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Ca în fiecare 
an universitar, 
după sesiunea de 
examene, nume
roși studenți vor 
începe practica de 
vară, prevăzută în 
programele de în- 

vățămînt. Vor fi 
cuprinși la practică cîteva zeci de 

y mii de studenți din toate centrele 
I universitare, ceea ce impune o gri
jă și o atenție deosebită pentru cît 
mai buna organizare a perioadei 
de practică.

In colaborare cu ministerele și 
departamentele de resort, Ministe
rul învățămîntului și Culturii a sta
bilit locurile de practică în așa fel 
încît să corespundă specialității 
pentru care se pregătesc studenții 
și să asigure îndeplinirea pregătirii 
practice prevăzute pentru fiecare an 
de studii. Totodată, au fost întoc
mite programe de practică în pro
ducție, care adaptate la condițiile 
specifice din întreprinderile respec
tive vor da posibilitate studenților 
să cunoască aspecte concrete ale 
procesului de producție, cît și unele 
noi realizări ale științei și tehnicii, 
mașini și utilaje moderne de înaltă 
tehnicitate existente în aceste între
prinderi, aspecte concrete ale orga
nizării muncii în agricultură. In 
prezent, conducerile facultăților în
cheie convenții pentru perioada de 
practică cu întreprinderile.

Mulți dintre studenții care la vară 
urmează să facă practică în între
prinderi industriale și în unități 
agricole socialiste, după absolvirea 
facultății vor fi repartizați să lucre
ze ca specialiști în aceleași locuri. 
De aceea, conducerile fabricilor și 
uzinelor, ale stațiunilor de mașini 
și tractoare și ale gospodăriilor de 
stat, consiliile de*'conducere ale gos
podăriilor agricole colective, cît și 
organizațiile de partid sînt la fel 
de interesate ca și institutele de în- 
vățămînt superior în buna desfășu
rare a pregătirii practice a studen
ților. în multe întreprinderi există, 
din anii trecu ți, o bună experiență 
în organizarea practicii studenților._ vcuuiuc
Astfel, la uzinele „23 August".-, culturale, programe cît mai atrac- 
București, Uzina de construcții de tive împreună cu studenții. 
mașini-Reșița, „Electroputere"-Crâ- I"__ __L ”__ _ ‘ _
iova, Șantierele navale-Galați ingi- ticipînd la viața’de toate'zîfeîe'a^co- 
neri și tehnicieni cu bună pregătire lectivelor de muncă, studenții își vor 
din uzină au ajutat cadrele didacti- îmbogăți cunoștințele, vor face noi 
ce să orienteze și să îndrume pe pași spre desăvîrșirea pregătirii lor.
studenți spre problemele principale 
ale procesului de producție al uzi
nei, au creat condiții studenților să 
parcurgă întreg programul de prac
tică. Cu aceeași grijă s-a ocupat și 
de condițiile de viață și de studiu 
ale studenților în perioada practi
cii. Aceste exemple merită să fie 
urmate de cît mai multe fabrici.

In îndrumarea și orientarea prac
ticii în agricultură din această vară, 
institutele agronomice și unitățile 
agricole socialiste vor trebui să țină 
seama de indicațiile cuprinse în 
Hotărîrea partidului și guvernu
lui privind dezvoltarea și îm
bunătățirea învățămîntului agri
col. Cadrele de specialiști sînt che
mate să dea un ajutor substanțial 
studenților veniți la practică pen
tru cunoașterea și însușirea experi
enței înaintate în sporirea produc
ției animale și vegetale. La rîndul 
lor, studenții, viitoarele cadre cu 
studii superioare din agricultură 
vor trebui să contribuie, prin mun- 

,-că efectivă, la sporirea producției 
agricole și animale.

După închiderea anului universi

Dezbateri, propuneri, măsuri concrete
64 de deputați și invitați, directori 

de gospodării de stat și S.M.T., pre
ședinți de gospodării colective, spe
cialiști agricoli, oameni de știință 
din institutele de cercetări agricole, 
activiști de partid și de stat au luat 
cuvîntul la cea de-a 5-a sesiune a 
Sfatului popular al regiunii Cluj. Cu 
toții și-au exprimat hotărîrea de a 
lupta pentru punerea în aplicare a 
hotărîrilor plenarei C.C. al P.M.R. și 
a sesiunii Marii Adunări Naționale, 
în mod deosebit, specialiștii care 
lucrează în unitățile agricole socia
liste au subliniat justețea hotărîrii 
privind redistribuirea cadrelor de 
specialiști din agricultură. De alt
fel, prezența inginerilor agronomi 
în gospodăriile colective s-a făcut 
simțită. însămînțările de primăvară 
s-au făcut în condiții agrotehnice 
superioare, iar întreținerea culturi
lor se bucură de o asistență tehnică 
corespunzătoare.

Numeroase propuneri și probleme 
ridicate de vorbitori au îmbunătă
țit planul de măsuri al consiliului 
agricol regional și planul de muncă 
al secțiilor. Unificarea celor 731 gos
podării colective mici în 345 gospo
dării mari, puternice, a deschis largi 
posibilități de folosire cu maximum 
de eficiență economică a terenuri
lor agricole.

Lărgirea suprafețelor cultivate cu 
cereale și plante tehnice este una 
din problemele de bază ale agri
culturii regiunii. în acest sens, se 
prevede efectuarea de lucrări de 
combatere a eroziunii solului, dc- 
desecărl a terenurilor mlăștinoase și 
de îndiguiri a suprafețelor inunda
bile pe 270 000 ha pînă în 1965, iar 
în acest an pe 57.600 ha.

Pentru sporirea producției la Hec
tar se prevede de asemenea folo- 

tar, se vor îndrepta spre fabrici și 
uzine, mine și schele petroliere, 
șantiere de construcții și unități a- 
gricole socialiste nu numai viitorii 
ingineri și constructori, ci și stu
denți din universități, din învăță- 
mîntul economic etc. Firește și 
pentru aceștia din urmă practica 
va urmări îmbogățirea cunoștințe
lor de specialitate : viitorii econo
miști vor studia aspectele econo
mice ale procesului de producție 
din industrie și agricultură, iar stu
denții de la conservatoare vor par
ticipa îndeosebi la activitatea cul- 
tural-artistică a cluburilor, a for
mațiilor artistice de amatori ale 
sindicatelor și căminelor culturale.

Perioada de practică în producție 
începe la sfîrșitul lunii iunie. Con
ducerile întreprinderilor și organi
zațiile de partid trebuie să se îngri
jească din timp de asigurarea celor 
mai bune condiții pentru desfășura
rea acestei importante perioade de 
studiu din învățămîntul superior.

Conducerile institutelor de învă- 
țămînt superior au datoria să pre
gătească temeinic perioada de prac
tică. în acest scop vor fi reparti
zate cele mai bune și compe
tente cadre didactice, care pot 
asigura conducerea și controlul efi
cient al practicii studenților, co
laborarea strînsă cu specialiștii din 
producție, analiza periodică a felului 
cum își îndeplinesc studenții sarci
nile la locul de muncă ce le-a fost 
repartizat. Acum, cînd se stabilesc 
grupele de studenți pentru perioa
da de practică, cît și în viitor, or
ganizațiile U.T.M. și asociațiile stu
denților au îndatorirea să explice 
studenților însemnătatea și rolul 
practicii pentru pregătirea lor ca 
viitori specialiști, obligația lor de a 
avea atitudine și comportare exem
plară în producție.

în fiecare vară, studenții lucrează 
în producție alături de tinerii mun
citori și țărani muncitori și partici
pă totodată activ la acțiuni obștești 
și manifestări cultural-sportive 
comune. Organizațiile U.T.M. din 
fabrici și din unitățile agricole sînt 
chemate să inițieze la cluburi, case 
de cultură ale tineretului, cămine

Muncind direct în producție, par-

Sesiunea Sfatului popular 
al regiunii Cluj

sirea pe o scară mai largă a în
grășămintelor și amendamentelor, 
mărirea numărului de prașile la cul
turile prășitoare etc.

Participanții la sesiune au dat o 
mare importanță lărgirii suprafețe
lor cu legume în jurul orașelor Cluj 
și Turda, mai ales. Ele trebuie să 
ajungă în acest an la cel puțin 8.000 
ha. în ce privește pomicultura, pen
tru care în raioanele Bistrița, Nă- 
săud, Dej etc. sînt condiții favora
bile, se vor executa în acest an 
plantații pe terenuri neproductive și 
puțin productive, pe o suprafață de 
2.550 ha cu pomi și pe 216 ha vie.

O mare atenție a dat sesiunea 
creșterii animalelor. Datorită supra
fețelor întinse de pășuni și finețe, 
care reprezintă 50 la sută din te
renul agricol al regiunii, condițiilor 
pedoclimatice, precum și tradiției 
existente, oreșterea animalelor în 
gospodăriile colective va cunoaște 
o puternică dezvoltare. La sfîrșitul 
anului acestuia, numărul taurinelor 
în gospodăriile colective va ajunge 
la 108.000 capete, din care 39.000 
vaci, ceea ce înseamnă dublarea 
efectivului existent în anul trecut. 
Producția medie de lapte pe cap de 
vacă furajată va ajunge în 1965 la 
3.500 litri de lapte, în gospodării de 
stat, și 2.490 litri lapte în G.A.C.

S-au prevăzut măsuri concrete de 
selecție a animalelor, lărgirea și do
tarea cenuelor de însămînțări arti
ficiale, asigurarea unor cantități co
respunzătoare de furaje etc.

O problemă căreia i s-a dat o

Prin modernizarea 
utilajelor

la uzinele constructoare de ma
șini din Reșița au fost confecționate 
o serie de dispozitive simple, cu aju
torul cărora s-a asigurat mecaniza
rea operațiilor de îndoire a tablei, 
precum și unele operații de găurire 
și presare. Ca urmare, productivita
tea muncii la aceste faze de lucru 
a crescut cu peste 10 la sută, iar 
rebuturile au fost reduse sub pro
centul admis. Constructorii de va
goane din Arad, montînd la unele 
mașini de așchiat și găurit dispozi
tive pneumatice de prindere și scoa
tere a pieselor supuse prelucrării, au 
mărit randamentul acestor mașini de 
2—3 ori.

(Agerpres)

La întreținerea culturilor
Colectiviștii din regiunea Bucu

rești au efectuat pînă acum prima 
prașilă la porumb pe mai mult de 
80 la sută din suprafața cultivată. 
Pe aproape 80.000 de hectare din 
cele 411.000 însămînțate în această 
primăvară ei au efectuat și prașila 
a Il-a. O dată cu aceste lucrări co
lectiviștii execută și răritul.

Paralel cu lucrările de întreținere 
a porumbului, colectiviștii prășesc 
pentru a doua oară sfecla de zahăr 
și floarea-soarelui. In unele gospo
dării colective din raioanele Călă
rași, Giurgiu, Urziceni și Zimnicea a 
început prașila a IlI-a la sfecla de 
zahăr. (Agerpres)

’★
MIZIL' (coresp. „Scînteii“). — Co

lectiviștii și mecanizatorii din ra
ionul Mizil lucrează intens în aceste 
zile la întreținerea culturilor prăși
toare. Organizînd bine munca pe 
brigăzi și echipe membrii gospodă
riei colective din Amaru au și execu
tat prima prașilă la porumb pe în
treaga suprafață de 460 ha. Colecti
viștii de aici au terminat totodată și 
prașila I pe cele 80 ha cu floarea- 
soarelui precum și prașila a Il-a pe 
cele 90 ha cultivate cu sfeclă de 
zahăr.

Prima prașilă la porumb a fost 
terminată și la gospodăriile colective 
din Baba Ana, Dulbanu, Cazota și 
Mitropolia. Pe întregul raion s-au 
prășit pînă acum aproape 37.000 ha 
din cele 43.693 ha cît sînt însămîn
țate cu culturi prășitoare.

La întreprinderea „Tehnica tex
tilă" din Capitală. Muncitoarea 
Neaga Antonescu, (în fotografie) 
folosind metode înaintate de 
muncă, realizează importante de
pășiri de plan. (Foto : Agerpres)

deosebită atenție a fost crearea 
unei rezerve de furaje pentru cazuri 
de secetă sau alte intemperii.

îmbunătățirea calității pășunilor 
și fînețelor constituie o rezervă în
semnată de asigurare a hranei ani
malelor. Se prevede executarea în 
acest an a unor lucrări de întreține
re la care să participe o mare masă 
de colectiviști. Printre altele, se vor 
defrișa de arborete 27.000 ha. Se vor 
organiza loturi semincere pe o su
prafață de 1.400 ha. Acestea vor 
servi la reînsămînțarea pășunilor și 
fînețelor neproductive. A fost deja 
identificată o mare suprafață de pă
șune din zonele de munte ale ra
ioanelor Cîmpeni și Năsăud, unde 
vor pășuna începînd cu vara aceas
ta tineretul bovin și oile din raioa
nele Turda, Dej, Gherla etc. în fie
care raion au început să se organi
zeze 3—5 pășuni model.

Obiective importante au fost fixate 
de asemenea cu privire la creșterea 
numărului de porci. Numai în acest 
an gospodăriile colective vor livra 
statului pe bază de contract 19.000 
porci grași. Se vor construi comple
xe pentru îngrășarea porcilor, în flux 
continuu. Sporirea numărului oilor 
cu lînă fină și semifină, precum și a 
păsărilor sînt sarcini deosebit de 
importante pentru G.A.C. încă în 
vara aceasta se construiesc în re
giune 6 complexe avicole, cu cîte 
5.000—10.000 păsări fiecare.

Participanții la sesiune și-au expri
mat hotărîrea de a nu precupeți 
nici un efort pentru mobilizarea co
lectiviștilor la înfăptuirea obiective
lor propuse, la realizarea unor pro
ducții agricole tot mai mari.

AL. MUREȘAN 
coresp. „Scînteii“

(Foto : M. Andreescu)Construcții noi în cartierul „23 August" din Deva
'......... . ...  ' =.♦♦♦♦ —  =

Pe șantierul noilor blocuri 
din Floreasca

în cartierul Floreasca din Capitală vor fi construite 
șase blocuri turn, fiecare cu 11 etaje, toate însumând 
la un loc 288 apartamente. La trei din aceste blocuri, 
lucrările au început. Noul ansamblu de locuințe va 
fi deservit de o termocentrală proprie.

Lucrările de ridicare a blocurilor se vor face cu 
ajutorul cofrajeior glisante. S-au și executat panourile 
de cofraje alunecătoare care se căptușesc cu tablă, 
în vederea unei alunecări ușoare. De asemenea s-au 
confecționat presele speciale pentru ridicarea cofra- 
jelor pe vertical.
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IN. S. HRUȘCIOV a rostit ieri la 
posturile sovietice de radio și te
leviziune o cuvîntare în legătură 
cu vizita delegației de partid și 
guvernamentale sovietice în R. P. 
Bulgaria. (Textul cuvîntării în 
pag. a Vl-a)

SU VANNA FUMMA, primul mi
nistru al guvernului legal al Lao- 
sului, a părăsit Rangoon-ul ple- 
cînd în patrie. „Noi — a declarat 
Suvanna Fumma — vom acționa 
împotriva planurilor de scindare 
a haosului".

REFERENDUMUL ÎN PROBLEMA 
AUTODETERMINĂRII ALGERIEI 
va avea loc la 1 iulie a.c., a 
anunțat ieri în mod oficial minis
trul de stat al Franței însărcinat 
cu problemele Algeriei.

COMITETUL SOVIETIC DE SO
LIDARITATE CU ȚĂRILE AFRICII 
ȘI ASIEI a cerut intervenția de ur
gență a Secretariatului O.N.U. în 
cazul lui Antoine Gizenga. în de
clarația comitetului, dată publi
cității la 25 mai, se subliniază că 
opinia publică din Uniunea So
vietică este profund neliniștită de 
știrea cu privire la lipsirea de 
imunitate parlamentară a luptă-

Primirea de către tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a d-lui Léopold Boissier

Joi dimineața, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri, a primit pe dl. 
Léopold Boissier, președintele Co
mitetului internațional al Crucii 
Roșii, care se află în țara noastră

Primirea de către tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a delegației de ziariști austrieci

L’a 25 mai, președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit delegația de ziariști austrieci, 
în frunte cu dr. Franz Stampreht, 
redactor șef al ziarului „Wiener Zei
tung", care ne vizitează țara. Dele
gația a fost însoțită de Franz Irbin- 
ger, însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Austriei la București.

Sintern la Su
lina, dar adierea 
sărată a mării 
nici nu se simte 
măcar. Părăsim
cheiul modern, aflat în construcție și 
parcurgem cîteva mile bune spre 
răsărit. Iată, farurile care în urmă cu 
zeci de ani indicau intrarea în bra
țul Sulina rămîn în spate, dar apele 
Dunării continuă să curgă spre 
mare.

Un ținut al incertitudinii — a- 
ceasta a fost Delta în trecut. Pămînt 
nesigur pentru plante și animale, 
viață nesigură pentru oamenii aflați 
la cheremul cherhanagiului și al jan
darmului, la cheremul apelor, po
trivnice și ele adeseori. Nesiguran
ță, boli și sărăcie — și toate acestea 
într-un univers plin de splendori și, 
mai ales, de bogății animale și ve
getale.

Din acest trecut nu prea îndepăr
tat, Delta a intrat în ultimii ani 
într-o nouă epocă, epocă în care 
socialismul a pus o altă rînduială nu 
numai în viața oamenilor ci și în 
dezordinea de milenii a naturii. Pri
veliștile pitorești, cu pelicani și 
sălcii pletoase au rămas aceleași, 
dar Delta de azi este plină de alte 
priveliști, ale timpului nostru.

Poate că cea mai caracteristică 
pentru Delta noastră este, în aceste 

■ zile, imaginea șlepurilor încărcate cu

ÎN PORTUL 
CONSTANȚA
Față de perioada 

corespunzătoare a 
anului 1961, în lunile 
care au trecut din 
acest an traficul de 
mărfuri din portul 
Constanța a cres
cut cu 26 la sută. 
Se introduc mijloace 
de mecanizare a 
muncilor grele din 
port. Datorită aces
tui fapt s-a redus cu 
20 la sută timpul de 
staționare a navelor 
pentru încărcare-des- 
cărcare.

torului curajos pentru unitatea 
Congoului, Antoine Gizenga.

SITUAȚIA POLITICĂ DIN AR
GENTINA continuă să rămînă tul
bure. După cum transmite agen
ția Reuter, la 24 mai au demisio
nat toți cei 57 de deputați în 
Parlament din partea partidului 
Uniunea civică radicală a po
porului, în semn de protest îm
potriva decretului prezidențial 
prin care se suspendă lucrările 
Congresului argentinian.

IN TAILANDA au sosit ieri pri-
mele unități ale contingentelor j 
militare engleze și neozeelandeze j. 
dislocate în această țară. Surse j 
militare americane, relevă agen- J 
ția Reuter, au arătat că avioane J 
ale S.U.À. continuă să fie aduse j 
din Hawai la baza de la Korat, j 
într-un ritm de 5 pînă la 10 pe zii J

LA CIUDAD DE PANAMA a avut 
loc miercuri o demonstrație de 
protest împotriva dominației im
perialismului S.U.A. în Panama. 
„Statul Panama este stăpînul zo
nei canalului și vom dovedi a- 
ceasta", „Jos yankeii 1" — au 
scandat participanții la demon
strație.

într-o vizită la invitația C.C. al 
Crucii Roșii.

A fost de față tovarășul Anton 
Moisescu, președintele C.C. al Crucii 
Roșii.

La primire au fost de față Gogu 
Rădulescu, ministrul comerțului 
exterior, și Vasile Dumitrescu, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe.

în timpul vizitei în țara noastră, 
delegația a fost, de asemenea, pri
mită de Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe.

PRIVELIȘTI MOI IN 0
stuf, suind ca niște uriașe care cu 
fin auriu pe oglinda Dunării. Cam
pania de recoltare s-a încheiat și 
mărturie stau nenumărate „stoguri" 
de stuf, aliniate de-a lungul canale
lor, ca și aspectul stațiunii stuficole 
de la Rusca. Deși ne aflăm la în
ceputul verii, Rusca pare un S.M.T. 
în plină iarnă ; 
zeci de tractoa
re, recoltoare și 
dragi stau în aș
teptarea reviziei, 
în vederea cam
paniei ce va înce
pe odată cu iarna. 
Amenajînd diguri
sute d-> kilometri lungime, omul îm- 
blînzește apele, creînd condiții priel
nice pentru aceste nesfîrșite „ogoa
re" acvatice, care oferă materia 
primă pentru mii de tone de celu
loză, hîrtie și alte produse pînă la 
gingașul voal de țesătură artificială.

Intre două recolte, Delta a în
ceput să capete ritmul unei vieți 
care amintește întrucîtva de agri
cultură, mecanizată aproape în în
tregime, cu mașini și utilaje, cu 
remorchere, șalupe și ceamuri reali
zate în covîrșitoare majoritate de

Din carnetul 
reporterului

Sesiune de referate
La 24 mai, la Complexul pentru in

dustrializarea lemnului Tg. Jiu au început 
lucrările unei sesiuni de referate științi
fice, organizate de Institutul de cercetări 
forestiere al Ministerului Economiei fo
restiere. Sînt prezentate rezultatele obfi- 
nute anul trecut de către cercetătorii in
stitutului în domeniul valorificării supe
rioare a lemnului pe cale industrială.

In cadrul sesiunii au loc și de
monstrații practice legate de unele pro
bleme ridicate în referate.

LA 27 MAI INTRĂ ÎN VIGOARE

Noul orar de circulație 
a trenurilor

La 27 mai intră în vigoare noul orar 
de circulație a trenurilor.

Prin noul orar se aduc îmbunătățiri 
în ceea ce privește servirea călătorilor 
și utilizarea mijloacelor de transport. La 
multe trenuri de călători de lung parcurs 
viteza de circulație sporește, legăturile 
sînt mai bune.

Din București spre Cluj, Timișoara, 
Curtici, Suceava și Galați trenuri accele
rate și rapide vor asigura legături în tot 
timpul zilei și nopții.

O mare atenție s-a acordat legăturilor 
directe cu stațiunile balneo-climatice. 
Spre stațiunile de pe litoral s-a prevăzut 
să circule în timpul verii 13 trenuri : 
unul rapid, șase accelerate și șase per
sonale. Pentru • legătura din interiorul 
țării cu litoralul vor circula trenuri di
recte pe rutele Galați-Mangalia și Cluj- 
Mangalia prin Deda și Brașov. Vor fi 
puse, de asemenea, în circulație vagoane 
directe pentru Mangalia de la Timișoara, 
Reșița, Craiova, Tg. Mureș, Brașov, Su
ceava, Iași. In caz de nevoie trenurile 
prevăzute pentru litoral vor circula cu 
un număr sporit de vagoane. (Agerpres)

TELEGRAME
Tovarășului 'JANOS RADAR

prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, președintele Guvernului Revoluționar \ 

Muncitoresc-Țărănesc Ungar
Dragă tovarășe Jânos Kâdâr,
Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a zilei dv. de naștere, Corni-' 

tetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn și Consiliul de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne vă trimit dv., fiu credincios al poporu
lui ungar, eminent conducător de partid și de stat,'militant de seamă 
al mișcării comuniste internaționale, un salut frățesc și cele mai cor
diale felicitări.

Sub conducerea marxist-leninistă a Partidului Muncitoresc Socia-< 
list Ungar, a Comitetului său Central, în frunte cu dv., poporul frate 
ungar luptă cu succes pentru desăvîrșirea construirii bazei socialis
mului în patria sa, aducînd o contribuție de seamă la întărirea marii 
comunități a țărilor socialiste, a forțelor păcii în lume.

Vă urăm din inimă, dragă tovarășe Kâdâr, multă sănătate, viață 
îndelungată și activitate rodnică spre binele și fericirea poporului un
gar, pentru adîncirea prieteniei și colaborării rodnice dintre popoarele 
noastre, pentru măreața cauză a socialismului și păcii.

COMITETUL CENTRAL CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL PARTIDULUI AL REPUBLICII POPULARE 

MUNCITORESC ROMIN ROMINE

COMITETULUI EXECUTIV FAL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN IRLANDA DE NORD

Belfast ț
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn trimite un căl

duros și frățesc salut delegaților la Congresul al XI-lea ai Partidului 
Comunist din Irlanda de nord și urează întregului partid succese în 
lupta pentru democrație, pace, socialism, pentru un viitor luminos al 
poporului irlandez.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

A

industria noastră. „Construit la Șan
tierele navale Oltenița", scrie, în 
mai multe limbi, pe etichete meta
lice aflate la bordul remorcherului 
„Rodna", al modernului și elegantu
lui „pasager" „Carpați", sau al șa
lupei „Borzești’’, care, cu mii de cai 
putere, aduc în liniștea Deltei du

duitul puternic al 
industriei socia
liste.

Dar să pătrun
dem acum prin 
canale străjuite 
de sălcii, către o 
veche așezare de 

pescari, înjghebată în inima împă
răției apelor. Trecutul acestei așe
zări este învăluit în legende.

Dar azi? Azi satul este electrifi
cat iar casele, curate ca niște pa
hare, sînt pline de muzică! Stația de 
radioficare instalată în urmă cu 
cîțiva ani are zeci și zeci de abo
nați.

Alături de tradiționalele acope
rișuri de stuf apar tot mai numeroa
se case acoperite cu țiglă. Am pă
truns într-una dintre acestea, casa 
pescarului Konțulenko Gavrilă. Una

Acțiuni tinerești
Inscripția „Suprafață plantată șl 

întreținută de. tineri" poate fi întîl- 
nită la marginea multor terenuri re
cent împădurite în regiunea Olte
nia. In această primăvară tinerii din 
localitățile regiunii au împădurit
mai mult de 300 ha, înregistrînd 
astfel economii în valoare de. circa 
400.000 de lei. Ca și ei, tinerii din 
sute de localități din țară participă, 
alături de silvicultori, la lucrările 
pentru împădurirea unor terenuri 
din zonele muntoase. Cu ajutorul lor, 
s-au plantat noi păduri pe o supra
față de peste 6.800 de hectare, realii 
zîndu-se totodată economii ce depă
șesc 8.500.000 de lei.

Datorită contribuției tineretului și 
măsurilor luate din vreme de silvi
cultori s-a împădurit pînă acum 90. 
la sută din suprafața prevăzută pen
tru primăvara aceasta.

(Agerpres)

Magazine sătești
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). — Trt 

regiunea Mureș-Autonomă Maghiară spo
rește continuu numărul unifăfilor de des
facere ale cooperajiei de consum. Re- 
cent, la Periș, Milaș, raionul Reghin, 
lobăgeni și Corunca, raionul Tg. Mureș, 
și Vătava, raionul Toplifa, au fost date 
în folosință noi magazine universale sau 
mixte.

Anul acesta refeaua cooperației sătești 
va spori cu încă 11 unități ; printre al- 
fele, se vor construi magazine universale 
moderne în comunele Harghita, Lunca! 
de Jos din raionul Ciuc etc.

din camere, nelo
cuită, are aspec
tul unui mic ma
gazin de confec
ții. De la un pe

rete la altul, atîrnate de o grindă 
a tavanului, pe umerașe, costume de 
haine, rochii, raglane, haine de 
ploaie : „garderoba familiei".

In acest timp la școala de șapte 
ani copiii pescarilor, aflați acum cu 
lotcile pe apele Deltei și ale mării, 
învață despre noile centre indus
triale ale patriei noastre, despre rea
lizările socialismului, care pătrund 
și în satul lor îndepărtat.

Priveliștile Deltei sînt altele decît 
cele din trecut. Șlepurile încărcate 
cu stuf se întîlnesc în drumul lor cu 
vasul „Sănătatea", adevărată poli
clinică în miniatură, iar copiii cu 
ghiozdanele în spate duc mina la 
frunte urmărind zborul avioanelor 
sanitare care, la Sf. Gheorghe sau : 
la Matița, parașutează plasmă proas
pătă sau streptomicină.

Delta a devenit un ținut al certi
tudinii, al unei vieți omenești tot 
mai îndestulate, un ținut care, păs- | 
trînd și dezvoltînd fauna și flora de ! 
nemaiîntîlnită frumusețe, se află în | 
continuă transformare. I

PAUL DIACONESCU
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La oficiul telefonic Alexandria. Operatoarele fruntașe Teodora 
Stoicea șl Elena Ispas. (Foto : N. Scarlet)

în această perioadă în podgorii se; 
execută multe și variate lucrări, care; 
hotărăsc în mare măsură producția 
de struguri. Printre acestea sînt :: 
lupta împotriva bolilor și dăunăto
rilor, prașilele; legatul lăstarilor,, 
unele operațiuni ca plivitul, copili
tul etc.

Protecția viței de vie împotriva 
bolilor și dăunătorilor constituie o> 
lucrare de mare însemnătate. Mana 
este una din cele mai temute și pe
riculoase boli la vița de vie, care 
atacă toate părțile verzi ale plantei. 
Pentru a preveni atacul acestei boli 
se fac stropiri cu soluție de pia
tră vînătă. Stațiunile de avertizare 
a manei indică timpul1 cel mai potri
vit pentru executarea stropirilor în. 
vii. Termenele arătate pentru exe- . 
cutarea stropitului trebuie respecta
te întocmai. Adeseori, o întîrzlere de 
numai o zi compromite recolta, de
oarece zeama de piatră vînătă pre
vine atacul, dar nu „vindecă” vița 
de vie atacată. Prin urmare, stro
pitul are aproape întotdeauna un ca
racter urgent.

La prevenirea atacului de mană 
se folosește o zeamă preparată din. 
piatră vînătă : la început 500 g și 
mai tî'rziu 750 g și var nestins 250, 
respectiv 375 g la 100 1 apă. In va
sul în care s-a topit piatra vînătă, 
se toarnă lapte de- var pînă- soluția 
devine albastră ca cerul.

Ar fi greșit să se folosească con
centrații mai mari de piatră vînătă 
decît cele arătate. Esențialul este nu 
atît concentrația soluției, ci momen
tul cel mai potrivit cînd se aplică 
stropitul.

în ultimii ani, oidiumul sau făina- 
rea viței de vie a devenit tot mai 
păgubitor, depășind uneori pagu
bele cauzate de mană. Spre deose
bire de mană, oidiumul atacă pe 
timp fără ploaie, cu condiția ca ae
rul să fie umed. Făinarea atacă în- 
cepînd cu înfloritul și mai ales în 
faza de creștere a bobițelor. Boa
bele sé acoperă cu un strat cenușiu, 
au un miros de pește stricat, crapă 
și dau un vin de slabă calitate.

Oidiumul se combate prin prăfuire 
cu floare de pucioasă sau cu 0,3 la 
sută sulf muiabil introdus în zea
mă de piatră vînătă. Unele soiuri

ca : Tămîioasă romînească, Sauvig
non, .Riesling, Crîmpoșie, Băbească 
neagră, Afuz-Ali și altele sînt ata
cate mai puternic de oidium. Primul 
prăfuit se face în plin înflorit, apoi 
după înflorire la creșterea bobului, 
cînd, după caz, tratamentul se poa
te repeta. Atît floarea de pucioasă 
cît și sulful muiabil previn atacul 
unui .alt parazit — păianjenul roșu.

Altă insectă dăunătoare este molia 
strugurilor care se combate cu Lin- 
datox 20 emulsionabil sau Detox 
emulsionabil în doze de 0,15—0.20 
la sută, Stațiunile de avertizare in
dică momentul optim pentru comba
terea tuturor acestor dăunători.

Prașilele. Pe lîngă combaterea 
dăunătorilor prezintă importanță și

Recomandările Institutului 
de cercetări hortiviticole

prașilele prin care se distrug buru
ienile. se sparge crusta și se afinea
ză superficial solul, înlesnind acce
sul aerului pînă la sistemul radicu
lar. Prașilele se execută după ploi 
mari, la îmburuienire, îndesarea so
lului și pe timp de secetă. Din ex
periențele stațiunilor viticole s-a 
constatat că în raport cu 2—3 pra- 
șile, cîte se executau în trecut, apli
carea a 5—7 prașile aduce un spor 
de producție de 100—500 kg struguri 
la ha de fiecare prașilă. în special, 
în plantațiile cu soiuri pentru stru
guri de masă, cu solul bine lucrat, 
se obțin struguri cu greutate sporită 
cu 13—41 la sută.

Prașilele se execută cu prășitoa- 
rea mecanică și manual, cu sapa, la 
adîncimea de 5—7 cm. Ele încep îna
inte de înflorit.

Plivitul lăstarilor. Această lucrare 
are ca scop completarea tăierilor 
prin înlăturarea lăstarilor de prisos. 
Astfel se îmbunătățesc aerisirea și 
însorirea butucului, se asigură o 
creștere mai bună a lăstarilor cu 
rod. Plivitul se aplică în mod dife
rențiat în funcție de vigoarea butu
cilor după apariția inflorescențelor.

L a

In primul rind se înlătură unul din 
cei doi lăstari fără rod porniți din 
același ochi. Se îndepărtează apoi o 
parte din lăstarii lacomi porniți din 
butuc într-un număr prea mare la 
unele soiuri ca : Fetească albă, Fe
tească de Ardeal, Chasselas 
Băbească neagră etc. Se rup lăstarii 
crescuți pe brațe lăsînd cite 1—2 în 
caz de nevoie pentru Cepi. Acești 
lăstari sînt de regulă fără rod și 
împiedică într-o măsură mai mare 
sau mai mică creșterea lăstarilor cu 
rod. Lăstarii de pe cepi nu se pli
vesc.

Al doilea plivit se execută la lăs
tarii crescuți din mugurii secundari, 
concomitent cu primul legat.

Legatul lăstarilor se execută cînd 
au atins 40—50 cm lungime. Lăstarii 
se leagă răsfirați cîte 1—2 pe sîr- 
mele dé spalier, iar pe araci se lea
gă fără să-i îngrămădim.. Legatul 

■ lăstarilor grămadă este dăunător, îri- 
trucît se împiedică înfloritul,? lega-;‘ 
tul boabelor și procesul normal de 
fotosinteză. Primul legat urmează 
să fie executat înainte de înflorit, 
cel de-al doilea după înflorit ; al 
treilea cu puțin înainte de pîrguirea 
boabelor.

Copilitul este o lucrare prin care 
se scurtează la 4—6 frunze lăstarii 
care cresc la subțioara frunzelor. 
Această operație se execută cu oca
zia legatului lăstarilor.

Prin ciupitul lăstarilor se previne 
scuturarea florilor, muiatul și căde
rea bobițelor la multe soiuri. Ciu
pitul se aplică la începutul înflori
tului. S-a constatat că această ope- . 
rație aduce spor de producție de 
8—20 la sută. Ciupitul este indicat 
îndeosebi la soiurile Coarnă neagră, 
Bacator, Crîmpoșie, Brâghină, Chas
selas Napoleon (Bicane) 
Ciupitul la 2—4 frunze 
ultimului ciorchine, așa 
se practică în podgoria 
nu este recomandat, 
dăunător și diminuînd mult produc
ția.

Lucrările arătate mai sus trebuie 
aplicate la timpul cel mai potrivit. 
Aceste măsuri agrotehnice executa
te în complex contribuie la obți
nerea unor recolte mari și de bună 
calitate.

și altele, 
deasupra 

după cum 
Drăgășani,

acesta fiind

BACÄU (coresp. „Scînteii"). Re
cent a avut loc plenara Comite
tului regional de partid Bacău. La 
plenară au participat un mare nu
măr de invitați, activiști din apa
ratul de partid și de stat. Plenara 
a dezbătut sarcinile care stau în 
fața organelor și organizațiilor de ore de meditații speciale pentru ele

vii claselor a Xl-a care pregătesc exa- 
'menul de maturitate, coordonarea ac
tivității profesorilor de specialitate în 
ceea ce privește fixarea lecțiilor de 
sinteză la limba romînă, istorie și so
cialism științific, sprijinirea studiului 
individual al elevilor și evitarea ori
căror acfivifăfi care ar putea să-i su
praîncarce pe elevi în această pe
rioadă.

Biroul organizației de bază P.M.R. 
a propus comitetului sindical să dis
cute în grupele sindicale unele pro
bleme importante legate de încheie
rea anului școlar, cum ar fi : sprijini
rea eievilor care au unele greutăți 
la învățătură, folosirea materialului 
didactic în lecțiile recapitulative etc. 
Totodată în două ședințe, biroul or
ganizației de bază a analizat teiul în 
care se predau matematica și fizica, 
a recomandat măsuri concrete pen
tru îmbunătățirea pregătirii elevilor.

Comitetul U.T.M. al școlii a fost în
drumat să sprijine studiul elevilor prin 
activizarea grupelor de întrajutorare 
la învățătură, popularizarea la gaze
tele de perete a metodelor bune de 
învățătură ale unor elevi fruntași etc.

PLOIEȘTI. în urmă cu cîteva 
zile* comitetul de partid din ca
drul uzinei nr. 2 Ploiești a anali
zat, într-o ședință a sa, modul cum 
șe desfășoară cursurile pentru ri
dicarea calificării în uzină. Din 
referatul prezentat și din discuțiile 
purtate a reieșit că în acest an 
au fost deschise 9 cursuri pentru 
ridicarea calificării, pentru mese
riile de cazangii, sudori, strungari, 
rectificatori, electricieni etc. Aceste 
cursuri sînt frecventate de 263 de 
muncitori, care o dată 
mină, audiază lecțiile 
către cei mal pregătiți 
tehnicieni. Pe lîngă 
tehnice specifice meseriei respecti
ve, cursanții acumulează și o serie 
de cunoștințe de matematică, de
sen, tehnologia metalelor etc.

de parfid se preocupă infens de pre
gătirea încheierii cu bune rezultate a 
anului școlar. Recent, în cadrul unei 
adunări generale deschise s-a discu
tat și adoptat un plan în care 
se recomandă conducerii școlii să ia 
măsuri pentru organizarea unor

partid în noua etapă de dezvolta
re a agriculturii, sarcini reieșite 
din lucrările sesiunii extraordinare 
a Marii Adunări Naționale, pre
cum și sarcinile ce decurg din ho- 
tărîrea plenarei C.C. al P.M.R. din 
23-25 aprilie 1962 cu privire la în
tărirea continuă a rîndurilor parti
dului.

Pe marginea referatelor prezen
tate privind cele două probleme 
s-au înscris la cuvînt' numeroși 
membri ai comitetului regional de 
partid și invitați. A iost adoptat 
un plan de măsuri privind cele 
două probleme discutate.

CLUJ. De cum intri pe porțile 
uzinelor. „Carbochim" din Cluj, te 
impresionează agitația vizuală vie, 
bogată în conținut. în curtea uzi
nei îhtîlnești grafice înfățișînd rea
lizarea planului de 
indicilor de calitate 
și decadă, panouri 
ale fruntașilor, cu 
în producție ale colectivului uzi
nelor pe anul 1962 și cu felul în 
care au fost ele realizate pînă 
acum, o gazetă de perete conți- 
7iînd articole pe teme actuale din 
viața uzinei, precum și gazeta de 
perete de- satiră . și umor „Țînța- 
rul". în secțiile uzinei panourile și 
graficele referitoare la dezvoltarea 
economiei naționale pînă în 19G5 
se alătură altora referitoare la 
succesele colectivului de la „Car
bochim“.

Sînt expuse într-o vitrină pro
duse de cea mai bună calitate pe 
care e specificat numele muncito
rilor care le-au fabricat și alături 

_ de ele... rebuturi cu numele auto- 
I rilor lor.
= Există de asemenea în întne- 
g prindere un panou cu desene ale 
= diferitelor rebuturi însoțite fieca- 
g re de explicația cauzelor care pro- 
| voacă rebutul respectiv și indică 
g și măsurile necesare spre a le evita. 
| BUCUREȘTI. La Școala medie nr. 
= 22 din Capitală, organizația de bază
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Aț~' înd Ion 8u- 
ciu a te;mi- 

nat școala profe
sională și i s-a în- 
minat repartiza
rea în producție, era mulțumit. A- 
vea să lucreze ca hublar ceramist 
în secția prelucrare a întreprinde
rii „Electroceramica”-Turda. Locul 
acesta îi plăcea : aici făcuse și 
practica în timpul școlii profesio
nale.

Din prima zi de producție mai 
vîrstnicii secției l-au înconjurat cu 
dragostea lor. Vasile Șipoș, secre
tarul de partid din atelier, Ion Dan, 
șefu! secției maistrul Vasile Tarța 
au văzut în Ion Suciu un tînăr cu 
perspective. Pentru scurta lui expe
riență, dovedea pricepere. Calupi
lor din pastă de porțelan executați 
de el — din care se strunjesc apoi 
Izolatorii de înaltă sau joasă ten
siune — nu li se prea găsea cusur 
în acea vreme.

De la o lună la alta, prestigiul 
lui de bun meseriaș creștea. Multă 
vreme n-a trecut și numele acestui 
tînăr a fost pus la locul de cinste, 
la panoul de onoare al fabricii.

îndemnat de maistrul și de șeiul 
secției, Suciu s-a înscris la școala 
medie serală. Părea că de-acum 
înainte nimic umbros nu se va isca 
în biografia lui. In 1959 comuniștii 
din atelierul nr, 2 l-au primit cu 
încredere în rîndurile candidaților 
de partid. Peste doi ani a devenit 
membru de partid.

Fabrica avea o comandă urgen
tă : o serie de izolatori la care pro
cesul tehnologic era destul de di
ficil și, de aceea, se cereau exe
cutați de un hublar cu „mînă 
ușoară și ochi ager". Lucrarea a 
fost încredințată, prima dată, unor 
muncitori mai vechi Dai, după ar
dere, pe izolatori reapăreau ondu- 
lații, spirale, rezultate din mișca
rea rapidă a degetelor lucrătorului 
în timpul executării calupilor. A- 
tuncl, alegerea mginerului-șef și a 
șefului de secție s-a oprit asupra 
lui Ion Suciu. Lui 1 s-a încredințat

comanda aceasta pretențioasa. Lu- 
crînd atent a reușit sâ execute a- 
ceastă comandă în cele mai bune 
condiții. Ceea ce nu reușiseră to
varășii săi mai vechi din secție 
reușise el. A primit laude pentru 
acest lucru. Ion Suciu nu-și mai în
căpea în piele de mîndrie. Ba, de 
la un timp, făcea în așa fel încît 
despre acest succes al lui să se

un moment dat un muncitor, intri
gat de nepăsarea lui Suciu.

— Prea le vedeți în negru, 
într-o altă zi, l-a căutat Vasile 

Șipoș, secretarul organizației de 
partid din atelier : '
cumva să ieși din acest impas. Ce

— a primit 
Rebuturile 

vorbească cît mai mult... în prezen- apărea tot 
ța sa. La început tovârașir săi de 
muncă n-au băgat de seamă, dar 
cu timpul lucrurile deveneau tot 
mai evidente : Ion Suciu aluneca, 
încet-încet, pe panta îniumurării.

Emanoil Tantău, un bun strun
gar ceramist, povestește :

— Intr-o zi i-am spus 
hublii ăștia doi parcă 
erați de tine. Uită-te 
strimbi sînt !

Suciu a cercetat, vădit 
fectele calupilor.

— Te legi și tu de un fleac... Ce 
contează doi la serii de sute fără 
greș I

Peste cîteva zile, strungarul f-a 
arătat din nou :

— Hublii tăi sînt făcuți sub di
mensiune. Ce faci cu compasul 
dacă nu măsori bine ?

Uite ce e. Cu tine nu mai dis- 
Ești un chițibușar ! Parcă tu 
avea lipsuri ? Cînd dai lucru 
se întîmplă să-ți mai scape 

un defect.
așa, azi cîteva, mîine mai mul-

lui Suciu : 
n-ar fi 
la ei

mîniat

— Ba
— In

a tuturor celor ca 
tine. Tu nu ești 
împotriva croitoru
lui care-ți face 
costum prost ?

un

lu
ce

de-

cut. 
n-ai 
mult 
cîte

Și
te, în munca lui Ion Suciu au În
ceput să apaiă rebuturile. Cînd i 
se arătau, se mînia, tuna și fulge
ra cum că „i se face mizerie", că 
ar fi unii care au interes „să-i sape 
prestigiul". In asemenea împreju
rări s-au găsit unii — și ei certați 
cu calitatea — care să-i cînte în 
strună, să-1 invite să-și înece neca
zul în băutură și așa mai departe.

— In definitiv ne faci secția de 
rls cu rebuturile tale, i-a spus la

da.
fabrică 

sărbători și de 
I tatea — vorbi 

Comuniștii și

de

— Scuză-mă, l-am în
trerupt, dar nu văd care 
e rostul lor: dacă ar 
vrea cineva să plece a- 
casă cu dulapul în spi
nare ar putea să plece 
cu plăcuță cu tot. Există 
destule mijloace de in
ventariere, așa că plăcu
tele astea mi se par năs
cocirea inutilă a unor ad
ministratori care nu știu 
cum să mai pocească o- 
biectele.i.

— Vai, dar cum se 
poate să vorbești așa, ca 
de un lucru oarecare! In 
primul rînd, gîndește-te 
ce comori de fantezie, de 
ingeniozitate, cît de ad
mirabil știu unii să alea
gă exact locul unde o 
mobilă de valoare poale 
fi pocită mai bine: ...și ce 
sărbătoare este • montes- 
Jui reorganizării plăcuțe
lor, cînd vin cu clești-

— Tot farmecul colec
ției e denumirea locuri-, 
lor de unde le-am luat. 
Uitați-vă și dumneavoas
tră: sînt aici două ta
blouri mari și pe amîn- 
două, la vedere, chiar pe 
ramă, au pus cite ô tă
bliță din asta; sînt in 
restaurant cîteva difu
zoare, și pe fiecare, chiar

Am cunoscut deunăzi 
un nou tip de colecțio
nar. Nu era nici filate- 
list, nici strîngător de 
monezi vechi, pasiunea 
lui era cu mult mai ne
obișnuită. Mă aflam într-o 
deplasare cu un 
mîncam cu 
restaurant , 
plăcut ca 
omul care 
început să . 
în niște tratative miste
rioase cu ospătarii. Aceș
tia clătinau mereu 
cap și spuneau că 
se poate. Omul era 
dînc îndurerat: am izbu
tit pînă la urmă să aflu 
ce îl irămînta

— Aici sînt niște piese 
splendide, mi-a spus el, 
și nu mă lasă să le iau. 
Vedeți, eu colecționez Am colecționat 
plăcuțele acelea mici pe 
care diferite servicii ad
ministrative Ie lipesc pe 
obiecte în scopuri de In
ventar.

— Păi seamănă toate 
între ele, mici, de metal, 
de obicei albe sau găl
bui, avînd pe ele nu
mele sau inițialele admi
nistrației respective și 
un număr... Nu văd ce 
poate ii interesant.

grup, 
! toții intr-un 
nou și foarte 
aspect, cînd 
era cu noi a 
se adîncească

din 
nu 
a- în mijloc, plăcuta-, chiar 

dumneavoastră, stînd pe 
scaun, stafi acum pe o 
pläcufä, iar adineaurea, 
cînd v-afi zgîriat la mină, 
era vorba de plăcuta a- 
tașată la masa noastră.

și spu- 
nînd acestea omul s-a 
încălzit deodată — am 
colecționat plăcute de pe sori, cuie. ciocănașe, ta- 
covoare persane ale unor bele, le scot 
Instituții, plăcuțe spînzu- 
rate pe perdele subțiri 
de tul și plăci mari de 
pe perdele de catifea, 
plăci de birou care rup 
ciorapii de damă, plăci 
strînse de-a lungul a- 
nilor cîte trei-patru pe 
același dulap...
... — o»o-----------

pe cele 
vechi și pun altele noi, 
cită tragere de inimă, 
zău așa. Și nici unul nu 
se gîndește că s-ar pu
tea face inventarierea și 
fără aceste 
pot fi date

plăcute, care 
jos.

haina noastră 
toate zilele e căli
și Ion Sălăjan.

,. conducerea fabricii 
„Să te ajutăm' se interesau zilnic de Ion Suciu. La 

școala medie au aliat că, acolo, 
„elevul“ învăța bine. încetul cu în
cetul treburile începură să apuce 
pe un făgaș bun. Ion Suciu a fost 
despărțit de „prietenii" săi de. chef. 
In tot acest timp Nicolae Crișan, 
responsabilul cu întrecerea socia
listă în comitetul sindicatului, și alți 
muncitori mai în vîrstă, după sfîr
șitul lucrului făceau în așa fel în
cît să fie cît mai mult timp în 
preajma lui Ion Suciu. Purtau cu el 
numeroase discuții asupra a tot fe
lul de lucruri 

într-o zi i 
ciu să scrie 
litate pentru

— Tocmai 
— Tocmai 
S-a apucat să scrie despre echi

pa lui Alexandru Szilăgyi, deși 
„îmi părea nespus de rău, îmi era 
rușine că nu pot scrie și despre rea
lizările mele". Despre ziua în care 
a scris acest articol își amintește 
totuși cu plăcere : „Mi-am dat sea
ma atunci și mai bine, vă spun 
sincer, pe ce căi greșite am apu
cat... și ce mare ajutor am primit 
din partea tovarășilor din fabrică".

...Ce anume l-a influențat mai 
mult nu s-ar putea preciza. Dar la 
vitrina cu rebuturi, piese executate 
de el n-au mai apărut de la o vre
me. De atunci nimeni nu mai avem ni
mic cu el. Dimpotrivă — oamenii sînt 
tot mai atenți mai înțelegători față 
de acest tînăr de numai 21 de ani.

•fc

La începutul anului, pe panoul 
de onoare al întreprinderii a reapă
rut iarăși numele lui Ion Suciu. 
După o absență de mal bine de un

,Mă descurc eu singur'
: răspuns-

continuau. Numele lui 
mai des la... vitrina 
A fost criticat în maicu rebuturi.

multe ședințe ale grupei sindicale. 
Dar la toate criticile aduse, Ion Su
ciu „se enerva", da răspunsuri în 
doi peri.

— Nu-s vinovat. Materia primă e 
proastă, sculele sînt proaste...

— Și tu n-ai nici o vină — l-a 
întrebat strungarul ceramist Ion An
drei.

— Știu eu... 1 Dar înainte de asta 
n-am lucrat bine ?

— Noi vorbim despre prezent — 
se auziră mai multe voci.

e nu înțelegea atunci Ion Su-
"8 ciu a priceput ulterior: că oa

menii în mijlocul cărora muncea, 
cu toate lipsurile lui, îl iubeau to
tuși ; că datorită tocmai acestui 
sentiment frumos se străduiau să-l 
scoată din rîndurile codașilor.

La organizația de partid a între
prinderii s-a discutat mult despre 
acest caz. „Pentru un tînăr ca el, 
merită să luptăm, trebuie să-l rea
ducem la locul care 1 se cuvine ; 
trebuie să-l îndreptăm" — aceasta 
a fost părerea comuniștilor.

In atelier a avut loc apoi și o 
ședință de partid. Vorbitorii - 
— l-au arătat Iul Ion Suciu i, 
tățile, dar nici lipsurile nu i le-au 
ocolit. Și-au spus părerea atunci 
cei mai buni tovarăși 
Giigore Chirilă, Finica 
Andrei, Vasile Șipoș.

— Că avem ceva cu tine — spu
nea în acea adunare maistrul 
sile Tarța — e adevărat. Cîtă vre
me dai rebut, vom fi împotriva ta,

s-a cerut lui Ion 
un articol despre 
ziarul local, 
eu să scriu ? 
tu — i s-a răspuns.

Su- 
ca-

N. SCUTARU

din

— mulți 
șl cali-

secție : 
Balea, Ion

Va-

S. UTAN

MAȘINILE
POT FI MĂI BINE 

ÎNTREȚINUTE
nr.In ziarul „Scînteia“ 

5429 sub titlul de mai sus 
a apărut un articol al pos
tului de corespondenți vo
luntari ai „Scînteii". Comi
tetul orășenesc de partid 
Bîrlad răspunde :

In urma analizei, făcute 
de către un colectiv de
semnat de comitetul de 
partid a reieșit că lipsurile 
semnalate în buna func
ționare a mașinilor s-au da
torat slabei organizări a 
muncii în cadrul serviciu
lui mecanic-șef. în prezent 
în cadrul acestui serviciu 
munca s-a organizat mai 
bine. în întrecerea socia
listă ce se desfășoară mun
citorii, tehnicienii și ingi
nerii care răspund de buna 
întreținere și funcționare a 
mașinilor au obținut suc
cese însemnate, care au con
tribuit la îndeplinirea pia
nului întreprinderii înainte 
de termen și la realizarea 
unor importante economii 
și beneficii peste plan.

Sîntem încredințați că 
prin măsurile luate, lipsu-

rile semnalate vor fi în
lăturate.

*
In legătură cu articolul 

de mai sus am primit și 
răspunsul Direcției generale 
tutelare din Ministerul Me
talurgiei șl Construcțiilor 
de Mașini, în care se arată, 
printre altele : în ce pri
vește buna funcționare - 
mașinilor X. __
lucrează pe ciclul semi
automat, 
late se 
nerii necorespunzătoare a- 
tît din partea personalului 
respectiv, cît și a celor 
ce le exploatează.

Pentru înlăturarea lipsu
rilor, întreprinderea a luat 
o serie de măsuri ca: spe
cializarea reglorilor pe ca
tegorii de mașini, ridicarea 
câlificării muncitorilor di
rect productivi și de între
ținere etc. Peste 1.000 de 
muncitori de diferite mese
rii sînt cuprinși în cursurile 
de ridicare a calificării.

a
de rectificat ce

lipsurile semna- 
datoresc întreți-

CONTRACTE $1 MĂRFURI

în urma publicării 
ticolului 
mărfuri"

„Contracte 
(„Scînteia”

ar-

nr.

în excursie
„Scînteii“).TIMIȘOARA (coresp.

— La sfîrșitul fiecărei săptămîni, nu
meroși oameni ai muncii din fabrici 
și de pe ogoare, elevi-și studenți din 
regiunea Banat pleacă în excursie 
dornici de a cunoaște frumusețile re
giunii și ale patriei, mărețele con
strucții din țara noastră.

Numărul celor care au plecat în 
excursie numai în acest an prim

O.N.T. Carpați Timișoara și filialele 
din regiune se ridică la peste 12.000 
de persoane. Au fost vizitate locali
tățile: București, Cluj, Reșița, Hu
nedoara, Brașov, cabanele de pe 
Muntele Mic, Bucegi, Retezat, pre
cum și gospodării colective din re
giune, printre care cele din Biled, 
Cenei, și altele.

■O® O----------

La întreținerea culturilor flecare 
oră bună de lucru e prețioasă. Pen
tru a ajunge mai repede la cimp, 
colectiviștii din Urzicenl, raionul Ca
rei, folosesc autocamionul gospodă. 
riei.

DE STAT DE OPERETA :

5491), Direcția generală 
pentru comerțul de produse 
textile și încălțăminte din 
Ministerul Comerțului In
terior ne răspunde : „Sîn
tem întru totul de acord cu 
cele semnalate.

Pregătindu-se pentru bu
na desfășurare a contractă
rilor pentru a doua jumă
tate a anului, direcția noa- 

. stră generală a luat din 
timp măsuri concrete : 
pentru sectorul de con
fecții — formarea colecției 
unice și includerea în a- 
ceasta a unor modele pre
zentate cu ocazia congre- 

Buda- 
unor 

pentru 
acțiuni

sului modei de la 
pesta ; organizarea
prezentări de modă 
public. Asemenea 
au fost întreprinse și pen
tru sectoarele de tricotaje, 
încălțăminte, țesături.

Totodată, de comun acord 
cu întreprinderile indus
triale, s-a stabilit ca ane
xele la contract să se 
semneze odată cu angaja
rea de către comerț a fon
dului de mărfuri".

A mai răspuns ziarului și 
Direcția generală indus
trială bumbac, in, cînepă 
din Ministerul Industriei

Ușoare. în răspuns se ara
tă: „Critica făcută între
prinderilor „Dacia" și Țe- 
sătoriei din șoseaua Arma
tei Sovietice — pentru ră- 
mînerea în urmă la livra
rea unor produse este justă. 
Contractele semnate tre
buie respectate. Articolul 
a fost prelucrat cu colec
tivele fabricilor respective, 
care au luat măsuri pen
tru recuperarea livrărilor".

în același timp, cohduce- 
rea Țesător iei din șoseaua 
Armatei Sovietice ne infor
mează că au fost accele
rate lucrările de reparare 
la sectorul finisaj, în spe
cial la secțiile de albit și 
vopsit, iar pentru continuă 
îmbunătățire a calității 
produselor se intro'duc noi 
procedee tehnologice ; au 
fost înființate cursuri de 
calificare pentru țesătoare 
și ajutorii de maiștri la to'a- 
te unitățile de țesătorieale 
întreprinderii etc.

ORGÀNIZÀREÀ
TEMEINICĂ A MUNCII

PE ȘANTIERE

Sub titlul de mai sus a 
apărut în „Scînteia“ nr.

5479 un articol în legătură x 
. cu ritmul neșatisfăcător âls 
unor lucrări de construe- < 
ții. Au răspuns redacției s 
Trustul regional de con- s 
strucții Hunedoara, Sfatul < 
popular al orașului Sucea- i 
va și Sfatul popular orășe- < 
nesc Constanta. <

Pentru mai buna organi- > 
zare a muncii pe Șantierul > 
nr. 1 Deva — ne răspunde > 
Trustul regional de con- > 
strucții Hunedoara — au > 
fost transferați la acest șan- > 
tier doi dintre cei mai bine > 
pregătiți maiștri din cadrul > 

1 trustului. Șantierul a fost > 
împărțit în două loturi; fie- 5 
care fiind condus de cîte un | 
inginer. Pentru îmbunătăți- ? 
rea muncii s-a întocmit un > 
plan de măsuri tehnico-or- ? 
ganizatorice. Conducerea > 
trustului urmărește . îridea- ? 
proape mersul lucrărilor ? 
pe acest șantier, precum și ? 
felul în care se aplică mă- 1 
șurile tehnlco-organizatori- ( 
ce stabilitei Activitatea ? 
șantierului este analizată j 
de două ori pe săptămînă. ( k »

»

■FILARMONICA DE STAT „GEORGE 
ENESCU" (Sala mică a Palatului R.P. 
Romîne) : RECITAL DE VIOARA — ore
le 20).

TEATRUL DE OPERĂ ȘI BALET AL 
R.P. ROMINE : ROMEO ȘI JULIETTA — 
(orele 19,30).

TEATRUL
PLUTAȘUL DE PE BISTRIȚA — (orele 
19,30).
.. TEATRUL
GIALE“ (Sala Comedia) ; ORFEU IN IN
FERN - (orele 19,30). (Sala Studio) : 
FIICELE.— (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala Ma
gheru)PYGMALION — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : SCANDALOASA LEGĂ
TURA DINTRE DOMNUL KETTLEE ȘI 
DOAMNA MOON — (orele 20).

■ TEATRUL „LUCIA ------------
LANDRA“ : SFINTA 
19,30). (Sala Studio) : 
STICLA - (orele 20).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.- 
GIULEȘTI : MĂRIA SA BĂRBATUL — 
(orele 19,30).

TEATRUL DE COMEDIE : CELEBRUL 
702 — (orele 19,30).

TEATRUL REGIONAL BUCUREȘTI : 
MIELUL TURBAT — (orele 20).

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

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

CIRCUL DE STAT : ARENA CURAJU
LUI — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : POMPIERUL A- 
TOMIC: Patria (9; 11; 13; 15; 17; 19,15;
21.15) , București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Stadionul Republicii (orele 20). Gh. Doja 
(0,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30; 21,30). 
Grădina Alex. Sahia (orele 20). Stadionul 
Giuleștl (20,30), Stadionul Dlnamo (orele
20.15) . CĂLĂTORIILE LUI GULLIVER :
Republica (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Elena 
Pavcl (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21),
Grădina 13 Septembrie (20). LUNGA 
NOAPTE A LUI '43 : V. Roaltă (10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19 - grădină 20,30), 23 Au
gust (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19 — gră
dină 20,30), Olga Banele (15,30; 18 —
grădină 20,30). INTOARCE-TE rulează 1»

NAȚIONAL „I. L. CARA-L.

STURDZA BU- 
IOANA — (orele 
MENAJERIA DE

Pentru sezonul «le vară
întreprinderile industriei ușoare 

au pregătit noi sortimente de arti
cole de voiaj și de sport care sînt 
mult solicitate de oamenii muncii în 
perioada concediului de odihnă.

Colectivele fabricilor „Bumbacul”- 
Timișoara, „Industria Bumbaculul’’- 
București și altele au aprovizionat 
magazinele cu țesături din fire su
perioare pentru rochii de ștrand, 
pentru fuste de vară și costume 
pentru copii. Imprimeurile de mă
tase și relon, baticurile cu desene 
moderne, materialele pentru bluze 
de vînt și haine de ploaie întregesc 
colecția celor peste 800 de articole 
de țesături în culori diverse și de
sene noi.

Industria de confecții și tricotaje 
a realizat circa 200 de noi modele

de raglane, canadiene, hanorace, 
pulovere și jachete din relon, cos
tume de baie din fire elastice, corn- 
pleuri și jachete de plajă pentru 
femei etc.

Cîteva sute de noi modele de în
călțăminte au pus în fabricație și 
fabricile de încălțăminte. Printre 
noutățile acestui sector sînt sanda
lele cu toc de plută purtînd marca 
„Mondial“ și cele cu marca „Se
lect“.

Mingi, colace și saltele de cauciuc, 
termose din aluminiu, noi unelte 
pentru pescarii și vînătorii sportivi, 
paturi, mese și truse de voiaj corn- . 
pletează gama celor aproape 1.500 
de noi modele de produse realizate 
în ultimul timp de industria 
ușoară. (Agerpres)

©•«

cinematografele Magheru (10,15; 12; 15; 
17; 19; 21), I. C. Frlmu (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21). ANII FECIORIEI : 8 Martie (16; 
18; 20), G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
ȘOFERII IADULUI rulează la cinema
tografele Alex. Popov (9,30; 11,45;
14; 16,15; 18,50; 21,15), Miorița (9,30; 11,45; 
14; 16 30; 19; 21,15), Flacăra (11; 14,30; 16,45; 
19; 21,15), Grădina 8 Martie (20,30), 
Grlvița (10,15; 12,15; 14,15). STRA
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 la cinematografele Maxim 
Gorki (9,30; 11,40; 13,10; 16; 18,15; 20,30). 
Moșilor (15; 17; 19; 21 — grădină 20,30), 
Donca Slmo (15; 17; 19; 21), Volga (10,30; 
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). BlTĂ IEȘI DIN 
SAC I — 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; 
17; 19; 21). FRUMOASA LURETTE : 
Tineretului (16; 18,15; 20,30). MAI TARE 
CA URAGANUL : 16 Februarie (16;
18; 20), 8 Mai (15; 17; 19; 21). CINE-I DE 
VINĂ ? : 1 Mal (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). CURCANII : Grlvița 
(16,30; 18,30; 20,30), Libertății (10; 12; 14; 
16,30; 18,30; 20,30). DUPĂ DOI IEPURI ru
lează la cinematograful C-tln David (15,30; 
18; 20,30). MUZICANTUL ORB : Unirea 
(16; 18; — grădină 20). ROSITA : T. Vladi- 
mirescu (16; 18; 20). APARTAMENTUL— 
cinemascop : Popular (9; 11,30; 14; 16.30; 19;
21.30) . Arta (11; 15,30; 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 Vlalcu 
(15; 17; 19; 21). INTRE DOUA IUBIRI : 
B. Delavrancea (16; 18; 20). CASA SUR
PRIZELOR : M. Emlnescu (16,30; 18,30;
20.30) .

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — Album artistic. Mu
zică instrumentală interpretată de elevi. 
19,40 — In fața hărții. 20,00 — Filmul ar
tistic „ARTISTUL" — o producție a Stu
dioului „A. Dovjenko" din Kiev. 21,20 — 
Selecțiuni din spectacolul 
concert" în interpretarea 
de cîntece și dansuri al 
chelere : Ultimele știri.

„Seară de 
Ansamblului 

C.C.S. In în-

SÎMBĂTĂ 26 MAI. • Roza 
— orele 9,00 — I • Melodii 

I 
oltenești 
populară 
• Simfo- 
13,10 — I 
populară 

II

RADIO, 
vînturilor 
de muzică ușoară — orele 11,03 
• Cîntece și jocuri populare 
— orele 11,30 — I • Muzică 
romînească — orele 12,35 — II 
nia nr. 36 de Mozart — orele 
o Cîntă orchestra 
„Doina Argeșului" 
o Valsuri — orele 
Moscova — orele 
ușoară romînească

de muzică
— orele 14,03

15,05 — I • Vorbește
16,15 — I <9 Muzică
— orele 16,45 — Io Fragmente din operete — orele 17,15 — 

I • Sonate pentru pian de Beethoven — 
orele 18,00 — I o Cîntece și dansuri ale 
popoarelor Americii Latine — orele 18,05 
— II • Cîntă orchestra de estradă a Ra- 
dioteleviziunii — orele 19,00 — II o Sea
ră de romanțe — orele 20,00 — I • In
terpret! de muzică populară romîneas- 
că — orele 20,40 — II • Pagini alese din 
muzica de estradă — orele 21,25 — I
o Album arf’stlc — orele 21,45 — II
• Ciclul „George Enescu, compozitor și 
interpret" — orele 22,20 — II • Muzică 
de dans — orele 22,30 — I și 23,15 — II.

vremea
va fi

«

Timpul probabil pentru zilele de 27, 28 
și 29 mai : Vreme instabilă, cu cerul 
schimbător. Vor cădea ploi intermitente 
șl sub formă de averse în toate regiunile 
țării. Vînt slab pînă la potrivit din sec
torul nordic. Temperatura în scădere. 
Minimele vor fi cuprinse între 2 șl 12 
grade, iar maximele între 15 și 25 de 
grade. La sfîrșltul Intervalului condi
țiile devin favorabile producerii brumei 
în nordul țării.
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acuzi pe urmă că

la cabinetul

de puțin timp la com-

cu un

La Muzeul de artă din Craiova (Foto : Agerpres)

CAR/VLT CULTURAL
Șezătoare literară

cei mai vechi oameni 
combinat. Cu mult îna-

directorul îi pro- 
niște articole din 
această temă — 
arăta acum pro-

zilnice, 
niște foi

slabă, timidă, 
să viu astăzi după

rost. După incidentul 
căci altfel nu i se pu-

direc- 
centraliza-

cititor“ 
un sin-

de injector, 
tocmai gata, 

fel de 
numa'

ivi în prag
<ysecretara.
— Ora- trei, to

varășe director.
Părea că n-a a- 

uzit-o. Avea în fa
ță, risipite pe bi
rou, A.M.C.-urile 1
rau altceva decît 
hîrtie dactilografiate. Porecla asta 
cu rezonanță tehnică li s-a tras 
dintr-o ședință. Criticat pentru su
perficialitate, un șef de serviciu a 
replicat ridicînd din umeri : n-am 
cunoscut situația. Păi cum s-o cu
noști, l-a mustrat directorul, dacă 
nici măcar nu binevoiești să-ți a- 
runci privirea pe rapoarte ! Iar aici 
la/ședință, în loc să vii cu o ana- 
liîă ’ concretă, ne cam spui poezii 
pe dinafară... Cum ar mai merge a- 
gregatul ăla dacă operatorul nu 
s-ar folosi de ameceuri ?

Expresia, la început cu nuanță de 
ironie, a făcut înconjurul combina
tului din B., încetățenindu-se. Pînă 
și bibliotecara, cînd împărțea căr
țile, nu mai spunea „fișă de 
ci „ameceu", cheltuind astfel 
gur cuvînt în loc de trei.

A.M.C.-urile de pe biroul 
torului erau rapoartele 
toare : plan, vînzări, financiar. Cele 
cîteva cifre înscrise pe cadranul 
fiecăruia dintre aceste sensibile a- 
parate dădeau cu precizie măsura 
ultimelor 24 de ore din viața com
plexului organism industrial. Iar 
ochiul format al conducătorului, o- 
prindu-se asupra cîte unui procent, 
reușea să distingă tot felul de de
talii ale acestei vieți.

— Ora trei, tovarășe director — 
repetă, după o pauză, secretara.

— Te-am auzit de prima dată, dar 
nu mi-a convenit.

Nu-i convenea. Ziua trecuse prea 
repede. Al dracului de repede. Dis- 
de-dimineață colindase electroliza, 
evaporarea și alte cîteva secții. Se 
sfătuise cu oamenii, se documentase 
în vederea propunerilor pentru ci
frele de plan ale anului viitor care 
trebuiau înaintate ministerului. Pe 
urmă s-a întîlnit cu secretarul co
mitetului de partid. O problemă ceva 
mai veche : ridicarea muncii schim
bului de noapte la nivelul celor
lalte. Și, în legătură cu asta, o mă
sură practică : repartizarea mem
brilor de partid în locuri hotărîtoare 
pentru bunul mers al producției. 
După aceea — treburi de fiece zi : 
corespondența, semnături, chestiuni 
de aprovizionare, ordinea de zi a 
viitoarei ședințe a sfatului tehnic, 
„să sprijiniți mai mult gimnastica 
în producție" (un activist pe linie 
de sport de la regiune), „recoman- 
dați-ne o secție unde se vede mai 
bine introducerea tehnicii noi" (un 
regizor de la jurndlul de actuali
tăți, sosit cu trenul de noapte) etc. 
Mai avea niște treburi și nu-i con
venea deloc că se făcuse atît de 
repede trei.

— Păi ce mal, să poftească.
Era una din cele două zile de au

diență pe săptămînă. Marțea și vi
nerea directorul combinatului își lua 
din vreme toate măsurile să nu fie 
plecat pe nicăieri și nici nu convoca 
ședințe către prînz, anume ca de 
la 3 la 5 să-i poată primi pe oa
meni. Iar ca să nu-i facă să aș
tepte, căci veneau la sfîrșitul ore
lor de muncă, o învestise pe secre
tară 
tor.

cu atribuții de ceas deșteptă-

Ce 
că

laci, meștere ? Te porne
ai adus o veste bună des-nești

pre injectorul ăla...
Strînse cu căldură 

venit. Maistrul de la
mina noului 
cuptoare era

>---------------------- •

1) Aparate de măsură și control.

unul dintre 
ai tînărului 
inte de a fi fost înzidită prima că
rămidă la cuptoare, apăruse omul 
acesta pe șantier. Fusese ales în 
biroul celei dintîi organizații de 
bază. Aici și-a aniversat treizeci de 
ani de muncă în industria chimică, 
într-un fel original : depunînd în 
ziua aceea o inovație 
tehnic.

— Bată-1 să-l bată 
mormăi meșterul. Nu e 
da’ stați o țîră că am un 
schiță p-aici prin buzunar, 
să mă scotocesc.

O scoase la iveală odată 
creion lat, din acela de tîmplar, și 
începu să-i explice directorului noul 
regim termic, așa cum îl vedea el. 
Treaba îi pasiona pe amîndoi ; de 
rezolvarea ei depindea o substan
țială creștere a economicității cup
toarelor. Nu o singură dată au dis
cutat-o împreună, 
curase maistrului 
reviste străine pe 
și, iată, schița se 
mițătoare.

— Bre, da’ la cabinetul tehnic al 
arătat-o ? Miroase a Inovație...

— Întîi s-o simt că mișcă. Nu mă 
duc eu cu aluatul crud — răspunse 
printre dinți celălalt, privind cu un 
ochi străin liniile de pe schiță. — 
Dar am venit cu un bai... Casa, to
varășe director. Fie-al naibii de 
viață, că n-am liniște cu nevasta.

Directorul îl privi surprins. Cîndva 
fusese în vizită la maistru. Locuia 
într-un bloc nou cu doi plopi foș
nitori sub ferestre, încălzire centrală, 
parchet ca mierea.

— Eu ca eu, nu mă supără, poa’ 
să bată careva și nituri. Dar ne
vasta nu mal doarme. E montat un 
ventilator și vîjîie ca un avion. Ad
ministratorul zice că nu de el de
pinde, că el e om mic. Cică a re
clamat, dar aiurea.

— Și zi, vrei să te muți ?
— Păi... Rău îmi pare de plopi.
— Și cine să vie în loc ?
— De mine depinde ? De spațiu...
— Stai, bre, că nu m-ai. înțeles. 

Dumneata susții să vie altul. Da’ 
ăluia n-o să-i vîjîie ? Cum vine ne
gustoria asta, te-ai gîndit ?

Maistrul se posomorî și se întoar
se către ușă.

— Eu v-am spus, dumneavoastră 
decideți. Nu se poate — nu se 
poate.

— Nu-l asta problema, meștere. 
Casă găsim noi pentru un om ca 
dumneata. Dar să te lipsești de 
plopii ăia pentru că nu știu care 
deștept a avut ideea cu ventilato
rul? Păi ce dracu’, ne lăsăm chiar 
așa, ca babele î

Sună. Apăru secretara..
— Fă-ml te rog legătura cu sfa

tul, la vicepreședinte... Zău, meștere, 
faci injectorul și lași buza în jos 
pentru atîta lucru !

.Vorbi cu sfatul.
— Auzi, 1 se adresă el din nou 

maistrului, tovarășul vice nici nu știa 
de chestia asta. M-a întrebat de ce 
ați tăcut pînă acum. Cică trimite 
mîine o echipă să vă scoată aiu
reala de acolo.

Cînd omul puse 
ti strigă din urmă

— Vezi că ți-al

masă. Ai să mă 
ți l-am mîncat 1

O fată înaltă,
— Mi-ați spus 

răspuns.
— După răspuns... Deci nu mai 

rămîi acolo ?
întrebarea o puse mai mult în vir

tutea inerției. Fuseseră amîndoi de 
acord, încă de la discuția lor tre
cută, la care făcea acum aluzie 
fata, că prezența el acolo nu mai 
avea nici un 
acela stupid, 
tea spune...

Fata lucra 
binat. După absolvirea Politehnicii 
venise de-a dreptul aici. Au dat-o 
la atelierul mecanic. Avea o bună 
pregătire, terminase de altfel insti
tutul pe unul din primele locuri, dar 
îi lipsea rodajul necesar în compor
tarea față de oameni. Cînd era vor
ba de vreo sarcină de producție, așa 
se adresa maistrului sau șefilor de 
echipă de parcă le-ar ii cerut să-i 
facă ei, personal, un serviciu. în
tr-o zi se întîmplă ceea ce 'era oa
recum de presupus : maistrul, prins 
cu alte probleme, nu acordă nici o 
importanță unor cuvinte ale ingi
nerei, rostite sfios. Și neglijă să 
pună în lucru o comandă de mare 
urgență. La ședința operativă, șe
ful secției înghiți 
observațiile. Ajuns 
explodă. Revărsă 
șuvoi de învinuiri 
din care se desprindea că o „fustă' 
n-are ce să caute într-un atelier 
mecanic și că, după părerea lui, ea 
ar trebui să-și caute, dacă nu o altă 
meserie, cel puțin un alt loc de 
muncă.

Incidentul nu rămase fără urmări. 
Oamenii își arătară pe față deza
probarea. Trebui să dea socoteală 
de această ieșire a sa în fața co
mitetului de partid și să ceară scuze 
fetei. Lucrurile părură limpezite. A- 
tunci secretarul de partid îi sugeră 
directorului ideea de a o muta pe 
tînăra ingineră într-o altă secție. 
Pentru un om ca ea, aflat la primii 
pași, faptul acesta ar avea o seri
oasă influență — își susținu secre
tarul pro-punerea. Ar redresa-o mo
ralicește, i-ar arunca plumbul 
aripi. Stați cu ea de vorbă, o 
convingeți.

Așa și făcu directorul. Stătu 
de vorbă. Era o fată inimoasă, 
drăgostită de meseria ei, gata 
lucreze oriunde. Dar din felul tre
murat cum îl rosti pe „oriunde", di
rectorul își dădu seama cît de bine 
intuise situația secretarul.

— Uite răspunsul : să treci la gal
vanizare. Secție nouă, cu perspecti
ve. Ce 
e și o 
rea...

Fata
— Nu, să nu mă înțelegi greșit — 

reluă grăbit directorul. Bănoasă nu 
așa, pentru dumneata personal... 
Mă gîndeam la combinat... Aștep
tăm de aici ceva beneficii. Se însu
fleți : — Notează că e și o muncă 
frumoasă, mai calificată, mai...

— ...feminină, adăugă încet fata, 
gîndindu-se că directorul voia să-i 
adreseze indirect un reproș.

— Doamne ferește ! se apără el 
șl rîse cu bunătate. — Să nu mai 
spui vorba asta, că pe urmă iar dăm 
de bucluc.

autocritic toate 
însă în atelier, 

asupra fetei un 
și cuvinte grele

de 
să

cu

pe 
vă

ea 
în
să

zici, ți-ar plăcea? Să știi că 
treabă bănoasă, galvaniza-

roși.

mîna pe clanță, 
rîzînd :
uitat aluatul pe

— Va să zică dumneata ceri...
— ...reexaminare, tovarășe direc

tor.
— Măl-măi. Grăbit mai ești !
îl privi iscoditor. Tînărul din fața

lui își cîștigase 
faima de a fi unul 
dintre cei 
buni sudori 
combinatului, 
unde trecea 
căruia violetă 

paratului său ieșea luoru sigur și 
trainic. Țevile sudate de el ur
mau să reziste la presiuni ri
dicate — și rezistau. Mai în glumă, 
mai în serios controlorii de calitate 
spuneau că meseria lor ar fi tare 
plicticoasă și sortită pieirii dacă 
ar avea toți ambiția lui. Trăsătura 
aceasta i-o cunoștea și directorul, 
o aprecia, fiindcă îi plăceau oa
menii energici și nu-l supăra mîn- 
dria însoțită de responsabilitatea 
lucrului fără cusur.

De cînd lucra la combinat tînărul 
se prezentase de două ori la exa
men pentru obținerea unei categorii 
mai înalte de încadrare și de tot 
atîtea ori obținuse ceea ce își pu
sese în gînd. A treia oară însă, asta 
se petrecea cu șase luni în urmă, 
el se împiedică în pragul noii 
trepte de încadrare... Se vădi a nu 
avea încă suficient „suflu“. Cuno
ștințele sale teoretice, de tehnolo
gie, nu aveau precizia sudurilor 
sale. Trecu prin clipe grele, hotărî
toare, în fața comisiei. Spre ferici
rea lui însă, el nu părăsi examenul 
cu sentimentul care ar fi putut să-i 
facă mult rău și pentru multă vre
me : „Au umblat să mă încuie". în
țelese, ca un comunist, că viața ri
dica acum alte cerințe în fața oa
menilor, le pretindea un orizont mai 
larg. Și trase de aici concluziile care 
îl priveau.

— Măi, să nu se adune comisia 
pe degeaba. Matematică știi ?

— Ce pot eu să vă spun, tovarășe 
director ? Duminicile 
ieșit din casă. N-am 
ciul de Cupă.

Ambițios mai ești, 
cere directorul. Ți-a priit dușul.

— Dar sudură in plumb știi ? In 
aluminiu ? Autogenă ? Și electrică ? 
Vezi că o să te întrebe I

— Să mă întrebe.
Păi o să te întrebe fii sigur, pe 

neîntrebate n-o să-ți dea categoria 
a șaptea, își spuse directorul. Sem- 
nîndu-i cererea de reexaminare îl 
sfătui :

— Mai recitește Hotărîrea C.C. cu 
tehnica nouă, că voi sudorii aveți 
acolo partea voastră specială... Și 
să nu crezi că o să-ți mai meargă 
așa de ușor cînd ai s-o ceri pe-a 
opta !

Asta însemna exact ceea ce înțe
lese tînărul, ceea ce trebuia să în
țeleagă : încrederea că va trece cu 
bine reexaminarea.

într_aci®văr, exista un post 
BL»? de garderobieră. Cineva care 

să aibă grijă de echipamentul de 
protecție. Ii păru potrivită, cel puțin 
așa, la prima vedere : arăta a fi o 
persoană liniștită, ordonată. După 
gesturi, după îmbrăcăminte.

Ii spuse directorului că avea 
practică, lucrase ca garderobieră 
într-un restaurant, dar că plecase 
de acolo fiindcă localul se închidea 
fîrziu, ea are doi copii de îngrijit, 
și se săturase să audă tot felul de 
propuneri de la oameni cu chef 
care își luau paltonul și pălăria la 
două noaptea. Venise la combinat, 
își făcuse formele, trebuia de ieri să 
intre în serviciu, dar se pare, așa 
auzise, că era vorba să fie altcine
va angajat.

— Cum așa ? Cine ?
— Nu știu cum îl cheamă, tova-

VICTOR VlNTU

eu n-am mai 
văzut nici ma

gîndi cu plă-

(Continuare în pag. IV-a)
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CARLOS ARTURO TRUQUE

Povestirea de mai jos aparține scriitorului columbian Carlos Ar
turo Truque. Evenimentele pe care le descrie se referă la perioada 
1950—1953, cînd într-o serie de regiuni țărănești din Columbia, situate 
la distanțe mari una de alta, au avut loc acțiuni de împotrivire ar
mată din partea populației față de politica guvernului ultrareacționar. 
Deseori aceste acțiuni au luat amploare, creîndu-se detașamente de 
partizani.

Astăzi a fost o zi grea. Nu departe 
de Morichal-grande am încercuit un 
detașament guvernamental, luîndu-l prin 
surprindere. Cinci dintre ai noștri au 
fost uciși, unul răhit.

De obicei, dacă împrejurările per
mit, noi ne sfrîngem morții — așa e 
tradiția detașamentului nostru. Dar as
tăzi n-am avu’ timpul s-o facem, ne-a 
fost teamă cs nu cumva, profitînd 
întuneric, 
"trecoare 
I «tragem 
interesul

Gonim 
înainte de revărsatul zorilor la tabăra 
negrului Aiala. Din detașamentul nos
tru, care număra altădată o sută de 
oameni, nu mai rămăseserăm decît 
douăzeci. Am hotărî» în unanimitate să 
ne raliem partizanilor lu; Aiaia.

Mărșăluim în tăcere, dar sînt convins 
că ne gîndim cu toții la unu1 și ace
lași lucru : la ciocnirea din desișul de 
palmieri, la tovarășii noștri căzuți. Și 
obișnuitele onoruri militare trezesc un 
ecou dureros în sufletele noastre.

E liniște. A amuțit și chitara mun
teanului Rivas, iar Dias nu a mai apu
ca* să îngîne pînă la capă* ultimul 
său bambuce '). Florito a1 nostru e 
rănit ; e aici, în spatele meu, eu îi 
duc calul de căpăstru. E un flăcău plin 
de bărbăție. Cî* a ținu* drumul, nu 
l-am auzi* să scoată un geamăt.

I)' amintești, generale Osorio, cum a 
doua zi după asaltul de la El Encanto, 
după ce am constata* pierderile — 
detașamentul nostru se rărise mult a- 
tunci — m-ai chemat la dumneata :

— Student !
— Ordonați, generale.

de 
se

Ne
în

vreun soldat inamic să 
în sat și să dea alarma.
— lupla deschisă nu e 

nostru. Rănitul e cu noi. 
din răsputeri ca să ajungem

,) Cîntec șl dans popular columbian.

Te-ai oprit oarecum nehotărît în 
fața mea, apoi mi-ai pus mîna pe umăr 
și mi-ai spus :

— Trebuie să-ți vorbesc, student... 
Știi că sîntem zdrobiți ?

— Da, generale, știu.
— Cu atît mai bine, urmă el. Uite 

ce e, vreau ca... îți ordon...
După șovăiala dumitale — știam 

prea bine că nu ești din aceia care 
umblă cu ocolișuri — mi-am închipuit 
că vrei să-mi ceri ceva deosebit de 
greu. Deodată, tonul dumitale de co
mandă se înmuie și auzii o voce obiș
nuită, vocea dumitale de om blajin, 
de țăran — vocea inimii dumitale.

— Ce naiba ? Nu-ți dai seama și 
singur ? Vezi bine că nu prea mă pri
cep să vorbesc... Asta, 
lipsește cultura... Ifi dai și 
Spune-mi, rogu-te, de ce 
Nu-i de tine aici, flăcăule. 
aici ? Nimic. O dată ce s-a 
de toate, salvează-te tu 
Cîndva o să oovestești cîte am avut 
de îndurat.

Nu am plecat atunci, generale, și 
acum mă îndrept împreună cu ceila'ți 
spre răsărit, din ce în ce mai departe, 
în inima nemărginitei, nestatornicei 
cîmpii.

Unde aș fi tos* eu acum, dacă l-aș 
fi părăsit pe ai noștri ? Nu m-am su
pus atunci ordinului dumitale și astăzi 
îți cer iertare. Nu am putut să-l exe
cut, nu am pulul și nu am vrut. Mă 
gîndeam la tovarășii mei, la Florito — 
ce fericit ar fi fost dacă l-aș fi învă
ța’ să citească I 
luptau alături de mine, care nu 
părăsi 
fără să se vaite fără să regrete.

Vedeam fața lată a lui Florito, îl 
auzeam glasul rugător :

— Invață-mă, sfudenfule, haide, în- 
vafă-mă, spunea el mereu.

îi făgăduisem : „O să citești“. Cine 
știe dacă va fi așa, moartea tof umblă 
să mă facă să-mi calc făgăduiala.

Iată-l pe Florito — culcat în șa, cu 
un glonte în piept, Iar eu îi duc calul 
de căpăstru. Tabla aceea de școală, 
pe care o găsise undeva atunci cînd 
am dat asaltul la Las Pedras, fusese 
făcută țăndări. Ce-am mai rîs noi 
bietul Florito cînd a apărut fîrînd 
bla după el.

— Asfa-i pentru student, ca să 
învețe carte, se justifica el.

Din ziua aceea 
gaz, cîf de scurt,

el. Dar astfel de clipe se nimereau 
atîf de rar, încît învățătura lui nu a 
mers mai departe de alfabet și nu iz
butise să citească legat o propoziție 
întreagă.

Și acum, iată-l aici, culcat în șa.
A început să plouă mărunt.
Acum, verdele nesfîrșif al cîmpiei a 

rămas în urmă, au început tufișurile ; 
crengile lor ba se anină de tocul pis
tolului, ba ni se prind de picioare, 
zgîriindu-ne cu spinii lor ascuțiți.

De departe se aude murmurul unei 
ape curgătoare, ne învăluie mirosul 
puternic de pămînt reavăn, ne îmbie 
prospețimea țărmului, a apei, spre care 
se întind boturile cailor care aleargă 
nerăbdători prin iarba umedă.

Poposim în apropierea vadului Vuel- 
ta-redonda ca să adăpăm caii. Ici-colo 
izbucnește flăcăruia unui chibrit, apoi 
răsar în beznă licuricii roșiefici ai ți
gărilor. îl dăm jos de pe cal pe Flo
rito și-l culcăm pe pămînt.

Cineva se apleacă peste rănit și aud 
graiul specific al unui lanero — locui
tor al cîmpiei.

— Precum văd eu, Florito nu se mal

pentru că-mi 
tu seama... 
nu pleci ? 
Ce să faci 
ales praful 
cel puțin.

la toți acei care 
vor 

niciodată lupta și vor cădea

De curînd a avut loc o șezătoare 
literară, urmată de discuții, organi
zată de redacțiile revistelor „Gazeta 
literară“, „Viața Romînească“, „Lu
ceafărul“. La șezătoare au partici
pat oameni ai muncii din numeroase 
întreprinderi din Capitală, printre 
care Uzinele „23 August", „Republi
ca", „Tudor Vladimirescu“, Uzi
nele „Grivița Roșie“, Uzinele „Semă
nătoarea" etc. Participanții la discu
ții, după ce și-au spus părerea des
pre versurile publicate în ultima 
vreme, și-au exprimat dorința ca 
scriitorii să vină mai des în uzine și 
să scrie versuri inspirate din viața 
muncitorilor, să sprijine activitatea 
cercurilor literare.

Premierea artiștilor amatori

Zilele acestea s-au înmînat diplo
me unor formații de teatru, colecti
ve de montaje, recitatori și cititori 
artistici din raionul 1 Mai, partici
pant la faza raională a bienalei de 
teatru „I. L. Caragiale“. Locul I a 
fost obținut de echipa de teatru a 
Uzinelor „Electronica“ cu piesa 
„Fiul secolului“ de I, Kuprianov, de 
echipa de teatru a Spitalului de 
contagioși cu piesa „O noapte furtu
noasă" de I. L. Caragiale, precum și 
de echipa de teatru a Căminului cul
tural Ștefănești cu piesa „Neamuri
le“ de T. Bușecan. ,

Pentru montaje, locul I a fost a- 
cordat colectivului spitalului Colen- 
tina care a prezentat montajul „G. 
Coșbuc“ și colectivului căminului 
cultural Cetatea Voluntărească cu 
montajul „Cîntec pentru partid“.

Concert coral

Corul de elevi al clubului sindica
telor din învățămînt-București, diri
jat de Mircea Radulescu, a susținut 
un concert în sala de spectacole a 
școlii medii nr. 1 „Nicolae Bălcescu".

Amintim cîteva din piesele exe
cutate : „Mulțumim din inimă par
tidului“ de Elly Roman ; „Pace noi 
vrem“ de Tulikov ; „Patriei slavă“ 
de M. Bădulescu ; „Mississippi", cîn
tec al negrilor din S.U.A. ; „Repeti
ție pentru concert“ de Mozart, co
ruri din operele „Aida“, „Cneazul 
Igor“ etc.

pune pe picioare. Deie domnul să nu 
fie așa, dar 
să moară.

îl împing 
un chibrit.

Mă aplec 
și-i văd pieptul plin 
nile fără vlagă. Are

— încă nu, sfudentule... rostește el, 
făcînd o sforțare, după ce deschide 
ochii și mă recunoaște.

îmi dau seama ce vrea să spună. E 
din pricina vorbelor prostești îndru
gate de lanere.

— Ține-fe bine, Florito. N-o să mori 
tu din pricina acestui glonte... Mă 
auzi ?

Nici un răspuns. Chibritul se stinge. 
Mă așez în genunchi și încerc să-i iau 
pulsul.

Cineva se apropie și-mi spune că 
mă cheamă Barrera — comandantul 
care a luat locul generalului Osorio. 
Las mîna lui Florito și-mi urmez ghi
dul care mă conduce la Barrera.

— Stai jos, sfudentule, mă invită el 
cînd intru.

Mă așez lîngă el. Barrera își dă capul

mie mi

furios la

aproape

se pare că frage

o parte și aprind

de tof de 
de sînge 
ochii închiși.

Florito 
și mîi-

Pe Săftescu îl tot vede 
lumea alergînd transpirat 
pe strada 
Lipovei.

— AAișcă,
— Mișcă, 

că. Greu... dar mișcă.
Le spune și el așa, ca 

să se mai consoleze. 
Realitatea este că nu 
prea mișcă. Omul e 
convins că are ghinion.

Nici meșterul Manole 
din poveste n-a avut a- 
tîtea ghinioane. El măcar 
nu pierdea timpul cu 
dărîmatul. „Ce ziua lu
cra, noaptea se surpa..." 
dar se surpa cu de la 
sine putere. E și ăsta un 
avantaj. Săftescu, ce ziua 
lucrează trebuie să surpe 
noaptea tot cu mîinile 
lui... Cu mîinile, adică, 
ale colectivului de con
structori pe care-l con
duce.

Cînd a fost chemat de 
conducerea U.R.C.C. Li
pova, unde este tehni
cian constructor, și i s-a 
spus : „Săftescule, vei 
construi un magazin cu 
autoservire", s-a hotărî! 
să fericească Lipova cu 
cel mai frumos magazin 
cu autoservire. Localul 
exista. Trebuia doar re- 
amenajat. După plan. Era 
vară și era frumos. La 30 
noiembrie trebuia să ter
mine lucrarea.

Săftescu a dărîmat deci 
vechiul acoperiș, a dărî
mat și peretele dinspre 
stradă-, unde urma să a- 
pară o frumoasă vitrină.

A sosit àpoi' pe șantier 
cărămida și... totul a fost 
gata. Au fost gata, qdică, 
sute de locuințe noi în 
regiune, în țară — dar 
te joci cu o reamenaja
re ? Asta-i treabă mai 
complicată. Venise și no
iembrie, dar cînd coope
rativa ,,30 
beneficiara, 
în primire 
autoservire, 
dat din umeri.

— N-am putut. Lipsesc 
din devizul actual o su
medenie de lucruri. Lă- 
safi-l pentru la primăvară.

$i l-au lăsat.
In timpul iernii, con

structorii din București 
lucrau sub rogojină și 
plastic, învățau să toarne 
betonul în ciuda frigului ;

principală a

Săffescu/e ? 
neică, miș-

Decembrie", 
urma să ia 

magazinul cu 
Săftescu a

se înălța noua Grivi/S, 
noul șir de blocuri de 
pe Ștefan cel Mare. Săf
tescu lucra și el la re- 
amenajarea devizului de 
reamenajare. Și iată că 
primăvara a fost întîmpi- 
nată cu un deviz proas
păt și cu un proiect re
făcut. Lipova urma să 
aibă, în sfîrșit, frumosul 
magazin cu autoservire.

Așa că Săftescu a în
ceput să dărîme jumătate 
din acoperișul nou con
struit : fusese greșit pro
iectat. L-au dărîmat și 
l-au făcut din nou. După 
aia a venit rîndul vitri
nei. Au construit-o, era 
tare drăgufă, dar avea
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am folosit fiece 
ca să mă ocup

'Desen de N. Popescu)

un mic defect : borca
nele cu șerbet și cutiile 
cu conserve care erau 
planificate să zîmbească 
la trecători rămineau in
vizibile. Nu puteau să le 
vadă decît cetățenii tre- 
cufi de 1 metri și zece. 
Vitrina era pusă prea sus. 
Săftescu a lost nevoit s-o 
coboare cam cu o jumă
tate de metru.

Dar vitrina n-are nu
mai înălfime, are și lă
țime. Cînd au venit ra
mele metalice, s-a iscat 
o contradicție de nere
zolvat între lățimea lor 
și lățimea vitrinelor. Con-" 
structorii au înjurat, Săf
tescu a declarat că se 
internează în spital, pro
iectul a fost pentru a mia 
oară blestemat și ramele 
au trebuit să fie date la 
modificat. Era cam în 
vremea cînd pe litoral 
se dădeau în folosință 
numeroase camere noi.

In schimb, însă, Săfte
scu sărbătorea o mare 
victorie : la uși. Ușile au 
ieșit de minune. Spre 
deosebire de rame, și 
lățimea și înălțimea lor 
parcă erau luate cu mi- 
crometrul. Dar cînd să 
fie montate în tocuri,, nu 
puteau să se deschidă. 
In drumul lor stătea în
fipt un stîlp de susținere. 
Lucru ciudat, Săftescu 
nu-l văzuse pînă atunci. 
Ghinion I Stîlpul a tre-

buit să fie dărîmat și 
mutat ceva mai încolo.

Cînd, în sfîrșit, ușile 
s-au deschis și toată 
lumea a sărbătorit ferici
tul eveniment, construc
torii au intrat înăuntru, 
nevenindu-le să creadă 
că au terminat. Tencuiala 
proaspătă aștepta să fie 
îmbrăcată în culoarea 
prevăzută în proiect. Zu
gravii se pregăteau să-și 
pună în funcfie pompele.

— Stați I a strigat Săf
tescu.

— Las-o, nene — au 
sărit cu toții ca arși. 
Chiar dacă o fi greșit 
proiectul culoarea, freacă 
de la noi. Măcar aici să 
rămînă nemodifîcat.

Dar nu culoarea o 
greșise proiectul,
culoare,' chiar sub ten
cuială, în zid, ar fi tre
buit să se alle niște ba
nale tuburi electrice. 
Fără ele, frumoasele lu
stre care așteptau să fie 
montate nu s-ar fi putut 
aprinde niciodată.

Și iar s-au apucat zi
darii să spargă.;.

Remarcabila construc
ție nu a fost terminată 
nici pînă în zilele noa
stre. Cît privește pe Săf
tescu, marele ghinionist, 
a aiuns în asemenea hal 
încît „suporterii" săi 
au hotărît să-l răzbune. 
Cum ? Foarte simplu. 
Dacă ■zidurile'-meșterului 

. Manole«.se .surpau- noap
tea .singure,.»zidurile lui 
Săftescu Ghinion se sur
pau din cauza proiectan
tului. „Puneți mîna pe 
el" — au strigat.insetați 
răzbunătorii. A. irosit bani 
din avutul obștesc I A 
făcut proiectul de mîn- 
tuială I Un încurcă lume. 
Să plătească pagubele I 
Puneți mîna pe el I" 
Auzindu-i, constructorul 
Ghinion a lăcrimat.

— Lăsați, acum nu mai 
are nici o importanță.

Suflet nobil. Pe toate 
le-a uitat.

Dar „suporterii” nu 
s-au lăsat. Au căutat do
sarul proiectului. Pentru 
ultima oară, Săftescu a 
avut ghinion. Pe dosar 
scria negru pe alb „Pro
iect — autoservire — Li
pova. Autor : Ion Săf
tescu",

P. DINESCU
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pe spate. Se uită probabil în sus — 
așa face el întotdeauna cînd trebuie 
să-și adune gîndurile.

— Mi se sfîșie inima, începe el, 
cînd văd ce-au făcut cu Florito, nu mai 
vorbesc de ceilalți... Nu trebuie să 
mai rămîi cu noi... într-o bună zi, cum 
spunea răposatul general Osorio — 
fie-i țărîna ușoară — au să te împuș
te și ai să-ți dai sufletul undeva în 
pădure, sau o să te punem pe cal, ca 
pe Florito... Pentru ceilalți, e totuna. 
La ce să mai trăiască, nu mai au ni
mic ; tî'harii ăștia le-au luat totul. 
Uite, să ne gîndim chiar la Osorio 
care nu mai e printre noi... La ce-i 
mai trebuia lui viața, fără băiat și fără 
băfrîna lui ? Fiecare dintre noi e ca 
o frunză uscată — îl smulge vîntul de 
pe ramură și nu mai vede el copacul. 
Ție însă nu ți-au făcut nimic. Se joacă 
flăcăul de-a războiul, ca să-și treacă 

i te-ai jucat 
te oprești, 
bani, fie- 
poți ajun

timpul. Mi se pare mie că I 
de ajuns, că ar fi timpul să I 
Vrei ? Uite, am sfrîns ceva 
care a dat ce-a avut, ca să 
ge pînă acasă. Ce zici ?

Apoi, cu glasul scăzut, 
trist :

— Cînd o să ajungi acasă, 
brățișezi pe bătrînica 
noi te-am trimis. Auzi

Nu sînt în stare să 
aud. Privesc cum se 
țigării pe care o fumează Barrera. De 
la șold la gură, de la gură 'a sold. 
Cînd trage în piept, luminița e mult 
mai outernică și-i deslușesc trăsăturile 
feței, conturul nasului acvilin.

Ce frumos e chipul generalului 8ar- 
rera I în întuneric, abia îi ghicesc tră
săturile, dar I le completez în gînd : 
un păr bogat și rebel deasupra frunții 
brăzdate la mijloc de trei cule 
verticale ; aceleași cute adînci. 
la colțurile gurii.

Mă gîndesc la mîinile lui — 
tremură niciodată cînd apasă pe *ră- 
gaci, țin arma vîrtos. Mă gîndesc la 
alte mîini, la fel ca acestea, ia alte 
chipuri tot atît de frumoase și de mîn- 
dre pe care le-am văzut alături de 
mine în luptă și mă pomenesc aproape 
strigînd:

adaugă

s-o îm- 
spui căta, să-i 

?
vorbesc. Ascult, 
mișcă luminița

adînci,
amare.

ele nu

— Nu 1... Orice s-ar întîmpla, merg 
cu voi.

Barrera se ridică de la locul lui. Ii 
simt aproape de tot răsuflarea fier
binte.

— Lasă prostiile. Ascultă-ne pe noi. 
Cîmpia nu-i de tine, băiatule. Ea te 
atrage, te ademenește ca o femeie, te 
vrăjește și nu-ți mai dă drumul, chiar 
dacă ai vrea mai fîrziu să te smulgi 
de lînga ea.

— Ba nu, ba nu, merg și eu la Aiala. 
împreună cu toți ceilalți — nu mă 
las eu.

— Bine, sfudenfule, treaba fa... în 
orice caz...

Cred că a dat din mînă și s-a sculat 
fără să termine fraza. Peste cîteva clipe, 
a răsunat o comandă scurtă și am por
nit iar la drum.

L-am urcat din nou pe rănit în șa. 
Caii se frămîntă pe loc. Imediat după 
aceea, urmează plescăitul apei tulbu
rate.

Dincolo de rîu, începe teritoriul lui 
Aiala. Speram să fim înfîmpinați de 
patrulele lui. Doar îi trimisesem dina
inte un om de legătură, pentru a sta
bili un contact. Patrulele stau probabil 
la pîndă, să audă tropotul cailor noștri. 
Se spune că Aiala aude pasul unui cal 
de la o depărtare de zece mile. Cîm
pia întinsă, înșelătoare, este elementul 
lui. Negrul o cunoaște și apără fie
care palmă a ei. Nimeni nu poate face 
un pas aici, fără voia lui.

Cineva îmi șoptește la ureche.
— Aud niște tropote. Tu nu?
Eu nu aud nimic. îmi încordez auzul

— nimic.
— Nu aud 

șoaptă.
— Se aud perfect — mă asigură ve

cinul.
Mi s-a întîmplat de multe ori în 

viață să-mi fie teamă. Acum, mi-era 
groază să mă gîndesc că aș putea să 
mor înainte de revărsatul zorilor și să 
nu mai văd minunea din fiecare zi
— primele raze ale soarelui. String în 
mînă oțelul rece al armei și repet, de 
asta dată serios, gluma pe care obiș-

răspund eu, fot în

(Continuare în pag Va)
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Elementele spațiale
fäs«o tehnică nouă în construcții

sau trei

Se scufundă cu 20 cm pe an
din jud-Complexul turistic Borșa

spațiale 
se apli-

rit-

înaintat, 
experienței 
se trece la 
de elemen-

Victimă a 
războaielor 

lui Napoleon
altele prin tur- 

toate

ajungîn- 
care cu- 
complet. 
cum se 

în

eceBitatea executării clădirl-
[vSlor de locuit, obiectivelor in

dustriale, agricole și social-cultura- 
le într-un timp scurt și la un preț 
de cost redus determină pe con
structori eă aplice metode de lucru 
tot mai avansate, apropiate de cele 
folosite în industrie. Utilizarea pe 
scară largă a prefabricatelor per
mite ca o parte însemnată din mun
ca necesară pentru realizarea con
strucțiilor să fie efectuată în între
prinderi specializate. In felul aces
ta, munca pe șantier se reduce din 
ce în ce mal mult la montarea ele
mentelor prefabricate executate în 
4imp scurt și la un nivel calitativ 
ridicat.

In construcția de locuințe o am
ploare cresoîndă o iau construc
țiile din panouri mari, la care pe
reții și planșeele camerelor se e- 
xecută din elemente prefabricate. 
Odată cu perfecționarea procedee
lor de execuție în fabrică și de mon
tare pe șantier, gradul de finisare 
a elemente'or devine și el tot mal 
ridicat. Există tendința ca pereții ex
teriori să aibă finisajul complet e- 
xecutat, Iot ramele ferestrelor și 
chiar cercevelele, geamurile să fie 
montate în fabrică. O parte însem
nată a finisajelor interioare și a lu
crărilor de instalații sanitare, de 
încălzire și electrice rămîn a se e- 
fectua însă pe șantier, ceea ce li
mitează posibilitățile de reducere a 
duratei de execuție a lucrărilor, de 
creștere a productivității muncii la 
executarea finisajelor.

Realizarea unul salt calitativ în 
Construcția de locuințe o asigură fo
losirea așa-numitelor „elemente 
spațiale“, reprezentînd cabine care 
■cuprind una sau mai multe came
re. Acestea se confecționează în 
fabrică și ee montează pe șantier, 
fiind necesar numai un volum re
dus de lucrări pentru îmbinarea o- 
lementelor. Se ajunge astfel ca 
80—90 la sută din lucrări să se exe
cute la fabrică, iar tehnologia de 
construcție a clădirilor se apropie 
de cea a fabricării vagoanelor și 
iautobuzelor.

începutul aplicării noului sistem 
'de construcție l-au făcut construc
torii sovietici : la clădirile din pa
nourile mari s-au folosit pentru ca
merele de baie cabine confecționate 
în fabrică, avînd obiectele sanitare 
montate și finisajele executate. A- 
vantajele oferite "de acest sistem și 
generalizarea lui rapidă au dus la 
eoluția de a se executa clădiri în
tregi numai din „cabine". în scurt 
timp, numeroase colective de spe
cialiști din Moscova, Leningrad, Kiev 
Minsk, regiunea Vladivostok etc. au 
trecut, la construirea. în diferite va
riante a clădirilor cu elemente spa
țiale. S-au realizat dispozitive pen
tru confecționarea mecanizată a, er . 
lementelor. spațiale; 'și s-au montat 
clădiri 
aceste 
zentau 
ții, ele 
le din 
camere 
plete executate fie din beton obiș
nuit, greu, fie din betoane ușoare. 
„Cutiile“, reprezentînd elementele 
spațiale, e-au executat prin îmbi
narea unor panouri prefabricate de

dimensiuni mari, lai 
narea betonului monolit. în 
cazurile s-a urmărit însă ca gradul 
de finisare exterioară și mai ales 
interioară să fis cît mai

Anul acesta, pe baza 
acumulate, la Moscova 
experimentarea unui tip 
te spațiale executate, prin ansam- 
blarea de panouri și' a altui tip la 
caro „cutiile" se execută din beton 
monolit. Proiectanții preconizează 
să folosească la construirea clădi
rilor trei tipuri universale de ele
mente. Primul tip constă din două 
camere, al doilea dintr-o cameră, 
bucătărie, baie, iar al treilea se 
compune dintr-o cameră, antreu și 
o porțiune din casa ecării. Prin com
binarea acestor trei tipuri de ele
mente se pot realiza apartamente 
confortabile din una, două 
camere.

La fabrică, elementele 
sîn-t zugrăvite exterior sau 
că alte finisaje, ca, de exemplu, pla
caje ceramice, se montează în în-

89tîmplăria șl geamurile, 
toate vopsitoriile, lucrările

experimentale folosindu-se 
elemente. Noile clădiri pre- 
o mare diversitate de solu- 
cupiinzînd elemente spația- 
una, două sau mai multe 
pînă la apartamente corn-

tregime 
execută 
de aplicare a tapetelor sau zugră
velilor interioare, se montează par
doselile, se execută toate lucrările 
de instalație necesare, inclusiv mon
tarea obiectelor sanitare. Bucătăria 
este amenajată în întregime, mon- 
tîndu-se — în afară de chiuvetă — 
dulapuri în perete, sobe de bucă
tărie cu gaze, etc. : de asemenea, 
tot la fabrică sînt executate și in
stalațiile necesare pentru aparatele 
telefonice și de televiziune. Specia
liștii apreciază că durata execută
rii clădirilor de locuit cu parter șl 
patru etaje, fundațiile fiind executa
te dinainte, va fi de numai 10—15 
zile. In ce privește prețul de cost, 
se consideră că acesta va putea fi 
redus cu pînă la 30 la sută față de 
cel al clădirilor din panouri mari 
care, la rîndul lor, sînt mal ieftine 
decîț cele executate cu metode tra
diționale.

în R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană și în țara noastră, noul sis
tem de execuție a ; clădirilor de lo
cuit a intrat în preocupările con
structorilor. Cu 2—3 .ani. înr urmă, co
lective de cercetători științifici din 
institutul nostru, proiectanți de la In
stitutul „Proiect-București" și ingi
neri de pe șantierele de lo
cuințe din Onești au început să 
aprofundeze această problemă pen
tru a găsi diferite soluții de 
construire a unor clădiri din ele-

mente spațiale în condițiile țării 
noastre. Pe baza studiilor întocmite 
s-au elaborat patru variante de ti
puri de elemente spațiale, pornln- 
du-se de la elemente mai mici — 
o cameră de locuit, sau grupul bale, 
bucătărie, vestibul — și ' 
du-se la elemente spațiale 
prind cite un apartament 
Pentru clarificarea felului 
comportă elementele spațiale 
timpul transportului, montajului șl la 
solicitările la care ele vor fi supuse 
după darea în folosință a clădirilor, 
Institutul de cercetări pentru con
strucții șl economia construcțiilor a 
supus la diferite încercări trei mo
dele la scară redusă. In laborato
rul de încercări pe modele din in
stitut, micile modele executate din 
sticlă organică (plexiglas) sînt su
puse, cu ajutorul unor dispozitive 
speciale, la diferite încercări în con
diții cît mai apropiate de cele în- 
tîlnite la construcția reală. Deforma- 
țiile care apar sînt determinate cu 
aparate de mare sensibilitate, între 
care se numără diapozitive electro
nice și mecanice. Datele obținute 
eînt folosite pentru precizarea oo- 
recțiilor care, eventual, trebuie a- 
duse structurii elementelor pentru a 
le mări rezistența ; totodată, s-au 
început șl încercări la scară natu
rală a unora dintre aceste „cutii". 
Paralel cu continuarea încercărilor 
pe elemente separate va fi nece
sar să se experimenteze de aseme
nea întreaga tehnologie a execu
tării elementelor spațiale și a clă
dirilor, în condiții similare celor care 
vor apare la execuția în serie mare. 
Acum se pregătesc lucrările pentru 
executarea 
mentale cu 
Concluziile 
se verifice 
conomică a soluțiilor adoptate și 
pe această bază să fie perfecționate 
construcția și tehnologia de exe
cuție. Firește, în acest domeniu pu
țin explorat pînă acum se fac încă 
primii pași și va mai fi nevoie de 
timp pentru a se efectua cercetări
le și experimentările necesare în a- 
plicarea noului sistem.

Munca susținută a colectivelor de 
cercetători, proiectanți și construc
tori de pe șantiere creează condițiile 
ca noul sistem de construcție, care 
reprezintă „săgeata“ cea mai înain
tată în tehnica executării clădirilor 
de locuit, să fie aplicat și extins în 
vederea grăbirii ritmului de execu
ție, reducerii prețului de cost și îm
bunătățirii calității lucrărilor 
construcții.

Ing. DAN DUMITRESCU 
director adjunct științific, 

Institutul de cercetări în construcții 
și economia construcțiilor

primei clădiri experi- 
parter și două etajo. 

vor da posibilitatea să 
eficacitatea tehnico-e-

de

Pe plaiuri maramureșene

(Urmare din pag. IlI-a)

Complexul turistic 
Borșa este situat la 
poalele impresionantu
lui masiv al munților 
Rodnei, în apropiere de 
pasul Prislop și de vîr- 
ful Petrosu (2305 m), la 
o altitudine de 730 de 
metri. Climatul stațiunii 
este subalpin, iar tem
peratura variază între 
— 8°C iarna și + 20°C 
vara. Așezată într-o re
giune de o rară frumu
sețe peisagistică, cu aer 
bogat în ozon, Borșa 
constituie un punct de 
atracție pentru iubitorii 
turismului. Construcțiile 
existente, cu o capaci
tate de 240 de locuri, 
asigură condiții optime 
de cazare (încălzire cen
trală, apă curentă etc.), 
în tot timpul anului 
funcționează o cantină 
și un bufet bine apro
vizionate. Transportul 
de la gara Borșa la 
complexul turistic (14 
km) se face cu autobu
zele.

La nord de Baia 
Mare, la numai 28 de 
kilometri de oraș, pe un 
podiș străjuit de seme
țele vîrfuri ale munților 
Gutîi, se află un alt 
punct turistic mult a- 
predat de vizitatori — 
cabana Izvoarele (850 m 
alt.). Și aici climatul 
este subalpin. Stațiunea 
asigură cazarea confor
tabilă a 220 de persoa
ne. în tot timpul anu
lui stau la dispoziția

LA

oaspeților 
un bufet 
vizionate. De la „Izvoa
rele" se pot organiza 
excursii în locuri deo
sebit de frumoase ca 
vîrfurile Igniș și Gutîi, 
Creasta Cocoșului, Che
ile Tătarului etc. Pen
tru a ajunge la cabană 
puteți pleca din Baia 
Mare cu autobuzul pînă 
la Valea Neagră și de 
aci pe jos (9 km) pînă 
la „Izvoarele", sau din 
Sighet (38 km) cu tre
nul forestier.

Un alt punct turistic 
maramureșan, deosebit 
de atrăgător, este com
plexul de la Mogoșa. 
Așezat pe malurile la
cului Bodi, la poalele 
vîrfului Mogoșa (760 m 
alt.), complexul turistic 
oferă vizitatorilor posi
bilități pentru practica
rea sporturilor alpine 
și, în același timp, a 
sporturilor nautice, la
cul fiind amenajat în 
acest scop. Capacitatea 
de cazare este de 80 de 
locuri. In sezonul de 
vară funcționează o 
cantină, iar în tot 
cursul anului un bufet 
bine aprovizionat. La 
Mogoșa se ajunge din 
Baia Sprie (8 km) cu 
mașina sau pe cărări tu
ristice.

La altitudinea de 1400 
de metri, îmbrățișată 
de munții Rodnei, în 
mijlocul unui peisaj de

o cantină și 
bine apro-

o 'Inedită frumusețe, se 
află cabana Puzdra, mi
nunat loc de odihnă și 
recreație. Cabana, pre
văzută cu un bufet, asi
gură cazarea a 30 de 
persoane. De la gara 
C.F.R. Borșa, se ajunge 
aci pe un traseu turis
tic marcat (22 km).

Cunbscută și aprecia
tă în țară și peste ho
tare este stațiunea bal
neoclimaterică Cărbu
nar, așezată în sv.d-ves- 
tul orașului Baia Mare, 
la 18 km. Apele mine
rale, bogate în calciu șl 
iod, sînt indicate în tra
tarea reumatismului, a 
bolilor stomacale șl gi
necologice. Capacitatea 
stațiunii este de 80 de 
locuri. în timpul sezo
nului funcționează o 
cantină și un bufet. Din 
Baia Mare se ajunge în 
stațiune cu autobuzele.

Dacă adăugăm la toa
te acestea cabana Agriș, 
cunoscutele băi de la 
Dănești, Puturoasa etc., 
considerăm că, pe scurt, 
am făcut o trecere în 
revistă a celor mai im
portante puncte turis
tice de mare atracție 
existente î 
Maramureș, 
călătorul pasionat va 
colinda în lung și în lat 
drumurile și potecile 
Oașului ori Rodnei din 
dorința de a întîlni și 
alte frumuseți turistice.

în regiunea 
. Desigur,

director. O singură dată l-am

Da' ce, e bărbat ? 
chestie, cugetă muca- 
Dacă o citești într-un

Inginerii din Siberia au propus un dispozitiv 
nou cu ajutorul căruia cartofii scoși din pămînt 
pot fi culeși rapid și eficient. Dispozitivul, care sea
mănă cu două brăzdare obișnuite culcate, are în 
spate un grătar special. El ridică cu ușurință stra
tul afinat de pămînt cu tuberculele șl îl împinge 
în dispozitivul de curățare. In acest timp, grătaru
lui i se imprimă o mișcare oscilatorie și cea mai 
mare parte a pămîntulul este înlăturată.

Cu ajutorul „brăzdatului oscilator“, cartofii pot fi 
culeși de o mașină care dezvoltă o viteză de 5—6 
km pe oră. Rezistența la tracțiune nu este mare și 
în acest scop pot fi folosite tractoare medii și mici. 
„Brăzdarul oscilator" poate fi folosit în orice con
diții de sol șl de climă.

Un vechi cartier industrial 
estul capitalei japoneze se scufundă 
încetul cu încetul, fiind din 
mai expus inundafiilor și 
fluxuri. In acest cartier, care se în
tinde pe 35 km patrafi, trăiesc și lu
crează In timpul zilei aproximativ 
1,000.000 de oameni.

Cartierul și-a cobortf nivelul cu J

ce în ce 
marilor

Isforia chibritului...
La 18 mai s-a deschis la Mu

zeul tutunului din Paris o expo
ziție a cutiilor de chibrituri. Pri
vind diferitele panouri ale a- 
cestei expoziții, vizitatorii pot re
constitui istoria chibritului.

Omenirea a trebuit să aștepte 
sosirea secolului al XIX-lea pen
tru a găsi mijlocul de a obține 
focul prin frecarea chibriturilor 
și nu prin folosirea pietrelor. In
ventarea și perfecționarea chibri
tului chimic în starea lui actuală 
au avut loc între 1805 și 1831.

Cea mai veche cutie de chibri
turi pe care o cunoaștem este din 
1830 și poartă numele farmacis
tului englez Walker.

în 1832 au început să se vîndă 
la Paris chibrituri „pirogene". 
Cea mai veche dintre aceste cu
tii de chibrituri a fost păstrată 
de Biblioteca Națională din Pa
ris.

B. LAURENTIU

Rasism și obscurantism
Ziarul „Liberation“ relatează că 

un judecător din Cleveland, cu nu
mele de Leonard S. Frost, s-a opus 
înfierii de către o familie (soțul a- 
merican iar soția japoneză) a unei 
fetițe în vîrstă de doi ani.
■ Pronunțîndu-se împotriva adoptă
rii, ei a susținut că fetița avînd o 
mamă de altă rasă va întîmplna 
greutăți în viață.

De curînd, o 
fetită care locuia 
la Sebadelhe, lo
calitate din nor
dul Portugaliei, a 
fost grav rănită 
de o grenadă din 
perioada ocupării 
Portugaliei de 
către trupele lui 
Napoleon.

Părinții fetitei 
crezind că gre
nada nu mai este 
periculoasă, au 
folosit-o la fixa
rea unei oale în 
sobă. Grenada a 
explodat, iar schi
jele au rănit fe
tita care se afla 
în apropiere,

metri 1n decurs de 40 de ani. în pre
zent, acest fenomen continuă cu 
mul de 20 de centimetri pe an.

în mod obișnuit cartierul se 
sește sub nivelul mării și este 

la fiecare taifun 
devine catastro-

răsif de locuitorii săi 
sau flux cînd situajia 
fală.

Geologii atribuie acest fenomen 
pompării excesive a apelor subterane 
de către cele 130 de uzine situate 
prin partea locului.

Suleim Aii Nashnusch, un tînăr 
uriaș în vîrstă de 19 ani din Tri- 
politania, a fost operat la Roma 
pentru a i se opri creșterea a- 
tunci cînd a atins înălțimea de 
2,47 m. La vîrsta de 15 ani ajun
sese la o înălțime de aproxima-, 
tiv 2 m.

Printre bolile speci
fice sezonului cald sînt 
febra tifoidă sau para- 
țifoidă, toxiinfecțiile a- 
limentare, dizenteria ca 
și diferitele tulburări 
acute intestinàle (dia
ree) produse de microbi 
sau virusuri.

Caracteristic pentru 
aceste boli este că ele 
se manifestă cu febră, 
unele de durată mai 
lungă, cum ar fi febra 
tifoidă sau paratifoidă, 
a căror evoluție ține 
cîteva săptămîni și 
este însoțită de variate 
simptome ; altele, ca 
dizenteria, toxiinfecțiile 
alimentare, enteroviro- 
zele, au ca simptom 
principal scaunele 
reice frecvente și 
manifestări legate 
tubul digestiv.

Așa-zisa diaree 
yară a copiilor mici 
și diferitele enterite
vară ale adultilor. al
tădată de cauză necu
noscută sau atribuite 
unui exces de alimente 
crude, s-au dovedit as
tăzi a fi în mare parte 
tot de origine micro- 
biană sau virotică. Pre
venirea acestor boli 
din sezonul cald este 
posibilă și la îndemîna 
fiecăruia. Măsurile sînt 
pe cît de variate pe a- 
tît de simple ; toate au 
ca scop principal să 
împiedice pătrunderea 
germenilor respectivi 
în organism.

în acest scop, o 
deosebită trebuie 
dată pășțrării și 
sumării igienice a 
ritelor alimente,
trarea alimentelor tre
buie făcută la o tem
peratură potrivită (adi
că la rece) și ferită de 
orice posibilități de 
contact cu muștele sau 
rozătoarele. în acest 
scop, atît înainte de 
preparare cît și după 
aceea vom menține a- 
Umentele numai în 
(rase perfect acoperite.

Multă atenție tre
buie în special pentru 
Alimentele care se con-

dia- 
alte 

de

de 
ca 
de

grijă 
acor- 
con- 
dife- 
Păs-

sumă fără prelucrare 
termică, cum ar fi pîi
nea, care trebuie și ea 
tinută la adăpost de 
praf sau de muște, iar 
zarzavaturile, legumele 
și fructele, care ocupă 
un loc 
tant în 
mului, 
înainte 
cu multă grijă, de pre
ferință sub un jet 
ternie de apă de la 
binet.

Un lucru ce pare 
însemnat, dar care 
totuși o valoare deo
sebită este felul cum 
transportăm diferitele 
alimente de la piață 
către casă. Este o mare

atît de impor- 
alimentatia o- 

vor fi. spălate 
de consumam

pu- 
rn-

ne- 
are

Sfatul medicului

greșeală ca pîinea să 
fie pusă în contact di
rect cu legumele, fruc
tele sau carnea. Mi
crobii ce se pot găsi pe 
acestea din urmă, pro
venind din pămînt sau 
din manipulare, se 
vor distruge în timpul 
gătitului, prin procesul 
de prelucrare la foc 
(fierbere, prăjit) sau 
prin spălare, în schimb 
pîinea va păstra pe ea 
microbii respectivi care 
s-au depus prin atin
gerea cu celelalte ali
mente;

La fel de important 
este ca seîndura pe ca
re tăiem carnea să nu 
fie folosită și pentru 
tăierea pîinii sau a di
feritelor 
care se 
(ceapă, 
etc.).

Spălatul obligator pje 
mîini înainte de masă, 
fie că e vorba de me
sele principale sau de 
diferitele gustări între 
mese, este o măsură de 
primă valoare pentru 
prevenirea bolilor con
tagioase. Numai astfel 
se îndepărtează nume
roșii microbi depuși pe 
piele în diferite împre-

zarzavaturi 
mănîncă crude 
ridichi, roșii

j urări în cursul unei 
zile.

Vom fi de asemenea 
atenți la copiii care au 
tentația să ducă mîna 
la gură, dezvățîndu-i 
de această obișnuință 
neigienică printr-o edu
cație atentă făcută cu 
răbdare.

Lupta împotriva muș
telor, principal cărăuș 
al bolilor transmisibile, 
trebuie să înceapă în
săși de la grija de a 
nu le oferi posibilități 
de hrană și de înmul
țire. Aceasta înseamnă 
depozitarea igienică a 
gunoaielor și reziduuri
lor alimentare în reci
piente perfect acoperite. 
Orice grămăjoară de 
resturi alimentare, hîr- 
tii în care au fost în
velite acestea ere. 
îndepărtate la 
constituie un 1 
prielnic pentru 
muștelor. în plus, este 
bine să folosim perio
dic pulverizări cu sub
stanțe insecticide, atît 
în încăperi cît și peste 
lăzile de gunoaie.

Se va consuma apă 
numai din sursele cu
noscute ca potabile ; 
fîntînile neigienice tre
buie asanate cu promp
titudine și întreținute 
în continuare astfel în
eît să nu fie posibilă 
contaminarea lor prin 
ape murdare de scurge
re. praf etc.

Scăldatul în bălți sau 
alte ape stătătoare cu 
posibilități 
rire prin 
haznalelor 
totdeauna 
îmbolnăvire.

Unele din 
zonului cald, 
febra tifoidă 
mielita, pot fi prevenite 
prin vaccinare ; res
pectarea în plus a mă
surilor de igienă ne a- 
sigură apărarea și față 
de celelalte 
gioase 
cald.

răspuns. Ba nu, 
veniți și mîine. 
cinci minute la

din birou el for-

. ne- 
timp 
teren 
v.iata

de murdă- 
vecinătatea 

etc. prezintă 
riscuri de

se- 
sînt

bolile 
cum 

sau polio-

ale
boli conta- 

sezonului

Dr.
SÄNDULESCU

MARINA

rășe 
văzut.

— „L-am“ î 
E și asta o 

lit directorul,
foileton zici că a inventat-o autorul.

— Trebuie să fie o neînțelegere. 
Veniți mîine după 
n-are rost să mai 
Luați loc pentru 
secretariat.

Cînd femeia ieși
mă numărul administrativului.

— Alo... Da, eu sînt. Spune, ai 
găsit pe cineva pentru poetul ăla de 
garderobieră ? Da î Și cum e omul. 
Cum ?... Capabil și de nădejde ? 
Bravo. Dar cu sănătatea cum stă ? 
Bine, uită-te în fișa medicală... Așa, 
sănătos tun cairo va să zică ? Are 
toate calitățile... Nu, nimic, aveam 
doar o mică întrebare : nu te-ai gîn- 
dit că un bărbat sănătos tun, capa
bil și de nădejde, și-ar putea găsi o 
treabă mai bună într-un combinat 
ca al nostru ? Spune, n-ai vrea să 
mergi diseară la teatru ?... Nu glu
mesc : poate ai să bagi de seamă 
cam cine stă la garderobă. Bine, 
bine. A fost la dumneata o tovară
șă. Corespunde ?... Păi atunci cred 
că poate să vină de mîine la 
treabă.

Iși făcu apariția un tinerel cu o 
față plăcută, copilărească. Ochii îl 
străluceau de mînie.

— M-a înjurat 1 răcni.
Directorul nu păru surprins. 11 în

trebă calm :
— De ce te-a înjurat ?
Dar tinerelul nu pricepu că era 

chestionat asupra cauzei și răspun
se pe un ton sumbru :

— Urît de tot. De Adam m-a 
înjurat.

— Și de asta nu mai poți tu 1
Băiatul trase adînc aer în piept șl 

dezlănțui ofensiva.
— Știu eu, dumneavoastră vreți 

să mă împăcați. Dar eu nu mă îm
pac. Ce, dacă el e inginer poate să 
mă înjure pe mine ? Eu sînt șef de 
echipă. Am prestigiul meu. Acuma 
oamenii ce-o să mai spună după ce 
au văzut că vine oricine peste mine 
la locul de muncă, mă calcă în pi
cioare și mă face albie de porci 1 Să 
înjure pe cine a mai înjurat, nu pe 
mine. Eu atîta am venit să vă spun, 
ca să știți : îl aduc în fața comisiei 
de litigii. Acolo îl aduc. Să vedem: 
mă mai înjură șl acolo ?

Lucrurile stăteau în realitate oare
cum altfel ; așa cum le știa direa-

berare, într-o magherniță nenorocită, 
că fabrică chimică nu pot să-i spun, 
în București. Pe lîngă Obor. Lucram 
într-o secție cu clor. Un sfert de oră 
nu rezistai înăuntru. Alergam cînd 
afară, cînd înăuntru. Aveam noi 
protecția muncii ? Burlane de aeri
sire ? Draci. N-aveam nici pîine. Șl 
uite, de un întîi mai celula noastră

o 
să 
să 
lui 
un

răspunderile erau mari.

nu presare cîțiva Adami 
neglijența unora. Nu rosti 
nume. Dar burlanul se afla 
locului de muncă al tînăru-

de 
ob- 

gru- 
era

de partid hotărăște să facem 
pavoazare strașnică în fabrică, 
știe patronul că nu mai merge 
mai facă ce făcea pe vremea 
Antonescu. Am adus în secție
portret mare și frumos al lui Marx. 
Și ce crezi ? După trei zile nu se 
mai recunoștea nimic din tablou : 
mîncase clorul toată cerneala.

Tinerelul rămase tăcut. Abia în
tr-un tîrziu spuse :

— Păi așa, de vorbă bună, cine 
nu înțelege ? Așa să-mi fi spus, și 
nu dă-i și arde-1 au înjurături. Că 
nu era cine știe ce să desfund un 
burlan... Să nu înțeleg eu, ca șef de 
echipă, cum devine cazul ? Și acuma 
vă spun : bună ziua.

Se ivi 
Trecuse

Afară

din nou în prag secretara, 
de cinci.
nu mal aștepta nimeni.

...biofizicienii univer
sității din Moscova au 
Inventat un aparat elec
tronic bazat pe caracte
ristica meduzelor „de a 
auzi" infrasunetele care 
preced furtunile ? Apara
tul se compune dintr-un 
microfon, un dispozitiv 
de rezonanță șl un am
plificator. El prevede cu 
cincisprezece ore înainte 
furtunile pe mare,

...în Sicilia, scoțianul 
Maxwell Taylor a întîl- 
nlt mulți oameni care 
cred că Italia mal este 
încă un regat, că Ger
mania a cîștigat războiul, 
că America e o insulă 
situată undeva pe lîngă 
coastele britanice, iar 
Winston Churchill — un 
soi de pătlăgele roșii 
mai bun decît solurile 
locale ? — „Toate aceste 
noțiuni greșite — scrie 
el — nu au nimic sur
prinzător : oamenii aceș
tia nu cunosc nici slova 
scrisă, nici cea tipărită”.

...duelul cu sabia mal

este încă practicat în 422 
asociații studențești vest- 
germane care au în total 
20.000 membri ?
' ...belgienii sînt cei mal 
mari băutori de bere din 
lumea întreagă ? Potrivit 
datelor extrase dintr-un 
raport al asociației bera
rilor britanici, belgienii 
consumă anual în medie 
129,8 litri de bere, depă- 
șindu-i pe australieni care 
consumă 112,6 litri și pe 
vest-germani menționați 
în raport cu 101,2 litri.

...un timbru poștal de 
2 cenți, reprezentînd un 
tren cu roțilo în aer și 
scos cu ocazia expoziției 
pan-americane din 1901, 
a îost vîndut la o licita
ție unui colecționar ano
nim cu suma de 5.200 
dolari ?

...un industriaș japonez 
a anunțat fabricarea ce
lui mai mic receptor de 
televiziune cu transistor! 
din lume ? Aparatul aro 
o înălțime de 110 mm și 
o lățime

Greutatea Iul nu este de
cît de 2,8 kg.

...gîtul vrabiel are un 
număr de două ori mai 
mare de vertebre decît 
al girafei ?

...la 29 aprilie cu pri
lejul celei de-a 150-a a- 
niversări a cotidianului a- 
merican „Nashvllle-Ten* 
nessean” acesta a apărut 
într-un număr de 374 pa
gini î El a cîntărit 2,27 
kg. Pentru editarea 
îost nevoie de 631 
de hîrtie și de 17 
de corneală.

...în luna aprilie, 
ca de Sud a fost
dată de o armată de 
omizi care nu numai că 
au atacat culturile, dar 
au întrerupt și circulația^ 
pe calea ferată Ia nord , 
de Port-Elisabeth ? Ele au 
invadat calea ferată în < 
număr atît de mare încit . 
cadavrele lor zdrobite au ți 
făcut ca șinele de cale 
ferată să fie atît de alu- ț 
necoase tncît locomoti- ț 

150 mm. vele patinau.

Iui a 
tone 
tone

Afrl- 
inva-

torul de la cîțiva oameni care 
fuseseră de față. Iată ce aflase el 
în aceeași dimineață, cînd trecuse 
ca de obicei prin secția unde lucra 
impulsivul băiat :

Făcînd controlul utilajelor, ingine
rul de tură, om deosebit de con
știincios, descoperise că unul dintre 
burlanele de aerisire era înfundat, 
în această privință, mai ales într-o 
secție ca aceasta unde se lucra cu 
gaze toxice, regulamentul de pro
tecție a muncii vădea o severitate 
(în fond grijă față de om) exempla
ră. Etanșeitatea instalațiilor era de- 
săvîrșltă așa îneît burlanele de ae
risire aveau un rol aproape decora
tiv. Nu se admitea insă nici o aba
tere iar
Cînd descoperise starea burlanului, 
inginerul de tură nu a-a putut ab
ține să 
peste 
nici un 
în raza
lui șef de echipă. Intîmplarea făcea 
de asemenea ca același șef 
echipă să răspundă pe linie 
ștească de protecția munoii în 
pa sindicală. Răspunderea lui 
în acest fel îndoită.

Dar el luă totul drept o jignire 
personală șl se plînse șefului de 
secție, organizației de bază, comi
tetului de secție sindicală, oricui 
sta să-l asculte, că inginerul urmă
rise să-i surpe prestigiul. Oamenii 
îi explicară, unii răbdători, alții mai 
Ironici, ce părere nutresc el în a- 
ceastă privință. Adam, zlce-se, a 
fost odată cîndva... pe cînd burlanul 
era chiar acolo sub ochii lor și, mai 
spuneau oamenii, avea să fio pome
nit chiar la prima consfătuire de 
producție.

Directorul privi întristat cheltuiala 
de energie a tinerelului. Ii împăr
tăși în cîteva cuvinte ce crede el 
în privința asta, credea la fel ca 
toți ceilalți, și sfîrși ou oarecare 
oboseală în glas :

— Comisie de 
Perfect. Atunci de 
la mine î

Tinerelul însă nu 
bătut.

— Credeți că e just să procedeze 
ea pe vremea burgheziei î

— Măi frățioare, cîți ani ai tu î 
împliniși douășpatru î

— Nu prea... Merg pe ei.
— Am mers și eu pe ei, da' ceva 

mai de mult. Ba înainte de naționa
lizare cred că eram și mai puști ca 
tine. îmi dai voie mie să știu cum 
era pe vremea burgheziei. Mun
ceam pe-atunci, imediat după ell-

litigii 
ce-ai

voia

al spus î 
mai venit

să se dea

— Ia spune, Nlcușor, unde mal avem noi în 
țară minereu?

—- In gară, la Caracal.
(Reproducere din ziarul regional „Înalnte’-Cralova).

De ce te-al apucat să desfaci toată baia din prt» 
dna unui robinet defect ?

— Trebuiai Numai pentru un robinet cei de la cot» 
perativă nu vor să so deplaseze la domiciliu...

(Desen de NELL COBARl

Cîteva vagoane de minereu (descărcat din 
vagoanele supraîncărcate in gara Corabia) aș
teaptă de luni de zile să fie ridicat dintre li
niile stației C.F.R. Caracal.
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Lucrările plenarei
Consiliului Central al Sindicatelor

Ședința grupului național 
romîn al Uniunii

D

Joi și vineri au continuat lucrările 
plene,rei Consiliului Central al Sin- 
dicati3l°r- La discuțiile care au avut 
loc în. legătură cu primele trei punc
te de pe ordinea de zi au participat 
85 de p’ersoane — președinți ai con
siliilor sindicale regionale și locale, 
ai comitetelor sindicatelor din fa
brici, u zme și unități agricole de stat, 
cadre de conducere din economie, 
oameni de cultură.

La ci21 de-al treilea punct al or- 
dinei d'e zi privind activitatea sin- 
dicatelo r în rîndul inginerilor și teh-
nicienilpr, prof. dr. ing. Ștefan Nă- 
dășan prezentat, în numele Con-

------------ OsO-

siliului General A.S.I.T., propuneri 
cu privire la modificarea formei de 
organizare și a atribuțiilor Asocia
ției științifice a inginerilor și tehni
cienilor.

în încheierea ședinței celei de-a 
treia zi a plenarei Consiliului Cen
tral al Sindicatelor au luat cuvîntul 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.R., și Leonte Răutu, membru 
supleant al Biroului Politic, șeful 
Direcției de propagandă și cultură al 
C.C. al P.M.R.

Lucrările plenarei continuă.
(Agerpres)

interparlamentare
Vineri la amiază a avut loc la Pa

latul Marii Adunări Naționale șe
dința grupului național romîn al 
Uniunii interparlamentare, în cadrul 
căreia delegația care a participat la 
recenta reuniune de la Roma a Uniu
nii interparlamentare a prezentat o 
dare de seamă.

Darea de seamă a fost aprobată 
în unanimitate. (Agerpres)

-----oeo-----

Sărbătorirea acad. Corneliu Miklosy
Vineri după-amiază, în Capitală a 

avut loc — sub auspiciile Academiei 
R. P. Romîne și Ministerului învăță- 
mîntuluî ?i Culturii — sărbătorirea 
acad, cprneliu Miklosy, directorul 
Centrului de cercetări tehnice Timi
șoara, c.’-1 prilejul împlinirii vîrstei 
de 75 de ani.

Ședința1 a fost deschisă de acad. 
Ilie MurjȘnlescu, ministrul învăță- 
mîntului ?i culturii, vicepreședinte 
al Acaderniei R- P. Romîne. Au luat 
cuvîntul academicieni, cadre didac
tice și reprezentanți ai unor minis
tere. VorD’,orii au subliniat activita
tea multilaterală a acad. C. Miklosy

ca om de știință, profesor și inginer, 
au relevat rezultatele științifice și 
practice obținute de el în domeniul 
sudurii, electrotehnicii și organizării 
transporturilor în comun. Vorbitorii 
au felicitat călduros pe sărbătorit, 
urîndu-i sănătate și noi succese în 
activitatea sa.

Luînd cuvîntul, acad. C. Miklosy a 
subliniat că rezultatele obținute în 
munca sa au fost posibile datorită 
sprijinului permanent, neprecupețit, 
acordat de partid și guvern activită
ții de cercetare științifică în țara 
noastră.

(Agerpres)

Deschiderea unei expoziții ungare 
de instrumente și aparate

Vineri s-a deschis în Capitală o 
expoziție organizată de întreprinde
rea ungară de stat pentru comerțul 
exterior „Metrimpex“. La festivita
tea de deschidere au luat parte 
membri ai conducerii Ministerului 
Metalurgiei și Construcțiilor de Ma
șini, Ministerului Sănătății și Pre
vederilor Sociale, Camerei de Co
merț, reprezentanți ai unor între
prinderi de stat pentru comerțul ex
terior.

Au fost de față Jenö György, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. P. Ungare la București, șl alți 
membri ai ambasadei.

în expoziție sînt prezentate dife
rite instrumente și aparate medi-

Vizita h Moscova a delegației 
de vechi membri ai P. M. R.

MOSCOVA 25. Corespondentul A- 
gerpres transmite : Delegația de 
vechi membri ai P.M.R. condusă de 
tov. Gh. Stoica, membru al C.C. al 
P.M.R., care se află de cîteva zile la 
Moscova, a vizitat Muzeul Marx-En
gels, Muzeul Lenin, Institutul de 
marxism-leninism de pe lîngă C.C. 
al P.C.U.S. Membrii delegației s-au 
întîlnit la Casa prieteniei cu un grup

de vechi membri ai P.C.U.S. La în- 
tîlnire, care s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească, au luat 
cuvîntul Gheorghe Stoica, precum și 
M. Gubelman și I. Smirnov, vechi 
membri ai P.C.U.S., nembri ai Con
siliului de conducere al Asociației 
de prietenie sovieto-romîne.

La întîlnire a participat Nicolae 
Guină, ambasadorul R. P. Romîne 
la Moscova.

------------- O a OSesiunea Comisiei C.A.E.R. pentru problemele colaborării economice și tehnico-științiîice in domeniul industriei ușoare și alimentare
PRAGA 25 (Agerpres). — După 

cum anunță C.T.K., între 15 și 18 
mai a avut loc la Praga cea de-a 7-a 
sesiune a Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru problemele colabo
rării economice și tehnico-științifice 
în domeniul industriei ușoare și ali
mentare. La lucrările sesiunii au par
ticipat delegațiile R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovace, R. D. Germane, 
R. P. Polone, R. P. Romîne, R. P. 
Ungare, Uniunii Sovietice. în cali
tate de observatori au participat re

prezentanții R. P. Chineze, R. P. 
Mongole și R. D. Vietnam.

Comisia a luat cunoștință de pro
blemele coordonării dezvoltării in
dustriei ușoare și alimentare pe pe
rioada pînă în anul 1980 și a ana
lizat o serie de alte probleme, adop- 
tînd recomandările corespunzătoare.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
într-o atmosferă de înțelegere de
plină și unitate de vederi asupra tu
turor problemelor discutate.

lișri din țările sociali.

Record mondial al mineriloi 
dm Kuzbass

Nu e mult de cînd ex
tragerea a 15—20.000 
tone de cărbune pe 
lună ou o singură 
combină era socotită 
drept o mare realiza
re. în prezent, însă, 
20.000 tone de cărbu
ne pe lună a devenit 
o normă obișnuită 
pentru numeroase co
lective din mina „Cer- 
tinskaia-Iujnaia“ din 
bazinul Kuzbass. Și a- 
cest succes a fost mult 
depășit.

în luna aprilie, șeful 
brigăzii complexe de 
la această mină, Ni
kolai Miliutin, împreu
nă cu mecanicii com
binei miniere Mihail 
Ufimțev, Nikolai Go- 
lubțov, Ivan Berstenev 
și Serghei Sambura- 
kov au extras cu

o combină specială 
50.211 tone de cărbune 
cocsificabil. Prin a- 
ceasta el au bătui re
cordul mondial al pro
ductivității muncii, pe 
care timp îndelungat 
l-au deținut minerii 
din bazinul Karagan
da.

Brigada lui Miliutin 
a lucrat într-un aba
taj obișnuit de 140 m 
avînd un strat de căr
bune lat de peete un 
metru. Eroismul aces
tor mineri constă toc
mai în aceea că ei au 
știut să transforme 
munca lor obișnuită 
de zi cu zi într-o săr
bătoare, într-o bucu
rie, în creație.

Ziarele de vineri din 
Moscova au publicat 
mesajul de felicitare

adresat de N. 
ciov minerilor 
gada complex 
nei „Certin31r 
naia“.

Comentind 
articol de fond r 
cabilul succes c 
nerilor din Ku2 
ziarul „Pravda“ i 
niază că acest I 
piu arată de ce 
ve uriașe dispui 
nele înzestrate ci 
șini și utilaj mc 
Ziarul scrie că îj 
zent principalul 
„de a folosi biije . 
ceastă tehnică, ae 
lupta ca fiecărei mc 
șină, fiecare nleco 
nism să dea rentabi 
litatea maximă pen 
tru ca mașina să în 
locuiască tot mai mul 
munca omului".

Pentru dezvoltarea industriei chimice
OoO..............

m

La Invlțafia Co
mitetului Central al 
Crucii Rc’Șâ din 
R. P. Romană ne-a 
vizitat fara Léopold 
Boissier, președin
tele Comitatului in
ternational a| Cru
cii Roșii.

în timpi! șederii 
oaspetele s_a întîlnit 
Crucii Roși' 5‘ a vizitat 
Prahovei, t'rașele Brașov și Constanta, 
stafiunile o'e pe litoral, unifăji spitali
cești și puncte sanitare din întreprin
deri, infereSÎndu-se îndeaproape de 
condifiile de ocrotire a sănătății popu
lației.

înainte de plecare,-Léopold Boissier 
a avut o convorbire cu redactorul A- 
genției rom'.ne de presă „Agerpres“, 
Ștefan Bratu căruia i-a declarat, prin
tre altele :

Am acordjt o mare importantă aces
tei vizite, a cărei scop a fost de a 
lua contact personal cu conducătorii 
Crucii Roșii pmîne și de a mă informa 
asupra rezultatelor activității acestei 
organizații. Frima impresie este aceea 
că Crucea ?oșie romînă s-a dezvol
tat considere^! ?' că s-a integrat de
plin în activitatea poporului romîn. 
M-a impresicnat faptul că în toate în
treprinderile există posturi de ajutor 
ale Crucii Rcjii, precum și felul cum 
a fost atras thereful în această activi
tate, îndeosefj în cadrul școlilor. Am 
văzut, de asepenea, cum Crucea Roșie 
romînă particip la acțiunile de asigu
rare a igienei și a stării de sănătate 
publică, initial* de guvern, constituind 
un ajutor în a-tivitatea autorităților de 
resort. Este o r.'uncă considerabilă, care

Declarațiile 
președintelui Comitetului 

internațional al Crucii Roșii, 
Léopold Boissier,

în fara noastră, 
cu activiști ai 
Capitala, Valea

se desfășoară cu mult entuziasm de 
către membrii voluntari ai Crucii
Roșii. 

Pe de altă p*rfe, Crucea Roșie ro-
----- O>3
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mînă participă foar
te activ la acfiunile 
noastre pe plan in
ternational. Ea își 
aduce o contribute 
largă și generoasă 
la acțiunile între
prinse pentru aju
torarea populației 

lumii lovite de calami-din regiuni ale 
fafi naturale.

Referindu-se la vizitele tăcute în fara 
noastră, Léopold Boissier a declarat :

Am fost impresionat de avîntul ex
traordinar din domeniul construcțiilor 
de locuințe, a! urbanisticii, construc
țiilor de drumuri, dezvoltării agricul
turii, al construcțiilor de spitale și alte 
unități de asistenfă medicală. Am ad
mirat acest efort. In putinele zile pe 
care le-am petrecut aici m-am întîlnit 
cu cadre didactice din domeniul me
dicinii, cu medici și mai ales cu acti
viști ai Crucii Roșii. Este de admirat 
entuziasmul cu care lucrează aceștia.

Sînt foarte recunoscător pentru că 
am tost primit de către președintele 
Consiliului de Miniștri, dl. Ion Gheor
ghe Maurer, pentru atenția cu care 
m-au înconjurat conducătorii Crucii 
Roșii romîne și toate persoanele cu 
care m-am întîlnit. Am simfit pe de
plin și m-am bucurat cu adevărat de 
ospitalitatea poporului romîn.

cale, electrice, termice, geodezice, de
laborator, de analiză, produse de in
dustria ungară. (Agerpres)

A in
Cu prilejul vizitei 

jara noastră a delegației 
de ziariști austrieci

Vineri după-amiază, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Austriei la 
București, Franz Irbinger, a oferit 
un cocteil cu prilejul vizitei în țara 
noastră a delegației de ziariști aus
trieci.

Au participat reprezentanți ai 
Uniunii Ziariștilor din R. P. Romînă, 
ai Direcției Presei din Ministerul 
Afacerilor Externe, ziariști. Au luat 
parte, de asemenea, membri ai unor 
misiuni diplomatice acreditați la 
București. (Agerpres)

Spectacol dat de 
Ansamblul Igor Moiseev

GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — 
Ansamblul de stat de dansuri popu
lare al Uniunii Sovietice sub con
ducerea lui Igor Moiseev, artist al 
poporului al U.R.S.S., a prezentat 
ieri seară primul spectacol pen
tru publicul gălățean. Peste 3000 de 
constructori de nave, docheri, texti- 
liș'ti, oameni ai 
Galați, au 
spectacolul

muncii din orașul 
urmărit cu. viu. interes 
artiștilor sovietici.

Campionatele internaționale de tir

Colaborarea țarilor membre aie c. A. L R. 
în domeniul economici apelor

MOSCOVA 25 (Agerpres). — Re
cent, la Moscova a avut loc o con
sfătuire consacrată colaborării țări
lor membre ale C.A.E.R. în dome
niul economiei apelor. Participanții 
la consfătuire au stabilit domeniile 
în care statele membre ale C.A.E.R. 
vor începe o colaborare largă și 
multilaterală. O asemenea colabora
re va fi organizată, mai ales, în do
meniul metodicei de elaborare a pla
nurilor de perspectivă privind dez
voltarea economiei apelor, elabo
rarea balanțelor hidrologice, coor
donarea cercetărilor științifice în 
domeniul economiei apelor.

Participanții la consfătuire au ho- 
tărît să organizeze în luna octombrie

un simpozion consacrat problemelor 
științifice și tehnice ale economiei 
apelor la care vor participa repre
zentanți ai țărilor membre ale 
C.A.E.R. Au fost adoptate, de ase
menea, o serie de hotărîri privind 
acțiunile comune în domeniul pro
tecției purității apelor.

Printre altele, țările membre ale 
C.A.E.R. vor elabora criterii și nor
me unice de purificare a apelor, me
tode și mijloace unice de cercetare 
a calității apelor, măsuri în vederea 
protecției purității apelor, precum și 
metode de tipizare și specializare 
a producției de utilaj pentru puri
ficarea apelor de scurgere și de a- 
parataj auxiliar de măsurat și con
trol.

Orașul Hamhîn — centrul regi
unii cu același nume — situat pe 
litoralul de răsărit al R.P.D. Co
reene, va avea un rol important 
în dezvoltarea industriei chimice 
a republicii.

în anii planului septenal (1960- 
1967), paralel cu lărgirea între
prinderilor existente, se vor con
strui aici și o serie de

Noi metode

-------------OeO-------------

Solidari cu lupta eroică 
a proletariatului spaniol

întreprin-

deri noi. Fabrica de vinalon, dată 
în exploatare anul trecut, își va 
spori capacitatea de trei ori în 
anii viitori. De asemenea, se pre
vede ca în anul curent capacita
tea fabricii de policlorură de vi
nii să sporească. Va fi construită 
și o fabrică de cauciuc sintetic 
cu o producție anuală de 20.0(00 
de tone. j

I
în construcția de locuințe* 5

la cores-VARȘOVIA. — (De 
pondentul nostru) :

Arhitecții J. Burzynski și A. 
Skorupa din Wroclaw au propus 
o nouă metodă de construire a 
locuințelor. Metoda lor constă 
în construirea unui stîlp de be
ton, înalt de cîțiva zeci de me
tri, ce se termină printr-o co
roană de beton-armat. In jurul 
stîlpului se așează 12 bobine, 
înfășurate cu cabluri de oțel. Cu 
ajutorul acestui complex inge
nios conceput, etajele asamblate 
din plafoane și pereți prefabri

rînd montate,cați sînt rînd pe 
în ritm rapid.

Ridicarea unui 
rul acestui „lift" 
rează doar 4—5 < 
clădire cu 11 etaje poate fi mon
tată în 6—7 zile, după care ur
mează lucrările de finisare.

După terminarea construcției, 
coroana stîlpului poate servi ca 
recipient pentru apă potabilă. La 
încălzirea locuințelor se folosesc 
aburii care circulă prin canalele 
dintre cele trei straturi din care 
sînt formați pereții exteriori.

etaj cu ajuto- 
provizoriu du- 

ore. Astfel, o

© Vineri 25 rr.ai a părăsit definitiv 
R. P. Romînă Béli Némethy, ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar al R.P. 
Ungare la Bucureși.

® La 23 mai ac. a părăsit definitiv 
R. P. Romină Fedeiico del Solar Dorrego, 
trimis extraordinar Și ministru plenipo
tențiar al Argentinei la București.

O Vineri s-au încleiat, lucrările primei 
consfătuiri pe tar’ privind cercetările 
geobotanice în sta'ionar, organizate de 
institutul de biologie al Academiei R. P. 
Romine.

® în întîmpinaroa Adunării reprezen
tanților mișcării pentn pace din R.P. Ro
mină a avut loc vineri după-amiază, la 
Casa de cultură a stulentilor din Capi
tală, o adunare organizată de Comitetul 
orășenesc de luptă peniru pace și Comi
tetul orășenesc al femeilor. Cu acest 
prilej, prof. Natalia Cotoară, membră in 
Biroul Comitetului orășenesc al femeilor, 
a vorbit despre „Contribuția femeilor din 
R.P. Romînă la lupta țentru apărarea 
păcii, pentru dezarmare generală și 
totală”. (Agerpres) ‘

în ziua a treia a campionatelor 
internaționale de tir ale R. P. Ro
mîne, campionul olimpic Ion Dumi
trescu a obținut în proba de talere 
aruncate din șanț un rezultat ex
cepțional : 298 puncte din 300 posi
bile, performanță care reprezintă 
un nou record republican și este în 
același timp superioară cu două 
puncte recordului mondial oficial. Pe 
locul doi s-a clasat Redher (R. D. 
Germană) — 295 puncte, iar pe locul 
trei Wheater (Anglia) — 290 punc-

te. Sportiva sovietică Kira Dolgobo- 
rodova și-a înscris din nou numele 
pe tabloul cîștigătorilor, ocupînd 
primul loc în proba de armă liberă 
calibru redus 3 x 30 focuri. Ea a rea
lizat la cele trei poziții 852 puncte. 
Reprezentanta noastră Filip Marga
reta a totalizat 851 puncte, clasîn- 
du-se pe locul secund. La poziția 
genunchi, Filip Margareta a cîști- 
gat cu rezultatul de 291 puncte (re
cord R.P.R. egalat).

(Agerpres)

Mitinguri ale oamenilor
La uzinele constructoare de utilaj 

petrolier „1 Mai" din Ploiești și la 
exploatările miniere Lupeni și Brad 
din regiunea Hunedoara au avut loc 
vineri mitinguri de solidaritate ale 
oamenilor muncii cu lupta proleta
riatului spaniol împotriva exploată
rii și a fascismului.

„Muncitorii din uzinele „1 Mai“ — 
a spus printre altele maistrul ca
zangiu Constantin Bolțiu, care a luat 
cuvîntul la miting — își exprimă 
solidaritatea deplină cu minerii din 
Asturia și cu toți oamenii muncii 
din Spania care luptă împotriva re
gimului franchist, a exploatării și 
mizeriei, pentru majorarea salarii
lor și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață. Urăm succes de
plin luptei greviste a muncitorilor 
spanioli".

Despre eroicele greve ale mine
rilor din Asturia și ale muncitori
lor din alte regiuni ale Spaniei a 
vorbit minerilor din Lupeni tov. 
Carol Alb, vicepreședinte al comi
tetului sindicatului. A luat apoi cu
vîntul minerul loan Negruț, care,

muncii din țara noastră
exprimînd sentimentele frățești pe 
care le nutresc minerii d'e la Lu
peni față de tovarășii lor din Spa
nia, a spus : „Noi cunoaștem bine 
cauzele luptei bravilor mineri din 
Spania. în anul 1929, cînd și noi 
eram supuși aceleiași crunte exploa
tări capitaliste, minerii din Lupeni 
s-au ridicat la luptă pentru dreptul 
la muncă și pentru o viață mai 
bună. Astăzi, cînd ne bucurăm de 
toate drepturile și libertățile, cînd 
muncim pentru binele nostru și al 
întregului popor, pentru continua în
florire a patriei, gîndurile noastre se 
îndreaptă cu simpatie și solidaritate 
muncitorească către frații noștri din 
Spania".

Cuvinte de solidaritate cu puter
nica mișcare grevistă a muncitori
lor spanioli au fost rostite și la mi
tingul organizat la mina Brad.

în încheierea mitingurilor, parti
cipanții au adoptat moțiuni prin 
care își exprimă sprijinul deplin față 
de lupta eroică a proletariatului 
spaniol și condamnă cu tărie măsu
rile de tip fascist luate împotriva 
greviștilor de guvernul franchist.

I.a uzinele Leuna (R. D. Germană) a fost realizat un aparat 
pentru tăierea metalelor care efectuează în 10 minute o operație 
ce dura în trecut mai multe ore.

Rugb' Cupa păcii
Ieri la Siedlce echipa de rugbi a 

R. P. Romîne a obținut a doua vic
torie în cadrul „Cupei Păcii“, învin- 
gînd cu scorul de 25—5 (22—5) echi
pa R. D. Germane. în prima repriză 
rugbiștii romîni au dominat cate
goric, înscriind prin Penciu, Ciobă
nel, Ionescu, Chiriac și Mateescu. 
După pauză, echipa noastră a mai 
înscris 3 puncte prin Popa. Dumi
nică echipa R. P. Romîne întîlnește 
în ultimul joc R. P. Polonă.

Două victorii romînești 
în concursul internațional 

de atletism de la Soita
Pe stadionul „Vasil Levski“ din 

Sofia a început vineri concursul in
ternațional de atletism organizat de 
ziarul „Narodna Mladej“. O aplau
dată victorie a repurtat recordmana 
mondială Iolanda Balaș, care a obți
nut la săritura în înălțime 1,85 m 
(cea mai bună performanță mondială 
a anului). A doua victorie a sporti
vilor noștri a fost realizată de O- 
limpia Cataramă. Ea a aruncat discul 
la 51,42 m.

® © O "" ■ -----------~ ~--

Trăiască tovarășii!
(Urmare din pag. IlI-a)

nuia s-o facă generalul Osorio : „Dacă 
glonfele nu-și atinge finta — înseamnă 
că ai scăpat de moarte, iar dacă *e 
omoară — n-are de ce să-fi mai fie 
teamă“.

în aceeași clipă deslușesc și eu 
tropotul despre care îmi vorbise cu 
cîfeva minute în urmă vecinul meu.

— Cine e ? — întreabă o voce 
sigură.

Și răspunsul răsună cu aceeași fermi
tate :

— Revoluția.
Teama mea se destramă ca prin far

mec. Dintr-o săritură sînt în șa Se 
aude iar țăcănitul închizătorilor și tșîi- 
tul curelelor. Ne continuăm drumul,

Aiala ne întîmpină într-o colibă cu 
pămînt pe jos, slab luminată de o çj- 
zorniță. După toate aparentele, aici e 
sfatul său major.

Aiala nu arată deloc așa cum mi- 
închipuisem eu. E înalt, dar nu face 
impresia unui om robust. Are mîinile 
foarte lungi, slabe, cu venele umflate. 
Fața-i suptă, osoasă, are o nuanță ce
nușie — ceea ce la negri e un semn 
sigur că omul suferă de o boală. Dar 
rîsul sănătos al acestui om, verva lui 
neobosită și glumele pe care le face 
necontenit în timp ce Barrera ne pre
zintă rînd pe rînd, arată contrariul.

— Ăsta-i student — spune Barrera, 
cînd ajunge la mine.

Salut militărește.
Negrul rîde, ca un copil.
— Lasă-te de astea, băiatule, ex

clamă el rîzînd. Glumele astea sînt 
bune pentru domnișorii care-l slujesc 
pe Laureano ') nu pentru noi. Dă-le 
încolo, măi băiete, zău așa !...

Deodată devine serios și mă întreabă 
cu vădit interes:

— De ce te-au poreclit „student“?
In locul meu răspunde Barrera :
— A studiat medicina, dar a părăsit 

fotul și a venit la noi.
Aiala rîde iar. Apoi spune cu serio

zitate :
— O să aibă destulă treabă aici. O 

să se ocupe de bolnavi și de răniți. 
Pierdem mai mulți oameni din cauza 
asta decît din pricina gloanțelor.

Aiala iese. Barrera trimite să-l aducă 
pe Florito. Așternem paie pe jos și-l 
culcăm pe rănit. Florito își deschide 
ochii frumoși și schițează o mișcare 
slabă cu bubele :

— Mai repede, sfudentule, mai 
repede...

— Ce anume mai repede — îl 
întreb.

— Mai repede, tabla, sfudentule, 
șoptește el... Se pare că s-a sfîrșit... 
generale... spune el, uitîndu-se la 
Barrera.

îmi ridic ochii spre generalul nostru 
— dintre toți cei care cunoșteau po- 
estea asta, nu mai rămăsese décît el. 
hi face un semn din cap, ferindu-și 
cilii. Treptat, coliba se umple de 
oțași din detașamentul lui Aiala,

) Laureano Gômes — președinte 
alColumbiei (1949—1953). exponent 
abeacțiunii extreme.

curioși să ne vadă. Unul dintre ei, 
nepricepînd despre ce-i vorba, întrebă:

— Ce vrea ?
Nu am timp să-i răspund. Ies și mă 

întorc cu tabla. O așez chiar lîngă 
lampă și scriu pe ea cu litere mari : 
„Trăiască tovarășii I“

Apoi ridic pu(in capul rănitului șl 
descifrăm împreună, silabă după silabă, 
cele scrise, pînă cînd, în sfîrșit, Florito 
izbutește să rostească deslușit :

— Trăiască tovarășii !
Istovit, își lasă în tăcere capul pe 

așternutul de paie. Apoi îi aud iar 
glasul. Vorbește cu ochii închiși, ca în 
vis, gîndifor și totodată fericit, ca și 
cum nu ar mai simți vreo durere și nu 
ar mai suferi deloc:

— Trăiască tovarășii I... Ce cuvinte, 
sfudentule I Trăiască tovarășii I... Dacă 
m-oi face bine, o să le repet în fiecare 
zi, atît cît voi trăi pe lumea asta afu
risită... Mă auzi, sfudentule ?

Acum zace nemișcat. De sub pleoa
pele lăsate i se prelinge o lacrimă. Pare 
adormit, dar nu doarme. O ușoară miș
care a mîinii. Asfa-i tot.

Acum doarme. Nu se va mai trezi 
niciodată.

Ceva cald mi se prelinge pe obraji. 
Nu mi-am dat seama că plîng pentru 
prima oară după atîția ani, nu am mai 
plîns din copilărie. Acum însă lacri
mile mă fac să mă simt mai matur, 
cu adevărat bărbat.

Ies din colibă. La răsărit, drept în 
față — prin geana zării, albă ca laptele, 
văd cea dinfîi rază de soare. Mă 
reped în colibă și ridic pleoapele lui 
Florito — să afle și ochii lui, ca și ai 
mei, că în curînd va răsări soarele.

Cutremur în Asturii
în această superbă lună mai, genera- 

lissimul Franco își avea programată tra
diționala partidă de pescuit somn în 
golful Biscaya. A trebuit să renunțe. Nu 
pentru că apele oceanului s-ar fi tulbu
rat, sau vreo furtună pe Atlantic ar fi 
ridicat valuri cit munții. Nu, apele gol
fului sînt mai liniștite ca oriclnd și pla
ja, în întreg întinsul ei, de la Gyon la 
San Sebastian și Santander, este scăldată 
în binefăcătoarele raze ale sezonului 
aducător de miliardari americani.

Pe (armurile Biscayei este totuși vi
jelie. Nu însă apa sărată a mării sa 
înalță cît munții ; nu puntea vaselor de 
plăcere se cutremură...

Se mișcă Asturia I
Ca In 1934 șl 1936 freamătă mulfl- 

mile negre de mineri și fochiști. Reapar 
în cronică nume evocatoare : Oviedo 
Trubia... Apoi, ca și în 1934 și în 1936 
se înșiră Țara Bascilor cu Bilbao, Beasa
in... Seismografele înregistrează cutremu
re unul după altul ; provinciile Leôn și 
Galicia, Castiliile. Acele conștiinței popu
lare se mișcă violent și arată Madrid și 
Barcelona, Cordoba și Cadiz. Toată 
Spania I

Pe îneînfătoarea plajă de la San Se
bastian au rămas părăsite umbrelele 
multicolore.

Franco nu mai pleacă în Asturia la 
pescuit. Este hotărîrea „înfeleaptă" a 
consiliului de miniștri, anunțată printr-un 
comunicat special. Cincisprezece ore a 
durat consiliu] de miniștri săptămîna tre
cută la Madrid pentru ca să anunțe o 
asemenea decizie.

Va fi fost ridicul șoarecele, dar mun
fii care l-au născut întrec culmile Piri- 
neilor. Sînt munți de date statistice, 
înălțîndu-se neîncetat, strivitor. Nu este 
greu de imaginat ecoul cifrelor pronun
țate în cele cincisprezece ore ale ședin
ței în sala construită în stilul sever al 
Renașterii spaniole. Nici acumularea de 
broboane de sudoare pe capul pleșuv al 
Caudilloului.

Cifrele hăulesc nemiloase : 50.000 de 
mineri în Asturii, alfi 22.000 în Leon ; 
3.000 de muncitori ai Companiei de ma
terial feroviar de la Beasain din Guipuz- 
coa, mii la Bilbao... Și cifrele continuă 
asociate de localități și provincii, cu 
mineri și muncitori portuari. Parcă s-ar 
aprinde becurile unei hărți uriașe de la 
o expozifie. Ca pe. un planetarium invi
zibil sclipesc stelele centrelor muncito-

rești și se întinde neîncetat constelația 
grevelor în Spania I

Au încetat lucrul și textiliștii din Bar
celona, și muncitorii de la șantierele na
vale din Cadiz, și minerii din Linares, și 
cei din Sagunfo și Cordoba, și sulfatarii 
de la Rio Tinto... Apoi muncitorii de la 
Villamartin, Huelva, Sevilla...

Telefonul sbîrnîie neîncetat, de data a- 
ceasta comunicare locală. Protestează 
studenții. Și profesorii împreună cu ei I

Apoi vin Asturiile și cuvîntul greu : O- 
viedo...

In sfîrșit, consiliul primește și o veste 
„bună”. Muncitorii de la Beasain au re
luat lucrul. Patronii au satisfăcut toate 
revendicările feroviarilor. Nu e prea 
bine, dar fie și așa pînă o trece furtuna.

însă cifrele continuă amețitoare. La 
Vigo — 4.000, la Valencia — 2.500.

Pe masa lungă a consiliului se deschi
de un ziar. „Ecclesia” se numește el și 
e organ oficial al bisericii catolice. O- 
roare I Cu vorbe laice un titlu pe cîteva 
coloane, parcă strigă : Să se respecte 
dreptul la grevă I Desigur, cardinalul 
n-a înnebunit. Probabil însă că simte a- 
propierea catastrofei navale. Se scufun
dă corabia I

Lîngă „Ecclesia” se înșiră pe masă 
manifeste mici care cer încetarea re
presiunii, libertăți democratice și ridi
carea cenzurii. Semnează „Regruparea 
progresistă a uniunii spaniole", „Grupul 
popular și monarhic popular", „Acțiu
nea democratică" și „Uniunea progre
sistă’’.

Telefonul sună din nou. Ministrul fi
nanțelor totalizează : 200,000 de gre
viști, asta înseamnă aproape două mi
lioane de pesetas pagube I Și de ar fi 
numai atît I

Iar telefonul. Se anulează știrea 
bună de adineauri. Muncitorii din Bea
sain— Guipuzcoa au lăsat din nou lu
crul în semn de solidaritate cu minerii 
din Asturii.

Și la Oviedo — miting I Miting la 
Oviedo I 200.000 de greviști în toată 
Spania. E „mînă comunistă". Degeaba 
s-a decretat în urmă cu ani desființarea 
lor I Degeaba lagărele de exterminare, 
închisorile inchiziției...

La Oviedo s-au adunat din nou în 
piața municipiului „Los musos negros", 
„boturile negre", negre de cărbune și 
de foame. ■ -—p

Iar Oviedo '

Și în cele cincisprezece ore de șe
dință își fac loc amintirile. Inspăimîn- 
fătoarele amintiri...

Atunci, în octombrie 1934, „los mu
sos negros”, „boturile negre", au in
trat în capitala Asturiei, în Oviedo, prin 
strada Magdalena. Încet, masiv, fluviul 
oamenilor înnegriți de cărbune, înainta 
implacabil. In fața lui se rostogoleau găr
zile de asalt. Trăgeau cu mitralierele și 
fugeau de-a-ndăratele ucigașii.

Iar „boturile negre" înaintau ca lava. 
Unii cădeau. Ceilalți pășeau mai departe 
cîntînd „Internaționala". Țineau în mîna 
stingă, bomba primitivă, cîteva cartușe 
legate cu un fitil. Cu mucul țigării aprin
deau fitilul. Și bomba zbura spre pălă
riile de cioclii ale jandarmilor.

Fără arme au ocupat minerii asturieni 
Oviedo.

Apoi uzinele din Mieres și Trubio au 
început să fabrice arme pentru insur
genți. Pe fabrici au fost înălțate steaguri 
roșii,

Oviedo a devenit Comuna I A rezistat 
mai puțin ca cea din Paris ; numai cinci
sprezece zile. Dar cincisprezece zile ne
uitate. Două săptămîni de demnitate, a- 
nunfînd eroica epopee ce va începe 
după doi ani, în 1936. Mii de mineri 
au fost măcelăriți de mercenarii legiunii 
străine conduși direct de generalul Fran
co. Și-au vîndut scump atunci libertatea 
și viața „boturile negre". Dar au învăfat 
cum să lupte mai bine peste următorii 
doi ani, cînd au îngroșat rîndurile le
gendarilor dinamiteros.

Franco nu a uitat spaimele ticălosu
lui masacru. Nici pe cei care mai tîr- 
ziu se întindeau în fața tancurilor ' fas
ciste cu cite o bombă primitivă pe piept.

De aceea nu se mai duce acum la 
pescuit în Asturii. Și nu din motive teh
nice sau meteorologice, cum spune co
municatul.

In ședință, totuși, odată cu trimite
rea la fața locului a cîtorva zeci de mii 
de gărzi civile, de acelea care l-au 
ucis pe Federigo Garcia Lorca la mar
ginea Granadei, s-a hotărî! ca în presă 
și la radio să nu se sufle nici un cuvînl 
despre evenimentele care fac să se cu
tremure Spania. Ziarele vor trebui să-și 
umple paginile cu înduioșătoarea nuntă 
regală. Se însoară ultimul rege-candidaf 
la tronul Spaniei, Juan Carlos de Bur- 
bon cu principesa Sofia a Greciei. Mu
safirii, reprezentanți ai Granzilor de 
Espana, au plecat la Atena, să petreacă 
la nuntă, trimiși de Franco.

Iar în Asturia, Franco și-a trimis din 
nou călăii. Ca în 1934.

In amintirea noastră revin, obsedant 
ca un motiv din „Eroica", silabele rit
mate de un cor vorbit al unei unități ro- 
mînești din Brigăzile Internaționale, pe 
malurile Ebrului în 1937 :

„As-tu-rias-mil-nue-ve-cien-to-frein-ta- 
cua-tro"...

As-tu-ria, o mie-no-uă-su-te-trei-zeci- 
și-pa-tru...

Și făcînd legătura directă, frățească, 
de sînge, cu faptele eroice petrecute 
numai cu un an înainte, în celălalt capăt 
al Europei, la Grivița în 1933, continuau 
în același ton :

Cef-Cef-Ce-fe-re...

LEÖN PEDRO JOSE
Oviedo, mai 1962.

Mișcarea grevistă a cuprins și Madridul
MADRID 25 (Agerpres). — Agen

țiile de presă relevă că la grevele 
din Spania participă noi detașa
mente ale oamenilor muncii, care 
se încadrează în lupta împotriva 
regimului lui Franco.

Mișcarea grevistă a cuprins acum 
și Madridul. Agenția France Presse 
semnalează că în capitala Spaniei 
circulă numeroase manifeste care 
cheamă pe oamenii muncii la 
în suburbia Madridului. S; 
gro, 300 de muncitori z 
de mărfuri au deci?' 
sprijinul revendicări 
vire la
1 *

sprijinul luptei oamenilor muncii 
din celelalte regiuni ale Spaniei.

La Viliaverde Bajo, o altă subur
bie a Madridului, aproximativ 1000 
de muncitori de la uzina de prelu
crare a metalelor „Euscalduna“ au 
organizat o demonstrație în spri
jinul revendicărilor lor cu privire 
Ia majorarea salariilor. Ca răspuns 
la aceasta, autoritățile au închis 
uzina și muncitorii au fost arun- 

(n stradă.
1 zilei de joi, 1000 de 
.u declarat o greva ~- 
-— ciuda îr

§ 2' a or £ 1/”
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deținuți în închisori

Zîntarea rostită de N. S. Hrușciov la posturile sovietice 
de radio și televiziune

OVA 25 (Agerpres). — După 
.smite TASS, la 25 mai 

_ Hțușciov a rostit la posturile 
a lcr» de radio și televiziune o
- ție în legătură cu vizita de-
- < .rtid și guvernamentale
- < Republica Populară

ătorie — a spus N. S. 
1 fost interesantă și 

( privințele.
inului sovietic a expus 

.‘siile din această vizită. 
; că între partidele co- 
tvernele celor două țări 
i nu există nici un fel 
litigioase, dar nu există 

■e care să provoace in
derite.

a ridiculizat născoci- 
ite în Occident că Hruș- 
lecat în Bulgaria pentru 
pretinse neînțelegeri, a 

„astfSjU răsurile“ din relațiile sovie- 
to-bulgare. Așa cum se întîmplă 
adeseori cu scribii burghezi — a 
spus el — și de data aceasta ei au 
făcut-o de oaie. Imperialiștii caută 
disensiuni acolo unde ele nu există 
și nu pot exista.

După ce s-a referit la succesele 
obținute de poporul bulgar în dez
voltarea economiei, N. S. Hrușciov 
a spus : Ca și experiența celorlalte 
țări socialiste, experiența bulgară 
infirmă născocirile dușmanilor so

cialismului că după instaurarea pu- 
terii populare comuniștii nu ar dori 
să colaboreze cu celelalte partide 
ale oamenilor muncii. Munca comu
nă, armonioasă, a comuniștilor și 
membrilor Uniunii Agrare, sub con
ducerea partidului comunist, a avut 
un mare rol în consolidarea puterii 
populare și în succesul construcției 
socialiste. Aceasta este de o mare 
însemnătate nu numai pentru Bul
garia. Aceasta este o contribuție de 
preț adusă de poporul bulgar la ex
periența noastră colectivă. Expe
riența colectivă este izvorul nesecat 
care ne îmbogățește pe toți și ne 
insuflă mereu forțe noi în lupta 
pentru victoria socialismului, a co
munismului.

Folosind experiența Uniunii So
vietice și a celorlalte țări frățești 
— a spus vorbitorul — prietenii 
bulgari aplică cu pricepere mar- 
xism-leninismul, luînd în conside
rare condițiile din țara lor.

Partidele noastre au stat și stau 
pe pozițiile unității, strînsei colabo
rări și întrajutorări frățești a țărilor 
socialiste, pe baza egalității, neame
stecului în afacerile interne și a in-» 
ternaționalismului proletar. Partide
le noastre consideră că au datoria 
sfîntă de a lupta pentru puritatea 
măreței învățături marxist-leninis- 
te, împotriva revizionismului, dog
matismului și sectarismului, să lupte 
pentru unitatea întregii mișcări co
muniste și muncitorești, să sprijine 
pe toate căile mișcarea de eliberare 
națională a popoarelor, a spus .vor
bitorul în continuare.

I

Cele două partide ale noastre con
sideră că în relațiile dintre parti
dele frățești trebuie promovate pe 
primul plan problemele care ne 
unesc, care consolidează unitatea. în 
ceea ce ne privește, am făcut și fa
cem totul pentru ca problemele care 
se ivesc între partide să se rezolve 
în spiritul tovărășiei, pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului, ale 
internaționalismului proletar. Fieca
re partid trebuie să-și aducă contri
buția la cauza coeziunii mișcării 
comuniste și muncitorești, a întări
rii unității țărilor socialiste, să abor
deze aceste probleme dîndu-și sea
ma de răspunderea ce revine fiecă
rui partid pentru coeziunea și uni
tatea întregii mișcări comuniste și 
muncitorești internaționale.

Referindu-se la situația interna
țională, N. S. Hrușciov a arătat că 
printre problemele internaționale 
de cea mai mare importanță de care 
depind în bună măsură destinele 
lumii și care își așteaptă de mult 
rezolvarea se numără în primul rînd 
probleme ca încheierea tratatului 
de pace german și rezolvarea pro
blemei Berlinului occidental, proble
mele dezarmării, ale încetării ex
periențelor cu arma nucleară.

Partenerii noștri occidentali — a 
spus șeful guvernului sovietic — 
dau dovadă de rigiditate în toate a- 
ceste probleme, manifestă o lipsă 
de dorință de a reglementa pe cale 
pașnică problemele urgente. Ei 
nu-și dau seama sau nu vor să-și 
dea seama de schimbările în rapor
tul de forțe care s-au produs în ul
timii ani pe arena internațională și 
se mai străduiesc să promoveze în 
relațiile cu noi politica „de pe pozi
ții de forță". Această politică — a 
subliniat N. S. Hrușciov — este sor
tită eșecului. Acum, cînd puterea 
Uniunii Sovietice și a întregului la
găr socialist a crescut nemărginit, 
a profera amenințări este un lucru 
cel puțin neserios.

Caracterizînd situația din Asia de 
sud-est, vorbitorul a arătat că în 
această parte a globului, întocmai 
ca și în alte regiuni, colonialiștii 
vor trebui în cele din urmă să re
nunțe la politica colonială nu în 
.vorbe, ci în fapte.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. a subliniat din nou 
că guvernul sovietic stă ferm pe 
poziția că este necesar să se contri
buie la crearea în Laos a unui gu
vern de coaliție în frunte cu prințul 
Suvanna Fumma.

Boun Oum și Nosavan caută să 
zădărnicească acordul cu privire la 
încetarea focului în Laos, iar Sta
tele Unite, chipurile, doresc dar nu 
pot să exercite influență asupra re
belilor. Or, este îndeobște cunoscut 
că Boun Oum, Fumi Nosavan și cei
lalți reacționari din Laos există nu
mai datorită sprijinului din partea 
Statelor Unite ale Americii.

în ultima vreme s-a aflat despre o 
nouă provocare pusă la cale de că

tre reacționarii din Laos, lîngă ora
șul Nam Tha. Aceasta stîrnește bă
nuieli serioase că în cazul de față 
au fost urmărite scopuri care țin
tesc departe. Nu se poate exclude 
eventualitatea că această provocare 
avea ca scop să declanșeze din nou 
operațiuni militare 
în Laos și, în felul 
S.U.A. un pretext 
mesteca mai activ 
de partea forțelor

Eșecul acestei provocări — a spus 
N. S. Hrușciov — constituie un a- 
vertisment serios pentru reacționa
rii laoțieni și pentru cei care ii spri
jină.

Hotărîrea guvernului S.U.A. de a 
debarca trupe americane în Tailan- 
da îngreunează serios reglementa
rea problemei laoțiene.

Se poate sublinia cu satisfacție 
că primul ministru Suvanna Fumma, 
ca și prințul Sufanuvong, conducă
torul Patet Lao, au declarat recent 
din nou că ei respectă în mod con
secvent înțelegerea cu privire la for
marea guvernului de coaliție în 
Laos, realizată în cursul întîlnirilor 
dintre cei trei prinți. Acest lucru, 
corespunde și punctului nostru de 
vedere. De aceea, guvernul sovie
tic se va situa, ca și pînă acum, în 
ce privește problema creării unui 
Laos neutru și independent, pe po
zițiile expuse la conferința de la 
Geneva pentru Laos și convorbirile 
de la Viena cu președintele Ken
nedy. Vom urmări ca conflagrația 
militară să nu se aprindă în Laos, 
vom sprijini aspirațiile juste ale po
porului laoțian.

în încheierea cuvîntării sale N. S. 
Hrușciov a spus : „Sîntem profund 
convinși de triumful deplin al cau
zei noastre, al măreței cauze a co
munismului pe care ne-a încredin
țat-o Vladimir Ilici Lenin“.

La 
de- 
din

pe scară largă 
acesta, să ofere 
pentru a se a- 
în evenimente, 

reacționare.

Comitetul pentru măsurile care contribuie la destinderea încordării In 
ternafionale a aprobat o declarație în problema încetării 

propagandei de război

GENEVA 25 (Agerpres). — 
conferința de la Geneva pentru 
zarmare s-a realizat, în cele 
urmă, primul rezultat concret.

în ședința de vineri a Comitetu
lui pentru măsurile care contribuie 
la destinderea încordării internațio
nale, delegațiile au primit textul De
clarației cu privire la interzicerea 
propagandei de război, asupra că
reia au căzut de acord copreședinții 
Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare — reprezentanții U.R.S.S. 
și S.U.A., precum și recomandările 
copreședinților cu privire la ordinea 
lucrărilor viitoare ale acestui comi
tet, asupra căreia, de asemenea, au 
căzut de acord.

După cum se știe, problema inter
zicerii propagandei de război a fost 
supusă din inițiativa Uniunii Sovie
tice, dezbaterii Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare. Deși repre
zentanții puterilor occidentale s-au 
opus cu îndărătnicie chiar la discu
tarea acestei probleme, majoritatea 
membrilor comitetului au sprijinit 
propunerea sovietică. Datorită efor
turilor perseverente ale delegației 
sovietice, după tratative îndelungate 
între cei doi copreședinți ai comi
tetului, a fost elaborată de comun 
acord o recomandare în legătură cu 
o Declarație cu privire la interzi
cerea propagandei de război.

Declarația prevede printre altele 
condamnarea îndemnurilor la război 
și la reglementarea litigiilor dintre 
state prin folosirea forței, precum 
și condamnarea declarațiilor cu pri
vire la necesitatea sau inevitabilita
tea războiului, ea chemînd toate sta
tele „să adopte în cadrul sistemelor 
lor constituționale măsuri practice 
adecvate, inclusiv măsuri de ordin 
legislativ, de către statele care vor 
socoti potrivită o asemenea formă, 
în scopul înfăptuirii prezentei Decla
rații cu privire la interzicerea pro
pagandei de război“.

Luînd primul cuvîntul la ședință, 
reprezentantul U.R.S.S., V. A. Zo
rin, a exprimat satisfacția delega-

ției sovietice în legătură cu faptul 
că vineri copreședinții au putut su
pune spre aprobare comitetului o 
declarație asupra căreia s-a căzut 
de acord, în problema încetării pro
pagandei de război. El a scos în evi
dență importanța textului declara
ției care cuprinde o condamnare 
clară a îndemnurilor la război și la 
rezolvarea litigiilor dintre state cu 
folosirea forței.

Un aspect pozitiv al declarației, a 
spus V. A. Zorin, 
faptul că în aceasta 
tetului își reafirmă 
în prezent războiul 
servi ca metodă de 
litigiilor internaționale. In declara
ție ei își exprimă dorința de a educa 
tineretul în spiritul acestei convin
geri și de a contribui Ia răspîndirea 
largă a ideilor păcii, respectului re
ciproc și înțelegerii între popoare.

Reprezentantul S.U.A., al doilea 
copreședinte al comitetului, și-a ex
primat la rîndul său satisfacția că 
comitetului i-a fost supus un text 
pus de acord al Declarației cu privi
re la interzicerea propagandei de 
război.

în numele tuturor delegațiilor, 
delegatul Italiei, care a prezidat șe
dința de vineri a comitetului, a adus 
copreședinților mulțumiri pentru 
realizarea acordului în această pro
blemă importantă.

Apoi Comitetul pentru măsurile 
care contribuie Ia destinderea încor
dării internaționale a aprobat în 
unanimitate textul declarației și l-a 
supus discutării ședinței plenare a 
Comitetului celor 18 state pentru de
zarmare.

După o scurtă pauză a fost convo
cată o ședință plenară a Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare. Co
mitetul a hotărît să amîne aproba
rea definitivă a Declarației cu pri
vire la interzicerea propagandei de 
război pînă la ședința din 29 mai.

ATENA 25 (Agerpres). — Ziarul 
Avghi" a publicat o scrisoare adre

sată Ministerului Justiției al Greciei 
de către Manolis Glezos, Ambatie- 
los, Florakis și alți democrați, în 
numele a 450 de deținuți politici din 
închisoarea de pe insula Egina, scri
soare în care se exprimă un pro
test hotărît împotriva faptului că nu
meroși deținuți se află în închisori 
de 18 ani pentru singura vină că au 
rămas credincioși „convingerilor lor, 
cauzei păcii, democrației și progre
sului omenirii’. Cerem eliberarea 
noastră și amnistia generală — se 
arată în scrisoare.

După cum relatează ziarul 
„Avghi’, un grup de parlamentari 
din partea Uniunii Democrate de 
stînga (E.D.A.), au depus în parla-

îl constituie și 
membrii comi- 
convingerea că 
nu mai poate 

reglementare a

ment o interpelare în '. 
faptul că autoritățile au 
tru deținuții politici din 
concentrare de pe ins: 
Evstratios condiții care c 
minarea treptată a acesl 

O comisie a Crucii Rc 
cia, care a vizitat recent 
concentrare, a ajuns la < 
din 188 de deținuți politL 
într-o stare gravă și că 
berarea lor imediată îi 
de moarte.

Singura hotărîre justă 
democratică, se sublinia 
pelare, ar ii lichidarea 1 
concentrare, desființarea 
cepționale și a regimulu 
tare, decretarea amnisti

■ ■ ■ OtO-------------

„Deficite continue și o infl 
amenințătoare“

Ce declară președintele comitetului 
Senatului S.U.A. pentru problemele iinan

WASHINGTON 25 (A- 
gerpres). — Luînd cu
vîntul în fa|a Asociației 
bancherilor din Delaware, 
președintele comitetului 
Senatului S.U.A. pentru 
problemele financiare, 
Harry Byrd, și-a exprimat 
îngrijorarea față de în
răutățirea continuă a si
tuației financiare a State
lor Unite. După cum a a- 
răfat Byrd, Statele Unite 
„au Înregistrat un deficit 
financiar in 25 din ultimii 
31 de ani. Anul trecut — 
a adăugat el — am avut 
un deficit de patru miliar
de de dolari, anul acesta 
deficitul va fi între 7 pînă 
la 10 miliarde de dolari,

Iar deficitul pentru vii
torul an fiscal este a- 
preciat intre 3 pînă la 5 
miliarde de dolari. Faptul 
real este că aceste defi
cite continue duc pină la 
sfîrțff la faliment".

Subliniind că deficitele 
financiare reprezintă „un 
prim factor al inflafiei și 
duc la 
tinuă 
rului" 
can a 
loarea 
de la
1939 la 46,1 cenți în luna 
martie a acestui an șl si
tuația dolarului a contl-

-----------o» o-----------

o reducere con- 
a valorii 
senatorul 
declarat < 

dolarului < 
100 cenți

i dola- 
ameri- 

că „va- 
a scăzut 
în anul

nuat să si 
în lunile

Byrd a 
tuala sifu< 
S.U.Ă. est 
de „datori 
ficife eoni 
fie ameni 
semenea 
răfaf el — 
credere îr 
străinătate 
în continu 
aurului ar 
năfate, pr 
felului s 
pentru pr 
ciare a d 
lucru „an 
tea noa* 
bombă al

Noî trupe olandeze trimise în Irianu
HOLLANDIA 25 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt al armatei olan
deze a declarat că la 25 mai au So
sit în Irianul de vest la bordul unei 
nave militare de transport noi tru
pe olandeze cu un efectiv de 865 de 
oameni.

Purtătorul de cuvînt a arătat că 
noile unități vor fi trimise „cît mai 
repede posibil" în regiunile unde au 
â-A-A.-. .------- »<>«-

loc lupte între parti; 
liștii olandezi.

Agenția United Pr 
nai relatează că joi ■ 
navale și aeriene ol; 
fășurat operațiuni m 
va unităților de part 
Teminabuan și în al 
anului de vest.

(Sublinierile aparțin redacției)

Demonstrație în piața „Times" din New York. împotriva experien
țelor nucleare ale S.U.A. în Pacific.
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JANOS KADAR DISTINS CU TITLUL
DE „EROU AL MUNCII SOCIALISTE“

BUDAPESTA. După cum transmi
te agenția M.T.I., la 25 mai, cu pri
lejul celei de-a 50-a aniversări, 
Jănos Kădăr, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar și pre
ședintele Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc Țărănesc Ungar a fost 
decorat de către Prezidiul R. P. Un
gare cu titlul de „Erou al muncii 
socialiste“ și cu Ordinul de merit al 
R. P. Ungare.

MOSCOVA. La 24 mai a sosit la 
Moscova o delegație parlamentară 
cehoslovacă, în frunte cu Zdenek 
Fierlinger, președintele Adunării Na
ționale, membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului 
Cehoslovacia.

Un reportaj despre Venezuela
Sub' acest titlu ziarul vest-german 

„FRANKFURTER RUNDSCHAU" a pu
blicat o corespondență din Caracas 
în care se ocupă de situația grea 
a țărănimii din Venezuela.

„De la apariția sa — scrie zia
rul — Venezuela continuă să fie o 
țară agrară. Agricultura a constituit 
întotdeauna singura sursă de veni
turi a populației. S-a cultivat cafea ; 
cacao și alte produse agrare, care 
au fost schimbate contra puținelor 
mărfuri importate din străinătate. 
După primul război mondial cînd a 

. început exploatarea petrolului Ve
nezuelei, căruia această țară îi da- 
torește aproape toate veniturile în 
devize, producția agrară a descres
cut repede. în prezent, Venezuela 
este nevoită să importe o mare parte 
din alimentele necesare, deoarece 
datorită industriei petroliere, agri
cultura a fost extrem de neglijată. 
Cu toate acestea, Venezuela trebuie 
socotită încă și astăzi o țară agra
ră. în agricultură continuă să lu
creze un număr mai mare de oa
meni decît în oricare alt sector al 
economiei ; modul de viață al primi
tivilor locuitori ai satelor pune am
prenta pe înfățișarea țării.

Agricultura Venezuelei se carac
terizează prin împărțirea inegală a 
proprietății pămîntului. Partea co- 
vîrșitoare a terenului arabil apar
ține unui mic număr de mari lati
fundiari. 78 la sută din terenul fo
losibil pentru agricultură se află în 
proprietatea unor întreprinderi a- 
grare. Aceste ferme uriașe nu re
prezintă însă decît 2,5 la sută din 
numărul total al gospodăriilor agri
cole. Majoritatea țăranilor din Ve
nezuela lucrează în gospodării 
foarte mici cu mijloace de produc
ție neverosimil de primitive.

în mod practic, în Venezuela nu 
există țărani. Există numai mari pro
prietari de ferme, dintre care mulți 
nici nu-și cunosc pămînturile și duc 
o viață de huzur, în timp ce un vă
taf și pălmașii băștinași efectuează 
muncile la fermă. Pe lîngă aceasta, 
——» -»ràiFV I we nujstii.
'tari ar. r®

primitive și habar nu au despre a- 
gricultura modernă.

Suprafața totală de teren folosibil 
pentru agricultură este în Venezuela 
de 14,7 milioane ha. Cu toate aces
tea, producția agrară internă nu 
este suficientă pentru a acoperi ne
voile de alimente ale celor 7 mi
lioane de locuitori ai țării. Aproape 
o treime din bunurile alimentare 
trebuie importate".

în continuare, ziarul arată că o 
cauză pentru care Venezuela, ta

nu poate pătrunde nici 
o adîncime de 20 cm în 
pietros. Băștinașii din

Răsfoind presa străină

pofida marilor rezerve de pămînt, nu 
este în stare să producă bunurile 
alimentare necesare populației sale 
o constituie metodele primitive 
de cultivare a pămîntului. „în 1950 
— scrie ziarul — din fermele cu 
peste 500 de ha de pămînt numai 
20 la sută posedau un tractor pro
priu. în cadrul unei anchete, între
prinse cu cîțiva ani în urmă, 97 la 
sută din agricultori au declarat că 
nu au folosit niciodată îngrășăminte 
sau mijloace pentru combaterea 
dăunătorilor.

Majoritatea țăranilor 
zuela nu înțeleg sensul 
îngrășămintelor chimice.

din Vene- 
și scopul 
Printre lo

cuitorii satelor din America Latină, 
ignoranța este pretutindeni foarte 
mare. Aproape 50 la sută din 
populația Venezuelei se compune 
și astăzi din analfabeți. în regiu
nile mai îndepărtate, procentajul 
este încă și mai mare, ajungînd 
la 80—90 la sută. Dat fiind că nu 
există cunoștințele necesare pen
tru folosirea mașinilor moderne și 
lipsește și capitalul pentru pro
curarea acestora, numeroși munci
tori agricoli continuă să lucreze cu 
aceleași mijloace auxiliare primitive 
pe care le-au folosit predecesorii 
lor pe vremea descoperirii Americii. 
în rîndurile indienilor din regiunea 
Anzilor venezueleni plugul de lemn 

•■'7 '^•^sinqura unealtă de arat pă- 
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timii ani pe sute de mii de munci
tori agricoli din Venezuela să pă
răsească satele și să ia drumul 
orașelor. Pentru puținele orașe ale 
țării acest aflux puternic constituie 
o problemă serioasă ; căci, pentru 
asemenea mase de oameni nu 
există nici posibilități de muncă și 
nici posibilități de locuit. Astăzi, 
munții din jurul centrului orașului 
Caracas sînt plini de barăci mizere 
în care băștinașii locuiesc în ace
leași condiții neigienice ca și în 
celelalte regiuni ale țării. Acești 
oameni desrădăcinați sînt acce
sibili propagandei partidelor 
dicale de stînga, care 
mii ani au reușit să-și 
rească în mod considerabil 
fluența. Demonstrațiile antiguverna
mentale și chiar încercările de a 
organiza răscoale sînt deseori spriji
nite de tinerii din cartierele mizere, 
dintre care un mare număr figu
rează pe listele de membri ai parti
dului comunist.

în concordanță cu productivitatea 
redusă a producției agricole este și 
venitul înspăimîntător de mic al 
populației de la țară. întreaga 
populație agrară a Venezuelei, care 
reprezintă aproape 50 la sută din 
locuitorii țării, nu primește decît 10 
la sută din venitul național. In pă
durile virgine ale țării, mai ales ta 
regiunea de-a lungul frontierei cu 
Columbia, mai locuiesc zeci de mii 
de indieni care nici nu cunosc un 
venit în bani, ci trăiesc 
toare și pescuit.

în zonele călduroase 
adăpostul oamenilor se 
din colibe construite din 
tund și subțire și crengi 
mieri. Multe din aceste colibe nu au 
decît o singură încăpere în care 
familiile compuse din numeroși 
membri locuiesc, dorm, gătesc și 
mănîncă. în hamacurile prinse de 
stîlpii tavanului dorm oamenii mari, 
iar copiii dorm pe pămîntul gol și 
tare. Uneori mai trăiesc sub același 
acoperiș și cîteva animale de casă, 
păsări și porci.

In interiorul Venezuelei mulți oa
meni sînt subalimentați.

Atmosfera de nemulțumire care 
domnește în rîndurile proletariatului

mîntul. El 
măcar la 
pămîntul 
Peru, Ecuador și Bolivia nu au atins 
însă nici măcar acest grad de dez
voltare. Ei continuă să folosească 
sapa pentru a răscoli pămîntul.

Porumbul, alimentul cel mai im
portant pentru băștinașii din Ame
rica Lattaă, este cultivat în regiuni 
periferice : în acest scop se face o 
gaură în pămînt cu un lemn rotund. 
După doi-trei ani, cînd pămîntul 
pierde orice substanță nutritivă și 
dă recolte mai proaste, muncitorul 
agricol arde pur și simplu copacii 
de pe noi suprafețe de pădure ; 
terenul obținut după distrugerea 
pădurii oferă condiții mai favora
bile pentru cultura porumbului. Dacă 
după un scurt timp și acest teren 
începe să dea roade mai puține, 
indianul își construiește casa în altă 
parte, unde începe să distrugă din 
nou pădurea. în fiecare an se dis
trug în Venezuela uriașe suprafețe 
de pădure datorită acestor metode 
primitive de cultivare a pămîntului.

Pentru curățirea culturilor și pen
tru muncile de recoltare se folosește 
în Venezuela pretutindeni un cuțit 
de junglă lung de o jumătate de 
metru. Acest cuțit constituie cea 
mai importantă unealtă de muncă 
a lucrătorilor.

Un obstacol important în calea 
îmbunătățirii productivității agricul
turii din Venezuela îl constituie fap
tul că nici 50 la sută din numărul 
total al muncitorilor agricoli nu sînt 
stăpînii pămîntului pe care lucrea
ză. Aproape o treime din țăranii 
Venezuelei lucrează în agricultură 
fără a avea nici un fel de titlu de 
proprietate. în majoritatea cazu
rilor, acești mici agricultori lucrează 
ca muncitori pe marile latifundii, 
unde primesc un salariu de 4,50 
pînă la 6,50 mărci pe zi. Dar mono- 
culturile răspîndite pretutindeni în 
Venezuela nu necesită decît puține agricol a luat în ultimii ani forme 
săptămîni pe an mîna de lucru a 
omului. Astfel, în agricultura Vene
zuelei șomajul este larg răspîndit.

Rezultatele proaste ale muncii pe 
parcele mici au determinat în ul-

ra
ta ulti- 

spo- 
in-

din. vînă-

ale tării, 
compune 
lemn ro
de pal

din ce în ce mai clare. Muncitorii 
agricoli insistă să obțină în sfîrșit 
pămînt propriu. Ei nu mai sînt dis
puși să continue existența primitivă 
pe care o duc de secole“.
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MOSCOVA. La 24 
șit la Moscova cel c 
greș al societății ui 
re de sprijinire a ; 
și flotei. La Congres 
mareșalul Ciuikov 
suprem al trupelor ■ 
al ministrului apăi 
Congresul a fost s 
zentariți ai țărilor s 
care și reprezentant 
Ion Balaș, vicepreșc

WASHINGTON, 
s-a anunțat oficial 
partamentului de i 
va pleca în a doua 
iunie la Bonn, per 
vorbiri cu cancels 
cu alte personalii 
vest-german. Dup 
agenția U.P.I., cer 
capitala S.U.A. au ■ 
tă vizită este r ■. 
divergențele 
ultimul ti 
German 5 ' :

sinat în locuința sa din Bamako. In 
declarația reprezentanței pentru 
străinătate a Biroului Politic al par
tidului „Sawaba“, dată publicității la 
23 mai, se arată că asasinarea mișe- 
lească a lui Ardeii Dauda constituie 
doar o verigă în lanțul crimelor 
neocolonialiștilor și ale adepților a- 
cestora,-care urmăresc menținerea do
minației francezilor în fosta lor co
lonie Niger. I

»

Comunist din

ROMA'. Din initiative 
Roma, in capitala Italiei 
miting de protest împotriva represiunilor 
dezlănțuite de regimul salazarist din 
Portugalia. Participanfii la miting au a- 
doptat o rezolufie care condamnă „ac
țiunile criminale ale călăilor poporului 
portughez". Rezoluția a fost trimisă am
basadei Portugaliei la Roma.

MOSCOVA. După cum se știe, 
Mamadu Dia, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Se
negal, a acceptat recent invitația 
guvernului sovietic de a face o vi
zită oficială în Uniunea Sovietică, 
în prezent s-a ajuns la un acord 
ca vizita să aibă loc între 5 și 15 
iunie.

studenților din 
a avut loc un

NEW YORK. Cu ocazia apari
ției în S.U.A. a volumelor „Po
vestiri la gura sobei“ și „Poves
tiri din război" de Mihail Sado- 
veanu, la 22 mai a avut loc la 
New York o întîlnire cu critici 
literari, profesori universitari, re
dactori de reviste culturale, re
prezentanți ai librăriilor. Au'fost 
prezenți membri ai legației R.P. 
Romîne în S.U.A. și reprezentanți 
ai Departamentului de Stat al 
S.U.A.
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BAMAKO. La 22 mai un asasin 
plătit l-a ucis pe Ardeii Dauda, re
prezentantul Uniunii Tineretului De
mocrat din Niger în Biroul Politic al 
partidului de opoziție 
„Sawaba“. Ardeii Dauda

din Niger, 
a fost asa-

După pronunțări 
în procesul

Indignare în rîndul oamenilor muncii dlin Franța
PARIS 25 (Agerpres). — în le

gătură cu sentința înaltului Tribu
nal Militar în procesul Salan, Con
federația Generală a Muncii a dat 
publicității un comunicat în care 
arată că oamenii muncii din Fran
ța „consideră această indulgență 
scandaloasă drept cea mai dăună
toare alianță a forțelor colonialis
te și reacționare, impunînd o grea 
răspundere autorităților care con-

ULTRACOLONIALISTUL : După accidentul de la Evian simțeam ne
voia unui... sprijin moral !...

(desen de V. TIMOC

^rînteli’.’ 7R. Abonamentele se fac Ia oficiile postale, factorii poștali si difuzorii voluntari din întreprinderi si instituții. Tiparul: Combinatul Polițjrafic Ca» Scînteii

tribuie la întărirea primejdiei fas
ciste și la încurajarea criminalilor 
din Algeria și Franța și pune în 
primejdie acordurile de la Évian“.

Muncitorii și funcționarii sutelor 
de întreprinderi din țară protestea
ză împotriva sentinței prea indul
gente date lui Salan. în multe uzi
ne și fabrici au loc greve de scurtă 
durată și mitinguri de protest. Pe 
adresa instituțiilor guvernamentale 
sosesc sute de petiții și telegrame, 
în care se protestează împotriva 
sentinței în procesul Salan. Ele sînt 
semnate de reprezentanții celor mai 
largi cercuri ale opiniei publice 
franceze.

O.A.S. își inîensiSică 
atacurile banditești
ALGER 25 (Agerpres). — Vestea 

sentinței blinde date de Tribunalul 
militar francez împotriva căpeteniei 
O.A.S.-ului — Salan — a stîrnit un 
puternic val de indignare în Algeria.

Dupi cum relatează agenția 
Franc» Presse, în cercurile apro
piate Organului executiv provizoriu 
din Zlgeria, verdictul împotriva lui 
Sala: este considerat ca o încu- 
rajaa a O.A.S. însuși bilanțul cri- 
meltr săvîrșite de O.A.S. joi în AI- 
gerîr — 32 de morți și 17 răniți, 
prirfre care femei și copii — dove- 
de<0 că această organizație fas- 
cljă a fost și mai mult încurajată 
d» sentința pronunțată împotriva lui 
Silan.
Associated Press anunță că Orga- 

ul executiv provizoriu a făcut cu- 
.oscut că noi centre ale O.A.S. au 
uat ființă în orașele Perregaux, 
Sidi-Bel-Abbès, Mostaganem, Saida 
și Mascara situate în nordul Alge-• . . in iiuiuuj ruge-
Hei.. O.A.S., a declarat purtătorul de 
cuvînt al Organului executiv provi
zoriu, îi silește pe fermierii europeni 
să se concentreze în orașele men
ționate pentru a se încadra în ban
dele teroriste ale ultracolonialiștilor.


