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La băile Victoria
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pentru

contribuția cetățenilor

ale sfa-

comuna 
de elec-

noilor
lo-

Mobilierul din 
de cazare al vilelor 
și el reînnoit.

balneare
Mai și 9 
amenajate

• Viața de partid : A. Dodiș, 
I. Vlanga — In Capitală : La 
orele de audiență de la comite
tele raionale de partid (pag. 2-a).

regiunii București se 
o serie de lucrări cu pe plan local 

construcțiilor, 
lucrările de 
și balastului,

acestor resurse,

spa-
a

I

dacă înalții
oaspeți vor vizita

șl întreprinderea noastră“

pe un neobosit 
socialismului și

I

,,îi vom primi cu brațele

tele și 
pornesc 
Oradea, 
ceeași 
Victoria,
afara celor peste 1.000 de 
oameni ai muncii aflaji la 
odihnă și tratament, sute 
de cetățeni din Oradea și 
din localitățile învecinate, 
în acest an, ștrandul cu

prilejul vizitei făcute anul trecut 
Uniunea Sovietică. Asemenea vizite a- 
rală cît de trainică, de nezdruncinat 
este prietenia dintre țările noastre. Ca 
orice om al muncii, ca oricare comu
nist sînt fericii că poporul romîn va 
avea asemenea oaspeți dragi, în frunte 
cu tovarășul Hrușciov, pe care oamenii 
muncii din țara noastră și de pretu
tindeni îl cunosc ca 
luptător pentru cauza 
păcii".

„Vom ii fericiți

deschise”

ORADEA (coresp. „Scîn
teii"). —• Autobuzele și 
automobilele, motocicle- 

motoretele care 
după-amiezile din 
au de obicei a- 
destinație : băile 

Aici întîlnești, în

ape termale a fost teame- 
najat. De jur-împrejurul lui 
— parcuri; scuaruri, flori. 
Recent, lingă ștrand a fost 
dat în folosință un restau
rant modern.

în stațiunile 
apropiate — 1 
Mai — au fost
drumuri și alei interioare 
în suprafață de peste 12.000 
mp. 
țiul 
fost

însemnări de la sesiunea 
Sfatului popular 

al regiunii Crișana
Crișana, 

avut loc
de 22—

a. c. au
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• De la corespondentul nostru 
la Moscova : A. Munteanu — La 
„Cetatea de foc” din Lipețk. 
(pag, 3-a).

• T. Vornicu — Corespondență 
din Paris : După sentința în pro
cesul Salan (pag. 4-a).

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). 
In orașul Ploiești s-au luat o serie 
de măsuri pentru îmbunătățirea ali
mentării cu apă potabilă a. popu
lației. De curînd, la marginea din 
spre bariera 23 August a orașului, a 
fost dată în folosință o nouă stație 
de pompare. Debitul de apă pompat 
în rețeaua orașului a crescut astfel 
cu 5.000 m.c. pe oră. în lunile urmă
toare se vor fora 3 puțuri noi și se 
vor construi 4 km de conducte, pen

tru alimentarea cu 
apă a 
blocuri 
cuințe.

Lucrări 
îmbunătățirea ali
mentării cu apă se 
execută și în ora
șele Cîmpina, Tîr- 
goviște, Sinaia și 
Bușteni.

în așezările 
din Deltă

în acest an, constructorii clu
jeni au de' construit și de dat în 
folosință, numai în orașul Cluj, 
peste 900 de apartamente și de 
început lucrările la alte 720 pe 
care le vor termina în anul viitor. 
Spre deosebire de alți ani, în 
1962 constructorii întreprinderii 
nr. 1 din Cluj au pornit la drum 
pregătiți mai bine. Planul a fost 
defalcat pe puncte de lucru, în- 
tocmindu-se grafice de execuție 
pe trimestre, luni și chiar zile.

O atenție mare se dă folosirii 
metodelor industriale de con
strucții. Prefabricatele din beton 
sînt folosite pe scară mai largă ; 
prin metoda cofrajelor glisante 
s-a ridicat blocul turn din Piața 
Cuza Vodă ; se utilizează ele
mente de beton precomprimat, 
parchete lamelare etc. In acest 
fel s-a accelerat ritmul de exe
cuție, s-a îmbunătățit calitatea 
lucrărilor. întrecerea socialistă a 
fost mai bine organizată. Obiec
tivul principal al întrecerii este 
calitatea, în care scop s-a intro
dus recepția lucrărilor pe faze de 
lucru. Prin aplicarea măsurilor 
amintite, planul global de patru 
luni a fost depășit.

Dar constructorii de aici nu 
au avut întotdeauna în vedere un 
lucru esențial — respectarea gra
ficelor de execuție a noilor lo
cuințe. în loc de 114 apartamente, 
cîte trebuiau date în folosință 
pînă la 15 mai, s-au dat doar 24. 
Mult au întîrziat lucrările la 
unul din blocurile de lîngă par
cul mare al orașului. Acesta tre
buia terminat la 1 aprilie, dar nu 
e gata nici în prezent. Blocul 
turn din Piața Cuza Vodă are și 
el o întîrziere de o lună față de 
grafic ; mult rămase în urmă sînt 
și lucrările de la blocul din str. 
Dragalina și la alte

Care sînt cauzele ?
Pe șantiere munca 

ganizată astfel îneît 
se desfășoare într-o 
cesivă, în „lanț". La cele trei 
blocuri de pe strada Iaszai, de 
pildă, lucrările s-au desfășurat 
cu diferențe mari de ritm de la 
un bloc la altul, deși toate aveau 
aceeași mărime.

Constructorii clujeni au acu
mulat experiență în folosirea co
frajelor glisante. La blocul turn, 
•însă, din lipsa de pregătire a lu
crărilor, rezultatele sînt totuși 
slabe. In mod normal, folosirea 
cofrajelor glisante trebuie să ducă 
la o scurtare simțitoare a timpu
lui de execuție și la o economie 
de materiale. Aici însă s-a în- 
tîmplat tocmai invers. A fost 
folosit un mare număr de dul
gheri care au lucrat pe baza unor 
norme locale foarte largi sau în 
regie, fără un program de lucru 
judicios întocmit, cheltuindu-se 
astfel în plus peste 1.400 de ore.

Pe fiecare șantier se văd fo
loasele mecanizării : se ușurează 
munca și se obține o productivita
te a muncii sporită. La marginea 
orașului Cluj există un mare de
pozit de agregate pentru cons
trucții. Sortarea mecanică a 
șipurilor nu este o noutate 
tehnica construcțiilor și nici 
e greu de realizat. Totuși la 
cest depozit 20 de muncitori ciu
ruiesc manual balastul. în alte 
locuri există utilaje insuficient 
folosite ; indicii de folosire a ma
caralelor și betonierelor sînt încă 
scăzuți.

încă la începutul anului, con
ducerea întreprinderii și-a pro
pus să organizeze confecționarea 
centralizată a armăturilor și a 
cofrajelor, deoarece este mai eco
nomicoasă și 
unele operații, 
măsură a rămas 
dere înscrisă pe

Fără îndoială 
rea de construcții nr. 1 din Cluj 
a făcut, față de anii trecuți, pro
grese vizibile în îmbunătățirea 
activității sale. Dar ceea ce a 
realizat este încă puțin. Condu
cerea întreprinderii trebuie să a- 
corde toată atenția respectării cu 
strictețe a graficelor de execuție 
a locuințelor și de dare a lor în 
folosință.

ALEX. MUREȘAN 
coresp. „Scînteii

Cu
în satele 

efectuează 
sprijinul cetățenilor. De curînd s-a 
terminat și dat în folosință școala 
din Dîlga, raionul Lehliu ; în raio
nul Răcari s-au adăugat noi săli de 
clasă școlilor din comunele Gruiu, 
Buriaș și Ghimpați, iar în 
Cocioc s-au extins lucrările 
trificare pe încă 1,8 km.

Multe comitete executive
turilor populare raionale și comu
nale s-au îngrijit de procurarea ma
terialelor necesare lucrărilor, folo
sind pe scară largă resursele locale 
de materiale. Astfel, în raioanele

Giurgiu și Călărași s-au luat măsuri 
pentru confecționarea 
a cărămizilor necesare 
lărgindu-se totodată 
extragere a nisipului 
Datorită folosirii 
precum și spriji
nului dat de cetă-- 
țenii care au efec
tuat muncă pa
triotică la trans
portul materiale
lor, s-au realizat 
importante econo-

Mal multe com
plexe comerciale 
moderne ău în
ceput să fié con
struite în cîteva 
centre pescărești 
și stuficole din. 
Delta Dunării. Pro
iectele de execu-' 
ție prevăd ca fie
care complex să 

' dispună de săli ' 
spațioase pentru 
vînzare, de de
pozitele necesare 
creării unor mari 
rezerve de mărfuri 
— avînd în vede
re că în Daltă sînt 
perioade cînd a- 
provizionarea se 
face mai greu — 
do utilaje comer
ciale moderne. 
Astfel de comple
xe se construiesc 
în prezent la Par
tizani, Crișan și 
Caraorman, iar în 
viitor și în alte a- 
șezări din Deltă.

Hala de turnare a noii ofelării de la Combinatul Siderurgic 
Hunedoara. (Foto . Agerpres)

construcții.

S. STÄNEL

nu este or- 
lucrările să 
ordine suc-

partidului și gu- 
sporirea produc-

din 
iri- 

sco- 
au

se pot mecaniza 
Dai- și această 
numai o preve- 
hîrtie.
că întreprinde-

ni-
în 
nu 
a-

TELEGRAMĂ

d.eputați și un

Nou! teatru de vend, cu 2.200 locuri, din laș! (Foto : Aeerpree)

La sesiunea Sfa
tului popular al 
regiunii 
care a 
în zilele 
23 mai 
participat alături de 
mare număr de invitați. Printre cei 
prezenți se aflau : directori de gos
podării de stat și S.M.T., pre
ședinți de gospodării colective, in
gineri agronomi și zootehnicieni, me
dici veterinari care lucrează în uni
tățile agricole socialiste. Participan
ții la sesiune au aprobat decizia co
mitetului executiv al sfatului popu
lar regional cu privire la constitui
rea consiliului agricol regional com
pus din 220 de persoane.

In regiunea Crișana, cultura ce
realelor și a plantelor tehnice ocu
pă un loc important. De aceea, în lu
crările sesiunii, în intervențiile depu- 
taților și ale invitaților, un loc de 
seamă l-au ocupat problemele pri
vind sporirea producției de cereale. 
Pornindu-se de la rezultatele obți
nute și de la posibilitățile mari pe 
care le-a deschis colectivizarea com
pletă a agriculturii, în planul de mă
suri al consiliului agricol regional a- 
probat de sesiune, se prevede ca 
încă în cursul acestui an produc
ția de cereale să crească simțitor. 
Prin măsurile ce se vor lua se va 
ajunge ca în anul 1965 gospodăriile 
de stat să obțină în medie la hec
tar 2700 kg de grîu și 3500 kg de 
porumb, iar gospodăriile colective 
2000 kg de grîu și 3100 kg de po
rumb. Ce se va face în regiune 
pentru a se îndeplini și depăși a- 
ceste prevederi ? Iată pe scurt cîteva 
aspecte din dezbaterile care au avut 
loc în ședința de lucru a secției ce
reale și plante tehnice. Una din pro
blemele cele mai importante de care 
se vor ocupa secția și toți specialiștii 
care o compun, va fi introducerea 
în producție în toate unitățile a- 
gricole socialiste din regiune a so
iurilor de mare productivitate. Pen
tru asigurarea semințelor de soi, 
încă din acest an se vor lua mă
suri pentru recunoașterea încă din 
lan a culturilor bune de sămînță și 
se vor organiza recoltarea și înma- 
gazinarea lor în cele mai bune con
diții.

Tinînd seama că în regiune se 
cultivă mari suprafețe cu porumb,

- --------- -,------ --- ----------------- ---- :■»<>

participanții 
discuții au insistat 
ca în viitor să 
se folosească pe 
scară largă hibri
zii dubli de po- 

mulți -vorbitori au ară-
stațiunea experimentală va 

să lărgească rețeaua de cim-

rumb. 
tat că 
trebui 
puri demonstrative cu hibrizi dubli 
de porumb, incit să cuprindă toate 
tipurile de sol din regiune. Prin 
măsurile ce se vor lua se va asi
gura ca în primăvara anului viitor 
să se însămânțeze cu porumb dublu 
hibrid cel puțin 76.000 ha. iar în 
anul 1964 întreaga suprafață ce va 
fi cultivată cu

Participanții 
să contribuie 
cepereă lor la 
sarcinilor ce decurg din hotărîrile 
recentei sesiuni a Marii Adunări 
Naționale, au făcut numeroase nro- 
puneri. S-a insistat asupra necesi
tății ca lucrările de întreținere a 
culturilor să fie făcute la timp, să 
se respecte densitatea optimă a plan
telor la hectar. Pe terenurile desti
nate obținerii a 5000 kg porumb 
boabe la hectar să se facă, un număr 
sporit de prașile. Pe baza expe
rienței acumulate, mai mulți vor
bitori au făcut propuneri ca în ra
ioanele Marghita și Aleșd să sa 
extindă pe suprafețe mari cultura 
cartofului. Avînd în vedere că a- 
nul trecut aproape jumătate 
suprafețele amenajate pentru 
gări au fost folosite în alte 
puri, participanta la discuții 
criticat organele agricole, conduce
rile acelor G.A.S. și G.A.C. din re
giune care au permis acest lucru.

In cuvîntul lor, mai mulți parti- 
cipanți la discuții au insistat asu
pra sarcinilor ce le au specialiștii 
din agricultura regiunii pentru ur
mărirea eficacității îngrășămintelor 
pe toate tipurile de sol. Aceasta va 
permite folosirea lor corectă.

Multe și interesante au fost pro. 
punerile făcute cu această ocazie. 
Ele dovedesc interesul cu care oa
menii muncii din agricultura re
giunii Crișana luptă pentru înfăp
tuirea hotărîrilor 
vernului, pentru 
ției la hectar.

porumb.
la discuții, dornici 
prin munca și pri- 
aplicarea în viață a

Președintelui Republicii Populare Federative Iugoslavia 
1OSIP BROZ TITO

Belgrad
Cu prilejul împlinirii a 70 de ani de viață, vă rog să primiți felici

tările mele cordiale, urări pentru deplina dv. sănătate și fericire per
sonală și pentru binele popoarelor iugoslave.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

1

„O veste bună, care ne umple inimile de bucurie“. Cu aceste cu
vinte au întîmpinat oamenii muncii știrea despre apropiata vizită 
în R. P. Romînă a unei delegații de partid și guvernamentale sovie
tice, în frunte cu tovarășul N. S. Hrușciov.

Poporul nostru are în poporul sovietic, constructor al comunis
mului, care pășește în avangarda omenirii iubitoare de pace și pro
gres, pe cel mai bun și mai apropiat prieten al său. Fiecare cetățean al 
patriei cunoaște caracterul profund constructiv al prieteniei 
și colaborării romîno-sovietice, acordă o înaltă prețuire sprijinului in
ternaționalist primit de țara noastră din partea Uniunii Sovietice.

Intîmpinînd cu însuflețire apropiata vizită a. delegației de partid 
și guvernamentale sovietice, poporul romîn își exprimă convingerea 
că acest eveniment va aduce o nouă și însemnată contribuție la întă
rirea continuă a indestructibilei prietenii romîno-sovietice, în inte
resul cauzei socialismului și păcii.

Miercuri, în ceasurile dimineții, cînd 
ziarele abia 
oamenii 
locurile 
privirile 
interes 
vizită a „ , 
namentale a U.R.S.S;

La fabrica de 
București, 
panouri și, 

adunat,

ajunseseră la chioșcuri, 
care se îndreptau spre 
lor de muncă și-au oprit 

pe pagina înfîi, cifind cu viu 
știrea care anunja apropiata 

delegației de partid și guver- 
‘.?. în jara noastră.
confecjii și tricotaje 

ziarele au fost afișate la 
curînd, în faja acestora 

s-au adunat, ciorchine, oamenii. în 
cursul diminejii, crainica sfajiei de ra- 
dioficare a dat citire de cîteva ori tex
tului știrii. S-au încins discujii vii, pline 
de însuflețire, muncitorii exprimîndu-și 
bucuria că peste pujin timp vor avea 
în mijlocul lor pe solii poporului-

fraie sovietic, în fnunle cu tovarășul 
N. S. Hrușciov. 1n timpul pauzei se 
schimbă impresii, iar muncitorii care au 
fost în vizită în Uniunea Sovietică sînt 
în centrul atenției.

Și la uzinele constructoare de ma
șini agricole „Semănătoarea“, 'aceeași 
bucurie, același viu interes. „îi vom 
primi cu inima și cu brajele deschise 
pe solii poporului sovietic" — spun 
muncitorii. -'^. —... ,

Exp.rimînd simjäminfele miilor de 
muncitori ai „Grivifei Roșii“, tovarășul 
Alexandru Nicolae, secretarul comite
tului de partid, a declarat unui redac
tor al ziarului nostru : „Noi, oamenii 
muncii din Republica Populară Romînă, 
știm cu cîfă căldură, cu ce sentimente 
frățești a înconjurat poporul sovietic 
delegajia jării noastre, în frunte cu to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, cu

La rafinăria Ploiești — relatează co
respondentul „Scînteii“ — știrea a fost 
difuzată de cîteva ori la stafia de radio
amplificare.

„Vă putefi închipui — a declarat 
Dănilă Tilincă.. operator la această în
treprindere — cu cîfă bucurie aștep
tăm această vizită a unor oaspefi dragi".

„La Congresul al Ill-lea al P.M.R. — 
a spus ing. Dimitrie Tomozei, director 
tehnic al uzinei „1 Mai“ Ploiești — to
varășul N. S. Hrușciov à vorbit și des
pre succesele jării noastre în dezvolta
rea noilor ramuri industriale, a avut cu
vinte. de laudă la adresa maiștrilor „au
rului negru“ din Romînia. Muncitorii, 
inginerii și tehnicienii din uzina noastră 
ar fi fericiți dacă în călătoria pe care 
o vor întreprinde în jara noastră, oas
peții sovietici vor’ vizita și uzina „1 
Mai“. îi vom primi cu toată bucuria".

fruntașă în pro- j. Muncitoarea fruntașă îh pro- ] 
[ ducție Angela Băluță, de la în-] 
( treprinderea „Tînăra Gardă“ din J 
f Capitală, lucrînd la una din noile ] 
1 mașini automate de tricotat.
f (Foto : M. Cioc) J
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încheierea procesului de colecti
vizare a agriculturii în țara noas
tră deschide posibilități nelimitate 
pentru sporirea producției agrico
le. Partidul îndrumă gospodăriile 
colective pe calea dezvoltării inten
sive și multilaterale a producției 
agricole, astfel îneît fiecare gospo
dărie colectivă să devină o unitate El poate 
puternică, înfloritoare, care să con
tribuie cu cantități sporite de pro
duse agricole la fondul centralizat 
al statului și să asigure membri
lor ei un nivel de trai ridicat.

în acest proces de continuă în-, 
tărire economico-organizatorică a 
fiecărei gospodării colective, care, 
trebuie să se desfășoare potrivit u- 
nui plan de perspectivă, o impor
tanță covîrșitoare are folosirea cu 
grijă și cît mai' eficientă a pămîn-" 
tului — principalul mijloc de pro
ducție din agricultură. Faptul că. 
pămîntul este limitat ca întindere, 
dar nelimitat ca putere productivă, 
constituie baza obiectivă care im
pune folosirea lui cît mai deplină, 
mai rațională și mai productivă. 
Iată de ce rezultatele obținute în 
procesul de producție din oricare 
gospodărie colectivă depind îh pri
mul rînd de gradul de utilizare 
rațională a pămîntului.

Dar pămîntul, ca mijloc de 
producție în agricultură, nu are 
peste tot aceeași capacitate de pro
ducție. Condițiile istorice, naturale 
și social-economice au determinat 
și determină diferențierea pămîn
tului pe categorii de folosință, iar 
în cadrul aceleiași categorii de 
folosință — un nivel diferit de 
fertilitate și rentabilitate econo
mică. în asemenea condiții, 
nomia națională și fiecare gos
podărie colectivă în parte sînt 
interesate în folosirea cît mai efi
cientă a întregii suprafețe de te
ren. Ca urmare, rezultatele cele 
mai bune le obține acea gospodă
rie care realizează cei mai înalți 
indicatori economici de pe întrea
ga suprafață. Deoarece suprafața 
de teren 
sau mai 
la alta, 
suta de 
criteriul 
activității gospodăriei colective, a 
puterii ei economice.

Generalizarea acestui criteriu 
de apreciere a puterii econo
mice a unei gospodării colective 
este impusă de noua etapă de dez
voltare în care a intrat agricultura

noastră în urma încheierii colec
tivizării. Pînă de curînd, orice 
gospodărie cu venituri de un mi
lion lei sau mai multe milioane 
devenea de drept o gospodărie 
bună. în noua etapă de dezvolta
re a gospodăriilor colective un a- 
semenea criteriu este insuficient, 

crea automulțumire 
tocmai în gospodăriile colective 
mai mari, care dispun și de po
sibilități largi de dezvoltare inten
sivă și multilaterală a producției 
agricole. Folosirea cu pricepere a 
indicatorilor economici la suta de 
hectare pune într-o lumină reală 
puterea economică a unei gospo
dării și scoate la iveală noi rezer
ve nefolosite, prin a căror valo
rificare se asigură un nou avînt 

, în întărirea ei economico-organi- 
zatorică. în continuare, ocupîndu- 
ne de indicatorii economici la suta 
de hectare, vom folosi exemple din 
G.A.C. din regiunea Iași. Ele re
flectă nivelul existent în regiunea 
Iași și trebuie ținut seama că în 
alte părți ale țării indicatorii la 
suta de hectare sînt superiori celor 
prezentați aici.

Mărirea avutului obștesc

eco-

diferă, în limite mai mari 
mici, de la o gospodărie 
indicatorii economici la 
hectare teren constituie 
principal în aprecierea

în prezent, în fiecare regiune 
a țării sînt zeci de gospodării co
lective al căror avut obștesc se 
ridică la multe milioane de lei. 
Reflectă oare această mărime 
puterea economică reală a diferi
telor gospodării colective ? Viața 
arată că nu. Iată un exemplu. La 
sfîrșitul anului 1961, G.A.C. Tîrzii 
și Vutcani din raionul Huși, aflate 
în apropiere una de alta, dispuneau 
de un avut obștesc de 3.746.000 
lei și de respectiv 3.051.000 lei. 
Prin urmare, după mărimea avu
tului obștesc, puterea lor econo
mică ar fi aproximativ aceeași (de 
la 3 la 4 milioane lei). Raportat 
însă la suta de hectare teren agri
col, avutul obștesc a fost în G.A.C. 
Vutcani de 93.700 lei, iar în G.A.C: 
Tîrzii de 
mare).

Partea 
avutului 
vizibil, principalul fond de investi
ții din gospodăriile colective Dacă 
în total el era de 2.661.000 lei în 
G.A.C. Tîrzii și de 2.032.000 lei în 
G.A.C. Vutcani, raportat la suta 
de hectare teren agricol, el a fost de 
62.400 lei în G.A.C. Vutcani și de 
184.000 lei în G.A.C. Tîrzii (de

259.000 lei (de 2,8 ori mai

cea mai importantă a 
obștesc este fondul indi-

an de an a unor fonduri sporite 
din veniturile realizate de gospo
dărie și mărirea fondului obștesc 
raportat la suta de hectare supra-

circa 3 ori mai mare). Existența 
unui fond indivizibil mai mare la 
100 ha teren agricol a permis gos
podăriei colective Tîrzii să dezvol
te mai puternic mijloacele de bază, față reprezintă indicatorii priîici- 
ajungînd la 204.500 lei la suta de pali care arată progresul realizat 
hectare teren agricol față de nu
mai 66.800 lei în G.A.C. Vutcani. 
Nu încape îndoială că producția 
globală și marfă mai mare la 
principalele produse (raportată la 
suta de hectare) obținută de G.A.C. 
Tîrzii se datorește și asigurării 
mai bune cu mijloace de muncă.

Principala sursă de sporire a 
fondului indivizibil o constituie 
alocațiile anuale din veniturile bă
nești și în natură. Fără îndoială că 
repartizarea unor sume mai mari 
la fondul indivizibil, în limitele 
statutare, contribuie la dezvoltarea 
avutului obștesc și este meritorie 
activitatea unor gospodării de a 
spori aceste alocații. Dar simpla 
apreciere după mărimea acestor 
alocații nu este suficientă, fapt ce 
rezultă cu prisosință din următoa
rele : în anul 1961, totalul 
rilor în bani și în natură 
zate Ia fondul indivizibil 
de 385.000 lei' în G.A.C. 
și de 246.000 lei în G.A.C. Tîrzii. 
Raportate la veniturile bănești a- 
nuale, alocațiile în bani au repre
zentat 10 la sută în G.A.C. Tîrzii 
și 18,7 la sută în G.A.C. Vutcani. 
Dar raportate la

■ teren agricol, ele 
mai 11.800 lei în 
față de 17.000 lei 
Ca urmare, investițiile capitale din 
resurse proprii la suta de hectare 
teren agricol s-au ridicat la 
25.900 lei în G.A.C. Tîrzii, față de 
numai 12.000 lei în G.A.C. Vut
cani. Fără îndoială că efectuarea 
unor investiții mai mari pe 100 ha 
teren agricol permite intensifi
carea mai departe și dezvoltarea 
multilaterală a producției agricole 
din G.A.C. Tîrzii, ceea ce va duce 
la un nou avînt în dezvoltarea 
avutului obștesc. Alocarea unor 
sume mai mari pentru fondul in
divizibil (raportate la suta de hec
tare teren) în G.A.C. Tîrzii a avut 
loc în condițiile asigurării unor 
venituri mai mari la ziua-muncă 
față de G.A.C. Vutcani.

Experiența acestor gospodării 
colective confirmă pe deplin juste
țea indicațiilor cuprinse în Rapor
tul prezentat de tovarășul GH.- 
Gheorghiu-Dej la sesiunea extra* 
Ordinară a Marii Adunări Națio* 
nale, în care se arată : „AlocareS

de gospodărie și forța să economi
că".

Cum trebuie privite
veniturile bănești

venitu- 
reparti- 
a fost 
Vutcani

suta de hectare 
au ajuns la nu- 
G.A.C. Vutcani, 
în G.A.C. Tîrzii.

Sporirea fondului indivizibil în 
vederea efectuării de noi investiții 
pe unitatea de suprafață pentru 
dezvoltarea întregului avut ob
ștesc depinde de mărimea venitu
rilor bănești realizate de gospodă
rii. Numeroase gospodării colecti
ve din fiecare regiune a țării ob
țin anual venituri bănești de mai 
multe milioane lei, din care a- 
locă la fondul indivizibil sume 
mereu sporite. Dar, ca și în cazul 
avutului obștesc, indicatorul real 
al puterii economice îl constituie 
nu mărimea absolută a venituri
lor bănești, ci cea raportată la 
suta de hectare teren agricol. Și 
în acest caz, rezultatele compara
tive obținute de cele două gospo
dării analizate sînt concludente. 
Dacă mărimea absolută a venitu
rilor bănești a fost în G.A.C. Tîrzii 
de 2.435.000 lei, iar în G.A.C. Vut
cani de 1.993.000 lei, raportată pe 
unitatea de suprafață ea a repre
zentat doar 61.200 lei în G.A.C. 
Vutcani și 168.400 lei în G.A.C. 
Tîrzii (de 2,6 ori mai mari). Toc
mai de aceea, G.A.C. Tîrzii a efec
tuat și investiții mai mari pe uni
tatea de suprafață.

Foarte concludentă din acest 
punct de vedere este și compararea 
a două gospodării colective înve.- 
ci.nate din regiunea Iași : Totoești 
și Romînești. Avînd o suprafață 
egală de teren cu a gospodăriei 
colective Romînești, dar folosindu-1 
mai intensiv și multilateral. G.A.C. 
Totoești a obținut. în 1961 în medie 
de pe fiecare sută de hectare teren 
agricol venituri bănești de aproa
pe 2 ori mai mari (142.700 lei 
față de 76.900 lei). Ca urmare, a- 
locațiile la fondul indivizibil,

Conf. univ. O. PARPALÄ 
candidat în științe economice, 
Institutul agronomic — Iași

(Continuare în pag, Il-a)
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convinge-

Viața de partid

Și nu se 
comitete f O lecție de sinteză la colțul j 

( zoologic al Școlii medii din Zim- ) 
[ nicea. j
f (Foto : IV . Scarlet) j

ÎN CAPITALĂ audientă
în biroul secretarülui comitetului 

raional de partid intră o femeie mă
runțică, între două vîrste. Invitația 
călduroasă de a spune ce o adusese 
la ora de audiență făcu să-i dispară 
emoția primului moment.

Elena Covaci, muncitoare la Fa
brica de mase plastice din București, 
nu se putea împăca cu părerea gre
șită a unora că în producția maselor 
plastice nu ar exista rebuturi. Ve
nise la Comitetul raional de par
tid „23 August" pentru a arăta, pe 
temeiul unor date precise, că 
„teoria” cu privire la rebuturi, ba
zată pe faptul că obiectele necores
punzătoare devin prin măcinare din 
nou materie primă și reintră în cir
cuitul producției, aduce prejudicii 
întreprinderii.

Sesizarea a fost supusă discuției 
biroului comitetului raional de par
tid. Un colectiv format, din specia
liști și activiști de partid â cercetat 
faptele la fața locului. Muncitoarea 
avusese dreptate. Au fost luate neîn- 
tîrziat măsuri.

La fel de prompt a fost rezolvată 
problema ridicată la una din orele 
de audiență de la Comitetul raional 
de partid „Grivița Roșie" de un grup 
de locatari din cartierul „Pajură". 
Aici, în noile locuințe s-au mutat 
circa 4.000 de oameni. în apropiere 
însă nu së găseau la început nici un 
centru de pline, de lapte sau de le
gume. Luînd legătură cu sfatul 
popular raional, comitetul raional de 
partid a obținut ca, pînă la termi
narea construcțiilor care vor găzdui 
un complex modern dé unități pen
tru deservirea populației, în cartie
rul „Pajura" să se instaleze chioșcuri 
pentru pîine și lapte, o tonetă unde 
se vînd legume șl un debit de tutun.

Èè baza unei sesizări făcute la 
orele de audiență. Comitetul raional 
dé partid „16 Februarie" a putut să 
întreprindă un șir dé măsuri care au 
dus la organizarea mâi bună a ac
tivității la Fabrica dé lapté. Dé mai 
multă vreme comitetul raional cer
ceta în această întreprindere cauzele 
lipsurilor care stînjeneau desfășura
rea ritmică a procesului de produc
ție. Un muncitor din fabrică, venind 
în audiență la tov. Ion Necșoiu, se
cretar al comitetului raional de par
tid, i-a semnalat unele defecțiuni în 
organizarea transportului și desfa
cerii produselor, defecțiuni în apa
rență neînsemnate, care însă aveau 
repercusiuni îndemnate asupra pro
ducției. Lichidarea lor s-a resimțit 
în bine $i în activitatea fabricii și 
în aprovizionarea populației cu pro- 
dusé lactate.

Sé mai pot da încă multe exem
ple. Cà și cele relatate mai sus, 
ele arată cît de interesante, de 
variate și importante sînt chestiu
nile ridicate. de. oamenii muncii în 
orele de audiență organizate la or
ganele de partid. Totodată, ele re
flectă interesul sporit al cetățenilor 
față de treburile obștești, Pentru or
ganele de partid, pentru activiștii de 
partid, orele de audiență constituie 
un prilej în plus de a veni în con
tact cu masele, de a le consulta în 
probleme de interes general.

Pornind de la un caz particular 
sesizat la ora de audiență, unele co
mitete raionale de partid ajung la 
anumite concluzii cu caracter mai 
general și iau măsuri privind un în
treg sector de activitate. în raionul 
„Tudor Vladimirescu". bunăoară, a 
avut loc cu cîtva timp în urmă o 
analiză amănunțită a calității repa
rațiilor efectuate de I.R.C.R. plecîn- 
du-se tocmai de la sesizările mai 
multor cetățeni că reparațiile la lo
cuințele lor n-au fost făcute cum 
trebuie. în cîteva raioane, pe baza 
relatărilor oamenilor muncii că în 
unele magazine deservirea este ne- 
corespunzătoâre, s-ati organizat dis
cuții cu toți lucrătorii din comerț a- 
supra îndatoririlor ce le revin, cei

----------- o» o
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Colectarea 

ră din plin 
în toate întreprinderile și orga
nizațiile economice din raionul 
Tîrnăveni. In cele 4 luni din a- 
cest an au fost expediate oțelă- 
riilor de là Hunedoara și Reșița 
aprodpè 1.000.000 kg fier vechi.

în fruntea acțiunii s-au situat 
colectivele de muncă din com
binații!. chimic ■ „Karl Marx“ 
care numai în luna aprilie au 
strîns șl au predat întreprinde
rii de colectare a metalelor peste 
200.000 kg fier vechi, cele de 
la fabrica de țigle și cărămizi 
„Hercules" — peste 21.000 kg, 
cele de la G.A.S. Seuca — a- 
proâ'pe 19.000 kg, de la S.M.T. 
— 13.000 kg, de la U.R.C.C. Tîr- 
năveni — aproape 15.000 kg 
fier vechi și altele.

An de 
volumul 
locuințe pen
tru oamenii 

muncii din gospodăriile dê stat 
din regiunea Dobrogea crește sim
țitor. Numai în cele 4 luni care au 
trecut de la începutul anului, co
lectivul de muncitori de la T.R..C.L. 
Dobrogea, întreprinderea de con- 
strucții nr. 1, au construit peste 28 
de locuințe individuale cu cîte 2 
apartamente fiecare, dotate cu 
dependințele necesare. La gospo
dăriile de stat Ovidiu, Mihail Ko- 
gălniceanu au fost date în folo
sință 6 locuințe, iar 8 se află în 
stadiul de finisare ; la G.A.S. 
Runcu, Topraisar, Săcele și altele 
14 locuințe se află în plină con
strucție.

de

an, 
de

fiwflw X —:
lorii atelierului 

1 - electric de în
treținere al uzinei „Oțelul Roșu" 
s-a construit o baie modernă cu

care n-aveau pregătirea necesară au 
fost îndrumați spre școli de ridicare 
a calificării etc.

Majoritatea comitetelor raionale 
de partid din Capitală, înfăptuind 
prevederile Hotărîrii secretariatului 
C.C. al P.M.R. privitoare la scrisori
le și sesizările oamenilor muncii, se 
îngrijesc ca orele de audiență să se 
țină cu mai multă regularitate, în 
zile și la ore stabilite dinainte. în 
unele locuri sînt chiar anumite zile 
fixe pentru unii dintre secretari. 
Pentru a nu se pierde evidența nu
meroaselor probleme cu care oamenii 
muncii se adresează organelor de 
partid, la mai toate raioanele s-au 
introdus registre în care aceste pro
bleme sînt consemnate, notîndu-se 
cine anume se ocupă de rezolvare 
și modul cum au fost soluționate.

Oamenii muncii se adresează or
ganelor de partid cu 
rea fermă că părerile lor jus
te vor găsi ascultare, 
înșeală. Cele mai multe 
raionale de partid rezolvă proble
mele ridicate la orele de audiență 

operativ și cu spirit de răspundere. 
Iată un exemplu. într-una din zile, 
la tov. Gheorghe Borș, prim-secretar 
al Comitetului raional de partid „16 
Februarie", s-a prezentat tov. Ion 
Bărbuț de la întreprinderea „Ascen
sorul”. Omul era pe bună dreptate 
amărît. După ce un timp oarecare 
îndeplinise în afara fabricii sarcini 
pe linie sindicală, la reîntoarcere fu
sese încadrat la o categorie de sala
rizare inferioară celei de la care ple
case. La comitetul raional a fost as
cultat ctt toată atenția. Un instruc
tor a fost trimis de îndată să cerce
teze cazul la fața locului. Fiind vor
ba dé o încălcare evidentă a Codului 
Muncii, comitetul raional à inter
venit cu autoritatea sa și omul a 
fost repus în drepturi.

Sau un alt exemplu. Văduvei unui 
muncitor de la fabrica „Zarea" i s-a 
calculat pensia de urmaș omițîndu-se 
11 ani de muncă ai soțului. Comite
tul raional de partid ..V. I. Lenin“, 
căruia femeia i s-a adresat, a cer
cetat cum stau lucrurile. Este adevă
rat că ö parte din actele doveditoare 
lipseau din dosarul de pensie. Dar 
oâfé funcționarii sfatului popular 
raional, în ale căror atribuții cade 
problema pensiilor, n-ai- fi putut 
sfătui o femeie văduvă, fără prea 
multe cunoștințe în ceea ce privește 
procedura, ce anume are de făcut ? 
Desigur că ar fi putut, de vreme ce 
așa s-a și întîmplat la cererea comi
tetului raional de partid.

Dar. prin punerea în drepturi a 
văduvei, comitetul raional dé par
tid a considerat rezolvată problema 
ridicată la ora de audiență ? Așa se 
pare. întrucît cu aceasta chestiunea 
a luat sfîrșit. Ar fi trebuit însă ca, 
pe baza celor constatate, comitetul 
raional să ia măsurile politice, edu
cative necesare care să-i facă pé 
funcționarii sfatului popular să înțe
leagă cît de lipsită de omenie este 
atitudinea birocratică de care au 
dat dovadă, iar organizația de par
tid de la sfat să tragă toate conclu
ziile cu privire la munca sa educa
tivă. Intervenția organului de partid 
într-o problemă oarecare trebuie să 
fie urmată de măsuri care să reducă 
la minimum posibilitatea de apariție 
în viitor a unor lipsuri similare.

în legătură cu audiențele sînt și 
alte neajunsuri. De pildă, se mai în- 
tîlnesc și cazuri cînd, cu prea multă 
ușurință și fără motive temeinice, 
la unele comitete raionale cei ce so
licită audiență sînt invitați... să vină 
altă dată ; sau, în loc să fie primiți

mai multe dușuri. La diferite < 
locuri de muncă a fost introdusă ! 
lumina fluorescentă și s-au in- ț 
stalat difuzoare. Au fost reame- •; 
najate vestiarele. S-a construit și < 
o încăpere destinată „colțului ! 
roșu". De menționat că la aceste | 
lucrări s-au folosit resurse in- ; 
terne. 1 

Activitatea cer- 
cului literar 

saS ..Mihail Emi- 
nescu" este cu

noscută de tot mai mulți oameni 
ai muncii din centrul de raion 
Săveni. Membrii cercului pregă
tesc referate pe diferite teme, 
discută creații originale și fol- 

medalioane li- 
numeroși cetă-

cerc literar își

dorice, prezintă 
terare în fața a 
țeni.

Pe lingă acest 
desfășoară activitatea și 0 secție 
teatrală. în prezent, membrii a- 
cestèi secții pregătesc cu ocazia 
comemorării a 50 de ani de la 
moartea marelui scriitor I. L. Ca- 
ragiale piesa „Conu Leonida față 
cu reacțiunea".

Recent, direc
ția medicală 
C.F.R, a luat 
măsuri pentru 

trimiterea în diferite locuri a 
unor policlinici mobile formate 
din cite o garnitură de 7—8 va
goane, înzestrate cu cabinete me
dicale cu aparatură și instrumen
te medicale moderne, laboratoare 
adecvate, deservite de medici de 
specialitate.

O asemenea policlinică mobilă, 
destinată ceferiștilor și familiilor 
lor, funcționează în prezent la 
Simleu, după care va pleca spre 
Holod și alte puncte de cale fe
rată din regiune.

La aceste policlinici mobile au 
fost consultați sute de oameni. 

de secretarii comitetului, sînt primiți 
de instructorul care se ocupă de 
scrisori și sesizări.

Evidența felului cum sînt rezolva
te cazurile semnalate la orele de au
diență constituie o condiție de bază 
pentru desfășurarea unei bune acti
vități. Din păcate, la Comitetul ra
ional de partid „Tudor Vladimirescu" 
nu există o asemenea evidență stric
tă. Se știe, de pildă, că cutare ches
tiune a fost încredințată vicepreșe
dintelui sfatului popular raional. Dar 
dacă acesta s-a Ocupat sau nu de 
ea, dacă a rezolvat-o și cum anu
me— aceasta nu mai este consemnat 
nicăieri. Urmărirea pînă la capăt a 
fiecărei sesizări făcute la ora de 
audiență este o obligație principală; 
orice încălcare a ei face ca un mare 
volum de muncă să se irosească în 
zadar, în timp ce lipsurile dăinuie.

Acordînd cea mai mare atenție re
zolvării sesizărilor ce le sînt adre
sate direct la orele de audiență, prin 
scrisori sau pe alte căi, comitetele 
raionale de partid se îngrijesc, tot
odată, ca și organizațiile economice 
și organele de stat să soluționeze, la 
rîndul lor, cu același spirit de răs
pundere diferitele probleme cu care 
vin la ele oamenii muncii. De fapt, 
unele din problemele arătate mai sus 
trebuiau să fie rezolvate de organele 
economice și de stat respective, fără 
ca oamenii muncii să se mai adre
seze și organelor de partid.

Sînt multe faptele care arată că 
acolo unde îndrumarea din partea 
organelor de partid se face sistema
tic, de către cadrele cele mai califi
cate, problemele de viață ale cetă
țenilor se rezolvă în condiții bune 
și fără multă pierdere de vreme. 
Acolo însă unde lucrurile nu stau 
așa, oamenii sînt puși în Situa
ția de a bate la măi multe uși. 
în multe cazuri - 
se încadrează și 
täte în articolul 
de a ajunge la 
oamenii muncii 
bună dreptate, 
sort. Dar demersurile lor 
întîmpinate totdeauna cu 
cuvenită. Cît timp și cîtă 
care ar putea fi mai cu folos între
buințate, s-ar economisi dacă acele 
organe a căror principală menire 
este rezolvarea cererilor și sesizări
lor oamenilor muncii s-ar ocupa de 
aceste’ sesizări cu discernămînt și 
omenie. Aceasta ar face să sporeas
că considerabil autoritatea lor.

Orele de audiență — ținerea lor 
regulata, ascultarea cu atenție a se
sizărilor, urmărirea și soluționarea 
lor — constituie o sarcinï''impoi-tan- 
tă a organelor de partid, căci con
tribuie la strîngerea legăturilor cu 
masele și la îmbunătățirea activită
ții în cele mai diferité sectoare.

ANGELA DODIȘ 
IOAN VLANGA

— și printre acestea 
unele exemple cl- 
de față — înainte 
organele de partid 
se adresează, 

instituțiilor
pè 

de re
nii sînt 
atenția 

energie.

(Urmare din pag. I-a)

raportate la suta de hectare teren 
agricol, au ajuns la 17.100 lei, pe 
cînd în G.A.C. Romî.nești la numai 
13.700 lei. în același timp, veniturile 
la ziua-muncă s-au ridicat la 35 lei 
(din care 16 lei venituri în bani) în 
G.A.C. Totoești, față de 21 lei (din 
care doar 6 lei venituri în bani) 
în G.A.C. Romînești.

Indicatorul veniturilor bănești la 
suta de hectare teren prezintă o deo
sebită importanță pentru aprecierea 
activității, a puterii economice a ori
cărei gospodării colective. Aceasta 
se datorește faptului că, în primul 
rînd, mărimea veniturilor bănești 
constituie punctul de plecare pentru 
dezvoltarea celei mai dinamice părți 
a avutului obștesc — mijloacele de 
muncă — iar în al doilea rînd, ve
niturile bănești la suta de hectare 
reflectă participarea fiecărei gospo
dării colective la formarea fondu
lui central de produse agricole al 
statului.

Obținerea unor venituri bănești 
mai mari la suta de hectare teren a- 
gricol este rezultatul desfacerii unor 
cantități sporite de produse agricole- 
marfă, raportate la aceeași supra
față. De aceea, volumul producției- 
marfă (contractări și achiziții, plata 
în natură pentru lucrările S.M.T., 
vînzări pe piață) la principalele pro
duse agricole, raportat la suta de 
hectare, reflectă puterea economică 
a gospodăriei, capacitatea ei ca, în 
condițiile asigurării unor venituri 
sporite repartizate la ziua-muncă, să 
participe la aprovizionarea oameni
lor muncii de la orașe și a indus
triei prelucrătoare cu o cantitate 
crescută de produse-marfă la fieca
re sută de hectare de teren. O deo
sebită importanță are volumul pro
duselor vîndute pe calea contractă
rilor ca principală sursă de 
venituri bănești pentru G. A. C. 
Faptul că veniturile bănești la suta 
de hectare teren agricol au fost în 
G.A.C, Tîrzii de 2,8 ori mai mari 
decît în G.A.C. Vutcani se datorește 
tocmai volumului diferit de produc- 
ție-marfă la suta de hectare teren, 
în timp ce în G.A.C. Vutcani pro- 
ducția-marfă la suta de hectare te
ren arabil a fost de 24,1 tone la ce
reale, 8,5 tone la sfecla de zahăr și 
1,1 tone la carne, iar la suta de hec
tare teren agricol de 6,9 hl lapte 
de vacă, în G.A.C. Tîrzii s-a ridicat 
la 33,0 tone cereale (cu circa 40 la 
sută mai mult), 80,8 tone sfeclă de 
zahăr (de 9,4 ori mai mare), 3,8 tone 
carne (de 3,5 ori mai mare) și res
pectiv 51,6 hl lapte de vacă (de 7,5 
ori mai mare). Diferențe asemănă
toare există și între G.A.C. Toto
ești și Romînești.'

în discute î calitatea 
unor produse zaharoase

BRAȘOV (coresp. „Scinteii"). — în 
zilele de 21 și 22 mai a avut loc la 
fabrica de produse zaharoase „Dez
robirea" din Brașov o consfătuire în 
legătură cu îmbunătățirea calității 
produselor din ciocolată. La dezba
teri au participat reprezentanți ai 
Direcției generale tutelare din Mi
nisterul Industriei Alimentare, ingi
neri, maiștri, tehnicieni, muncitori 
fruntași din fabricile de produse za
haroasă din țară.

Cu acest prilej, specialiștii fabricii 
„Dezrobirea" au prezentat o serie de 
referate privind îndeosebi procedee
le tehnologice noi, introduse în pro
cesul de fabricație. Cea mai viu dis
putată a fost problema tratării boa
belor de cacao cu substanțe alcaline 
— procedeu nou introdus la fabrica 
din Brașov — care elimină acidita
tea boabelor, asigurînd astfel pro
duselor finețea corespunzătoare și o 
aromă pronunțată.

----- o©o—

Țesături cu fire de eiect
Firele de efect, dau țesăturilor din 

mătase sau bumbac o eleganță deo
sebită. Pentru realizarea unor țesă
turi de acest fel colectivul fabricii 
„Țesătoriile reunite" din Capitală a 
realizat o cantitate de fire ele efect 
în diferite forme , și culori pe care 
a livrat-o fabricilor „Mătasea popu
lară" și „Flamura roșie” — din Ca
pitală și fabricii „Mătasea roșie" — 
din Cisnădie. După încercările care 
se vor face la fabrici cu aceste fire, 
se va trece la producția lor indus
trială.

gospodarii care 
mare de pro- 

suta de hectare

Numai 
obțin un volum 
duse agricole pe 
teren pot realiza o cantitate mai 
mare de producție-marfă, venituri 
bănești mai mari și dispun astfel 
de posibilități mai mari de dezvol
tare a avutului obștesc și de asigu
rare a unei retribuiri ridicate la 
ziua-muncă. Realizarea unor indica
tori economici mai ridicați la suta 
de hectare teren în G.A.C. Tîrzii 
față de G.A.C. Vutcani se datorește 
în principal tocmai obținerii unui 
volum de produse agricole mai mare 
la suta de hectare (130,7 tone față 
de 80,1 tone la cereale, 80,8 tone 
față de 8,5 tone la sfeclă de zahăr 
și 88,3 hl față de 15,8 hl la lapte de 
vacă).

Indicatorul producției

Marea însemnătate a indicatoru
lui producției totale la suta de hec
tare teren în aprecierea activității, 
a puterii economice a gospodăriei 
colective este determinată de fap
tul că el întrunește influența a doi 
factori principali : mărimea produc
ției la hectar sau pe cap de animal 
și gradul dé' utilizare rațională a 
terenului, reflectat în structura su
prafețelor cultivate și densitatea a- 
nimalelor la suta de hectare teren.

Mărimea producției medii la hectar 
sau pe cap de animal are o mare im
portanță pentru agricultura țării noa
stre. Orientînd gospodăriile colective 
pe calea dezvoltării intensive, parti
dul le-a îndrumat și le îndrumă să 
obțină, an de an, producții tot mai 
mari la hectar și pe cap de animal, 
pentru à contribui în mod efectiv 
la întărirea fondului central de pro
duse agricole al statului. Dar pro
ducția la hectar sau pe cap de ani
mal reflectă nivelul de utilizare a 
unei anumite suprafețe de teren sau 
à unui anumit efectiv de animale 
și nu ne arată cît de eficient este 
folosită întreaga suprafață de te
ren. Astfel, putem obține producții 
foarte mari de la o anumită cul
tură de mare productivitate, care 
însă deține o pondere mică în struc
tura suprafețelor cultivate din gos
podăria dată, 
podărie poate 
mare de lapte 
jată de la un 
După, nivelul 
ha sau pe cap 
gospodării pot 
tașe. Dacă raportăm volumul aces
tor produse la suta de hectare teren, 
lucrurile se schimbă. Iată de ce, îndru- 
mînd gospodăriile colective spre ob
ținerea unor producții mari pe hec
tar sau pe cap de animal, partidul 
le îndreaptă totodată atenția spre

De asemenea, o gos- 
realiza o producție 
pe cap de vacă fura- 
efectiv mic de vaci, 
producției medii la 
de animal asemenea 
fi apreciate ca frun-

Nu va mai trece mul! timp și, 
în fiecare an, o nouS promofie 
elevi își va lua rămas bun de 
școală, de la profesori și colegi, pășind 
pe drumul , pe care și l-au ales în 
viață.

Fiecare .iînăr își făurește visuri din 
cele mai înaripate : unii, impresionați 
de mGsorla părinților, de succesele lor 
în muncă, vor să le urmeze exem
plul, alții, cuceriți de realizările im
portante ale științei sau tehnicii în di
ferite domenii de activitate, doresc 
să devină specialiști și inovatori în
drăzneți, după cum alții sînt atrași de 
arfă sau literatură, de activitatea pe
dagogică. Absolvenții noștri, care 
termină acum clasele a Vll-a sau a Xl-a 
au crescut cu toții în anii regimului 
democrat-popular, înconjurați de grija 
părintească a partidului și a poporului, 
avînd la îndemînă condiții tot mai 

de viață, de studiu, de odihnă. 
I realizări înfăptuite sub ochii 
I anii puterii populare de po- 
nosiru condus de partid le-au 

I convingerea fermă că visele

bune I 
Marile 
lor în 
porul 
format 
lor cele mai îndrăznețe vor putea fl 
înfăptuite cu condijia ca ei să studie
ze, .să muncească cu perseverență 
pentru a deveni muncitori și intelec
tuali cu înaltă calificare. Grija noastră 
principală s-a îndreptat spre .educarea 
elevilor în spiritul dragostei» pentru 
muncă.. Ne-am străduit să țls dezvol
tăm dorința de a lucra nemijlocit în 
producție, adică acolo unde se fău
resc bunurile materiale ale societății 
noastre.

Ajutați de organizația de partid, noi, 
profesorii, ne-am străduit să-i sfătuim 
spre ce anume sector de activitate să

lărgirea suprafețelor cele mai
productive culturi, spre îmbunătăți
rea continuă a structurii suprafețe
lor cultivate și spre sporirea densi
tății animalelor la suta de hectare 
teren, în funcție de condițiile natu- 
ral-economice, astfel îneît Să obțină 
o producție mai mare de pe fiecare 
sută de hectare de teren. Prin 
urmare, indicatorul producției to
tale a principalelor produse a- 
gricole la suta de hectare, fără 
a minimaliza importanța indi
catorului producției medii la hectar 
sau pe cap de animal, prezintă o 
importanță mai mare, reflectînd mai 
just gradul de utilizare rațională a 
întregului fond funciar și puterea e- 
conomică a gospodăriei colective.

Condițiile natural-economice dife
rite, caracterul zonal al producției 
agricole din țara noastră, determină 
o structură diferită a producției agri
cole în gospodăriile colective. De a- 
ceea, indicatorii economici naturali la 
suta de hectare teren sînt pe deplin 
valabili atunci cînd se compară gos
podării cu același profil de produc
ție, aflate în aceleași condiții natu
ral-economice, așa cum s-a și pro
cedat în exemplele de mal sus.

Cunoscînd îndeaproape indicii ce 
se realizează la suta de hectare te
ren, președintele oricărei gospodării 
colective, ceilalți membri ai consi
liului de conducere; ca și inginerul 
agronom din G.A.C. vor putea să 
prevadă cifre mobilizatoare privind 
dezvoltarea diferitelor sectoare și 
obținerea de producții mari. Pe ei îi 
vor interesa nu numai veniturile 
bănești exprimate în milioane, ci și 
cît anume din aceste venituri revin 
la suta de hectare. Pornind de aici, 
ei vor putea judeca mai bine cît tre
buie reținut pentru dezvoltarea avu
tului obștesc, ce cantități de produ
se vor trebui livrate pe bază de 
contract. Important este să nu se 
aștepte sfîrșitul anului, ci pe par
curs să se facă unele calcule de son
daj pentru a se vedea dacă cele 
propuse se realizează. în felul a- 
cesta conducerile gospodăriilor co
lective se vor obișnui să mînuiască 
cu pricepere această pîrghie privind 
activitatea economică a gospodăriei 
colective.

Noile măsuri luate de către par
tid pentru reorganizarea conduce
rii agriculturii și redistribuirea ca
drelor de specialiști, au ca scop asi
gurarea unei conduceri științifice și 
competente, capabilă să facă față cu 
succes noilor sarcini de răspundere 
privind dezvoltarea continuă a a- 
griculturii noastre socialiste. Folosi
rea indicatorilor economici la suta 
de hectare teren ca principal crite
riu de apreciere a. activității, a pu
terii economice a gospodăriilor co
lective va da posibilitate consiliilor 
agricole regionale și raionale să cu
noască și să îndrume mai bine ac
tivitatea gospodăriilor colective. 

se îndrepte, care meserie este cea mai 
Interesantă și corespunde cel mai bine 
apilfudinilor și înclinațiilor lor. Am 
căutat să sfătuim nu numai pa elevi, 
ci și pe părinți, care, după cum se 
știe, au un cuvînf greu de spus în în
drumarea copiilor lor.

Cum am procedat ?
Diri.ginții și colectivul de profesori 

care predau la clasele a Vll-a și 
a Xl-a au căutat să-i cunoască cît 
mai bine pe elevi, pentru a-i putea 
îndruma potrivit cu aptitudinile fiecă
ruia. Conducerea școlii, împreună cu 
biroul organizației de bază, au 
organizat consfătuiri ale profesorilor 
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TIMS
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acestor clase cu instructorii de pionieri 
și secretarul organizației U.T.M., întîl- 
niri și discuții individuale cu părinții 
elevilor. Dirigințil au luat legătură și 
cu profesorii care-i cunoșteau pe elevi 
din anii precedență

Orientarea profesională a elevilor a 
constituit obiectivul principal al acti
vității educative a diriginților de ia 
clasele amintite, îndeosebi în trimes
trul al doilea ai anului școlar. La cî- 
feva ore de dirigenție, bineînțeles sub 
aspecte diferite, profesoarele M. Sava 
și V. Zamfirescu au dezbătut cu elevii 
tema „Ce să fiu" ? Astfel, 
fr-una din aceste ore, elevii au 
vestit ce ar vrea să devină și ce 
pentru realizarea dorinței lor. în 
oră de dirigenție, discuția a scos 
iveală faptul important că numai mun
cind sistematic și conștiincios tinerii 
pot deveni oameni de nădejde, capa- 

să rezolve problemele complexe 
construcției economice și culturale, 
sprijinul 

tineret au 
întreprinderi 
fre care „23 
cuția organizată apoi, elevii au arătat 
ce i-a impresionat mai mult. Cîjiva 
dintre ei și-au manifestat dorința de a 
lucra, după terminarea școlii, în acesta 
uzine. Mai mulți elevi din clasele a 
Vll-a au luat legătura cu școlile 
fesionale ale acestor uzine; ei 
dornici să urmeze aceste cursuri 
tru a deveni muncitori calificați.

Cu elevii săi din clasa a Xl-a, 
fesoara dirigintă Natalia Moraru a or
ganizat cîteva

în- 
po- 
fac 

altă 
la

profesorilor, organizațiile 
inițiat vizite la mai multe 
mari din Capitală, prln- 
Augusi“ și I.O.R. în dis-

pro- 
sînt 

pen-

pro-

vizite la institute de
Oÿ O-

OPERA ȘI BALET AL 
TOSCA — (orele 19,30). 
STAT DE OPERETĂ : 
(orele 19,30).

TEATRUL DE
R. P. ROMINE :

TEATRUL DE 
ROSEMARIE —

TEATRUL NATIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : MACBETH — 
(orele 19,30). (Sala- Studio) : SICILIANA
— (Orele 19,30).

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

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ : ÎNTOARCEREA — (orele 
16) ; MAMOURET — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : C'RED ÎN TINE — (orele 19.30).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.-

IADULUI rulează la cinema-
Alex. Popov (9,30; 11,45;

18,50; 21,15), Miorița (9,30: 11,45; 
19; 21,15), Flacăra (11; 14,30; 16,45; 
Grivița (10,15; 12,15; 14,15). STRA-

CINEMATOGRAFE: POMPIERUL ATO
MIC : Patria (9: 11; 13; 15; 17; 19,15; 21,15), 
București (9; 11; 13; 15; 17; 19: 21), Sta
dionul Republicii (orele 20), Gh. Doja 
(9,30; 11,30: 13,30; 15,30; 17,30: 19.30; 21,30), 
Grădina Alex. Sabia (orele 20), Stadionul 
Ciulești (20,30). Stadionul Dinamo (orele 
20,15). CĂLĂTORIILE LUI GULLIVER : 
Republica (9: 11; 13; 15; 17; 19; 21), Elena 
Pavel (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). LUNGA 
NOAPTE A LUI '43 : V. Roaită (10; 12,15; 
14,30; 16,45: 19 — grădină 20,30), 23 Au
gust (10; 12,15; 14.30; 16,45; 19; 21,15 — 
grădină 20,15), Olga Banele (15.30; 18 — 
grădină 20,30). 1NTOARCE-TE rulează la 
cinematografele Magheru (10.15; 12; 15; 
17; 19; 21). I. C. Frlmu (9; 11; 13; 15: 17; 
19; 21). ANII FECIORIEI : 6 Martie (16; 
18; 20), G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
ȘOFERII...... .......................................
tografele 
14; 16,15; 
14; 16,30; 
19; 21,15),
DA MARE : V. Alecsandrl (15; 17; 19; 21). 
UMBRE ALBE — cinemascop : Lumina 
(9,45; 12; 14; 16,15; 18,45; 21). OMUL AMFI- 
BIE rulează 
Gorki (9,30; 
Moșilor (15; 
Donca Simo 
15; 17; 19; 21). BĂTĂLIE IN MARȘ — 
ambele serii: Central (10,30; 14,30; 19). DE
PARTE DE PATRIE ; Victoria (10; 11,45; 
13,30; 15,15; 17; 19; 21). BlTA, IEȘI DIN 
SAC ! — A FOST ODATĂ CA ACUM 
— SPORT NR. 2/1962 — Timpuri Noi
(rulează în continuare de la orele 10 
pînă la orele 21). PROGRAM SPECIAL 
PENTRU COPII : 13 Septembrie (orele
10 și orele 11). POST-RESTANT : 13 Sep
tembrie (12,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15). în
frățirea între popoare (14; 16,15; 18,30;
20,45), Grădina Libertății (orele 20), Mun
ca (15; 17; 19; 21), G. Bacovla (11,30; 15;

la cinematografele Maxim 
11,40; 13,10; 16; 18,15; 20,30), 
17; 19; 21 — grădină 20,30), 
(15; 17; 19; 21), Volga (10,30;

In vitrinele librăriilor

Cărți pentru copii și tineret 
apărute în Editura tineretului

FRAȚII GRIMM : Motanul încăl
țat. Ilustrații de Val. Muntea- 
nu. 12 pagini — 3 lei.

MARIE MAJEROVA : Robinson- 
ka. 168 pagini — 4,80 lei.

M. SEVASTOS : Din copilăria lui 
Ionel. 120 pagini — 2,80 lei.

M. SÎNTIMBREANU : 32 de pre- 
mianți — schițe și povestiri. 
Coperta și ilustrații de Cik Da- 
madian. 168 pagini — 3,40 lei.

REABCICOV : Pilotul navei 
stelare. 48 pagini — 4 lei.

S. GARIN : Prietenii cîntăreți sau 
povestea celor șapte note. 10 
pagini — 4 lei.

NINA STÄNCULESCU : Ionica. 
Ilustrații de Coca Crețoiu Șei- 
nescu. 120 pagini — 4,10 lei.

M. MOHOR : Roboțel. Copertă și 
ilustrații de Dumitru Ionescu. 
104 pagini — 6 lei.

Dar nu s-a dus 
ci cu grupe de 
Astfel, cu cîjiva 
de fizico-mate-

învățămînt superior, 
cu toată clasa odafă, 
elevi, după înclinații, 
a mers la Facultatea 
mafiei,, cu alții la alle facultăți,

La rîndul nostru am primit și unele 
vizite în școală. Muncitori fruntași și 
ingineri de lâ I.O.R. s-au înfîlnlt cu 
elevii, povesfindu-le despre frumuse
țea muncii lor, despre rezultatele pe 
care le obțin în producție, despre po
sibilitățile largi pa care le are tine
retul din întreprindere de a îmbina 
munca productivă cu sfudiul, pentru 
lărgirea orizontului de cunoștințe, cu 
activitatea culturală și arlisfică. La 
casa de cultură a tineretului din ra
ion, pionierii din clasele a Vll-a și 
separat elevii din clasa a Xl-a s-au în- 
tîlnit cu ingineri, profesori, construc
tori, muncitori, oameni cu profesii di
ferite, care, le-au vorbit despre activi
tatea lor, șublinllnd că orice meserie 
esfe frumoasă și interesantă pentru a- 
cela care o îndrăgește, care studiază 
perseverent pentru a și-o însuși cît 
mai bine.

Acum cîteva zile, poșta ne-a adus 
un colet neașteptat. Institutul politeh
nic din Galați ne-a .trimis mai multe 
afișe și prospecte înfățișînd domeniile 
în care sînt pregătiți finerii la acest 
institut, condițiile de studiu ți de viață 
pe care le au studenții. Elevii din ulti
ma clasă Je-au cercetat cu mult inte
res. Ar fi- fost, foarte bine dacă și alte 
instituie' de'învățămînf superior, pre
cum și școli tehnice și profesionale 
s-ar fi făcut cunoscute elevilor noștri 
într-un mod cît mai interesant. Ar fi 
fost de folos, afîf penfru profesori cît 
și pentru elevi. Din păcate, și acum, 
ca și în alți ani, Ministerul 
fului și Culturii a înfîrziat 
trimiterea în școlile medii 
felor pentru popularizarea 
de învăjămînt superior și 
profesionale,

Dincolo de emoția și părerea de 
rău pe care noi, profesorii, le simțim 
despărțindu-ne de elevii noștri, avem 
convingerea că acesf tineret talentat 
și entuziast va ști să-și îndeplinească 
cu conștiinciozitate și înaltă ținută ce
tățenească îndatoririle de răspundere 
încredințate de partid și popor în 
opera de desăvîrșire a construcției so
cialismului. Le urăm din inimă : „Drum 
bun și succes în viață" I.

Prof. M. IORDAN 
directoarea. Școlii medii nr. 39 

din București

Învăjămîn- 
ediiarea și 
a prospec- 
institutelor 
a școlilor

CIULEȘTI . ROMAGNOLA — (orele
19,30).

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

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru copii) : SALUT VOIOS
— (orele 17).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TA- 
NASE“ (Sala Savoy) : VORBA REVISTEI
— (orele 20). (Sala Victoriei 174) ; CON
CERT ÎN RE... HAZLIU — (orele 20). 
(Sala Dalles) : ȘAPTE NOTE POTCO
VITE — (orele 20).

CIRCUL DE STAT : ARENA CURAJU- 
(orele 20).

FRUMOASA LURETTE : 
Tineretului (16; 18,15; 20,30). MAI TARE 
CA URAGANUL : 16 Februarie (16;
13; 20), 8 Mai (15; 17; 19; 21). CINE-I DE 
VINĂ ? : 1 Mai (10; 12; 16; 18; 20). Alex. 
Sahia (10; 12; 16.30; 18,30; 20,30). PROFE
SIUNEA DOAMNEI WARREN : Cultural 
(16; 18,15; 20,15), Grădina 8 Martie (20,45). 
CURCANII : Grivița (16,30; 18,30; -----
Libertății (10: 12; 14; 16,30; 18,30; 
DUPĂ DOI IEPURI rulează la 
matograful C'-tin David (15,30: 18; 
MUZICANTUL ORB : Unirea (16; 
grădină 20). ROSITA ; T. Vladimirescu 
(16; 18; 20). APARTAMENTUL — cine
mascop : Popular (9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21,30).  Arta (11; 13,30; 18; 20,30), Floreas- 
ca (11; 16; 18,30- 21), 30 Decembrie (10,30; 
15,30; 18; 20,30). IUBIRE ÎNCĂTUȘATĂ 
rulează la cinematograful N. Bălcescu (16; 
18,15: 20,30). TOM DEGEȚELUL : Lucea
fărul (15,30; 18 — grădină 20,30). IN
NOAPTEA DE AJUN ; Drumul Serii (16; 
18; 20). PERLE NEGRE : Aurel VÎaiCU 
(15; 17; 19; 21). INTRE DOUĂ IUBIRI ; 
B. Delavrancea (16; 18; 20).

29.30) ,
20.30) . 
cine-

20.30) . 
18 —

vremea^

Timpul probabil pentru zilele de 26, 27 
și 28 mai : vreme ușor instabilă în toa
te regiunile țării, cu cer schimbător. Vor 
cădea ploi sub formă de averse. Vînt 
slab pînă la potrivit din vest șl din nord- 
vest. Temperatura în scădere. Minime
le vor fi cuprinse între 4 și 14 grade, 
iar maximele între 16 și 26 de grade.



distrugă 
ale aces-

pozițiile 
apropie- 
la 30 km
Trupele

populația 
partizani, 
la repre- 
au incen- față de sporirea numă- 

care părăsesc orașul 
alătura partizanilor.

„Enervarea, de 
„Corriere 

se datorește nesigu-

Ieri la Ștrandul Izvor (strada dr. Staicovici) din Capitală
-- ------ .v-“-—'...............................r-T ■ f.! ------------- ------------ ...........................-......--........——

vertiginoase
ale acțiunilor la bursa din New York

Plecarea doamnei Har tini Sukarno
Joi dimineața a părăsit Capitala, 

îndreptîndu-se spre Budapesta, 
doamna Hartini Sukarno, soția pre
ședintelui Indoneziei, însoțită de un 
grup de personalități indoneziene, 
printre care Iskandar, vicemareșal 
al aerului, ministrul comunicațiilor 
aeriene, care au vizitat țara noas
tră la invitația președintelui Con
siliului de Miniștri al R. P. Romîne, 
Ion Gheorghe Maurer, și a soției 
șale, Elena Maurer.

La plecare, pe s'erorovtul Eăn.ea- 
Sa, oaspeții au fost conduși de pre
ședintele Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, și de

,,Zifeâ
Cu prilejul zilei de 20 

clamată ca „Zi a Irianului 
sesiunea Consiliului Mondial al Păcii, ți
nută la Stockholm ■ în luna decembrie 
1961 — a avut loc la Casa universitari
lor din Capitală o adunare organizată de 
Liga romină de prietenie cu popoarele din

mai .— pro- 
de Vest” la

Echipa R. P. Komîne 
cîștigâtoare a „Cupei 
orașelor balcanice“

avut 
pri- 
pre- 
Este

SOFIA (Agerpres). — Prin telefon : 
Aseară, pe stadionul Drujba din Sofia s-a 
desfășurat reuniunea finală a celei de-a 
3-a edlfii a „Cupei orașelor balcanice” 
la box. Din nou, pugiliștii romîni au 
o comportare remarcabilă, cucerind 
mul loc la 7 din cele 10 categorii, 
cum și victoria finală pe echipe, 
pentru a treia oară cînd echipa R. P. 
Romine cîștigă „Cupa orașelor balcanice”.

în reuniunea finală o comportare deo
sebită au avut N. Puiu (cocoș), care a 
dispus prin K.O. de M. Mițev (R.P.B.), și 
I. Monea (mijlocie), învingător prin a- 
bandon în fața lui Töpkiu (Turcia). La ca
tegoria grea V. Mariutan s-a revanșat în 
fața lui Pandov (R.P.B.), de care a dis
pus la puncte. Foarte bine a boxat C. 
Gheorghiu (pană). El l-a învins la punc
te pe bulgarul Tralkov. I. Dinu (semi- 
ușoară), I. Mihallk (ușoară) și M. Ni
colau (semigrea) și-au înscris, la rlndul 
lor, numele pe lista clștigătorilor. Boxerii 
bulgari au obținut victoria la 3 catego
rii : Panalotov (muscă), care a dispus la 
puncte de C. Ciucă, Radeev (semimijlo- 
ele) șl Todorov (mijloclemică).

Joi, în ziua a doua a campionatelor 
internationale de tir ale R.P. Romine de 
la poligonul Tunari, reprezentantul nos
tru, Traian Cogut, a obținut, un nou titlu, 
ciștigînd proba de armă liberă calibru re
dus 3x40 focuri cu un rezultat de 1.146 
puncte. In clasament el a lost urmat de 
I. Holup (R.P.U.) cu 1.141 puncte și de 
I. Sirbu (R'.P. Romină) 1.139 puncte. 
Sportivul sovietic Suleimanov a repurtat 
victoria în proba de pistol viteză cu 587 
punctè. Pe locul doi s-a clasat Virgil 
Atanasiu (R.P. Romină), care a cîștigat 
meciul de baraj susținut cu maghiarul 
F. Kuhn. Manșa a 11-a a probei de talere 
a scos in evidentă forma bună a cam
pionului olimpic Ion Dumitrescu, care a 
realizat. 100 de puncte din 100 posibile. 
După două manșe Dumitrescu conduce în 
.clasament cu 199 de puncte.

Astăzi sint programate probele de 
armă liberă calibru redus 3x30 focuri se
nioare' și ultima inanșă la talere aruncate 
din șanț.

O acțiune ofensivă a dinamovlștlîor !a poarta erfilpel A. S. Monaco

Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, Dumitru Simulescu, 
ministrul transporturilor și teleco
municațiilor, Grigore Marin, adjunct 
al ministrului transporturilor și te
lecomunicațiilor, Dio.nisie Ionescu, 

' șeful ceremonialului de stat, gene
rali și ofițeri superiori ai forțelor 
noastre armate.

Au fost de față Sukrisno, ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar 
al Indoneziei la București, și mem
brii ambasadei. i

Au fost prezenți, de asemenea, șefi 
ai unor misiuni diplomatice acredi- 

soția sa, de tați la București.
----------- o®o————

(Agerpres)

Hanului de Vest“
Asia și Africa și de Comitetul national 
pentru apărarea păcii. Prof, univ, Mihail 
Ghelmegeanu, vicepreședinte al Ligii ro
mîne de prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa, a vorbit despre lupta poporu
lui indonezian pentru eliberarea Irianu- 
lui de Vest de sub asuprirea colonialiști
lor olandezi. (Agerpres)

O frumoasă victorie internațională ia fotbal

Bucureștenii care au fost ieri pe 
stadionul „23 August”, cît și cei 
care au urmărit meciul la televizor, 
au văzut, pe lingă cele 5 goluri, 
dintre care 4 marcate de fotbaliștii 
dinamoviști, multe momente de fot
bal bun. Oaspeții din Monaco se bucu
ră de o bună reputație în fotbalul 
european și ieri au arătat că me
rită pe deplin aceasta. De aceea, 
și victoria obținută de dinamoviști 
la 3 puncte diferență, este cu atît 
mai valoroasă. Aplauzele au răsplă
tit de altfel în egală măsură pe 
jucătorii celor două echipe pentru 
acțiunile spectaculoase întreprinse. 
Au plăcut îndeosebi cursele lui 
Pîrcălab, tehnica deosebită a lui 
Theo, șuturile eficace ale lui Fră- 
țilă, viteza lui. Djibrill și interven
țiile celor doi portari care, deopo
trivă de inspirați, au oprit marcarea 
multor goluri

Disputatul meci a început cu o in
sistentă notă de dominare a echipei 
romîne, care obține un corner chiar 
în primul minut și ratează prin Ene 
o ocazie favorabilă în minutul 2. 
Dinamoviștii insistă, nu dau posibi
litate tehnicilor jucători de la Mo
naco să-și imprime jocul. Atacurile 
se succed îndeosebi pe partea lui 
Pîrcălab, unde se creează cele 
numeroase situații de gol. In 
nutul 10, ajunși în fața porții, trag 
pe rînd Pîrcălab, Varga. Ene, dar 
șuturile lor sînt respinse de apă
rătorii de la Monaco, cu toții în ca
reu. Al patrulea șut, cel al lui Efti- 
mie, introduce mingea în plasă. 
După 6 minute, dinamoviștii în
scriu din nou prin Ene, care a 
ridicat mingea peste portarul Her
nandez. Fotbaliștii de la A. S- Mo
naco se apropie în această repriză 
rar de poarta lui Datcu, dar sînt 
extrem de periculoși. Se fac remar
cate pătrunderile lor subtile, prin 
pase scurte între doi sau trei jucă
tori. Excelează Theo, Hess și Cassou, 
dar apărarea dinamovistă. — Nun- 
weiler III, Al. Vasile și Ivan — la 
post, respinge. Oaspeții obțin primul 
corner 
tificat. 
ocazie 
reține, 
de 2—0 pentru Dinamo.

La reluarea partidei, după numai

mat 
mi-

în minutul 36. rămas nefruc- 
In minutul 42 Ene are o nouă 
de a înscrie, dar Hernandez 
Repriza se încheie cu scorul

© Ieri s-au încheiat lucrările sesiunii 
anuale de comunicări științifice a Insti
tutului de studii și cercetări hidroteh
nice.

La lucrări au luat parte, în . afară de 
cercetători ai Institutului, academicieni, 
profesori universitari, precum și proiec
tând Și ingineri din diferite întreprinderi. 
Au participat de asemenea specialiști din 
R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, R.D. 
Germană, R.P. Polonă, R.P. Ungară și 
Uniunea Sovietică.

La actuala sesiune cercetătorii Institu
tului au prezentat 53 de comunicări știin
țifice prezentînd interes pentru mai multe 
sectoare ale economiei. In timpul lucră
rilor au fost ascultate 14 comunicări ale 
specialiștilor de peste hotare.

® Joi dimineața a părăsit Capitala o 
delegație compusă din președinții sfatu
rilor populare ale orașelor Constanța, 
Iași, Galați și Timișoara, care va face o 
vizită la Viena și în alte orașe din Aus
tria.

® După Craiova, membrii cvartetului 
,,Avramov” din R.P. Bulgaria sint oas
peții Capitalei. Joi seara ei au susținut 
în sala Ateneului R.P. Romîne un re
cital al cărui program a cuprins lucrări 
de Haendel, Mozart, Brahms, Hagiev și 
Aslamazian. (Agerpres).

un minut, Djibrill centrează înalt 
în fața porții lui Datcu, mingea 
capătă un efect curios și intră în 
plasă. A fost un gol neașteptat, dar 
care dă. speranțe- de egalare fotba
liștilor de la Monaco. Domină echipa 
oaspete. Ineficacitatea înaintașilor 
săi și în special a lui Hess, Cassou, 
Carlier, precum și promptitudinea, 
apărătorilor echipei noastre pun 
capăt acestei perioade. In ultimele 
25 de minute de joc, inițiativa trece 
din nou de partea fotbaliștilor dina
moviști. In minutul 73 Pîrcălab face 
o cursă și trage la poartă. Hernan
dez boxează mingea, iar Frățilă, care 
a urmărit atent faza, reia în plasă. 
3—1. După alte 3 minute, Pîrcălab 
șutează în bară. In sfîrșit, dominarea 
echipei noastre se încheie cu un nou 
gol, marcat de Frățilă în minutul 85. 
Cu scorul de 4—1 se încheie jocul. 
Un joc spectaculos, terminat cu o 
victorie de prestigiu a liderului cam
pionatului nostru — Dinamo-Bucu- 
rești, în fața unui adversar de va
loare, A. S. Monaco.

C. MANTU

„Giganții nasc numai giganți". 
Aceste cuvinte le-am auzit în auto
buzul care ne ducea la Lipețk, ce
tatea oțelului situată între Don și 
Moscova. Omul care le-a rostit, un 
bătrîn inginei siderurgist, a întins 
mîna și, purtînd-o de la o zare la 
alta, ne schița imaginara graniță a 
anomaliei magnetice de la Kursk. 
Trilioane de tone minereu de fier 
se oferă acolo omului sovietic. După 
unele calcule, o asemenea cantitate 
colosală de minereu ar putea satis
face nevoile întregii industrii mon
diale de oțel pentru secole...

Un asemenea gigant a născut la 
rîndul lui giganticul combinat de la 
Lipețk, a cărui producție anuală de 
oțel va atinge la sfîrșitul planului 
septenal producția unei țări puter
nic industrializate cum este Belgia.

Automatica — 
stâpîna viitorului

„Cetatea de loc' cinci furnale 
împrejurimile, tidicîndu-și

în 
domină 
siluetele pîntecoase la înălțimi ame
țitoare. Ultimul a fost inaugurat cu 
două luni în urmă și reprezintă tot 
ce poate fi mai nou în tehnica si
derurgică contemporană. Ca să ur
căm în vîrful lui, ne-ar fi trebuit 
musculatura și rezistența la ame
țeală ale unui alpinist...

Ne-am oprit pe o platformă, la 
treizeci de metri deasupra pămîn- 
tului, ca să vedem cum „se hră
nește” colosul. Aici urcă vagoanele 
încărcate cu minereu și cărbune. 
Totul se face automat. Un clin
chet scurt, vagoanele își deschid 
larg ușile laterale ca să-și des
carce conținutul într-un buncher. 
Benzi fără sfîrșit conduc mai de
parte amestecul spre cîntarele au
tomate. „Porția" gata pregătită este 
apoi ridicată de cărucioare electrice 
spre gura furnalului, în interiorul 
căruia se varsă cu zgomot de tunet.

Inima furnalului bate la așa-nu-

HOLLANDIA (Irianul de Vest) 24 
(Agerpres). — Agențiile de presă 
relatează că lupta armată a popu
lației din Irianul de Vest împotriva 
colonialiștilor olandezi capătă o am
ploare tot mai mare. Postul de radio 
al forțelor patriotice din Irianul de 
Vest transmite că între partizani și 
unitățile armate ale colonialiștilor o- 
landezi au avut loc lupte înverșu
nate în regiunea orașelor Fakfak, 
Sorong, Kainam, Mankovari și în alte 
localități.

Locuitorii satelor și cătunelor a- 
jută pe partizani să se apropie de 
pozițiile dușmanului, să 
mijloacele de comunicații 
tuia.

în scopul de a intimida 
care sprijină unitățile de 
forțele colonialiste recurg 
siuni sălbatice. Recent ele 
diat un sat situat în apropiere de 
orașul Fakfak. Rezultatul acestor 
represiuni este contrar așteptărilor 
colonialiștilor, un număr mare de.lo
cuitori părăsindu-și casele și plecînd 
să lupte cu arma în mînă alături de 
partizani. *

DJAKARTA 24 (Agerpres). — A- 
genția indoneziană Antara relatează

se

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
Scornirile despre o așa-zisă încăl
care a acordului de încetare a fo
cului de către forțele patriotice lao- 
țiene, despre „o invazie din nord“ 
și altele asemănătoare, prin care s-a 
încercat să se justifice trimiterea de 
infanteriști de marină americană în 
Tailanda, sînt dezmințite chiar de 
către o parte a presei din S.U.A. 
Astfel, subliniind că „nu a avut loc 
nici o invazie“, că forțele lui Boun 
Oum-Fumi Nosavan au fost cele 
care au pornit operațiunile militare 
și că unitățile Patet Lao n-au făcut 
decît să. le. dea o ripostă, săptămî- 
nalul „NEWSWEEK“ face o recapi
tulare a diverselor ocazii cînd con
ducătorii grupului de la Savannaket 
au formulat acuzații false pentru 
a-și acoperi propriile lor acțiuni a- 
gresive. în septembrie 1959, remar-' 
că „Newsweek“, Fumi Nosavan a 
făcut apel la O.N.U. să oprească 
„o invazie masivă din nord“. Comi
sia de anchetă a O.N.U., trimisă la 
fața? locului, sdrie „Newsweek", nu 
a găsit însă nici un singur soldat 
din nord. în decembrie 1960 Nosa
van a repetat' trucul“ cu invazia. 
Ulterior el à recunoscut că „aceasta 
a fost o minciună diplomatică, cu 
scopul de a obține un ajutor sporit 
din partea prietenilor noștri din 
străinătate“

L,a rîndul său, publicația franceză 
„TRIBUNE DES NATIONS“ arată 
că Pentagonul a căutat pe toate 
căile un prilej care să-i ofere pre
textul debarcării pușcașilor de ma
rină pe teritoriul Tailandei de 
unde să poată pătrunde oricînd 
în Laos. în continuare „Tribu
ne des Nations“ scrie : „Peste tot 
domnii generali simt că viitorul le 
scapă de sub control, că popoarele 
își afirmă voința lor de pace. Dacă 
nu vor renunța la aceste planuri, 
Statele Unite vor pierde definitiv 
orice poziție în Asia de sud-est“.*

LONDRA 24 (Agerpres) — Primul 
ministru englez, Macmillan, a anun
țat joi în Camera comunelor că gu
vernul Marii Britanii a primit ce
rerea Tailandei de a disloca trupe 
britanice în această' țară. Macmillan 
a precizat că va fi trimisă în 
Tailanda o unitate a forțelor aeriene 
din Extremul Orient.

mitul ’ „punct de comandă", pe 
altă platformă, într-o încăpere spa
țioasă luminată cu becuri de neon. 
Pereții ei sînt în întregime acoperiți 
cu tablouri pe care strălucesc linii 
și becuri electrice. Nu m-qș fi putut 
descurca în acest sanctuar al teh
nicii moderne fără ajutorul operato- lena. La subsol 

electrice.
Oamenii 

mulțumesc 
Mintea și 
muri noi siderurgiei. In tehnica o- 
bișnuită oțelul se toarnă în lingouri 
care apoi sînt încălzite din nou 
pînă la roșu ca să iie prelucrate 
în tablă sau țevi. La Lipețk, blocu
rile incandescente se îndreaptă di
rect spre valțurile laminorului. Noua 
metodă — „oțelul fără sfîrșit" — 
reduce timpul și cheltuielile de pro
ducție, atrăgînd atenția specialiști
lor din străinătate : combinatul e 
vizitat de numeroși oaspeți din An
glia, Franța, Belgia etc. „Voi, oțe- 
larii sovietici, pășiți înaintea tutu
ror“ — scrie în cartea de impresii 
a combinatului un oaspete din Ca
nada, pe nume Clarck.

...Un țîrîit prelung de sonerie a- 
nunță intrarea în viață a unui nou 
șuvoi de oțel. Deasupra cuptorului 
se aprinde o tăbliță : „Ostorojno" 
(Atenție) Oțelarii se retrag. Pe in
tervalul rămas liber înaintează o 
macara electrică purtînd în gheare 
o cupă uriașă. Peste cîteva clipe, 
din gura cuptorului țîșnește un 
balaur cu trupul de foc împroșcînd 
milioane de seîntei. Cupa se ridică 
cu repeziciune spre acoperișul halei 
și dispare...

Blocurile gata turnate sînt trecute 
prin cristalizator, iar de aci pe o 
bandă fără sfîrșit, unde un pistol cu 
flacără autogenă le taie în cîteva 
clipe în două sau trei lingouri. Oțe- 
larul care supraveghează banda 
privește toată această operație de 
la o palmă de loc, deși se află la 
douăzeci de metri distanță... In fața

De la corespondentul 
nostru la Moscova

rului de serviciu, Evgheni Mihailo- 
vici Vîzlov.

„Ceea ce vedeți — ne lămuri 
dînsul — este jurnalistul automat. 
Lucrează cu program și e capabil 
să dirijeze și să controleze cîteva 
zeci de operații deodată. Vreți să-l 
vedeți la treabă ?"... Cu o mișcare 
scurtă operatorul apăsă pe un bu
ton și pe tabloul din fața noastră 
apărură desenele luminoase ale 
unor miniaturale cărucioare elec
trice ureînd spre rampa de încăr
care... Dacă temperatura din inte
riorul furnalului scade, să zicem, cu 
un grad, Jurnalistul automat" sesi
zează defecțiunea într-o fracțiune 
de secundă și readuce totul la 
normal. Evgheni Mihailovici poartă 
un halat albastru și o cămașă albă 
imaculată, iar pe biroul lui observ 
un proaspăt tratat de electronică. 
Anul trecut s-a înscris la cursurile 
fără frecventă ale Institutului poli
tehnic.

„Oțelul fără sfîrșit“
Vocea caldă a dispecerului, răs- 

pîndită prin sute de difuzoare, ne 
îmbie la cuptoarele electrice. Mi-am 
notat cîteva cifre despre ceea ce 
reprezintă această nouă secție a 
combinatului. închipuiți-vă o hală 
de înălțimea unui bloc cu șapte-opt

că după eliberarea orașului Temi- 
nabuan, partizanii din Irianul de 
Vest amenință în prezent 
colonialiștilor olandezi din 
rea lacului Ajamaru, situat 
nord-est de Teminabuan.
olandeze trimise din Manokwari au 
eșuat în încercarea lor de a opri 
înaintarea unităților de partizani.

în același timp, situația din Te
minabuan, primul oraș eliberat, s-a 
normalizat. Consiliul orășenesc și-a 
reluat activitatea. Mijloacele de 
transport, abandonate de colonia
liști, sînt în prezent folosite de par
tizani.

Autoritățile olandeze din Merau- 
ke, relatează Antara, și-au exprimat 
îngrijorarea 
rului celor 
pentru a

NEW YORK 24 (Agerpres). — A- 
genția americană Associated Press 
anunță că la bursa din New York 
s-au înregistrat noi scăderi vertigi
noase ale acțiunilor și „un declin al 
încrederii pe piața bursei". „Stocu
rile cheie — scrie agenția citată — 
au înregistrat la 23 mai scăderi im
portante“. în acest sens agenția ci
tează cazul societății „International 
Business Machine“, ale cărei acțiuni 
au înregistrat în dimineața zilei de 
miercuri o scădere de 6 dolari. „Ac
țiunile celor mai importante indus
trii americane, printre care cele ale 
oțelului, motoarelor, petrolului, chi
miei, aviației și a metalelor nefe
roase —• anunță aceeași agenție — 
sînt de asemenea în declin“.

Examinînd această problemă, co
tidianul italian „Corriere della 
Sera" ajunge la concluzia că în ac
tuala conjunctură „declinul Wall

(((
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Inspăîmîntați de amploarea luptei de eliberare a populației din 
Irianul de vest, colonialiștii trimit noi și noi trupe de represiune. 
In fotografie : marinari din armafa olandeză se îmbarcă pe aero
portul din Biak (Irianul de vest), pentru a fi trimiși în zona opera
țiunilor militare.

„Alianța occidentala
trece printr-o perioada tulbure“

„Alianța occidentală 
trece pjr.intr-o perioa
dă tulbure" — scrie co
mentatorul american 
Drew Middleton îhtr-un 
articol apărut în coti
dianul „NEW YORK 
HERALD TRIBUNE“.

Divergențele de ve
deri și contradicțiile 
care se manifestă între 
guvernele occidentale, 
membre ale alianței 
nordatlantice, se subli
niază în articolul din 
„New York Herald Tri
bune“, nu mai exprimă 
de data aceasta simple 
deosebiri de tactică ale 
unor 
drul 
tare, 
flicte 
țărilor respective, con
flicte care determină o 
atmosferă ' de mare în
cordare în relațiile din
tre guvernele țărilor care duc la amînarea 
membre. „Aceste inte- includerii Marii Brita-

grupări internaționale 
creat sub egida State
lor Unite..."

In articolul publicis- 
. tului american se a- 
.mintește, în legătură cu 
aceste conflicte, de di
vergențele de 
accentuate în
vreme ca urmare a 
cercărilor Franței 
a-și obține și apăra 
rol de conducere în
drul pactului N.A.T.O.. 
de divergentele econo
mice ’ franco-britanice.

parteneri în ca- 
unei alianțe uni
ci adevărate con- 
între interesele

etaje și care pătrunde în pamint la 
vreo 17 metri adîncime. Zeci de 
cuptoare duduie neîncetat, legate 
între ele cu 70 de kilometri de cablu 
pe care aleargă curentul electric și 
cinci kilometri de conducte pe care 
se scurg aerul, oxigenul și aceti- 

sînt 100 de motoare

care
cu

mîinile lor deschid dru-

lucrează aici nu se 
cărările bătătorite.

rese ' naționale — se 
spune în articolul co
mentatorului american 
— sînt in conflict atît 
unele cu altele, cît și 
cu întregul sistem de

nii 
de 
cîndă cu care este ur
mărită în multe țări 
occidentale politica ri
gidă de torpilare a unei 
înțelegeri internaționale

!■ dusă de R. F. Germană.
★

în „piața comună", 
nemulțumirea cres-
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Referindu-se la tra
tativele lui Ball, secre
tar de’ stat adjunct ai 
S.U.A., cu cancelarul 
R.F.G. Adenauer și cu 
ministrul afacerilor ex
terne Schröder, ziarele 
vest-germane arată că 
în cursul acestor trata
tive Ball a insistat ca 
Anglia să fie primită 
cît mai curînd în „pia
ța comună".

Tratativele lui Ball 
cu Adenauer și Schrö
der s-au referit de a- 
semenea la convorbirile 
sovieto-americane pri
vind reglementarea paș
nică a problemei ger
mane.

lui, la masa de comandă, se află 
un ecran de televizor.

In hala laminoarelor stăpînește 
aceeași forță inepuizabilă a auto
maticii. Presele și voiturile modelea
ză blocurile de metal roșu ca pe o 
cocă și le transformă în table de di- 
ierite grosimi. Instalații electronice 
măsoară temperatura, grosimea, re
zistenta, aparate Roentgen „pipăie“ 
fiecare milimetru pătrat de tablă și 
aprind cu promptitudine un bec 
semnalizator dacă descoperă vreo 
fisură.

...Aud o conversație interesantă 
purtată de unul din vizitatori cu bă- 
trînul inginer Valeri Ivanovici. ...Au
tomatica a deschis combinatului 
perspective uriașe, productivitatea 
muncii a crescut. în ultimii ani de 
trei ori. La fabrica de țevi. .de pil
dă, numai în decursul unui an pro- 

la o sută. de 
la 230.000 de 
sînt perspecti- 
tone. Și totuși 
de la fabrica

muncitorii eli-

arată cu mina

ducția a crescut de 
mii de tone anual 
tone și ițrcă mereu : 
ve pentru 800.000 de 
numărul muncitorilor 
de țevi a scăzut.

— Unde sînt totuși 
berați de automate? — aud o între
bare. Valeri Ivanovici 
clădirile și șantierele de construcție 
ale combinatului care se întind pînă 
departe în zare : „Ei au rămas pe 
loc. Combinatul se lărgește necon
tenit Poate ar părea neverosimil, 
dar avem nevoie de oameni... Oțe
larii noștri conduc azi mecanisme 
complicate, își ridică măiestria și 
contribuie ei înșiși la progresul 
tehnicii. Sînt secții unde jumătate 
din numărul 
scriși la școli 
învățămînt superior. Mecanizarea și 
automatizarea le ușurează enorm 
munca. Producția de oțel devine 
din ce în ce mai ușoară. Un fapt 
semnificativ : în ultimii ani procen
tul 
cut

muncitorilor sînt în- 
medii sau institute de

de femei din combinai a cres- 
pînă la treizeci la sută...'.

Oțelârița Beșkova
Ascultîndu-l pe Valeri Ivanovici, 

nici n-am simtit că am părăsit de 
mult hala laminoarelor și am pă- 

Street-ului a căpătat un caracter 
continuu și general“. Ziarul relevă 
că cele mai mari pierderi au fost 
înregistrate „de acțiunile societății 
United States Steel — aproximativ 
2 miliarde dolari — de cede ale so
cietății American Telephone and 
Telegraph — aproape 4 miliarde și 
jumătate de • dolari, și de cele ale 
societății I.B.M. — aproximativ 5 
miliarde dolari“.

Ziarul relevă, în legătură cu a- 
ceste oscilații ale acțiunilor, că 
cercurile de afaceri americane sînt 
tot mai îngrijorate, 
la Wall Street — scrie 
della Sera“ 
ranței în privința semnificației care 
trebuie dată unei tendințe spre scă
dere, care are loc în actuala con
junctură a economiei americane". 
După cum relevă ziarul, unii eco
nomiști americani consideră că ac
tuala tendință de scădere a valori
lor la bursă se datorește „ritmu
lui prea lent de dezvoltare a pro
ducției americane, slăbirii perma
nente a dolarului, pierderilor de aur 
și dificultăților pe care le întîmpi- 
nă prețurile americane în susține
rea concurenței cu străinătatea“.

★
Luînd cuvîntul la New York cu 

prilejul Zilei marinei naționale a- 
mericane, Donald W. Alexander, ad
ministrator al marinei în cadrul Mi
nisterului Comerțului, a declarat că 
starea actuală a marinei comerçia- , 
le a S.U.A. prezintă „un tablou ne
fericit". „Situația — a adăugat el - 
nu este bună pentru marina comer
cială și, în special, pentru acei care 
lucrează în acest domeniu". După 
cum a subliniat Alexander, între 
anii 1953—1960 numărul navelor co
merciale ale S.U.A. a scăzut cu 277 
de vase, iar din totalul care a ră
mas, în anul 1960 a fost folosită nu
mai 45 la sută din capacitatea de 
transport a navelor comerciale și 67 
la sută a navelor de pasageri.' în 
aceeași perioadă, numărul înaripă
rilor angajați în marina comercială 
a scăzut cu peste 15.000.

------o» o-----

Ce înseamnă z/ajutoruî/z 
american pentru Turcia
ANKARA 24 (Agerpres). — în ul

timul timp ziarele din Turcia scriu 
adesea despre urmările grele pe care 
Ie reprezintă pentru țară „ajutorul" 
american și participarea Turciei la 
N.A.T.O.

Redactorul șef al săptămînalului 
„EN“ scrie în numărul din 23 mai 
că statele occidentale care au oferit 
Turciei „ajutor“ pun o serie de con
diții. Ele pretind, printre altele, câ .• 
acest „ajutor“ „să nu fie folosit în 
direcția construcției de întreprinderi 
industriale" care să nu corespundă ' 
intereselor politicii economice a ță
rilor occidentale. „Acest ajutor, se 
rèlevà în articol, este mai mic dccît 
datoriile pe care sintern nevoiți să 
le plătim“.

într-un articol publicat la 23 mai 
în Ziarul „VATAN“, cunoscutul scrii
tor Jure S. Kodjaghez subliniază că 
legăturile politice și economice ale 
Turciei cu Statele Unite și N.A.T.O. 
frînează dezvoltarea economică a 
țării. întrucît Turcia are de plătit 
multe datorii Statelor Unite, scrie 
autorul, ea este nevoită ca în 
relațiile sale comerciale externe să 
se limiteze la Statele Unite și la ță
rile N.A.Ț.O. și să renunțe la nu
meroase legături comerciale externe 
avantajoase cu alte țări. Kodjaghez 
cere ca Turcia să-și revizuiască re
lațiile cu N.A.T.O și S.U.A. „Statele 
Unite nu sînt preocupate de ceha ce 
să ne dea, ci de ceea ce să ia de la 
noi, cu toate că nu mai avem ce să 
dăm în afară dc sufletele noastre. 
Trebuie să schimbăm politica noas
tră externă” — scrie autorul.

— o în-

e ascul- 
răspunde

mișcă a-

truns în fabrica de țevi. Aici am 
privii la zecile de blocuri incandes
cente care alergau pe role, dar 
n-am zărit nici un muncitor.

— Bine, dar cine conduce totuși a- 
ceastă ingenioasă mașină ?... Valeri 
Ivanovici ne arată o cabină tur
nantă cu pereții din material plastic 
străveziu, în interiorul căreia des
lușim chipul surîzător al unei fete 
blonde.

„Oțelărița Tamaia Alexandrovna 
Beșkova" — ne-o prezintă Valeri 
Ivanovici.

„Cum merge mașina ?" 
trebăm.

„Prekrasno (admirabil).., 
tătoare și disciplinată"... 
tînăra lată.

Știți cîte tone de oțel 
ceastă fată cu brațele gingașe și 
degetele modelate parcă în porțe
lan? Vreo mie de țevi pe schimb ; 
nouăzeci de tone pe zi...

Peste un ceas, cînd soneriile vor 
anunța sfîrșitul schimbului de șapte 
ore, Tamara Alexandrovna își va 
lăsa salopeta la vestiar și se va 
îndrepta spre clubul muncitoresc 
unde va fermeca pe vizitatori cu 
vocea el caldă. Pentru că Tamara 
Alexandrovna e nu numai o oțelă- 
riță pricepută, ci și un talent mu
zical. Am aflat că urmează cursu
rile conservatorului din localitate.

*
Cînd am părăsit 

tîrziu după-amiază. 
reîntoarcere prin 
putut culege cîteva 
șantierele de construcție deasupra 
cărora dominau macaralele și ală
turi blocurile strălucind de prospe
țime și înconjurate de verdeață, 
magazinele și restaurantele cu vi
trinele încărcate, casa de cultură cu 
o intrare sprijinită pe coloane de 
marmură. Sînt aspecte obișnuite ale 
unui oraș muncitoresc sovietic în 
plină dezvoltare pe drumul comunis
mului.

combinatul era 
Pe drumul de 

oraș abia am 
aspecte fugare :

ambrozie munteanu
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Congresul mondial pentru 
dezarmare și pace are 
un larg sprijin internațional

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite : Se așteaptă că 
la .Congresul mondial pentru 
dezarmare generală și pace, care 
va avea loc în luna iulie la Mos
cova, să participe peste 2.000 de 
delegați și invitați din diferite 
țări, a declarat unui corespon
dent al ziarului „Pravda" Vea- 
ceslav Kocemasov, vicepreședin
te al Comitetului sovietic de 
sprijinire a pregătirilor în ve
derea Congresului.
. Ideile Congresului, a subliniat 
Kocemasov, sînt sprijinite de 
multe organizații obștești, națio
nale și internaționale importan
te. Și-au exprimat asentimentul 
față de Congres cunoscute per
sonalități din întreaga lume ca 
filozoful englez Bertrand Russell, 
industriașul american Cyrus Ea
ton. scriitorul francez Jean Paul 
Sartre, pictorul 
Pablo Neruda, 
fruntaș al vieții 
ponia, etc.

In Anglia se fac pregătiri in
tense în vederea Congresului 
mondial pentru dezarmare gene
rală și pace. Numeroase sindicate 
și organizații obștești au declarat 
deja că doresc să. trimită delegați 
la congresul de la Moscova. La 
23 mai a avut loc la Londra o 
conferință, de presă la care prof. 
John Bernal, președintele execu
tiv al Prezidiului Consiliului Mon
dial al Păcii, a vorbit despre ca
racterul și sarcinile congresu
lui de la Moscova.

In Anglia numărul celor care 
sprijină ideea congresului de la 
Moscova crește necontenit. Prin
tre aceștia se află scriitorii Ja
mes Aldridge, Compton Macken
zie și Gean O’Casey, lordul Chor
ley și lordul Boyd-Ôrr, profesorul 
S. Powell, compozitorul Alan 
Bush și zeci de alte personalități.

Picasso, poetul 
Kaoru Yasui, 

publice din Ja-

Lucrările Comitetului celor Io state 
pentru dezarmare

GENEVA 24 (Agerpres). — în 
dința din 24 mai. a Comitetului 
lor 18 state pentru dezarmare au 
continuat dezbaterile în. legătură cu 
măsurile prevăzute în tratatul cu 
privire la dezarmarea generală și to
tală. Delegatul american a vorbit din 
nou pe larg despre măsurile propuse 
de S.U.A. în special în legătură cu 
prima etapă a dezarmării. Nici re
prezentantul Italiei nu a spus ceva 
nou. Reprezentantul Cehoslovaciei a 
arătat că reprezentanții puterilor oc
cidentale nu vor să facă un pas îna
inte și să treacă la examinarea mă
surilor din următoarele etape de 
dezarmare.

Făcînd o comparație între planul 
sovietic și cel american, reprezentan
tul R. P. Romîne, G. Macovescu, care 
a urmat la cuvînt, a subliniat că 
proiectul sovietic corespunde cel mai 
bine necesității de a asigura elibe
rarea omenirii de primejdia războiu
lui nuclear și a războaielor în gene
ral.

Arătînd de ce prevederile ameri
cane privind măsurile ce ar urma să 
fie luate în diferitele etape ale pla
nului de dezarmare nu sînt de na
tură să înlăture primejdia de război, 
reprezentantul romîn a spus : De ce 
proiectul american nu prevede obli
gații concrete, precise și necondițio
nate cu privire la eliminarea arme
lor de distrugere în masă, obligații 
care să fie inserate în tratatul de 
dezarmare generală și totală ? în vir
tutea căror rațiuni documentul ame
rican stabilește pentru armele de 
distrugere în masă un regim juridic 
nebulos ? Există vreun motiv serios 
care să impună, după aprecierea gu
vernului S.U.A., această tehnică ?

Este greu de presupus că statele 
vor consimți să întreprindă măsuri 
de dezarmare în domeniul armelor 
convenționale atîta timp cît nu 
există nici un fel de angajament 
concret cu privire la eliminarea ar
melor nucleare, chimice, biologice și 
radiologice.

Dezarmarea generală și totală pre
supune în mod necesar stabilirea 
unui regim juridic unic, concretizat

șe- 
ce-

printr-un tratat unic de dezarmare, 
care să nu lase îndoială în ceea ce 
privește măsurile concrete referitoa
re la eliminarea totalității armamen
telor de care dispun statele.

Ideea ce se desprinde din propu
nerea americană, a spus reprezen
tantul romîn, este aceea de a se în
cheia nu un singur tratat de dezar
mare generală și totală, cum este 
normal, și cum, de altfel, ne-am în
țeles cu toții, ci de a se face două 
tratate și anume unul care se pro
pune să-1 încheiem în acest comitet 
și apoi al doilea, care ar urma să fie 
încheiat în decursul primei etape, 
dacă și în măsura în care s-ar a- 
junge la un acord pe baza unor stu
dii ulterioare cu privire la reducerea 
și eliminarea armelor de distrugere 
în masă.

Iată motivele, a spus în încheiere 
G. Macovescu, pentru care delegația 
romînă cere delegației americane să 
renunțe la formula propusă și, în in
teresul realizării unei dezarmări 
reale, să convină ca obligațiile sta
telor cu privire la eliminarea arme
lor nucleare, chimice și biologice să 
fie înscrise în mod neechivoc și 
necondiționat în însuși tratatul de 
dezarmare generală și totală pe care 
îl elaborează acest comitet.

Luînd cuvîntul la sfîrșitul ședin
ței. V. A. Zorin, reprezentantul 
U.R.S.S., s-a oprit asupra probleme
lor concrete abordate într-o serie de 
cuvîntări pe marginea explicațiilor 
date de delegația sovietică la ședin
ța plenară precedentă în legătură cu 
propunerile privind 
etapă a dezarmării 
tale, care figurează 
vietic de tratat.

INCIDENTE PUSE LA CALE 
DE COLONIALIȘTI IN JAMAICA

KINGSTON 24 (Agerpres). — 
Agenția France Presse relatează că 
Ia 23 mai în capitala insulei Jamai
ca, Kingston, au avut loc inciden
te între grupuri aparținînd parti
dului condus de actualul prim-mi- 
nistru, Alexander Bustamante, și 
partidului fostului prim-ministru 
Norman Manley. O persoană a fost 
ucisă și mai multe altele au fost 
rănite.

din Marea Caraibilor, în apropiere de 
Cuba și Haiti, colonia engleză Jamaica 
are o suprafață de 12.100 kmp și o 
populație de 1.556.600 de locuitori, în 
majoritate negri și mulatri. Jamaica a 
făcut parte pînă de curînd din Federația 
Indiilor de vest. Ea urmează să devină 
independentă în cursul lunii august 1962, 
conform prevederilor conferinței de 1« 
Londra din februarie a.c. Se crede că 
cercurile colonialiste vor profita de ac
tualele incidente de la Kingston pentru 
a „justifica” aminarea acordării indepen
dentei insulei Jamaica.

A apărut numărul 16.000 
al ziarului „Pravda“

La 24 mai a apărut nr. 16.000 
al ziarului „Pravda". Subliniind 
acest eveniment, „Pravda" scrie : 
„Șasesprezece mii numere apă
rute în decurs de o jumătate _ de 
secol constituie un glorios letopiseț 
al luptei revoluționare și al trans
formărilor socialiste, al curajului și 
al faptelor eroice nemuritoare ale 
poporului sovietic în anii Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei, le
topisețul construcției desfășurate _ a 
comunismului. în aceste pagini sînt 
consemnate mărețele evenimente 
istorice ale epocii noastre, triumful 
ideilor marxism-leninismului în țara 
noastră, în țările frățești ale puter
nicului lagăr socialist”.

KARTUM 24 (Agerpres). — La 23 
mai a.c. Mircea Nicolaescu, ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al 
R. P. Romîne în Sudan, și-a prezen
tat scrisorile de acreditare președin
telui Republicii Sudan, generalul 
Ibrahim Abbud. în cuvîntul 
ambasadorul romîn a transmis 
partea președintelui Consiliului
Stat, Gheorghe Gheorghiu-Dej, salu
tări cordiale și cele mai bune urări 
de fericire președintelui Ibrahim 
Abbud, guvernului și 
danez.

Mircea Nicolaescu a 
vernul R. P. Romîne
nele relații statornicite între 
două țări și consideră că ele 
vesc atît popoarelor romîn și suda
nez, cît și intereselor păcii și colabo
rării internaționale. El și-a exprimat 
dorința de a depune toate eforturile 
pentru ca relațiile dintre R. P. Ro
mînă și Sudan să devină cît mai 
rodnice.

său, 
din 
de

poporului

arătat că 
apreciază

su-

gu- 
bu- 
cele 
ser-

în răspunsul său, președintele 
Ibrahim Abbud a adresat din partea 
sa și a poporului sudanez cele mai 
sincere și cordiale salutări președin- 
telüi Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, și 
poporului romîn, asigurîndu-1 pe 
ambasador de sprijinul său în înde-* 
plinirea misiunii ce i-a fost încre
dințată.

După ceremonie, între președintele 
Ibrahim Abbud și ambasadorul 
Mircea Nicolaescu a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie, în cadrul 
căreia au fost subliniate bunele re
lații dintre cele două țări, succese
le obținute în dezvoltarea schimbu
rilor comerciale și posibilitățile de 
creștere a acestora.

La prezentarea scrisorilor de acre
ditare au fost de față ministrul de 
externe, Ahmed. Kheir, funcționari 
superiori ai Președinției și ai Minis
terului Afacerilor Externe.

cea de-a doua 
generale și to- 
în proiectul so-

OgO

Largi acțiuni de masă in țările capitaliste
pentru un trai mai bun și democrație

In Spania mișcarea grevistă se transformă 
într"o luptă politică

(Agerpres). — „Cu 
oamenilor muncii din 
în cea de-a 7-a săp-

-------------- O» O--------------

împiedică in fel și chip reglementarea 
pașnică a problemei germane

Ce arată memoriul guvernului R.F.G. adresat S.UA.

BONN 24 (Agerpres). - TASS 
transmite : La Bonn se face mare 
zarvă în jurul memoriului remis 
S.U.A. de către guvernul vest-ger
man în legătură 
vieto-americane cu 
mentarea pașnică 
germane.

Ziarele apropiate 
Germane au început ca la comandă 
să facă publicitate memoriului, apre- 
ciindu-1 ca o „contribuție“ a 
Bonn-ului la reglementarea pașnică 
a problemei germane. Principalul 
scop al acestei manevre este nu nu
mai de a se menține cu tot dina
dinsul regimul de ocupație din Berli
nul occidental, ci și de a se consolida 
bazele „orașului de front“ drept cap 
de pod și avanpost al N.A.T.O. Dacă 
ar mai fi necesare dovezi în sensul 
că Bonn-ul sabotează în fel și chip 
reglementarea pașnică a problemei 
germane, guvernul R. F. Germane 
le-a furnizat prin memoriul său.

Doar ca o batjocură la adresa nor
melor elementare ale dreptului in
ternational se pot califica conside
rentele memoriului de la Bonn cu 
privire la controlul asupra căilor de 
acces spre Berlinul occidental, care 
se înscriu pe teritoriul R. D. Ger
mane. Se știe că de pe acum autori
tățile R. D. Germane controlează 
peste 90 la sută din volumul trans
porturilor de călători și mărfuri în 
și din Berlinul occidental. Guvernul 
R. F. Germane propune nici mai 
mult nici mai puțin decît privarea 
R. D. Germane de aceste drepturi 
suverane și transmiterea dreptului 
de control celor patru mari puteri, 
adică revenirea la vechile rînduieli 
de ocupație.

în memoriu, guvernul -R. F. 
mane manifestă din nou în 
fățiș lipsa sa totală de interes 
tru unificarea Germaniei. El 
pingé constituirea unei comisii 
pra problemelor întregii Germanii, 
alcătuită din reprezentanți ai celor 
două state germane, respingînd im
plicit calea reală spre unificarea 
țării. El respinge pînă și constituirea 
unei comisii din reprezentanți ai 
R. F. Germane și R. D. Germane 
pentru elaborarea legii electorale a

întregii Germanii. Guvernul R.F.G. 
cere cu deosebită încăpățînare ca 
S.U.A. să nu accepte consemnarea 
prin tratat a interzicerii transmiterii 
armei atomice către alte țări, ceea 
ce confirmă intenția Bonn-ului dea

cu contactele so- 
privire la regle-

a problemei urmări și pe viitor procurarea armei 
de exterminare în masă.

Este puțin probabil ca memoriul 
guvernului de la Bonn să inducă în 
eroare pe oricine ar fi. Pînă și ziarul 
„General Anzeiger“, apropiat guver
nului, își exprimă intr-un articol de 
fond părerea că memoriul nu 
cuprinde nimic nou și că de la el 
emană izul „aceluiași scepticism“ pe 
care cancelarul Adenauer l-a ma
nifestat recent în privința contacte
lor sovieto-americane.

guvernului R.F.

Ger- 
mod 
pen- 
res- 
asu-

LONDRA. Liderii de dreapta ai 
Partidului laburist întruniți la 23 
mai în ședința Comitetului executiv 
nu s-au încumetat să excludă din 
partid pe sa.vantul Bertrand Russell, 
pe canonicul Collins și pe lordul 
Chorley, care au declarat că sprijină 
ideile Congresului mondial pentru, 
dezarmare și pace de la Moscova. 
Comitetul executiv a preferat să 
se abțină de la excluderea din 
partid a lui Russell, Chorley și Col
lins, făcînd însă o vagă promisiune 
că va „discuta personal" cu ei.

VARȘOVIA. Delegația C.C. al P.C. 
Francez, în frunte cu G. Marchais, 
membru al Biroului Politic și secre
tar al C.C. al P. C. Francez, care se 
află în Polonia la invitația Comite
tului Central al P.M.U.P., a fost pri
mită la 23 mai de Wladislaw Go
mulka, prim-secretar al C. C. al 
P.M.U.P.

SOFIA. La 23 mai s-a încheiat pri
mul congres al învățătorilor din R. P. 
Bulgaria. T. Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.B., a rostit o amplă cu- 
vîntare în cadrul ședinței de închi
dere. Congresul a adoptat o hotărî- 
re cu privire la crearea Uniunii în
vățătorilor bulgari.

■ ȘTIRI«
XIENG KUANG. în provincia Sa- 

ravane (Laosul inferior) au avut 
loc mitinguri de protest la care au 
iuat parte 15.000 de persoane. Parti- 
cipanții la aceste mitinguri au adre
sat guvernului regal și partidului 
Neo Lao Haksat rezoluții în care 
protestează cu hotărîre împotriva 
amestecului Statelor Unite în tre
burile Laosului.

BERLIN. M. Reimann, prim-se
cretar al C.C. al Partidului Comu
nist din Germania, a chemat pe so- 
cial-democrații vest-germani la luptă 
comună împotriva politicii falimen
tare a lui Adenauer. Această che
mare este conținută într-o scrisoare 
deschisă adresată de M. Reimann 
membrilor P.S.D.G. și delegaților 
la congresul acestui partid, care va 
avea loc la sfîrșitul lunii mai la 
Köln, scrisoare transmisă de postul 
de radio „Deutscher Freiheitssen- 
der-904“.

LONDRA. în ședința din 23 mai 
a Camerei Comunelor din Anglia 
deputatul laburist Frank Allaun a 
condamnat acțiunile guvernului 
care a invitat recent în Anglia pe 
viceamiralul Zenker, inspector ge
neral al statului major al forțelor 
maritime militare ale Bundeswehr- 
ului.

MADRID 24 
toate că greva 
Spania a intrat 
fămînă, relatează corespondentul de 
la Madrid al agenfiei France Presse, 
pînă acum nu se observă nici un 
simptom al slăbirii acestei mișcări 
greviste. Dimpotrivă, greva ia o am
ploare din ce în ce mai mare".

Numărul total al greviștilor 
Spania s-a menfinuf miercuri 
100.000. în centrul mișcării greviste 
din Spania continuă să se afle mi
nerii din Asturia, urmafi de minerii 
și muncitorii metalurgiști din între
prinderile mari și mici din regiunile 
industriale Barcelona, Biscaya, pro
vincia Leon, Saragossa, Guipuzcoa, 
Andaluzia, Madrid și, de asemenea, 
muncitorii de la numeroase șantiere 
navale, rafinării, și fabrici de conserve

dln 
la

împotriva regimului 
din Spania. „Aceasfă enumerare, 
lafează același corespondent, 
incompletă deoarece autorifăfile fran- 
chisfe creează mari dificultăfi în ob
ținerea de informații privind amploa
rea pe care aceasfă mișcare grevistă 
o ia în diferite regiuni ale Spaniei".

Din relatările agențiilor de presă 
reiese că mișcarea grevistă din Spa
nia se transformă într-o serioasă 
luptă politică împotriva regimului lui 
Franco. Agenfia France Presse rela
tează că larga mișcare a muncitori
lor pentru revendicările lor economi
ce s-a transformat într-o bază de pe 
care toate partidele și mișcările aflate 
în opozifie fafă de regimul lui Fran
co cer, sub o formă sau alta, schim
barea acestui regim într-o direefie 
democratică.

Àcfiunile studenții©** 
din Portugalia

re- 
esfe

LISABONA 24 (Agerpres). — ; 
Studenții universității din Lisabona 
au hotărît la 23 mai, în. cursul unei ■ 
adunări plenare, continuarea „do- I 
liului academic” prin neparticipa- | 
rea la cursuri și examene, în semn ; 
de protest față de măsurile repre- 1 
sive luate de autoritățile salaza- ' 
riște împotriva lor. Acțiunile stu- ! 
denților sînt sprijinite și de profe- ; 
sori.,

Demonstrații
în capitala Argentinei

Greve ale „gulerelor albe“
...în Italia -* ...în Grecia

După sentința în procesul Salan
Miercuri noaptea, la aceeași oră la 

care în Algeria asasinii din O.A.S. în- 
cheiau sinistrul bilanf al zilei — 38 de 
mor|i și 53 de rănifi — la Paris, tribu
nalul militar pronun|a sentinfa în pro
cesul căpeteniei O.A.S., Salan: deten- 
fiune pe viafă. „O sentință uluitor de 
blinda" — a fost ecoul precumpănitor 
în rîndul parizienilor. „O hofărîre ne
așteptată" — a transmis chiar și agen
ția „France Presse", care în relatările 
sale arată : „O lovitură de frăznet dacă 
s-ar fi produs în sală, ar fi avut ace
lași efect... Acuzatul însuși care, cu fata 
crispată, a ascultat în picioare, între 
doi jandarmi, pronunțarea sentinjei, 
părea că nu-și crede propriilor sale u- 
rechi...'.

Tribunalul nu a acceptat concluziile 
procurorului care ceruse pedeapsa cu 
moartea și subliniase că este „singura 
pedeapsă posibilă... o pedeapsă irever
sibilă“. Aceste cuvinte au rămas con
semnate în stenograma procesului.

Una este însă să citești textul unei 
stenograme și alta este să asiști în sală 
la o dezbatere atîl de răscolitoare ca 
aceasta, să auzi o senfinfă ca aceasta. 
De nu știu cîte ori, în decursul proce
sului, mi-am amintit că într-o altă sală, 
la Ierusalim, exact cu un an în urmă,

priveam chipul de ceară al unui alt 
mare criminal — Adolf Eichmann, Dar 
dacă acolo, la Ierusalim, intervențiile 
răgușite ale apărătorului vest-german, 
dr. Servatius, urmăreau să împartă răs
punderea monstrului nazist cu alfii, 
aici, la Paris, avocafii lui Salan i-au 
cîntat adevărate osanale.

S-a văzut acest lucru din primul mo
ment cînd Salan a fost adus în boxă. 
Avocafii lui, ca unul, s-au ridicat în 
picioare, și i-au adresat salutul lor mut.

Corespondență din Paris

francez de lîn- 
nu este un cri- 
lor“.
cu Tixier-Vig- 

cunoscuf pentru

Agănția „France Presse" trans
mite următoarele în legătură cu 
mișcarea

„Greva 
fesorilor 
țin de 
menelor, 
secundare din Italia, 
unul din centrele școlare în care se 
resimte cel mai mult această grevă, 
acolo nefuncționînd 55 la sută din 
școlile primare și 93 la sută din 
școlile secundare. Reprezentanții 
sindicali ai institutorilor și profe
sorilor, întruniți miercuri la Roma 
pentru examinarea situației, au de
clarat din nou că sînt hotărîți să 
continue greva în cazul cînd nu li 
se vor satisface revendicările".

grevistă din Italia : 
institutorilor și a 

a paralizat, la mai 
o lună . înaintea 
aproape toate 

Roma

pro- 
pu- 

exa- 
școlile 

este

— în di- 
la Atena 
Grecia a 
24 de ore

'ATENA 24 (Agerpres). 
mineața zilei de 24 mai 
și în 14 alte orașe din 
fost declarată o grevă de 
a învățătorilor. învățătorii cer ma
jorarea salariilor.

ȘOFERII DE AUTOBUZE 
DIN BRUXELLES IN GREVĂ

BRUXELLES 24 (Agerpres). — 
După cum relatează ziarul „Der
nière Heure" la 23 mai șoferii de 
autobuze din Bruxelles au declarat 
o grevă de patru ore cexînd majo
rarea salariilor.

BUENOS AIRES 24 (Agerpres). < 
— Incidentele petrecute la 22 mai ! 
în fața clădirii parlamentului ar- ! 
gentinean și ■ decretele antidemo- ; 
cratice ale președintelui Guido, < 
prin- care se suspendă activitatea < 
Congresului și sînt desființate par- ! 
tidele politice, continuă să fie con- ! 
damnate de liderii principalelor ; 
partide argentiniene.

După incidentele care au avut ! 
loc în fața clădirii parlamentului I 
unde poliția a atacat pe deputății I 
care încercau să pătrundă în par- ; 
lament, în capitala Argentinei au ■ 
avut, loc demonstrații în cursul că- ! 
rora locuitorii au scandat : „Jos I 
dictatura I“. ;

Agențiile de presă anunță că la ! 
23 mai 30 de deputați peroniști im- ; 
preună cu reprezentanții partidelor < 
„Mișcarea radicală populară“ și ! 
„Uniunea civică radicală intransi- ! 
gentă“ au ținut o ședință în afara ; 
clădirii parlamentului. Ei au făcut ; 
cunoscut că, în ciuda interdicției < 
guvernului, Camera inferioară își 
începe lucrările și au invitat pe 
reprezentanții celorlalte partide 
politice să li se alăture.

Miting de protest la Montevideo împotriva regimului dictatorial 
al lui Stroessner din Paraguay.a comandat di- 

calculaf că în ulfi- 
sfert în sfert de

Cum remarca ziaristul 
gă mina : „Pentru ei 
minai, este superiorul 

Apărarea, în frunte 
nacour, același avocat 
convingerile sale reacționare și care de 
luni și luni de zile pledează cauza cri
minalilor 
nenfă să 
ordonate 
proape 
fafi nu 
care au depus 98), chiar ofiferi activi : 
amiralul Ploix, generalul Allard, gene
ralul Dulac și alfii, aveau să-i fină iso
nul. Ca să nu mai vorbim de Biaggi 
și fot cortegiul de deputafi din grupul 
„Unitatea republicii“, cunoscufi ca 
oameni de aefiune ai organizafiei cri
minale. Mai lipseau doar Bidault și 
alfi cîfiva lideri ai O.A.S.-ului, ca să 
avem în fafă toată pleiada ulfrareac- 
fionară și ultracolonialistă, care a inspi
rat, ordonat, patronat lanful nesfîrșit 
de asasinate, jafuri, sabotaje 
te în actul de acuzare.

Omului din boxă nici 
rin minte să nege rolul 
ntr-o declarafie citită 

începutul dezbaterilor, 
ceeași care ordonase afîfea jafuri, spar
geri, cele mai odioase masacre, dezvă
luia crezul monstruos al căpeteniei 
O.A.S. : „Sînt șeful O.A.S.-ului... Am 
vrut să devin ofifer colonial. Am reali
zat aceasta. Am luptat pentru a păstra 
patriei imperiul lui Gallieni și Lyautey, 
al părintelui Foucauld"...

Și în timp ce Salan făcea apologia 
___ ___________ _________ . . . ulfracolonialismului, dincolo de Medite- 

O.A.S., Saïan/ cordoanele de polițiști de-abla răzbesc sâ oprească rană oamenii lui bombardau cu mor- 
mulțimea de a Intra în sala de Judecată. flerele cartierele arabe, femei și copii

In fața tribunalului din Paris In timpul Judecării țelului bandelor

O.A.S., a încercat în perma- 
jusfifice crimele O.A.S.-ului, 
în primul rînd de Salan. A- 
foji martorii apărării (ci-

mai pufin de 143, din

enumera-

nu
său

pufin după 
vocea lui, a-

i-a trecui 
în O.A.S.

erau asasinați, iar în Franfa se comi
teau noi atacuri împotriva organizațiilor 
democratice și a cetățenilor pașnici.

De altfel, acuzatul din boxă nu a 
ascuns scopurile politice ale acțiunilor 
O.A.S. La 9 mai 1961, înfr-o emisiune 
a unui post de radio clandestin, el 
spunea : „Trebuie să doborîm repu
blica. Vom lupta. Vom învinge, deoa
rece dumnezeu ne va ajuta".

E greu de stabilit exact numărul 
morfilor, al rănijilor, al celor schilodiți 
pe viafă din ordinul lui Salan. Două 
„statistici“ sînt edificatoare. în orașul 
Alger, unde Salan 
rect crimele, s-a 
mele luni, din 
oră a avut loc un atentat, iar la fie
care jumătate de oră a murit un om. 
Ziarele franceze vorbeau despre „o zi 
calmă" atunci cînd morfii nu depășeau 
cifra de 20 I

Văzîndu-I pe Salan în boxă, mă gîn- 
deam la moartea primarului Evianului, 
Camille Blanc, a celor trei activiști ai 
mișcării pentru pace uciși la Issy-les- 
Moulineaux, la micufa Delphine Re
nard, în vîrstă de 5 ani, astăzi fără 
vedere din cauza unei explozii cu 
plastic, la bolnavii masacrafi în spita
lul Fraisier din Alger la 3 aprilie, la cei 
150 de docheri musulmani uciși, la 2 
mai, pe cheiurile Algerului. Lista e lun
gă, îngrozitor de lungă. După cum a- 
nun|ă Guvernul provizoriu al republi
cii algeriene, la Alger și Oran, între 19 
martie și 20 aprilie, O.A.S. a ucis 3.000 
de algerieni, femei, copii și bărbafi.

Desigur, dosarul Salan, dosarul 
O.A.S.-ului, cuprinde mii de capete de 
acuzare. Unele nu se cunosc încă, al
tele nu vor fi poate cunoscute nicio
dată. O rafală, o explozie, morfi pe 
caldarîmul unui oraș. Pămîntul Algeriei 
este stropit din belșug cu sînge. Une
ori, chiar cu al ostașilor francezi, ti
neri în floarea vîrstei, trimiși departe 
de-ai lor, pentru interese străine lor. 
Pentru Salan și bandele lui, orice mij
loc este bun pentru ca Algeria să ră- 
mînă mai departe o colonie, cum spu
nea chiar el, ca pe vremea lui Gallieni. 
N-a fost el, Salan, comandantul arma
telor franceze în Indochina, n-a fostei 
apoi comandantul armatei franceze în 
Algeria? Oare nu cumva — se întreabă 
multi acum — tocmai pentru vechile 
lui servicii aduse colonialismului fran
cez a beneficiat Salan de înalta cle
mentă a tribunalului militar, a cărui

componenjă — scriu ziarele pariziene 
— a fost aleasă cu minufiozitate din 
rîndurile unor ofițeri reacționari ?

...Și astfel, noaptea fîrziu, după 2 ore 
și jumătate de deliberare, tribunalul i-a 
găsit lui Salan circumstanțe atenuante. 
„Mulfumesc, mulfumescl“ — urla Tixier- 
Vignacour judecătorilor care se retră
geau grăbiji după pronunțarea sentin
ței; atît de grăbiji, îneît — fapt fără 
precedent — președintele tribunalului 
n-a mai apucat să citească partea fi
nală a sentinfei. „Trăiască Algeria 
franceză!“ a continuat Vignacour să 
vocifereze, după care a leșinat... de 
emo)ie. In atmosfera de stupoare, de 
vacarm provocat de adepfii O.A.S. pre- 
zenfi în sală, o mare parte a asistentei 
și-a manifestat cu putere indignarea, 
sfrigînd: „Este scandalosl“, „E o ru
șine", „E o insultă la adresa victimelor 
O.A.S.-uluil“ etc. Noaptea fîrziu, în fafa 
unui restaurant unde avoca(ii lui Salan 
jubilau și sărbătoreau „victoria“, un 
numeros grup de parizieni au mani
festat împotriva clementei judiciare, 
scandînd : „O.A.S. — asasini I“.

Azi dimineață, ziarele de dreapta în
cercau să justifice sentinja tribunalului, 
iar „L'Aurore" și „Le Parisien Libéré“ 
se și grăbesc să ceară comutarea pe
depsei date adjunctului lui Salan, Jou- 
haud, condamnat de același tribunal la 
moarte. Sentința pronunțată în proce
sul lui Salan a provocat o vie indig
nare în opinia publică franceză. Ziarul 
„Le Monde", arătînd că „justifia este 
reflectarea pozifiei unei clase sau cel 
pufin a unei societăfi“, amintește că 
„pînă acum nici un șef al O.A.S. nu a 
fost pedepsit pentru crimele sale îm
potriva popoarelor algerian și francez". 
După cum arată „Libération“, sentinfa 
constituie „o 
ulfracolonialișfilor pentru a 
crime sîngeroase. Aceasta, 
ziarul, înseamnă nu numai 
au rămas nepedepsife, ci 
timp, că ele reprezintă o 
pentru noi crime“, 
înfăptuit — scrie l'Humanifé. Mu 
trebuie să ne înșelăm : judecata tribu
nalului va încuraja àcfiunile subversive... 
Poporul, numai poporul poate asigura 
riposta“. Intr-o declarafie a Biroului 
Politic al P.C. Francez se spune :

„Sentinfa dictată de considerente de 
clasă... intensifică pericolul fascismului. 
In fafa acestor noi ameninfări, numai 
manifestările și lupta unită a republica
nilor pot condamna la eșec planurile 
criminale ale agenfilor fascismului, co
lonialismului și războiului",

TUDOR VORNICU

Zborul orbital al lui M. S. Carpenter

„Libération“, 
încurajare directă dată 

comile noi 
subliniază 

că crimele 
în același 
încurajare 

„Dreptatea nu s-a 
: l'Humanifé.

NEW YORK 24 (Agerpres). — La 
24 mai, la Cape Canaveral (statul 
Florida), cu ajutorul unei rachete 
„Atlas“ a fost lansată nava cosmică 
„Aurora-7". La bordul navei se află 
pilotul cosmonaut american Malcolm 
Scott Carpenter, căpitan-locotenent 
în flota maritimă militară a S.U.A.

Lansarea navei cosmice a fost e- 
fectuată la ora 7,45 — ora locală 
(ora 14,45 ora Bucureștiului). La 5 
minute de la lansare, pilotul cosmo
naut american a transmis prin radio 
că se află pe orbită.

Administrația națională pentru 
problemele aeronauticii și cercetării 
spațiului cosmic a comunicat că, po
trivit calculelor ei, elementele orbi
tei navei cosmice sînt următoarele : 
apogeu — 262,4 km ; perigeu — 
158,4 km ; înclinarea planului orbi
tei față de planul Ecuatorului — 32,5 
grade.

Carpenter a efectuat trei zboruri 
pe orbită în jurul Pămîntului. Potri
vit agențiilor de presă, în cursul ce

lui de-al doilea zbor, din cauza unui 
consum mai mare de combustibil, 
Carpenter a fost nevoit să treacă la 
dirijarea manuală a navei. După 
efectuarea celor trei zboruri, Car
penter a declanșat mecanismul de 
reintrare în atmosferă. în acest mo
ment, contactul prin radio cu capsula 
a fost pierdut la Cape Canaveral. 
Potrivit agențiilor de presă, Carpen
ter a amerizat în regiunea Mării Ca
raibilor, la o distanță de circa 300 
km de locul fixat. După aproxima
tiv o oră, avioane trimise în căuta-, 
rea sa l-au reperat pe o plută pneu
matică în apropiere de capsula na-, 
vei.

După trei ore, Carpenter a fost 
cules de un elicopter, care l-a trans
portat pe bordul unui vas portavion.
------- ------------------

„Titan“ a explodat 
din nou...

WASHINGTON. La 24 mai, la o 
bază de lansare a rachetelor, situată 
la nord de Chico (California), a ex
plodat o rachetă de tip „Titan". Po
trivit unui raport preliminar primit 
la Washington, în urma exploziei, a 
cărei cauză nu se cunoaște, 24 de 
persoane au fost rănite.

o conlei’iniă neuf™ eliberarea 
coloniilor sganloie din oirlca

ACCRA 24 (Agerpres). — Delegați 
din toate coloniile spaniole, precum 
și reprezentanți ai mișcărilor de eli
berare națională din toate țările 
dependente și semidependente din 
Africa, vor participa la o con
ferință a „luptătorilor pentru li
bertate", care se va deschide peste 
citeva zile la Accra. Potrivit ziaru
lui „Ghanian Tim.es", conferința va 
elabora planul unei „ofensive gene
rale pentru eliberarea coloniilor spa
niole din Africa".
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