care 
a reafirmat punctele de vedere ale 
UniuniL ßovietice în problema de-

zarmării generale și totale și a răs
puns la întrebările puse delegației 
sovietice în cadrul ședinței din 11 
mai.

La această ședință a asistat, în 
calitate de observator, John McCloy, 
principalul consilier al guvernului 
S.U.A. în problemele dezarmării, 
aflat la Geneva în drum spre An
glia.

în dimineața zilei de 11 mai, îna
inte de încheierea ședinței, Arthur 
Dean, reprezentantul S.U.A. în Co
mitetul pentru dezarmare, a părăsit 
Geneva, plecînd spre New York. 
Locul lui a fost ținut pînă la sfîr- 
șitul ședinței de către Charles 
Stelle.

Următoarea ședință a Comitetu
lui celor 18 state pentru dezarmare 
va avea loc la 14 mai.

★

GENEVA 11 (Agerpres). — V. Ä. 
Zorin (U.R.S.S.) și A. Dean (S.U.A.),

copreședinții Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare, au adresat 
lui Lutfi — reprezentantul special 
al lui U Thant, secretar general 
provizoriu al O.N.U., în Comitetul 
celor 18, o scrisoare în care îl roa
gă să difuzeze ca materiale oficiale 
ale comitetului apelul locuitorilor 
Hiroșimei și mesajul Comitetului 
participanților la marșul pentru 
pace al orașului Hiroșima.

Dezarmarea generală este o con
diție obligatorie a eliberării gene
rale de teama unui război nuclear 
care planează asupra noastră, se 
spune în mesajul Comitetului parti
cipanților la marșul pentru pace al 
orașului Hiroșima. Cerem, de aceea, 
ca toate experiențele nucleare de 
astăzi să fie sistate imediat.

în încheiere mesajul cere partici
panților la lucrările Comitetului ce
lor 18 să acționeze în direcția înche
ierii unui acord cu privire la de
zarmare în întreaga lume.

------------OoO ■

împotriva expsriențelor nuclearo efectuate de S.O.
TOKIO. Problema menținerii păcii 

pe pământ impune omenirii să-și ca
nalizeze energiile în direcția reali
zării unui acord cu privire la dezar
marea generală și totală. Aceasta 
este o sarcină măreață a omenirii în 
etapa actuală de dezvoltare a socie
tății — se spune în apelul adresat 
opiniei publice mondiale de pârtiei- 
panții la conferința oamenilor de 
știință, de cultură și artă din Ja
ponia. Ei cer încetarea imediată a 
experiențelor nucleare.

BUENOS 'AIRES. Comitetul ar-
------------ OoO

Divergentele dintre „cei șase“ complica 
proDiema aderării Angliei la Piața Comună
BRUXELLEȘ J1 (Agerpres). — iVii 

fieri au început la Bruxelles trata-1 
tivele cu privire la aderarea Marii 
Britanii la Piața Comună. France 
Presse arată că tratativele au înce
put într-o atmosferă de .„neliniște“, 
„în care fiecare din părți își ține 
strîns cărțile șl așteaptă ca cealaltă 
să deschidă jocul“. Agenția preci
zează că problema aderării Angliei 
la Piața Comună este acum compli
cată de divergențele dintre „cei 
șase“, în ceea ce privește făurirea 
unității politice a organizației lor. 
După cum se știe, țările mici — Bel
gia, Olanda și Luxemburgul — au 
refuzat șă discute la ultima întru
nire a Consiliului Ministerial al Pie
ței Comune problema unității poli
tice atît timp cît Anglia nu participă 
la aceste discuții. Jn prezent, sub
liniază France Presse, Beneluxul este 
dispus chiar să sacrifice în parte 
principiile fundamentale ale orga
nizației „celor șase“ numai pentru 
a facilita intrarea Angliei în aceas
tă organizație.

Cei „trei mari“ — Germania oc
cidentală, Franța și Italia — au res
pins această cerere, deoarece se tem 
că prin aderarea Angliei posibilită
țile lor de a exercita dominația asu
pra întregului bloc ar fi subminate. 
Iată de ce .Germania occidentală, 
care pînă acum era considerată ca

principala susținătoare a aderării 
Angliei la Piața Comună, și-a schim
bat brusc atitudinea. Ziarul „LIBE
RATION“ arată că „sursele bine in
formate de Ia Bonn au lăsat să se 
înțeleagă că, pe de o parte, cance
larul Adenauer nu mai este dispys 
să sprijine intrarea Angliei în Piața 
Comună, și că, pe de altă parte, en
glezii înșiși nu ar mai cere să fie 
admiși ca membri cu drepturi de
pline ci să fie asociațl ea, de pildă, 
Grecia“. Ziarul arată că această nouă 
politică a Germaniei occidentale este 
îndreptată Indirect și împotriva „po
liticii europene“ a S.U.A., care prin 
aderarea Angliei la Piața Comună 
urmăresc întărirea propriei lor in
fluențe în sînul acestei organizații.

Referlndu-se la „opoziția funda
mentală între „cel șase“ în ceea ce 
privește elaborarea profilului unei 
Europe politice“, ziarul „COMBAT" 
scrie că „criza politică permanentă 
din sînul Pieței Comune influen
țează în mod negativ negocierile a- 
cestei organizații cu Anglia".

gentinian pentru apărarea păcii 
cheamă pe argentinieni „să exercite 
presiune asupra Statelor Unite și 
Angliei pentru a le determina să 
înceteze experiențele nucleare și să 
accepte încheierea tratatului cu pri
vire la interzicerea acestor expe
riențe".

ROMA. în întreaga Italie continuă 
manifestațiile de protest îmlpotriva 
experiențelor nucleare americane. 
La 10 mai a avut loc un miting de 
protest la Florența, la care partici- 
panții au înfierat experiențele nu
cleare americane.

•k
WASHINGTON 11 (Agerpres). — 

La 11 mai, Statele Unite au efectuat 
în regiunea insulei Christmas cea 
de-a 8-a explozie nucleară din ac
tuala serie de explozii în atmosferă. 
După cum anunță Comisia pentru 
energia atomică a S.U.A., dispoziti
vul nuclear a fost lansat din avion.

ïnfrînçjerea conservatorilor 
în alegerile pentru consiliile 

districtuale din Anglia
LONDRA 11 (Agerpres). — Conser

vatorii au suferit o înfrîngere în 
alegerile pentru consiliile districtuale, 
care au avut loc la 10 mai. Pierderile 
lor au fost atît de mari îneît în rela
tarea sa cu privire la rezultatele 
alegerilor agenția Press Association 
vorbește despre „o schimbare pro
nunțată în repartiția voturilor între 
partide“.

Pînă în prezent sînt cunoscute re
zultatele alegerilor pentru 400 din 
cele 428 consilii districtuale din An
glia și Wales. Conservatorii au pier
dut 476 de locuri, dobîndind numai 
13 locuri noi ; partidul laburist a 
obținut 311 locuri noi și a pierdut 
70 de locuri ; liberalii au cîștigat 305 
locuri noi și au pierdut 11.

Rezultatele alegerilor oglindesc pro
testul împotriva politicii guvernului 
conservator, întrucît alegătorii care 
votaseră în trecut pentru conserva
tori au votat de data aceasta pentru 
candidații partidelor laburist sau li
beral. ___ o ___

Scăderea rezervelor 
de aur ale S. U. Au
NEW YORK 11 (Agerpres). — Rapor

tul săptămînal al Băncii federale^ de 
rezerve publicat la 11 mai anunfă că 
în cursul săptămînii încheiate la 9 mai 
rezervele de aur ale S.U.A. au scăzut 
din nou cu 30.000.000 de dolari. De la 
începutul anului curent rezervele de 
aur ale Statelor Unite au suferit o pier
dere de 425.000.000 de dolari.

Declarația Biroului Politic 
al P. C. Francez

PARIS 11 (Agerpres). — Biroul 
Politic al Partidului Comunist Fran
cez a dat publicității o declarație 
în care subliniază necesitatea de
zarmării generale, totale și contro
late în care sînt vital interesate toa
te popoarele,

Condamnînd exploziile nucleare 
franceze în Sahara și refuzul guver
nului francez de a participa la tra
tativele de la Geneva, Biroul Politic 
al P.C.F. arată că interesele Fran
ței reclamă o politică de coexisten
ță pașnică și dezarmare.

Partidul Comunist Francez chea
mă pç toți francezii la unitate și 
luptă pentru a obține :

— reducerea cheltuielilor milita
re și folosirea fondurilor eliberate 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale oamenilor muncii ;

— încetarea experiențelor cu ar-

ma atomică în Sahara și renunța
rea la crearea „forței de șoc" ;

— participarea Franței la confe
rințele internaționale convocate în 
scopul dezarmării generale și lichi
dării armei atomice ;

— participarea Franței la tratati
vele cu privire la încheierea trata
tului de pace cu cele două state ger
mane, în care să se prevadă recu
noașterea actualelor frontiere și re
glementarea pașnică a problemei 
Berlinului occidental.

Amintind că în prezent, cînd e- 
xistă lagărul socialist și state tine
re care s-au eliberat de sub colo
nialism, forțele păcii sînt mult mai 
puternice decît forțele războiului, 
Biroul Politic al Partidului Comu
nist Francez subliniază în încheie
re că dezarmarea generală poate fi 
realizată.

MADRID 11 (Agerpres). — „Regi
mul franchist a primit o serioasă 
lovitură" — scrie agenția Union 
Française d'information, comentînd 
mișcările greviste din Spania. Miș
carea grevistă, arată agenția France 
Presse, a cuprins majoritatea teri
toriului Spaniei. în cursul zilei de 
joi, mișcarea grevistă s-a accentuat 
ca urmare a solidarizării cu minerii 
din Asturia a noi categorii de mun
citori. O mare parte a provinciei 
Biscaya este cuprinsă de grevă. Nu
mărul greviștilor se cifra în cursul 
zilei de joi la 40.000, ca urmare a 
intrării în grevă a întreprinderilor 
„Gommovil“, „Indumetal", „Beltrany 
Causo" etc.

în regiunea Barcelona, arată a- 
genția France Presse, acțiunea gre
vistă s-a extins în cursul zilei de 
joi, numeroase întreprinderi încetînd 
lucrul în semn de solidaritate cu 
minerii din Asturia.

Solidari cu lupta greviștilor din 
nordul Spaniei, studenții din Barce
lona au organizat în seara zilei de 
joi o puternică manifestație. La ie
șirea din universitate studenții în
colonați au distribuit manifeste pe

care se putea citi : „1962, anul răs
turnării dictaturii'' și „Studenții ală
turi de muncitori". împotriva stu
denților au fost trimise important» 
forțe polițienești.

Această creștere a avîntului gre
vist, subliniază agenția France 
Presse, nu a putut fi împiedicată de 
autorități cu toate că acestea au 
aplicat cu strictețe măsurile prevă
zute de starea excepțională, ani" ' 
nințînd cu recurgerea la măsuri < 
treme și mai drastice. A':

Solidaritatea cu lupta greviștilor 
din Spania se extinde și în alte țări.

★
ROMA 11 (Agerpres). — Ziarul 

,,1’Unità" a publicat un apel al Co
mitetului Executiv al Partidului Co
munist din Spania în care cheamă 
pe oamenii muncii și pe toți adver
sarii regimului franchist „să folo
sească acest moment prielnic și să 
treacă la luptă pentru revendicările 
lor economice și politice pe terito
riul țării lor, dînd dovadă de solida
ritate cri. eroicii mineri și metalur- 
giști aflați în luptă, pentru a înlă
tura dictatura prin toate mijloacele 
posibile".
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Să se pună capăt terorii 0. A. S. !
55 PERSOANE, PRINTRE CARE 20 FEMEI, UCISE ÎNTR-0 SINGURĂ ZI 

ÎN ALGERIA
PARIS 11 (Agerpres). — După cum 

transmite agenția TASS, Partidul 
Comunist din Algeria a publicat o 
declarație în care subliniază necesi
tatea imperioasă „de a se pune ca
păt terorii sălbatice a O.A.S.“.

Partidul comunist demască îngă
duința cu care sînt tratați ucigașii 
de către forțele armate franceze.

în declarație se arață că Parti
dul Comunist din Algeria a cerut 
de nenumărate ori să se folosească 
împotriva ultracolonialiștilor forțele 
armate locale și Armata de eliberare 
națională, ca acești Ucigași să pri
mească o pedeapsă exemplară și să 
se facă o epurare energică a apara
tului administrativ. în aceste sco
puri, trebuie să se pună urgent la 
dispoziția organului executiv pro
vizoriu, toate mijloacele necesare. 
„Numai în felul acesta poporul nos
tru va lichida O.A.S.-ul și numai în 
felul acesta vor fi traduse în viață 
acordurile de la Evian și va fi ga
rantată pacea și trecerea țării noa
stre la independență".

ALGER 11 (Agerpres). — Nici
odată pînă acum, arată agenția 
France Presse, orașele Alger și Oran 
nu au cunoscut o atmosferă atît de 
încordată ca cea din cursul zilei de 
joi. Bilanțul atentatelor comise de 
ultracolonialiștii din O.A.S. în di
verse orașe algeriene împotriva 
populației arabe se ridică la 67. 
Printre cei 55 de morți se află 20 
femei.

în timp ce poliția nu a putut face 
față acestor acțiuni sîngeroase, pre
fectul poliției din Alger adresa un 
apel populației arabe „invitînd-o 
să-și păstreze sîngeie rece".

Studenții portughezi desfășoară c 
puternice acțiuni revendicative

LISABONA 11 (Agerpres). — Ca ur
mare a refuzului Ministerului Educajiei 
Najionale de a satisface cererile stu
denților, relatează agenția France 
Presse, în universitățile portugheze din 
Lisabona și Coimbra se intensifică ac
țiunile studen(ești. După cum s-a anun
țat, sfuden)ii continuă „Doliul acade
mic" : ei refuză să asiste la cursuri și 
să participe la examene.

Mii de studenfi s-au baricadat în clă
dirile asociațiilor lor din Lisabona și 
Coimbra. Ei sînt asediafi de detașa
mente de politie înarmate cu puști au
tomate și grenade lacrimogene. Poli
tia amenință să facă uz de arme și să 
ia clădirile cu asalt dacă studenții nu

vor înceta greva. Studenții greviști cer 
dreptul de a organiza întruniri, de a 
sărbători „Ziua studentului", de a-și a- 
lege organele conducătoare ale aso
ciațiilor lor.

Agen(ia France Presse relatează că 
au fost arestafi aproape 1.300 studenți.

Ei sînt sprijinifi de 2.000 dintre co
legii lor care fac de gardă zi și noapte 
în jurul universității pentru a preîntîm- 
pina provocări din partea politiei sa- 
lazarisfe.

Agenția France Presse arată, de ase
menea, că mai mul)i decani ai facultă
ților din Lisabona și-au prezentat de
misia.

frO»T==F= ' .. . ----- '

ft I

-O'oO------- -

Demonstrație pentru pace șl dezarmaro Ia München (R.F.G.).

Capitalul american pe piața 
R. F. Germane

Săptămînalul vest-german „DIE 
ANDERE ZEITUNG“ publică următo
rul articol în legătură cu tendința 
monopolurilor americane de a ocupa 
noi poziții în economia țărilor vest- 
europene.

„Guvernul Kennedy a hotărît să 
deschidă în toamna anului acesta, 
la Frankfurt pe Main, primul centru 
comercial american pe continent și 
din cadrul pieței comune.

Guvernul american a reușit să ob
țină consimțămîntul Bonnului ca șo
merilor din S.U.A. să li se permită 
să caute de lucru în Republica Fe
derală.

Țelul eforturilor americane este, în 
primul rînd, Germania occidentală. 
Ministerul Comerțului al S.U.A. și 
ambasadorul american în Republica 
Federală, Dowling, au declarat re
cent că prin deschiderea centralei 
comerciale de la Frankfurt pe Main, 
S.U.A. intenționează să intensifice 
exportul destinat R.F.G. și întregii 
piețe comune. Dowling a arătat că, 
în calitate de piață de desfacere, 
Germania occidentală prezintă o 
deosebită însemnătate pentru S.U.A. 
Centrala comercială americană are 
sarcina să contribuie la înlesnirea 
vînzării produselor americane. La 
început, ea se va concentra asupra 
pieței vest-germane și va introduce 
produse ale economiei americane.

Pentru a efectua organizat și cu 
succes pătrunderea pe piața euro
peană și, în mod special, pe piața 
germană, în S.U.A. va fi instituit un 
coordonator al exportului. Numirea 
sa în cadrul Ministerului Comerțu
lui este iminentă. în acest fel, efor
turile depuse de S.U.A. în vederea 
intensificării exportului în Europa 
vor fi centralizate. Ministrul de fi
nanțe, Dillon, a declarat acum cîte- 
va săptămîni că trebuie întreprinse 
de urgență măsuri pentru a opri 
scurgerea aurului — care s-a ridi
cat în anul trecut la 857 milioane 
dolari — ca urmare a deficitului de 
export (este vorba despre deficitul

balanței comerciale a S.U.A., care 
se reflectă în balanța de plăți a 
țării — n.r.). Atît Dillon cît și Ken
nedy sînt de părere că o balanță 
pozitivă a comerțului exterior con
stituie principala premiză pentru a 
preveni un șomaj de masă, fenomen 
primejdios din punctul de vedere al 
politicii interne. De aceea s-a și dat 
semnalul pentru atacul asupra pieței 
europene...

Numeroase întreprinderi vest-eu- 
ropene sînt de mult timp neliniștite 
și indignate de metodele comercia
le neechitabile folosite de S.U.A.

ăsloind presa străinii

Belgia a protestat recent energic îm
potriva majorării tarifelor vamale 
americane pentru produse belgiene, 
în primul rînd pentru covoare și 
sticlă specială. Deoarece america
nii au abuzat și în alte domenii și 
au mers, în mod evident, prea de
parte, așa-zisul consiliu de miniș
tri al pieții comune a fost nevoit să 
adere la protestul Belgiei. După 
cum s-a aflat din cercurile apropia
te de centrala pieței comune, care-și 
are sediul la Bruxelles, atitudinea 
S.U.A. față de Belgia a provocat o 
„anumită surprindere" si în celelal
te țări ale pieței comune. S.U.A. in
tenționează să sporească considera
bil taxele vamale la anumite 
mărfuri importate din țările pieței 
comune. Concomitent, Statele Unite 
cer statelor din cadrul pieței comu
ne o liberalizare aproape totală a 
importului de mărfuri americane. 
Guvernul american justifică această 
măsură (majorarea tarifelor vama
le) prin necesitatea de a apăra pro
pria sa industrie.

Este totuși clar că ofensiva co
mercială americană și afluxul de 
șomeri americani în Germania oc
cidentală constituie doar o latură a

amenințării economiei noastre (adică 
vest-germane — n.r.) de către S.U.A. 
în legătură cu aceasta, nu se pot 
trece cu vederea marile investiții 
ale grupurilor capitaliste americane 
în Germania occidentală și Europa. 
Aproximativ de la începutul anu
lui, de cînd a devenit evident că 
concepția pieței comune este pusă 
cu grabă în aplicare, Germania 
occidentală trăiește o „a doua 
invazie americană“. Nu trece săp- 
tămînă în care să nu se afle 
despre noi investiții de capital ame
rican, constituirea de firme ameri
cane sau eforturi depuse de ameri
cani pentru găsirea unor posibilități 
de desfacere a produselor lor. Ul
tima știre în acest sens anunță că 
monopolul american Continental Oii 
Company a achiziționat 20 la sută 
din acțiunile noii rafinării D.E.A.- 
Scholven GmbH, Karlsruhe, care va 
intra în funcțiune în 1963 și care 
urmează, să aprovizioneze cu ben
zină întreaga parte de sud-vest a 
R.F.G. Capitalul acestei rafinării se 
ridică la 56 milioane mărci.

în prezent, în Germania occiden
tală 700 de firme (societăți pe ac
țiuni) lucrează parțial sau total 
cu capital american. Dacă se ține 
seama că în Republica Federală 
există aproximativ 2.350 de societăți 
pe acțiuni, ne putem da seama de 
poziția pe care americanii au reușit 
s-o cucerească în economia vest- 
germană, Aproape fiecare a treia 
societate pe acțiuni din Republica 
Federală este fie dominată, fie pu
ternic influențată de americani. Dacă 
în 1950, valoarea contabilizată a in
vestițiilor americane în Germania 
occidentală se ridica la 204 milioane 
dolari (circa 800 milioane mărci), ele 
au crescut între timp (pînă la sfîr- 
șitul anului 1961) la mult peste un 
miliard dolari (peste 4 miliarde 
mărci).

Autoritățile Bonn-ului se stră
duiesc să minimalizeze primejdia 
afluxului de capital american în

PARIS. în cadrul schimbului de 
profesori universitari, prevăzut în 
protocolul de schimburi culturale ro- 
mîno-francez, prof. Coriolan Drăgu- 
lescu, decanul Facultății de Chimie 
din Timișoara, a ținut la Școala Na
țională Superioară de Chimie din 
Paris conferința „Contribuții româ
nești în chimia minerală" iar la 
Universitatea din Marsilia conferința 
„Contribuții ale laboratorului de chi
mie anorganică de la Institutul Po
litehnic din Timișoara în chimia a- 
nalitică".

MOSCOVA'. La 1! mai, ziariștii 
străini acreditați la Moscova au vi
zitat Institutul unificat de cerce
tări nucleare de la Dubna. Ei au 
fost primiți de Dmitri Blohințev, 
directorul institutului, Heinz Bar- 
wich (R.D. Germană) și Șerb an Ți- 
țeica (R.P. Romînă), directori ad- 
juncți. Prof. Dmitri Blohințev a vor
bit ziariștilor despre succesele știin
țifice pe care le-au realizat în de
curs de șase ani la Dubna fizicienii 
țărilor socialiste.

TOKIO. La 9 mai, Toshiaki Wada, 
vicepreședintele Asociației de prie
tenie Japonia-Romînia, a ținut 
o conferință despre folclorul româ
nesc la Institutul de arte plastice din 
Tokio. în cuvîntul său, Wada a fă-

Germania occidentală... Sprijinin- 
du-se, în primul rînd, pe diferite 
studii întocmite de U.S. Department 
of Commerce și Mc Graw-Hill De
partment of Economics, banca 
„Chase Manhattan" a elaborat lu
nile trecute un studiu amplu despre 
investițiile americane în Europa. Po
trivit acestui studiu, între 1950—1959 
capacitățile economice americane 
de pe continentul european și din 
Marea Britanie au crescut de la 1,5 
la circa 5,3 miliarde dolari. în acest 
fel, în perioada menționată ele au 
crescut de peste 3 ori.

în 1959 investițiile americane în 
Europa au crescut cu 750 milioane 
dolari, în 1960 — cu 900 milioane, 
în 1961 — cu 1,15 miliarde dolari. 
Pentru 1962, afluxul de capital ame
rican în Europa este evaluat la 1,5 
miliarde dolari. In țările pieței co
mune, capitalul american pătrunde 
în sfera producției. O treime din to
talul investițiilor americane se în
dreaptă spre Germania occidentală, 
încă în 1959, din totalul investițiilor 
S.U.A. în cadrul pieței comune, Re
publicii Federale i-au revenit peste 
50 la sută. Franței — 20 la sută, 
țărilor Benelux — 16 la sută, Italiei 
— 9 la sută.

Acest proces este urmărit cu o 
serioasă îngrijorare de industriașii 
din R.F.G. Uniunea patronilor din in
dustria chimică, de pildă, a cerut 
guvernului federal să ia neîntîrziat 
măsuri în vederea apărării produc
ției germane. Și conducerea uzinelor 
de coloranți Bayer A.G. a avertizat 
recent împotriva înstrăinării indus
triei chimice prin pătrunderea capi
talului american. Adresîndu-se Bonn
ului, dr. Alwin Münchmeyer, preșe
dintele congresului industriașilor și 
comercianților germani, a declarat 
la o conferință de presă că trebuie 
sistată orice încurajare a activității 
americane în Republica Federală.

Nu se poate desigur vorbi încă 
despre o dominare a pieței vest-ger
mane de către capitalul american. 
Năzuințele și eforturile susținute ale 
S.U.A. urmăresc totuși acapararea 
unei poziții dominante în cadrul 
pieței comune și, în mod speciali, 
asigurarea unei anumite influențe 
asupra industriei vest-germane și 
asupra pieței de desfacere din Re
publica Federală".

cut, de asemenea, o prezentare ge
nerală a R. P. Române, subliniind 
progresul înregistrat în dezvoltarea 
economică și social-culturală a țării, 
în continuare au fost prezentate fil
me documentare românești.

WEIMAR. La 10 mai s-a deschis 
la Weimar cel de-al 8-lea congres al 
medicilor terapeuți la care partici
pă medici și oameni de știință din 
U.R.S.S., Austria, Romînia, Unga
ria, Polonia, Bulgaria, R.D.G. Par- 
ticipanții la congres vor discuta pro
bleme privind tratamentul maladii
lor canceroase, precum și igiena so
cială și a muncii.

VIENA. La 10 mai, cosmonautul 
sovietic I. A. Gagarin și soția sa au 
fost primiți de A. Schärf, președin
tele Republicii ■ Austria, iar mai 
tîrziu de cancelarul A. Gorbach și 
de vicecancelarul B. Pittermann. 
A. Gorbach i-a înmînat o medalie 
pe care era gravat tn limba rusă : 
„Primului cosmonaut victorios din 
lume, I. A. Gagarin, din partea gu
vernului austriac, 10 mai 1962".\

NEW YORK. Vizita cosmonautu
lui sovietic Gherman Titov tn Sta
tele Unite se apropie de sfîrșit. în 
legătură cu aceasta a avut loc la 
New York, în sala „Saint Nicholas 
Arena“, un miting la care au parti
cipat peste 4.000 de persoane. Cei 
care au luat cuvîntul au subliniat 
necesitatea vitală a îmbunătățirii re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre popoarele sovietic și ameri
can. Tuturor le-a răspuns G. Titov.

SAN SALVADOR. Bulef’ul 
„Problemas de America Latina", or
ganul de presă al organizației poli
tice „Prietenii democrației în Ame
rica Latină“, referindu~se la alege
rile prezidențiale care au avut loc 
în Salvador, scrie că aceste alegeri 
au fost efectuate după indicațiile 
Departamentului de Stat al S.U.A. 
Deoarece partidele din opoziție au 
refuzat să participe la această farsă, 
Rivera a avut un singur „adversar". 
Studenții, scrie buletinul, au desem
nat drept candidat pentru funcția 
de președinte un măgar. Ei l-au 
plimbat pe „candidat“ pe străzile 
capitalei, bătîndu-șl astfel joc de gu
vern șl de farsa electorală organi
zată de el.

LONDRA. Conducerea de dreapta 
a partidului laburist a anunțat di
zolvarea secției din Scoția a orga
nizației „Tinerii socialiști“. Cauza a- 
cestei dizolvări a fost primirea 
ostilă făcută lui Gaitskell, liderul 
partidului laburist, de membrii aces
tei organizații, cînd a luat cuvîntul 
la mitingul de 1 Mai din orașul 
Glasgow.

CIUDAD DE MEXICO. Greva pi- 
loților de la compania mexicană de 
aviație — C.M.A. — a intrat in a 
4O'-a zi. Greviștii refuză să accepte 
hotărîrea companiei de a concedia
un număr de piloți. O mare parte a 
acțiunilor companiei sînt proprieta
tea societății nord-americane „Pap. 
American“. 'l

------------O „O-------------Ce caută McNamara in Vietnamul de sud
SAIGON 11 (Ager

pres). — Agenția Uni
ted Press International 
anunță, citînd surse in
formate, că miercuri și 
joi un elicopter ameri
can a fost doborît, iar 
alte trei elicoptere ava
riate în timp ce efec
tuau o acțiune împo
triva partizanilor. Eli
copterele au fost atinse 
de tirul armelor parti
zanilor în provincia 
Xuyen la circa 156 de 
mile sud-vest de Sai
gon. Doi piloți au fost 
răniți. Autoritățile mi-.

litare americane au 
confirmat aceste știri. 
Agenția subliniază că 
incidentele au avut loc 
în momentul în care 
ministrul de război al 
S.U.A., Robert McNa
mara, inspecta pozițiile 
trupelor americane din 
Nhatrang.

McNamara a sosit 
miercuri în Vietnamul 
de sud însoțit de pre
ședintele grupului mixt 
al șefilor de stat major 
al armatei americane, 
Lyman Lemnitzer, și 
de ministrul adjunct de

război, Arthur Sylves
ter. Ei au inspectat di
verse baze ale trupelor 
americane și ngodinh- 
diemiste. Joi, McNa
mara a avut o întreve
dere cu Ngo Dinh 
Diem, care, potrivit a- 
genției France Presse, 
inaugurează o impor
tantă conferință mili
tară americano^sud-viet- 
nameză. După cum sub
liniază postul de radio 
B.B.C., la conferință 
urmează să participe și 
comandantul șef al gru
pelor britanice din Ex
tremul Orient.
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