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Congresul al III- 

lea al P.M.R. a 
trasat organelor 
de partid sarcina 
de a ridica la un 
nivel mai înalt 
întreaga lor muncă,

CONSTANTIN DRAGAN 
prim-secretar al Comitetului 

regional P.M.R. Oltenia

de a perfec-
ționa continuu controlul executării 
hotărîrilor și directivelor partidu
lui, ca o condiție a creșterii capaci- 
rății lor de mobilizare a maselor la 
înfăptuirea politicii partidului.

învățînd din felul în care Comi
tetul Central al partidului exercită 
controlul îndeplinirii hotărîrilor, 
precum și din experiența activității 
brigăzilor C.C. pe teren, Comitetul 
regional de partid Oltenia acordă 
o atenție deosebită acestei laturi 
esențiale a muncii organizatorice, 
în acest scop, noi urmărim, în pri
mul rînd, să adoptăm hotărîri bine 
chibzuite, cerute de viață, elaborate 
pe baza unui stu- ____________
diu aprofundat al 
realităților. Pen
tru a pregăti o a- 
numită hotărîre, 
membrii biroului 
și comitetului re
gional cercetează 
situația pe teren, 
studiază temeinic 
problema respectivă, se sfătuiesc 
cu birourile organizațiilor de bază, 
cu membrii de partid, cu ceilalți 
oameni ai muncii ; astfel ei pot face 
propuneri care sintetizează experi
ența colectivă a maselor. Folosim 
în același scop și colective formate 
din activiști de partid și cadre din 
economie și aparatul de stat.

îndată după adoptarea unei ho
tărîri, fie la centrul de regiune, fie 
la raioane, organizăm dezbaterea te
meinică a hotărîrii respective cu bi
rourile comitetelor raionale și oră
șenești, cu aparatul de partid, pen
tru ca fiecare activist să înțeleagă 
nu numai prevederile ei, dar și ce 
are practic de făcut spre a contri
bui la aplicarea lor.

Odată cunoscută hotărîrea de cei 
chemați să-i dea viață, trecem la a- 
plicarea ei, urmărind, prin control, 
respectarea prevederilor ce le cu
prinde.

Ce se cere pentru exercitarea 
unui control eficace ? Prevederile 
hotărîrilor să fie clare și concrete, 
cu termene de îndeplinire și răs
punderi personale precise. Dar acea
sta nu este de ajuns. Controlul poa
te da rezultate bune numai atunci 
cînd începe îndată după adoptarea 
hotărîrii, urmărind pas cu pas în
făptuirea ei. De o mare importanță 
e ca el să fie încredințat cadrelor 
celor mai pregătite, cu răspundere. 
Controlul nemijlocit, pe teren, asu
pra aplicării hotărîrilor constituie o 
latură deosebit de însemnată a ac
tivității membrilor biroului co
mitetului regional de partid, care 
participă sistematic la adunări 
generale ale organizațiilor de bază, 
la ședințe ale comitetelor ra
ionale, studiază mai multe zile, la 
fața locului, situația dintr-o fabrică 
sau gospodărie colectivă.

în activitatea noastră ne călăuzim 
necontenit de principiul leninist că 
în aplicarea controlului trebuie ți
nut seama de faptul că el nu este 
un scop în sine, ci un mijloc de a 
asigura luarea celor mai potrivite 
măsuri pentru aplicarea hotărîrilor, 
de a sprijini în mod nemijlocit or
ganizațiile de partid în îmbunătă
țirea activității lor. Eficacitatea 
controlului se reflectă nu în mă
rimea referatelor și numărul sesiză
rilor, ci în rezultatele practice ob
ținute în întărirea organizațiilor de 
bază, în activitatea membrilor de 
partid.

în cursul controlului îndeplinirii 
hotărîrilor îndreptăm forțele orga
nizațiilor de partid spre problemele 
principale, a căror rezolvare influ
ențează asupra întregii activități 
din domeniul respectiv. Iată un 
exemplu. Hotărîrea adoptată de bi
roul regional în iunie 1962 cu pri
vire la sprijinirea introducerii teh
nicii noi în producție a stabilit ca 
toate comitetele raionale și orășe
nești de partid să îndrume organi
zațiile de bază din întreprinderi 
să-și îndrepte mai mult atenția 
spre mobilizarea inginerilor, tehni
cienilor și muncitorilor pentru în
deplinirea exemplară a planului 
tehnic, să acționeze cu perseveren
ță pentru dezvoltarea mișcării de

DIN EXPERIENȚA 
COMITETULUI REGIONAL 

P.M.R. OLTENIA ÎN 
EXERCITAREA CONTROLULUI 
ÎNDEPLINIRII HOTARÎRILOR

inovații și îmbu
nătățirea propa
gandei tehnice. 
După adoptarea 
hotărîrii, am o- 
rientat organele

și organizațiile de partid, sindicate
le, să aplice prevederile acesteia în 
funcție de sarcinile principale și de 
problemele specifice ale fiecărei ra
muri industriale sau întreprinderi.

Controlul a fost îmbinat cu mun
ca politică și organizatorică pentru 
aplicarea hotărîrii. în această pri
vință un rol important a avut fap
tul că dezbaterea problemelor ridi
cate de hotărîrea biroului regional 
a mers pînă la întreprinderi. Apli
carea propunerilor făcute în cadrul 
ședințelor comitetului de partid de 
la Uzinele „Electroputere'-Craiova 
și a consfătuirii organizate la Uzi
nele „7 Noiembrie" cu mecanizato

rii zdin unitățile 
beneficiare a dus 
la asimilarea unor 
noi produse, la 
reproiectarea și 
creșterea duratei 
de funcționare a 
unor mașini agri
cole. Trimestrial, 
Comisia economi

că a comitetului regional de partid 
informează biroul regional asupra 
mersului îndeplinirii hotărîrii, a 
deficiențelor constatate, ceea ce ne 
dă posibilitatea să intervenim ope
rativ pentru înlăturarea lor.

La noi s-a încetățenit metoda de 
a dezbate în ședințe ale comitetu
lui regional de partid, ale biroului 
sau secretariatului stadiul aplicării 
unor hotărîri deosebit de importan
te. Acesta este un mijloc din cele 
mai eficace de control al îndeplini
rii hotărîrilor, care are un mare rol 
în creșterea spiritului de răspunde
re al activului de partid, a exigen
ței sale partinice. în octombrie 
1962 biroul comitetului regional a 
luat în discuție rezultatele obținu
te în aplicarea planului de măsuri 
adoptat de Comitetul regional 
P. M .R. Oltenia spre a asigura 
înfăptuirea prevederilor Hotărîrii 
plenarei C. C. al P. M. R. din 
aprilie 1962 privind întărirea conti
nuă a rîndurilor partidului. La 27 
martie 1963 comitetul regional a a- 
nalizat din nou această problemă. 
Cu acest prilej s-a constatat că sar
cinile stabilite se îndeplinesc pe 
ansamblul regiunii, iar rezultatele 
cele mai bune au fost obținute în 
raioanele Segarcea, Caracal, Corabia 
și orașul Craiova, care controlează 
sistematic traducerea în viață a pre
vederilor hotărîrii.

Comitetul regional de partid Ol
tenia acordă o deosebită atenție în
făptuirii sarcinilor trasate de con
ferința regională din ianuarie 1962 
cu privire la întărirea economico- 
organizatorică a gospodăriilor co
lective. în toate gospodăriile colec
tive noi au fost trimiși pentru o 
perioadă de cîteva luni activiști de 
partid și de stat, ingineri agronomi, 
care au ajutat efectiv consiliile de 
conducere și organizațiile de bază 
în organizarea și desfășurarea mun
cii. Colective alcătuite din activiști, 
agronomi, economiști și conduse de 
membri ai biroului regional, au a- 
nalizat în gospodăriile colective din 
raioanele Oltețu, Corabia și Vînju 
Mare, aplicarea sarcinilor ce decurg 
din documentele sesiunii extraordi
nare a Marii Adunări Naționale, 
precum și din prevederile hotărîrii 
conferinței regionale. La sfîrșitul 
lunii martie 1963, plenara comitetu
lui regional a analizat stadiul înde
plinirii prevederilor hotărîrii confe
rinței regionale cu privire la întări
rea gospodăriilor agricole colective, 
stabilind noi măsuri în această pri
vință.

însemnătatea deosebită a contro
lului executării hotărîrilor constă, 
între altele, în faptul că el dă posi- 
bilitatea cunoașterii și 
experienței înaintate, 
îndeplinirea hotărîrii

Noi mașini 
pentru agricultură
Pentru fiecare campanie agricolă 

muncitorii din întreprinderile con
structoare de mașini trimit lucrăto
rilor din S.M.T., G.A.S. și colectiviști
lor noi mașini, utilaje și piese de 
schimb necesare realizării la timp a 
lucrărilor planificate. în acest an, 
agricultura noastră socialistă a fost 
înzestrată, printre altele, cu peste 
4 500 de semănători de porumb și u- 
niversale, 5 000 grape de diferite 
tipuri, 2 950 de mașini pentru com
baterea dăunătorilor, 210 tractoare, 
400 cultivatoare etc.

Pentru cultivatorii de legume, la 
întreprinderea metalurgică „Dealul 
Spirei" din București s-a realizat o 
mașină pentru confecționat ghivece 
nutritive.

Au mai fost livrate agriculturii de 
către uzinele „Semănătoarea“ din 
București 1 050 combine, iar alte în
treprinderi au livrat peste 300 sape 
rotative, necesare întreținerii cultu
rilor, 400 remorci-cisterne pe una și 
două axe, 170 remorci-dormitor, pre
cum și un mare număr de piese de 
schimb necesare tuturor tipurilor de 
mașini și utilaje. (Agerpres)

productivitatea

extinderii
Controlînd 
referitoare 

la întărirea organizațiilor de bază 
din gospodăriile colective, Comite
tul raional P.M.R. Segarcea a re
levat metodele de muncă deosebit 
de prețioase ale organizației de 
partid din G.A.C. Goicea Mare în 
desfășurarea muncii politice de 
masă în rîndurile colectiviștilor și în 
organizarea unei susținute întreceri

(Continuare în pag. IV-a)

La G.A.C. Boseți, raionul Călărași, s-au semânai mari supralețo. 
în fotografie : Brigada I de la S. M. T. condusă de Mișu Fanache 
lucrează la semănatul culturilor de primăvară.

(Foto : Agerpres)
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întrecerea laminoristilor hunedoreni

La sfîrșitul pri
mului trimestru al 
acestui an, graficul 
întrecerii de la la
minorul de 650 mm 
consemna 
însemnate : 
trimestrial 
realizat cu 
înainte de

crescuse cu 12

realizări 
planul 
fusese 

5 zile 
termen, 
la sută, 

indicii de utilizare a agregatelor spori
seră și ei simțitor. In acest trimestru au 
fost laminate, aici, peste plan, circa 
10 500 tone de metal.

Aceste realizări — care situează co
lectivul de luminători printre colecti
vele fruntașe ale combinatului — sînt 
acum sporite zi de zi. Pregătindu-se să 
întîmpine marea sărbătoare a solidari
tății internaționale — ziua de 1 Mai— 
laminatorii hunedoreni dezvoltă con
tinuu întrecerea, dau la iveală inițiati
ve valoroase care-i ajută să folosească 
mai productiv agregatele și timpul de

Pînă nu de mult la laminorul de 650 
mm noțiunea de „oră efectivă“ era so
cotită ca o noțiune strict teoretică — fo
losită doar pentru calculele planificato
rilor — care exprima unitatea de timp în 
care se laminează o anumită cantitate 
de metal. Pe laminatori îi interesa mai 
puțin cîte ore, cu adevărat efective, în
cap într-un schimb (o bună parte din 
vreme se pierdea cu staționări din fel 
și fel de cauze), cît oțel se laminează 
în fiecare oră efectivă. Economiștii yi 
tehnologii uzinei au făcut . o treabă 
bună ; ei au demonstrat întregului co
lectiv, cu calcule și socoteli concrete, ce 
înseamnă să faci cît mai plină fiecare 
oră, fiecare minut din timpul de lucru. 
Așa s-a născut în rîndurile colectivului 
inițiativa valoroasă de a folosi cît mai 
efectiv pentru producție fiecare oră din 
timpul de. lu.crp, déjà reduce continuu, 
pe baâa perfecționării tehnologiei și a 
organizării muncii, timpul de laminare.

Sînt la laminor mulți iubitori pasio
nați ai noului, oameni ce stăpînesc te-

La linia de expediere de Ia laminorul de 650 mm de la Hunedoara. 
Un nou lot de laminate urmează a fi încărcat în vagoane.

astîmpărat pînă n-a găsit o soluție : 
montarea unui marcator în spatele cajei 
finisoare. Dispozitivul a fost confecțio
nat și montat, dar la probe n-a dat re
zultate. A fost părăsit cu părere de rău. 
Dar nu și ideea. Ea a fost reluată și 
dezvoltată de tînărul inginer Mihai Ri- 
zea. Marcatorul dă astăzi rezultate 
foarte bune. In loc de 2 bare, intră la 
debitare cîte 4-6 bare. A dispărut aglo
merarea de la ferăstraie, se cîștigă 
timp și, odată cu aceasta, zeci de tone 
de laminate.

Șirul îmbunătățirilor aduse agregate
lor se completează cu perfecționările 
aduse de fiecare laminator în munca sa. 
E de ajuns să urmărești în aceste zile 
munca schimbului condus de tînărul in
giner Ion Banciu, ca să observi cum fie
care om se înscrie cu partea lui de con

tribuție în preocuparea generală a co
lectivului de a lamina fiecare blum în 
cît mai puține secunde. La cuptoare, 
blumurile sînt mai bine încălzite — și 
aceasta înseamnă treceri mai puține prin 
caja de 800 mm. Procedîndu-se astfel, 
într-o oră se laminează în plus 10—15 
blumuri. La caja de 800 mm, la cajele 
finisoare și la celelalte agregate ale la
minorului munca se desfășoară precis, 
într-o perfectă sincronizare, evidențiind 
strădaniile celor ce lucrează aici de a 
cheltui fiecare minut cu un cît mai 
mare folos.

— De ce vă „bateți" atît pentru fie
care minut — l-am întrebat deunăzi pe 
un laminator.

— Pentru că la noi fiece minut se mă
soară în metal. Și hotărîrea noastră este 
de a înscrie pe graficul întrecerii de 1 
Mai o cantitate cît mai mare de lami
nate dată peste plan.

L. VISKI 
coresp. „Scînteii”

Pe ogoarele raionului Salonta
în ziua de 15 aprilie, 

ogoarele raionului Sa
lonta, regiunea Crișana, 
au fost împînzite de mii 
de oameni : muncitori și 
tehnicieni din gospodă
riile de stat, colectiviști, 
mecanizatori. Fiecare, la 
locul său de muncă, își 
dădea contribuția la pre
gătirea terenului, la gră
birea semănatului.

La gospodăria colec
tivă din Gepiu, mecani
zatorii din brigada lui 
Nicolae Mihoc de la 
S.M.T. Cefa au ieșit în 
zori pe tarlaua destinată 
porumbului. Președinte
le gospodăriei, Teodor 
Cralic, împreună cu in
ginerul agronom Maria 
Indrie, au făcut sonda
jele necesare. Convin- 
gîndu-se că temperatura 
solului este corespunză
toare, președintele s-a a- 
dresat șefului brigăzii de 
tractoare: „Tovarășe Mi
hoc, nu mai așteptăm, 
trecem cu toate mașinile 
la semănatul porumbu

lui. Unde întîlniți o fîșie 
de pămînt mai moale o- 
coliti-o și dați-i zor cu 
semănatul pe terenurile 
zvîntate". Și așa, pînă 
seara, la gospodăria co
lectivă din Gepiu s-au 
însămînfat primele 30 ha 
cu porumb.

în raionul Salonta, se
mănatul porumbului a 
început și în alte gospo
dării încă de acum cîte- 
va zile. La gospodăria 
colectivă din Mădăras 
s-au semănat săptămîna 
trecută 150 ha cu po
rumb. la gospodăria co
lectivă din Ciumeghiu — 
30 de ha, la Tăut — 15 
ha. Acum, aici ca și în 
celelalte gospodării co
lective din raion, semă
natul porumbului este în 
plină desfășurare.

...în raionul Salonta 
se potrivește bine zicala 
din popor : „Cine se 
scoală de dimineața, de
parte ajunge“. în gos
podăriile de stat și în 
gospodăriile colective din 
raion muncile agricole

de primăvară nu s-au 
suprapus, așa cum se în- 
tîmplă, bunăoară, în ra
ionul Oradea, unde po
rumbul va trebui semă
nat în același timp cu 
sfecla de zahăr și cu 
floarea-soarelui. Este ro
dul muncii harnice a lu
crătorilor din G.A.S. și 
S.M.T., a colectiviștilor 
care au terminat de se
mănat în timpul optim 
toate culturile din epoca 
I. Acum ei lucrează de 
zor la semănatul po
rumbului.

Organizațiile de bază, 
sfaturile populare, ingi
nerii agronomi au dato
ria să îndrume și să con
tribuie la intensificarea 
acestor lucrări, mai ales 
la gospodăriile colective 
din Ianoșda, Belfir, Giri- 
șu-Negru, Salonta II. 
Cefa, unde pregătirea te
renului în vederea însă- 
mînțării porumbului a 
rămas în urmă.

H. GROSU 
coresp. „Scînteii”

în două
Terminînd la timp semănatul celor a_ 

proape 400 ha cu culturi din prima e- 
pocă, colectiviștii din comuna Goicea 
/vîare, raionul Segarcea, au putut în
cepe la vreme semănatul porumbului. 
Ei sînt ajutaji de mecanizatorii din bri_

schimburi
gada a 10-a de tractoare a S.M.T.-ului 
Bîrca, care lucrează în două schimburi. 
In scurtă vreme s-au și semănat peste 
200 ha cu porumb, (de la Ion Per- 
șinarti, ing. agronom).

;
sag
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Ciclu de filme in cinstea 
aniversării lui V. I. Lenin

In cinstea celei de-a 93-a aniversări 
a nașterii lu» V. I. Lenin, la cinemato
graful Tineretului din Capitală va fi pre
zentat între 20 și 23 aprilie un ciclu da 
filme care evocă figura marelui condu
cător și învățător al 
„Familia Ulianov“, „’ 
lului", 
vestiri despre Lenin". In ziua de 22 a- 
prilie, la cinematograful „Magheru“ va 
rula filmul „Contemporanul secolului".

(Agerpres)

Sate electrificate

proletariatului : 
La începutul seco- 

„în zilele lui Octombrie“, ,,Po-

IAȘI (coresp. „Scînteii“). — Co
munele Cristești, Dumești, Popești 
din raionul Iași, Zlodica și Buhalni- 
ța, raipnul Hî.rlău, .Spleșjj. și.Valea 
Rea, raionul Vaslui, și alteie se nu
mără printre localitățile în care 
a fost introdus curentul electric în a- 
cest an. în total în regiune sînt 132 
sate electrificate. în prezent, co
lectivul de muncă al întreprinderii 
regionale de electricitate Iași lu
crează la instalarea a 6 linii de 15 
Kv prin care se va face conectarea 
la sistemul energetic național.

Cu plutele la drum
SUCEAVA (coresp. „Scînteii“). — 

De la barajele și schelele de legat, 
Sesuri, Cîrlibaba de pe Bistrița Au
rie, Panacu de pe Neagra, plutașii 
din cadrul întreprinderilor forestiere 
Vatra Dornei și Iacobeni au pornit 
ieri dimineață cu primele plute la 
drum. Cu tradiționalul brăduț verde 
la cîrmă, primii care au ancorat

Tinerii muncitori
muncă. In prima jumătate a lunii apri
lie ei au reușit să mai realizeze în plus 
încă aproape 3 500 tone de laminate.

Dacă-i întrebi pe laminatorii din 
schimbul tînărului inginer Ion Banciu 
— unul din cele mai bune schimburi 
care lucrează aici — sau pe oricare la
minator din secție despre „secretele" 
cestor însemnate succese îți răspund:

— Avem acum, în munca noastră 
laminor, ore mai pline.

Ce înseamnă, în fond, în limbajul la- 
minatorilor, „ore pline"?

d-

la

meinic tehnica, perfecționînd-o conti
nuu. Acești oameni — cei mai mulfi din
tre ei comuniști — s-au aflat și se află 
în permanență în fruntea colectivului in 
bătălia orelor pline.

Un exemplu. A fost o vreme cînd la- 
minatorul Alexandru Junie — astăzi 
promovat în altă muncă — era tare ne
căjit că la ferăstraiele de tăiat la cald, 
se produceau adesea gîtuiri, aglomerări 
care, uneori, făceau să se piardă minute 
prețioase din producție la operațiile ur
mătoare. Intrau la tăiere cîte două bare 
și apoi... se aștepta. Timp irosit. Nu s-a

Am cules, de la Uzinele metalur
gice „Timpuri Noi“ din Capitală un 
mănunchi de fapte desprinse din 
jurnalul bogat și interesant al acti
vității educative ce se desfășoară în 
întreprindere pentru dezvoltarea 
continuă a atitudinii socialiste față 
de muncă. Cîteva din filele acestui 
jurnal le-am desprins dintr-un recent 
referat al comitetului de partid 
uzină, altele din povestirile vii 
oamenilor.

Mîndria uzinei

din 
ale

Cărbune de calitate superioară
cenușă, calitatea lignitului 
s-a îmbunătățit cu 3,2 la 
sută, iar la prețul de cost 
s-au obținut, în primul tri
mestru, economii supli
mentare în valoare de 
1 690 000 lei.

ORADEA, (coresp. „Scîn
teii“). Colectivele de mi
neri aparținînd frustului 
„Ardealul“ au extras 
în prima jumătate a 
lunii aprilie 1 516 tona

lignit, 275 tone nisip bi
tuminös și aproape 100 to
ne cărbune brun pes
te sarcina planificată. 
De la începutul anului și 
pînă în prezent, prin re
ducerea conjinutului de
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în Capitală pe locul foslel „gropi" Floreascq, unde-șl Înalță acum siluetele svelte 6 blocuri-turn, se amenajează în aceste zile un 
frumos parc. (Foto ! Gh' vlntilă)

...Colectivul întreprinderii se 
împrospătează mereu ou forțe 
An de an își primesc „botezul“ mun
cii din uzină zeci și sute de absol
venți ai școlilor profesionale. Expe
riența lor de muncă și de viață se 
află de abia la începutul alfabetului. 
Față de ei, cuvîntul vîrstnicilor are 
o mare greutate. Iată de ce a de
venit o adevărată tradiție ca mun
citorii vîrstnici să le vorbească tine
rilor despre viața și munca lor din 
trecut.

Și nu o singură dată, cu aseme
nea prilejuri, tinerilor absolvenți li 
s-a spus: „Țineți minte! Sînteți mun
citori nu numai după certificat și 
cunoștințele în meserie, ci și după 
disciplina muncitorească, pe care 
trebuie să v-o însușiți“. Și este un 
titlu de mîndrie pentru tinerii din 
uzină că au înțeles acest lucru și 
dovedesc o înaltă conștiință munci
torească în producție.

...Nu poate fi întîlnit loc de mun
că, în care, pe lîngă muncitori mai 
vechi, cu experiență bogată, să nu 
fie întîlniți și tineri. Numai în sec
torul prelucrător sînt aproape 200 
de muncitori tineri, cărora li s-au în
credințat mașini automate și lucrări 
de mare însemnătate pentru pro
ducția uzinei. Ei s-au dovedit a fi 
un schimb de nădejde pentru ge
nerația vîrstnică a uzinei. Despre 
mulfi dintre ei organizația de par
tid, ca și cea de Ù.T.M., maiștrii, au 
numai cuvinte frumoase de spus. Lu
cian Seboiu, Aurică Dragomir, Ale
xandru Vlăsceanu se bucură de res
pect atît în rîndul foștilor lor colegi 
de școală, cît și printre ceilalți to
varăși de muncă. Și aceasta nu în- 
tîmplătorl

re- 
noi.

— Dacă te oprești la mașinile lor 
al ce vedea și învăța — ne spune 
un tînăr din uzină. Mașinile au un 
mers lin, strălucesc de curățenie, zici 
că doar ieri au fost despachetate 
și montate.

Părerile bune despre acești tineri 
se trag tocmai din atitudinea lor 
înaintată față de muncă, din faptul 
că ei își pun în fiece clipă la inimă 
interesele producției, sînt oameni 
care prin puterea exemplului perso
nal le insuflă și altora aceeași dra
goste și pasiune pentru muncă. îi 
vezi venind cu cîtva timp înaintea 
începerii programului, își pregătesc 
sculele, aranjează piesele ce le au 
de executat după ordinea urgenței 
indicată de maistru, verifică și ung 
cu regularitate mașinile. Sînt respec
tați în secție tocmai pentru com
portarea lor exemplară în producție 
și față de tovarășii de muncă. Ei 
îșj găsesc suficient timp pentru în
deplinirea sarcinilor obștești, pentru 
preocupări cultural-educative. La 
muncă patriotică îi vezi primii; la 
simpozioanele de la Casa de cul
tură — la fel. Comportarea, disci
plina muncii înaltă sînt un motiv de 
îndreptățită mîndrie pentru toți a- 
cești tineri despre care oamenii uzi
nei spun că fac cinste colectivului, 
iar pentru alții, la care ne vom re

leferi mai jos, un îndemn de a 
urma exemplul.

întrebări fără răspuns
...La începutul unei ședințe, puțin 

obișnuite, primul 
cuvîntul a fost 
Zamfir.

— Sînt strungar
ceput el să povestească. îmi crește 
inima cînd văd tinerii din întreprinde
rea noastră, muncitori de nădejde, 
entuziaști. Dar la acești doi tineri 
din fața noastră privesc cu amără
ciune. Nu știu să prețuiască mași
nile moderne ce le-au fost date în 
primire, nu ascultă de sfatul colec
tivului, își încalcă îndatoririle. îmi 
aduc aminte că, în trecut, 
lipsă sau întîrziere de la 
pomeneai concediat sau 
lariul ciuntit la jumătate.
curgeau...

câruia i s-a dat 
maistrul Dumitru

din 1927 — a în-

pentru o 
lucru, te 

cu sa- 
Amenzile

pluta în depozitul de bușteni de la 
fabrica de cherestea Doma Foresta 
au fost plutașii Ion Dascălu și Du
mitru Mezdrea, de la sectorul de ex
ploatare Neagra Șarului.

Turneu prin țară
Orchestra de muzică populară „Cer- 

negura" din Piatra Neam) a plecat de 
cîfeva zile într-un turneu prin mai 
multe localități din țară. Melodiile de 
pe meleagurile Moldovei vor F, ascul
tate la Baia Mare, Carei, Oradea, Arad, 
Timișoara, Reșița, Lugoj, Tr, Severin, Tg. 
Jiu, Lupeni, Pehoșeni, Deva și în alte 
localități.

EXPOZIȚIE DE Ai'îA PLASTICĂ
CLUJ (coresp. „Scînteii"). — 

Cercul-de artă plastică de pe lîngă 
Palatul culturii din Cluj este frec
ventat de peste 30 de muncitori și 
intelectuali. Recent, aci s-a deschis 
o expoziție cu lucrări de artă plas
tică aparținînd cercetătorului știin
țific Mircea Pașcalău și muncitoru
lui Vasile Bartza de la Uzina „Teh- 
nofrig“. Cele 60 de lucrări expuse re
dau interesante peisaje industriale 
de pe șantierele de construcții din 
gospodăriile colective etc.

Flori pentru parcurile combinatului
TIRNÄVENI. (coresp. „Scînteii"). — /

Nu departe de combinatul chimic din - 
Tîrnăveni se află o florărie compusă 
din 4 sere și numeroase răsadnițe pen
tru flori. Grădinarii de aici au pregătit 
o schiță pentru amenajarea celor peste 
7 hectare de teren destinat spațiilor 
verzi, parcurilor, aleilor, peluzelor cu 
flori în curtea combinatului.

ai uzinei
Nu numai tinerii, dar și muncitorii 

vîrstnici care erau de față ascultau 
cu luare aminte cuvintele meșteru
lui Zamfir. Mulți dintre ei revedeau 
atelierele mizere, mașinile vechi, 
oamenii trudind din greu, ore 
lungi, la ele. Totul era al patronu
lui: atelierele și mașinile rudimen
tare, vilele luxoase din preajma uzi
nei sau cele din străinătate, forța de 
muncă a oamenilor și banii, totul.

— Astăzi, după cum ne-o spune 
și numele uzinei, trăim timpuri noi. 
Peste toate poporul e stăpîn. Iată 
de ce sîntem pătrunși de dragoste 
fierbinte pentru munca noastră, dăm 
dovadă de disciplină socialistă, li
ber consimțită — spunea în conti
nuare Zamfir.

Privirea lui căzu mustrătoare pe 
chipurile celor doi tineri strungari: 
Mircea Țiplea și Emil Fretici.

— Mă întreb: De la cine dintre 
noi ați învățat să lipsiți nemotivat 
de la lucru, să părăsiți neînvoiți lo
cul de muncă, să întîrziați peste 
ora de începere a proqramului, să 
vă neglijați mașinile? De la cine?!

...La primele abateri de la disci
plină tovarășii lor de muncă 
neliniștit pe bună dreptate și 
început să acționeze. S-a stat 
vorbă pe îndelete cu fiecare dintre 
ei. Fără rezultat. Lîngă mașinile lor 
au aDăiut odată două panouri: „Mir
cea Țiplea și Emil Fretici ne creează 
greutăți în muncă, lipsind nemoti
vat“. Au mai apărut apoi și altele 
care arătau că au avut unele ieșiri 
necorespunzătoare față de maiștri 
sau că au dat lucru de slabă ca
litate. Dar ei își dădeau „aere“, spu- 
nînd că nu se sinchisesc de panouri 
și mustrări.

Așa s-a ajuns la dezbaterea pu
blică a atitudinii lor.

Aproape 100 de oameni, muncitori 
vîrstnici sau foști colegi de școală, 
și-au propus să facă un lucru te
meinic: să recîștige pentru colectiv 
doi oameni. Alături de ei, timp de 
cîteva ore. au fost martori la discuții 
și părinții celor doi tineri, invitați la 
adunare. Li s-au pus atunci nume
roase întrebări, din care multe au

C. MORARU

(Continuare în pag. IV-a)

s-au
au 
de
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CosmosFrați înLa Casa de cultură

de amatori

Seară literară

a studenților

kmI

Graficianul Val. Munteanu pre
zintă în expoziția deschisă în șala 
Fondului plastic din str. Kirov nr. 
1 din București ilustrații și coperte 
de carte.

Curs pentru instructorii 
formațiilor artistice

...Nou venitul 
privește cu încor- însemnări despre munca cultural-educativă 
dare spre ceilalți.
Toți și-au părăsit in Valea Jiului
șevaletele, studii- 
le, acuarelele și ii 
examinează cu atenție compoziția.
Surîd.

— Unde lucrezi dumneata? în
treabă unul.

— La sectorul III. Sînt vagonetar. 
Responsabilul cercului plastic al

Clubului muncitoresc din Lupeni, 
membrii mai vechi, îi înconjoară 
chiar din prima zi pe noii artiști a- 
matori cu dragoste și înțelegere. 
Urmează o perioadă de studii îndîr- 
jXte: copiază diferite modele, studia
ză mișcări ale corpului omenesc, 
cutele hainei, căderea luminii pe lu
cruri. încetul cu încetul, după dis
cuții și îndrumări, oamenii aceștia 
— în viața de toate zilele mineri, me
canici de subteran, sudori, electri
cieni — devin din ce în ce mai stă- 
pîni pe mijloacele de exprimare 
plastică, încep să oglindească în lu
crările 1er viața din jur, munca în 
mină, chipurile oamenilor înaintați.

Sudoiul Alexandru Fecioru, de la 
preparația Lupeni, a terminat cu cît- 
va timp în urmă o gravură în care 
exprimă frumusețea meseriei sale. 
Chipul sudorului proiectat îndrăzneț 
în văzduh, pe o jerbă de scîntei, a 
reținut îndelung atenția vizitatorilor 
la expoziția cercului de la sfîrșitul 
anului trecut.

Cercul de artă plastică al Clubu
lui muncitoresc din Lupeni a împlinit 
șapte ani de activitate. Intre succe
sele remarcabile ale membrilor lui 
amintim participarea la expoziția de 
la Londra, organizată de revista 
„Art“, în decembrie 1958 — ianuarie 
1959. Una din lucrările trimise de 
cerc, „Puțul 5 din Lupeni“, a fost, de 
altfel, reprodusă pe coperta revistei 
amintite. In 1959, la Katowice, la ex
poziția organizată cu ocazia unui 
congres internațional pe ramura mi
nieră, cercul din Lupeni a participat 
cu 14 lucrări, între care „Minerii la 
club“ a lui Teodor Galu. In 1960 și 
1962 cercul de artă plastică al Clu
bului din Lupeni a obținut titlul de 
„cerc fruntaș pe țară“.

...Duminică dimineața, în sala în
căpătoare a „plasticilor“ ne-a atras 
atenția un tînăr electrician, care re
făcea mereu schița unui tablou. 
Constantin Popa, cu toate că fusese 
în schimbul de noapte în mină, a 
venit la ședința obișnuită a cercului. 
Alături se află prietenul lui, loan

de curînd

D. COSTIN

toate pla- 
și, mai a-

și

Artiștii plastici amatori din Lupeni — la lucru

Deși romanul lui Al. Simion își 
desfășoară acțiunea în cartierul de 
la marginea unui oraș de provincie, 
în anii dintre cele două războaie 
mondiale, lumea evocată de tînărul 
prozator nu-i aceea pe care o cu
noaștem din romanele dedicate pe
riferiei romînești, apărute în acea 
epocă. Dimpotrivă, în prima carte a 
ea scriitorul evocă pagini autentice 
din viața unui cartier muncitoresc. 
Au avut dreptate criticii care au re
marcat această deosebire structu
rală între „marginea orașului" din 
cartea de care ne ocupăm și aceea 
din romanele lui Ion Călugăru, Va
sile Demetrius sau George Mihail- 
Zamfirescu. în multe din cărțile scri
se în acea perioadă elementele lum- 
pen-proletare sau semiproletare, ale 
micii burghezii sărăcite apăreau în 
prim plan și numai adiacent erau 
prezentate și figuri de muncitori. 
Acești scriitori, deși au dovedit 
compasiune față de suferințele oa
menilor sărmani n-au reușit totuși 
să vadă modul în care aceste „du
reri înăbușite“ vor fi curmate. Chiar 
dacă în sufletul acestor eroi se adu
na obida pe care și-o strigau 
dezorientați sau înflorea licărul spe
ranței, acesta se stingea după cîte- 
va tainice și plăpînde izbucniri. De 

dintre scriitorii din 
aplecat asupra a- 
zugrăvit îndeosebi 
și mai puțin lupta

aceea, multi 
trecut care s-au 
cestei lumi au 
suferința, mizeria 
celor năpăstuiti.

Dacă Al. Simion izbutește să Înfă
țișeze plastia mediul în care îșl duc 
yiata eroii sâi, demn de reținut ni se
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efort. Cele trei chipuri 
atitudini de

Cimpoeru, mecanic de locomotivă în 
mină. Cei doi se consultă deseori, 
loan Cimpoeru se pregătește să rea
lizeze o pînză inspirată din munca 
într-un abataj frontal. A și schițat-o. 
Surprinde cu talent corpul ome
nesc în ~
de mineri, în diferite 
muncă, au mult firesc și dispunerea 
lor dă adîncime lucrării. „îmi plăcea 
să desenez“, ne spune el, „dar de 
pictură, cu adevărat, nu m-am ocu
pat niciodată înainte. Prietenul meu 
Constanhn Popa mi-a văzut unele 
încercări și iată că de cîteva luni 
venim la cerc împreună ! Ceva s-a 
schimbat : timpul mi-1 petrec acum 
cu totul altfel 1“.

Da, ceva se schimbă în viața celor 
care vin săptămînal în această sală. 
Tineri ariiști cresc și pe linie profe
sională, muncesc altfel, mai bine, 
mai cu diagoste pentru meseria lor. 
Așa s-a întîmplat cu minerul Teodor 
Galu care- în urmă cu cîtăva vreme, 
mai lipsea nemotivat de la lucru, 
muncea fără prea mare tragere de 
inimă, iar acum este apreciat do 
tovarășii lui nu numai ca artist, ci 
și ca un bun muncitor. Unul dintre 
„membrii fondatori“ ai cercului, Ti
beriu Halăsz, a terminat 
școala de maiștri.

Aceste transformări pe 
nurile al9 tinerilor artiști 
Ies, faptul că ei văd și împărtășesc 
altora viața „altfel decît înainte“, 
îmbogățiți cu o nouă dimensiune, 
răsplătesc din plin munca celor ce 
se ocupă de îndrumarea activității 
cercului de artă plastică al Clubului 
muncitoresc din Lupeni.

CE NE-A POVESTIT 
BRIGADIERUL ROTARU

„Cu Szilăgyi lucrurile ș-au rezolvat 
repede. Intr-o ședință de U.T.M. 
băieții l-au criticat zdravăn, mai 
ales pentru dezinteres în muncă. In 
munca noastră de miner, pot să 
spun, ori ești fruntaș, ori nu ești mi
ner! Cum vine asta? Așa-i munca 
noastră, poate și pentru asta ne e 
dragă... Ei, și cum vă spuneam, de 
Alexandru Szilăgyi al nostru s-a o- 
cupat pe îndelete și brigada artisti
că de agitație. Să vezi cum l-a făcut 

pare faptul că nici o clipă el nu a 
făcut concesii elementelor „pito
rești".

Desigur și Al. Simion descrie cu 
multă minuțiozitate, așa cum s-a re
marcat în cronicile apărute pînă 
acum, mediul, detaliile exietenței de 
fiecare zi a oamenilor, preocupările 
lor obișnuite. Cartea nu ocolește 
amănuntele care ne pot contura via
ța de atunci a muncitorului. Oame
nii discută despre problemele lor 
casnice și despre salarii, despre pe
ricolul șomajului și despre ultimele 
întîmplări din uzină și din cartier,

CRONICA LITERARA
glumesc sau se sfădesc — și tot 
timpul viața lor personală se împle
tește strîns, firesc, cu tabloul situa
ției economice și politice a epocii 
respective. Eroii săi sînt oameni 
care deși trăiesc în condiții mate
riale vitrege, aspiră la cucerirea bu
nurilor culturii, își făuresc o con
știință de clasă, comentează cu 
pătrundere sensul evenimentelor 
politice și sociale, înțeleg din ce în 
ce mai clar evoluția istoriei. Acest 
proces îl parcurge și eroul central 
al cărții, tînărul muncitor Mircea, 
care crește și îșl împlinește perso
nalitatea călindu-se în focul luptei 
împotriva exploatării.

Cînd începe acțiunea, eroul în ju
rul căruia se vor uni toate firele căr
ții, tînărul Mircea se află la o ade
vărată răscruce a exietenței sale.
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să privească alt
fel la munca lui 1 
în scurtă vreme a 
devenit altul : a- 
cum e șef de

ILIE CONSTANTIN

(Continuare în pag. V-a)

Casa de cultură 
din Capitală are numeroși vizita
tori. Programul actual include, 
printre altele, un ciclu de simpo
zioane cu tema : „Tradiții și rea
lizări actuale ale științei și tehni
cii romîneșii". Pentru prietenii fil
mului, regizori și cronicari cine
matografici prezintă conferințe 
urmate de proiecții în cadrul ci
clului „Istoria cinematografului 
mondial“. La casa de cultură a 
studenților au loc, de asemenea, 
cronici ale evenimentelor interna
ționale, medalioane și audiții 
muzicale, întîlniri cu tineri mun
citori etc.

Prezentăm cîtova aspecte din 
activitatea Casei de cultură : O 
scenă din piesa „Steaua fără 
nume" în interpretarea formației 
de teatru (fotografia din stînga 
sus). Aspect din sala clubului 
(dreapta sus). Recent, studenții 
au avut în mijlocul lor pe acad. 
Sabba Ștefănescu, prof. univ. 
Constantin Motaș, directorul In
stitutului de Speologie al Acade
miei R. P. Romîne, și prof. univ. 
Haralambie Chirilel, care le-au 
vorbit despre „Tradiții și reali
zări romînești în domeniul științe
lor naturii“ (fotografia de jos).

Fotoreportaj de : R. Ardeleanu 
Gh. Vlnțilă

adversari ai unității clasei munci
toare precum Rozeanu, care folo
seau cuvinte cu mai multe înțelesuri, 
vorbind mieros despre „cinste și lo
ialitate", urmărind să impună în 
conducerea organizației respective 
elemente reformiste, oportuniste. 
Experiența lui Mircea se îmbogățeș
te multilateral : el vede din ce în ce 
mai clar nu numai cine sînt dușma
nii fățiși ai muncitorimii, oi și cine 
sînt acei ce caută la adăpostul fra
zelor demagogice și al apelurilor 
la „înțelepciune“ să tocească spiri
tul de luptă al proletariatului.

Devenind conștient de adevărate
le țeluri ale clasei sale, Mircea se 
îndreaptă spre partidul comunist. 
Și astfel, eroul romanului se for
mează treptat ca un luptător revo
luționar. El infringe tot mai mult, în 
propria sa conștiință și comportare, 
vechile înclinații comode, concepțiile 
superficiale asupra vieții. începe 
vadă nu numai nimbul romantic 
acțiunilor la care ia parte, ci 
greutățile pe care va trebui să 
biruie. Alături de tovarășii săi, 
parte la organizarea unei greve. 
Aceasta va constitui și pentru el 
un examen hotărîtor. Mircea e con
cediat, frece prin mari greutăți 
materiale, dar respinge mieroa
sele propuneri ale direcției, care 
caută să-1 ademenească. Dacă nu 
se sperie de duritatea mijloace
lor de intimidare, nu acceptă nici 
promisiunile ipocrite. Ce i-a dat tă
ria de a rezista, de a nu se descu
raja și a nu se reîntoarce la vechea 
lui stare de indiferență ? Dacă ac
țiunile sale s-ar fi datorat numai u- 
nor impulsiuni romantice ale vîrstei, 
prima Încercare l-ar fi doborît. Dar 
Mircea întîlnește, în drumul său, 
partidul marxist-leninist al celor «e 
muncesc. loniță, muncitorul comu
nist, II călăuzește pe drumurile gre
le pe dare merge acum. Autorul a 
reușit să sugereze cu sobrietate

să 
al 
Și 
le 
ia

...Gagarin, Titov, Nikolaev, Popovici. 
Patru oameni sovietici, al căror nume 
— cunoscut lumii întregi — este defi
nitiv intrat în istoria înfăptuirii celui 
mai îndrăzneț vis al umanității : cuce
rirea spațiului cosmic.
, Am văzut, pe ecrane, filme documen
tare consacrate primilor cosmonauți, 
muncii eroice desfășurate de oamenii de 
știință, de toți cei care au contribuit la 
reușita zborurilor temerare ale lui Ga
garin și Titov. „Frați în Cosmos” se a- 
daugă acestor producții ale Studioului 
central de filme documentare din Mos
cova, prezentîndu-ne, în detalii revela
toare, pregătirea și realizarea primului 
zbor cosmic în grup — o victorie epo
cală a științei și tehnicii sovietice, un 
pas important în 
direcția pătrunderii 
omului în adîncurile 
spațiului sideral.

Paralel cu înfăți
șarea antrenamente
lor și a probelor me
nite să-i călească sau 
să-i verifice din punct de vedere al re
zistenței fizice și psihice pe viitorii 
„frați cosmici“, filmul ne introduce în 
intimitatea lui Popovici și Nikolaev, 
prieteni nedespărțiți, a căror modestie 
nu te lasă să ghicești în ei pe eroii a- 
cestei mitologii contemporane care este 
cosmonautica. Și după ce vezi rotin- 
du-se uriașa centrifugă de la centrul de 
antrenamente, nu-ți poți reține un zîm- 
bet cînd o auzi pe fetița lui Popovici 
întrebîndu-și tatăl dacă nu se teme să 
se învîrtească împreună cu ea în că
lușeii din parcul de distracții moscovit...

Imaginilor spontane, pline de căldură, 
ale vieții de familie le unnează alte ima
gini care redau activitatea de pregătire 
a piloților navelor „Vostok 3“ și „Vos- 
tok 4“. Dacă spectaculoasele exerciții în 
imponderabilitate ne sînt cunoscute și 
din filmele anterioare, numeroase alte 
aspecte sînt inedite. Un aparataj com
plicat este destinat să-1 pună pe viitorul 
cosmonaut în cele mai neașteptate con
diții care s-ar putea ivi în timpul zbo
rului. Nimic nu rămîne neprevăzut: și 
omul și echipamentul său de protecție 
trebuie să reziste la orice solicitări, 
chiar și la cele care sînt foarte puțin 
probabile. In laboratoare se creează ge
ruri năpraznice și călduri insuportabile 
pentru... pămînteni — deși în cabina 

Pe ecranele 
cinematografelor

profilul acestui personaj ; totuși, 
nu i-a nuanțat trăsăturile, nu l-a 
realizat artistic în mod complex. 
Această deficiență are și alte ur
mări în contextul romanului. Mal 
ales în partea a doua a cărții, din 
cauză că loniță apare mai mult in
direct, rolul hotărîtor al partidului 
în organizarea grevei nu este sub
liniat tot timpul cu aceeași preg
nanță.

Aflat la primul său roman, Al. Si
mion a avut de înfruntat greutățile 
debutului și trebuie subliniat că cele 
mai mari din ele au fost învinse. 
Autorul a reușit să realizeze figura 
unui erou tînăr, a cărui personali
tate se dezvoltă în lupta pentru 
o viață mai bună a clasei munci
toare. Al. Simion n-a netezit artifi
cial asperitățile drumului pe care 
și l-a ales eroul său, nu a trecut cu 
ușurință peste frămîntările lui. De 
aceea, a realizat un personaj viabil, 
autentic. Aici stă principalul merit 
al cărții. De asemenea, vrem să re
marcăm și alte personaje cu preci
zie conturate, cum ar fi în primul 
rînd muncitorul Pașcanu care are o 
influență hotărîtoare asupra evolu
ției eroului apoi Rozeanu, sau bă- 
trînul muncitor Sperer, amăgit 
vremelnic de așa-zisa bunăvoin
ță a stăpînului. Din păcate, pro
zatorul n-a reușit să individualizeze 
suficient unele personaje ale cărții 
care devin pe parcursul acțiunii mai 
degrabă prezențe ilustrative ?i nu 
eroi cu o individualitate distinctă, 
așa cum se anunțau la început.

Dar mediul muncitoresc, atmosfe
ra cartierului sărac, cu detaliile au
tentice din care se reconstituie o 
lume — această imagine se des
prinde convingător din paginile 
cărții. „La marginea orașului“ re
prezintă astfel o contribuție artisțl- 
că însemnată la cunoașterea vieții 
clasei noastre muncitoare dintre 
cele două războaie mondiale, a 
tradițiilor de luptă ale proletariatu
lui romîn.

VALERIU RÎPEANU

navei temperatura va fi stabil pămîn- 
tească; oamenii de știință urmăresc fe
lul în care reacționează Popovici sau 
Nikolaev atunci cînd liniștea din came
ra de tăcere deplină este brusc sfîșiată 
de zgomote infernale — deși în timpul 
zborului liniștea nu va fi întreruptă de- 
cît de emisiunile posturilor de radio te
restre. Asistăm la tot felul de exerciții — 
de la salturile cu parașuta în echipa
ment cosmic și pînă la probele de e- 
chilibru, sau de verificare a rezisten
ței în timpul accelerației. De un calm 
și de o stăpînire de sine imperturba
bile, frații cosmici își însușesc treptat 
toate cunoștințele necesare, primind 
permanent îndrumări și sfaturi prețioa
se din partea tovarășilor lor Gagarin 

și Titov. Și după 
ce din complexele 
diagrame rezultă că 
piloții cosmici nr. 3 și 
4 sînt pregătiți pen
tru saltul în necu
noscut — filmul ne 
dă posibilitatea să-i 
eroi la cosmodrom.însoțim pe cei doi

Plasarea pe orbită a celor două nave 
cosmice, coordonarea evoluției lor în 
jurul Pămîntului au presupus calcule 
complicate și de o extremă precizie. Vi
zita pe care o facem — prin intermediul 
filmului — la centrul de calcul și de co
ordonare și descifrare a informațiilor 
primite din Cosmos prezintă un interes 
deosebit. Aici, împreună cu oameni de 
știință, participăm la momentul cînd 
rezultatele acestei vaste activități pre
liminare se concretizează într-un sin
gur cuvînt — „start I“ și într-o fer
mă apăsare de buton, urmată de jerba 
dé flăcări a giganticei rachete...

Și iată redat în imagini filmate în di
verse capitale ale lumii, ecoul extraor
dinar al lansării lui „Vostok 3". Iar ,a- 
tunci cînd navei pilotate de Nikolaev 
i se alătură aceea comandată de veșnic 
surîzătorul Popovici și cînd între cei 
doi cosmonauți se stabilesc legături ra
diofonice bilaterale, întreaga omenire 
aplaudă. Urmărim apoi — surprinse pe 
ecranele televizoarelor — imagini trans
mise direct din Cosmos, înfățișîndu-i pe 
zburători în cabinele lor, îndeplinindu-și 
programul de lucru sau imprimînd pe 
peliculă imaginea tulburătoare a globu
lui terestru, redată apoi pe ecran.

Filmul se încheie cu revenirea pe 
Pămînt și cu primirea triumfală fă
cută fraților cosmici caro — prin 
zborul lor fără precedent — au adus 
în tezaurul științei contemporane o nouă 
și esențială contribuție a geniului Crea
tor al oamenilor de știință sovietici, slu
jitori consecvenți ai păcii și ai progre
sului. Realizat de regizorul Dmitri Bo
golepov, filmul „Frați în Cosmos" este 
închinat eroismului unor comuniști, 
care au inaugurat o nouă etapă a asal
tului spațiilor nemărginite ale Univer
sului.

La începutul specta
colului prezentat zilele 
trecute în fața construc
torilor de mașini de la 
uzinele „23 August“, tî
nărul actor Mihai Ciucă 
adresa cuvinte pline de 
căldură muncitorilor a- 
flați în sală — artiști și 
ei în meseria lor — din 
partea artiștilor de pe 
scenă. „Arta nu vă e 
străină 1, Nici cuvîntu- 
înaripat, / — Munca voa
stră în uzină / — E-un 
spectacol minunat“.

Un grup de artiști șl 
colaboratori ai Teatrului 
„C. Tănase“ au pregătit 
un program de brigadă 
oglindind aspecte din 
activitatea uzinei. Aici, 
în mijlocul colectivului, 
s-au documentat autorii 
textelor, Angel Grigo- 
riu, Romeo 
și Cornel 
nescu.

Spectacolul
cum era și firesc, inte
resul publicului. O sea
mă de cuplete relevau 
realizările muncitorilor, 
succesele uzinei în ridi
carea productivității și 
îmbunătățirea continuă 
a calității produselor.

Iorgulescu 
Constanti-

a trezit,

A fost apreciat de ase
menea focul degajat al 
lui I. Antonescu-Cără- 
buș, care satiriza insufi
cienta colaborare dintre 
unele sectoare ale uzi
nei — în „omul cu 
luminarea", ca și abu
zul de derogări — în 
„omul cu umbrela“. 
Celor care rebutează 
piese le-a fost dedicată 
sceneta „O poveste cu 
rebut" iar cupletul „Mă 
am bine cu maistrul” 
i-a vizat pe lingușitori. 
In duetul comic „Jal
nica lor pomenire“ și-au 
auzit numele cîțiva din 
cei care au obiceiul 
să întîrzie de la lu
cru sau să absente
ze nemotivat. Spec
tacolul a mai cuprins 
cuplete ca „Mitică de la 
sculărie“ și „Șurubel" 
prezentate de Didi Io- 
nescu și Ioana Matache 
precum și cîntece 
inspirate din viața uzi
nei : „Fata de la pro
iectări“ interpretat de 
Biță Rădulescu, melodia 
„Mugurel" cîntată de 
Nicolae Nițescu și „Val
sul uzinei”, compus în 
cinstea gazdelor.

Programul plin de

noi

AURELIA GOLIANU

Aspect din spectacolul prezentat la uzinele „23 August“ de brigada 
artistică a teatrului „C. Tănase".

Casa regională a creației popu
lare din Iași a organizat la Vaslui 
un curs pentru instructorii forma
țiilor artistice de amatori de la sate. 
La curș au participat instructori ai 
formațiilor artistice de amatori ale 
căminelor culturale din raioanele 
Vaslui și Negrești. S-au prezentat 
expuneri menite să-i ajute pe ins
tructori să intensifice activitatea cul- 
tural-artistică de masă. Cursul s-a 
încheiat cu un program artistic sus
ținut de formații de amatori frun
tașe.

Expoziția Val, Munteanu

Biblioteca „Mihail Sadoveanu“ 
din Capitală a organizat zilele a- 
cestea în colaborare cu Casa de 
cultură a raionului N. Bălcescu o 
seară literară închinată împlinirii a 
95 de ani de la nașterea lui Maxim 
Gorki. Cu acest prilej a vorbit acad. 
Victor Eftimiu.

Noi lucrări muzicale

Editura muzicală a Uniunii com
pozitorilor din R. P. Romînă a scos 
de curînd de sub tipar lucră
rile Simfonie-poem, de Dumitru 
Bughici, Două schițe simfonice de 
Doru Popovici (partituri de buzu
nar), Sonata pentru vioară și pian 
de Wilhelm Berger, Lieduri pe ver
suri de Magda Isanos (voce și pian) 
de Hilda ferea.

In colecția „Muzica pentru toți" 
a apărut Simfonia pînă la Beetho
ven de Eugen Pricope.

Din noile creații în domeniul 
muzicii corale și de mase : Cinci 
cîntece din Ardeal de Dumitru Ca- 
poianu, Mereu înainte de Marin 
Constantin, Partidul ne-a învățat de* 1 
loan Alexandrescu (coruri pe foi 
volante).

schimb și miner
de nădejde, de «lasă-mă să te las...» 
s-a lecuit pentru totdeauna".

Tovarășul Dumitru Rotaru, șeful 
grupei 119 de la sectorul I. A. mina 
Lupeni continuă, parcă preîntîmpi- 
nînd o întrebare de-a noastră: „Cu 
Szilăgyi a mers, la drept vorbind, 
ușor. Cu Tănase Dreptate am avut 
mai mult de furcă. Dreptate e un bă
iat de vreo 22 de ani, oșan. Venit 
la noi în brigadă, a trecut destulă 
vreme pînă l-am dat pe brazdă. De
vină o fi și „iuțeala" lui oșenească, 
mai știi? Nu asculta de șeful de 
schimb, nu-și dădea interesul în 
muncă, se certa din te miri ce cu cei
lalți. în decembrie anul trecut, în a 
doua decadă, brigada artistică de 
agitație l-a „popularizat“ de i-au 
mers fulgii. Să nu credeți că s-au 
terminat toate cu asta. Am mai stat 

eu de vorbă ,cu el, așa de la om

Simțim cum în jurul său începe par
că să ee țeasă o plasă a re
semnării, a conformării cu viața 
grea pe care o îndura. Avem înain
tea noastră un om ce nu înțelegea 
încă prea clar rosturile sale, un om 
co își fărîma timpul inutil : „Cum
părase un pumn de semințe și le 
zdrobea plictisit între dinți, pe po
dețul de peste Neaga. Aplecat dea
supra balustradei, urmărea căderea 
înceată a cojilor în apa murdară a 
pîrîului. încotro s-o apuce ? Nu
mai ce ieșise de la lucru și nu-1 tră
gea ața spre casă". Acest moment 
de cumpănă al eroului are și un tîlc 
mai general. Pentru că Mircea nu 
știe nu numai „încotro s-o apuce“ 
după orele de lucru de la fabrică, 
ci nici care îi sînt drumurile în via
ță. De aceea, oînd cineva îi spune : 
„Vezi tu, vremea, de fapt, nu tre
buie omo-rîtă, ci trăită", Mircea nu 
trece nepăsător pe lîngă aceste cu
vinte ci caută Bă le descifreze sen
sul. „încotro s-o apuce ?“ iată în
trebarea la care Mircea va afla un 
răspuns după frămîntări puternice, 
după ce va învăța să cunoască oa
menii, societatea în care trăiește.

Muncitorul Pașcanu îl ajută să 
vadă mai clar lucrurile, să se des
prindă de viața pe care o ducea 
pînă atunci, să privească mai adînc 
faptele din jurul său.

Inoepe mal întîi eă frecventeze 
o organizație culturală eocial-demo- 
ciată, merge la bibliotecă sau as
cultă Conferințe, Aloi cunoaște olțiva 
din acei fruntași soclal-demoarați,

„Mlădițe literare”

1

De două ori pe lună, duminica, 
zeci de pionieri și școlari din Capi
tală — iubitori de literatură — par
ticipă la cenaclul literar care func
ționează pe lîngă Palatul pionierilor..; 
La întîlnirile de aici, scriitori și 
critici literari îndrumă primii pași 
în munca literară a tinerelor talen
te. Cele mai reușite lucrări, oglin
dind aspecte din viața și preocupă
rile școlarilor, sînt publicate în 
„Mlădițe literare" care apare sub 
îngrijirea Palatului pionierilor.

ritm și inventivitate —* 
regizat de N. Dinescû 
— a stîmit aplauzele 
spectatorilor. Autorii 
muzicii spectacolului 
sînt George Grigoriu 
și Temistocle Popa. 
Conducerea muzicală 
îi aparține lui N. Pa- 
trichi iar coregrafia lui 
N. Sever.

Organizația de partid 
yi conducerea Teatrului 
satiric muzical „C. Tă
nase“ au inițiat constitu
irea unor asemenea bri
găzi artistice de agitație 
formate din artiști și co
laboratori ai teatrului, 
care să prezinte periodic 
în marile fabrici și uzi
ne spectacole în întregi
me inspirate din viața și 
preocupările muncitori
lor. Așteptăm deci să-i 
reîntîlnim în curînd pe 
artiștii estradei și în alte 
întreprinderi. Acest con
tact mai strîns cu oa
menii muncii va contri
bui fără îndoială și la 
împrospătarea spectaco
lelor prezentate pe sce
nele teatrului, la îmbo- 
gățirea conținutului lor.
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eficientă a muncii calificate

înalt

o

la lansarea fabricației, 
se țină seama de unele 
aplicării tehnologiei de

executa singur, așa 
pricepea, găurirea ne- 
Lucrul nu era întot- 
de calitate, iar pro-

Ing. TOMA MENDEL 
tehnolog-șef

mal larg în viitor.
CAROL MOLDOVAN 

muncitor, șef de echipă

cu aceasta, 
li s-au în- 
mal impor- 

cîștigul lor.

ușurată

-6 repere am creat de fapt serii mari 
(1 000—2 000 bucăți pentru strun-

* 000 bucăți pentru

deloc economică. O 
pentru lucrările de 

nu exista atunci, a- 
efectuîndu-le în sec-

Mari avantaje tehnice și economice
în ultima vreme, colectivele de întreprin

deri din industria constructoare de mașini 
arată un interes crescînd față de cunoașterea 
și aplicarea metodei tehnologiei de grup. Și 
acest interes este pe deplin justificat. Practic, 
această metodă s-a dovedit a fi deosebit de 
valoroasă în procesul de mobilizare și valo
rificare largă a unor importante rezerve de 
creștere a productivității muncii și de îmbu
nătățire a calității produselor.

Socotesc util să redau aici cîteva aspecte 
din experiența colectivului nostru în folosi
rea tehnologiei de grup — metodă pe care o 
aplicăm din 1956.

★
Uzina noastră produce diferite uti

laje pentru industria textilă. întrucît aproape 
în fiecare an asimilăm noi produse, compuse 
din mii de repere, am căutat o cale mai ra
țională de pregătire și organizare tehnologică 
a fabricației corespunzătoare condițiilor teh
nice create în uzină. Am trecut deci să apli
căm tehnologia de grup, metodă care în 
condițiile uzinei noastre ne-a permis să be
neficiem tot mai mult de avantajele produc
ției pieselor în serie mare.

După cum se știe, tehnologia de grup 
constă în esență în utilizarea proceselor teh
nologice, utilajelor și S.D.V.-urilor de mare 
productivitate, concepute pentru grupe de 
repere similare din punct de vedere al pre
lucrării lor. Serviciul nostru a stabilit 10 ase
menea grupe de repere similare, pentru pie
sele care se prelucrează mecanic. Pentru fie
care dintre ele s-a elaborat un proces teh
nologic tip, tuînd ca bază piesa cea mai com
plexă din grupa respectivă. Dispozitivele 
s-au conceput în așa fel îneît să se adapteze 
la cît mai multe repere din același grup.

înainte de introducerea acestei metode, 
fiecare tehnolog pregătea cîte un subansara- 
blu al unui anumit produs, compus din 
piese care nu se asemănau între ele. In fe
lul acesta se întîmpla adesea ca pen
tru același gen de piese să se elaboreze teh
nologii diferite, cu toate că piesele puteau fi 
executate mai economic, cu o singură teh
nologie și pregătire de fabricație. Acum, în 
urma introducerii tehnologici de grup, fie
care familie de piese este pregătită de un 
tehnolog, specializat în tehnologia respec
tivă. Astfel, se întocmește cel mai bun pro
ces tennologic pentru fiecare piesă, care sin
tetizează soluțiile tehnice cele mai eficiente și 
mai productive. în plus, prin tipizarea teh
nologiei se obține o linie unitară și o însem
nată economie de timp la proiectarea ei. 
Ceea ce este și mai important e faptul că s-au 
creat condițiile specifice seriilor mari de 
fabricație, care permit utilizarea celei mai 
moderne tehnologii, reglaje comune ale ma- 
șinilor-unelte și o dotare bogată cu S.D.V.- 
uri. De pildă, se știe că prelucrarea unor lo-

turi mici de piese pe strunguri revolver și 
strunguri automate nu prea este economică. 
Prin realizarea reglajelor comune pentru gru
puri de 3—6 r: 
de piese (1 ? 
gurile revolver și 5 000—10 
strungurile automate) și astfel prelucrarea 
lor pe aceste mașini a devenit mult mai ren
tabilă.

în condițiile producției de serie mică nu 
era poszbil să asigurăm toate S.D.V.-urile 
necesare și nici nu era avantajos să creăm 
S.D.V.-uri speciale pentru toate piesele și 
operațiile. Practica ne-a demonstrat că prin 
tehnologia de grup, dotarea fabricației cu 
S.D.V.-uri a devenit economică. Aceasta mai 
ales pentru faptul că un număr relativ mic 
de dispozitive reglabile servește la prelucra
rea unei game largi de repere.

Pe lîngă alte avantaje, organizarea actuală 
și folosirea tehnologiei de grup a permis re
ducerea însemnată a ciclului de fabricație a 
unor produse. De pildă, față de 1956, durata 
medie de prelucrare a pieselor pentru un 
război de țesut a scăzut în prezent la mai 
puțin de jumătate, ceea ce arată că tehno
logia de grup constituie un factor de seamă 
în sporirea productivității muncii. în primul 
trimestru al acestui an, productivitatea mun
cii la prelucrări mecanice a sporit cu 23 la 
sută față de media anului 1960. Specializa
rea pentru un anumit grup de piese a teh
nologilor, a proiectanților de S.D.V.-uri, a 
muncitorilor, a permis și permite găsirea ce
lor mai raționale soluții tehnologice de exe
cuție care duc nemijlocit la ridicarea nive
lului calitativ al produselor. Aceasta se oglin
dește și în gradul foarte ridicat al interschim
babilității pieselor (al posibilității de a se 
înlocui piesele între ele) pe baza căreia 
unele produse realizate în uzina noastră pot 
fi asamblate în uzină într-o proporție de nu
mai 25, respectiv 40 la sută, restul fiind 
montate direct la întreprinderea beneficiară.

Un domeniu care ne oferă vaste posibili
tăți de sporire a productivității muncii este 
tipizarea și unificarea reperelor compo
nente ale mașinilor pe care le produce uzina 
noastră. Noi fabricăm o serie de mașini în
rudite între ele — mașini de filat bumbac, 
de filat lînă pieptănată, de răsucit fire etc., 
— la care multe piese, subansamble și chiar 
ansamble întregi ar putea fi comune într-o 
proporție mult mai mare decît acum. Este 
nevoie, deci, de o și mai intensă preocupare 
din partea tovarășilor din serviciul construc- 
torului-șef, pentru ca numărul elementelor 
comune, tiplizate să crească. Aceasta ne va 
permite să lărgim, în continuare, aplicarea 
tehnologiei de grup.

Crește răspunderea maistrului
In vechea organizare a producției 

din uzina noastră, secțiile de prelu
crare depindeau mult unele de al
tele în executarea pieselor, și din 
această cauză, nu era posibilă or
ganizarea în paralel a prelucră
rilor — avantaj al fabricării pieselor 
în serii mari. Deoarece piesele se 
prelucrau la mai multe grupe de 
mașini, conduse de diferiți maiștri, 
răspunderea pentru executarea la 
timp și în bune condiții a acestor 
piese nu putea fi stabilită întotdea
una cu precizie.

Odată cu introducerea tehnolo
giei de grup la prelucrarea pieselor, 
aceste neajunsuri au fost înlătu
rate. în uzina noastră, atelierul me
canic a fost organizat pe linii teh
nologice pentru piese similare. Fie
care linie este dotată cu toate tipu
rile de mașini necesare prelucrării 
complete a grupului de repere res
pectiv, — mașini care sînt ampla
sate în ordinea succesiunii opera
țiilor. De pildă, la linia tehnologică 
unde sînt maistru, se execută roți 
dințate, bucșe, role și altele. Deci, 
realizarea acestor piese nemaide- 
pinzînd de alte sectoare, am posi
bilitatea să organizez mai bine 
munca și producția, în așa fel îneît 
sarcinile de plan să fie realizate 
ritmic și la un nivel tehnic ridicat.

Introducerea tehnologiei de grup 
n-a avut drept rezultat numai 
întărirea rolului și răspunderii 
maistrului în procesul de organi
zare șt conducere a producției — 
lucru esențial pentru creșterea pro
ductivității muncii ; ea se reflectă 
puternic și asupra ridicării nivelu
lui calitativ al produselor. Prelu- 
crînd aceleași piese în număr mai 
mare, muncitorul se specializează, 
capătă îndemînare și experiență, ca
re-1 ajută să obțină o mai înaltă 
productivitate a muncii și să reali
zeze piese de cea mai bună cali
tate.

Trebuie spus că, în urma intro
ducerii tehnologiei de grup — me
todă cu multiple avantaje tehnico- 
economice — productivitatea mun
cii la linia de care răspund a cres
cut cu mai bine de 15 la sută, iar 
piesele sînt prelucrate la un 
nivel tehnic și calitativ.

LIVIU TODOR 
maistru, 

linia I, sectorul prelucrări 
mecanice

■Bl

Muncitorii, tehnicienii și inginerii uzinelor metalurgice „Unirea" din 
Cluf au încheiat primul trim estru al acestui an cu un bilanț, rodnic. Planul 
producției globale și cel al producției marfă a tost îndeplinit și depășit. 
Merită subliniat în mod deosebit iaptul că în această perioadă sarcina 
planiiicată privind creșterea productivității muncii a fost îndeplinită în 
proporție de 103,5 la sută.

Un factor important care a contribuit la obținerea acestor rezultate 
a tost orientarea fermă a întregului colectiv spre introducerea și extin
derea în producție a metode lor și procedeelor tehnologice cele mai cores
punzătoare specificului de fabricație al uzinei. Printre acestea, pe prim 
plan a stat elaborarea proceselor tehnologice pentru grupe de piese simi
lare, în loc de repere individuale, adică folosirea largă a tehnologiei de 
grup, care a dat posibilitate să se pună în valoare noi și însemnate re
zerve interne de sporire a productivității muncii.

în această pagină înfățișăm cîteva aspecte din experiența acumu
lată de colectivul uzinei în aplicarea tehnologiei de grup, precum șl 
avantajele tehnico-economice obținute prin utilizarea ei.

în legătură cu avantajele 
mari pe care le prezintă apli
carea tehnologiei de grup am 
de spus, și eu, multe lucruri, 
mai ales că lucrez de vreo 5 
ani cu dispozitive de găurit 
grupe de piese. în acest timp 
ne-am convins că această me
todă ne ajută mult pe noi, 
muncitorii, să sporim simțitor 
productivitatea muncii.

înainte, din cauza lotu
rilor mici de piese pe care 
le aveam de prelucrat, lu
cram aproape fără dispozi
tive, căci confecționarea lo-r 
nu era 
echipă 
găurire 
cestea 
fia de montaj general. Fiecare 
lăcătuș 
cum ee 
cesară. 
deauna 
ductivitatea muncii era destul 
de scăzută. Situația s-a schim
bat odată cu aplicarea tehno
logiei de grup.

Dispozitivele de lucru con
cepute în spiritul acestei me
tode înaintate se pot folosi la 
repere diferite. De exemplu, cu 
dispozitivul cu placă schimba- 
bilă de găurit cornierele su
perioare de la mașinile de 
filat bumbac, de răsucit fire și 
cele de filat lînă pieptănată, 
se prelucrează 44 de repere 
asemănătoare.

Această prelucrare în grup 
a dus, în primul rînd, la elimi
narea operațiilor de trasaj.

Practic, dacă înainte cornie
rele superioare de la mașina 
de filat ee executau fără dis
pozitive speciale în 35 de mi
nute, acum se execută în nu
mai 22 de minute. Prin utiliza
rea tehnologiei de grup pro
ductivitatea muncii a crescut 
cu peste 30 la sută la toate 
lucrările pe care le execută 
echipa noastră. Cu un dispozi
tiv de lamare a pîrghiilor de la 
războiul automat de țesut pu
tem executa pe mașina de 
găurit radială circa 40 de re
pere diferite, cu o productivi
tate a muncii de aproape două 
ori mai mare decît înainte 
cînd se executau pe frezele 
verticale sau pe mașina de 
găurit și alezat orizontal.

Un alt avantaj este acela că 
echipa noastră s-a specializat 
în lucrări de găurire a piese
lor de batiuri, suporți, carcase. 
Unii muncitori, ca Gheor
ghe Cîmpeanu și Gheor
ghe Tătaru s-au specia
lizat chiar pe repere. în 
felul acesta, pe lîngă 
reducerea timpilor ne
productivi, a crescut în- 
demînarea și experien
ța muncitorilor, și impli
cit, productivitatea mun
cii lor. Dacă înainte 
găurirea batiurilor se 
făcea pe mașini orizon
tale de găurit și alezat, 
de către muncitori de 
categoria a 7-a și a 8-a, 
acum aceleași lucrări 
se execută foarte bine,

cu ajutorul dispozitivelor, de 
către muncitori de categoria a 
3-a sau a 4-a. în plus, folosi
rea dispozitivelor ne-a adus 
satisfacția că producem piese 
de cea mai bună calitate, uni
forme ca precizie.

Firește, odată 
unor muncitori 
credințat lucrări 
tante, a sporit
Așa, de pildă, unii muncitori 
de la mașinile orizontale de 
găurit și alezat au trecut să 
lucreze la prototipuri și uni
cate complexe.

Convinși de marile avan
taje ale tehnologiei de grup 
ne vom strădui să o aplicăm 
?i

Practica îndelungată a uzinei noa
stre a demonstrat că tehnologia de 
grup prezintă numeroase avantaje 
și în ce privește munca dispe
cerilor. în cele ce urmează îmi pro
pun să arăt, prin prisma activității 
noastre, a dispecerilor, unele aspecte 
ale aplicării acestei metode înain
tate.

Urmărirea fabricației se face de 
către colectivul serviciului de dis
peceri. în uzina noastră dispecerii 
sînt repartizați pe produse sau 
grupe de produse și cunosc în felul 
acesta toate problemele legate de 
fabricarea lor. De exemplu, realiza
rea războiului automat de țesut 
bumbac este urmărită de un singur 
om, care cunoaște și coordonează 
întreaga activitate a secțiilor în le
gătură cu această mașină. El cu
noaște bine produsul pe care-1 ur
mărește, precum și procesul său 
tehnologic. Cunoașterea în amănun
țime a tehnologiei este mult ușu
rată de utilizarea tehnologiei de 
grup ; dispecerul își dă seama cu 
precizie și operativitate de stadiul în 
care se află fabricația. Cu alte cuvin
te, a sporit productivitatea muncii 
dispecerului. El poate lua acum 
hotărîri mai rapide, se poate ocupa

Prin introducerea tehnologiei de grup, atelierul mecanic a fost 
reorganizat pe linii tehnologice de piese similare, conform grupelor 
stabilite. In fotografie : Vedere de ansamblu din hala de prelucrări 
mecanice ; mașinile-unelte sînt așezate în flux tehnologic.

de un număr sporit de repere și, 
efectiv, va dispune de timpul ne
cesar urmăririi unor piese speciale 
complicate, cu multe probleme 
complexe, care nu se pretează la 
tehnologia de grup. Dispecerul 
poate contribui astfel mai mult la 
buna desfășurare a procesului de 
producție.

încă de 
trebuie să 
cerințe ale 
grup. De aceea, după cristalizarea 
completă a unor procese tehnologi
ce, am organizat astfel lansarea în
eît piesele similare (de același tip) 
să fie pregătite și cțate în lucru în 
ordine avantajoasă, adică într-o 
succesiune logică din punct de ve
dere al formei și dimensiunilor, și 
aceluiași muncitor, așa cum de alt
fel este pregătită și documentația 
tehnică. Cu același reglaj al mașinii, 
muncitorul execută succesiv un lot 
de mai multe repere de același tip. 
Considerăm că lansarea în produc
ție trebuie făcută cu maximum de 
competență și răspundere, pentru a 
se putea valorifica cît mai bine re
zervele interne pe care le oferă teh
nologia de grup.

Avantajele multiple ale tehnolo
giei de grup pledează pentru extin
derea ei largă, oriunde specificul de 
fabricație oferă condiții în acest 
scop.

Se îmbunătățește 
ritmicitatea producției

Colectivul seefiei noastre se strădu
iește să muncească în așa fel îneît să 
fie mereu cu un pas înaintea celor de 
la prelucrare. Ținem seama și fumăm 
cu precădere piesele care au un ciclu 
mai scurt de prelucrare, fără a neglija, 
bineînțeles, piesele mai complicate care 
cer un mai mare volum de manoperă 
la sectorul prelucrător. In felul acesta, 
asigurăm un decalaj corespunzător în
tre produejia secției noastre și cerin
țele produejiei seotorutui prelucrător.

Faptul că la prelucrare se aplică teh
nologia de grup — care creează condi
ții pentru sporirea continuă a producti
vității muncii — ne determină, pe noi, 
cei de la turnătorie, ca, împreună cu to
varășii din serviciul metaiurg-șef, să ex
tindem fot mai mult procedeele mo
derne de turnare. Aceasta o facem cu 
un dublu scop — și anume : în primul 
rînd, obținem o mai înaltă productivi
tate a muncii la turnare, deci avem pu- 
tinja să alimentăm la timp sectorul pre
lucrător cu piesele de care are nevoie ; 
în al doilea rînd, aplicînd procedeele 
avansate de turnare, reducem mult a-' 
daosul de prelucrare și, deci, ușurăm 
și pe această cale munca tovarășilor 
din atelierul mecanic. Ținem să arătăm 
că în 1962 s-au fumat cu modele ușor 
fuzibile circa 170 de repere, în forme 
coji cu liant de bachelifă — 90 de re
pere.

Anul acesta vom extinde șl mal mult 
procedeele tehnologice moderne de 
turnare. Ma" bine de 50 de noi repere 
vor fi fumate în modele ușor fuzibile, 
iar 25 în forme coji cu liant de bache
lifă.

Așa cum arată practica din uzina 
noastră, tehnologia de grup se dove
dește fot mai mul+ a fi un factor de 
seamă în asigurarea îndeplinirii ritmice 
a sarcinilor de produejie.

ION TĂUȚAN, maistru, 
ION LUJIGAN, muncitor

S. D. V.-uri cu utilizări multiple
Ing. FRANCISC SZABO 

dispecer-șef
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Un factor esențial în 
mărirea producției, ridica
rea productivității muncii, 
reducerea prețului de cost 
și îmbunătățirea calității 
produselor, îl constituie 
gradul de echipare al fa
bricației cu scule, dispo
zitive și verificatoare. Se 
știe că durata proiectării 
și execuției S.D.V.-urilor 
reprezintă 60—80 la sută 
din întreaga durată a ci
clului pregătirii tehnolo
gice, iar cheltuielile pen
tru înzestrarea tehnolo
gică a produselor repre
zintă în medie 8—12 la 
sută din totalul cheltuieli
lor de producție.

Pentru mărirea capaci
tății de proiectare a 
S.D.V.-urilor, la noi în 
uzină s-au luat o serie de 
măsuri printre care amin
tim : organizarea protec- 
tanților și desenatorilor în 
grupe de proiectare, spe
cializarea proiectanților pe 
probleme, normarea lu
crărilor de proiectare, uti
lizarea largă a standarde
lor și normelor. Dacă în 
1960—1961 se proiectau 
50—60 S.D.V.-uri pe lună, 
în prezent proiectăm 
80—90.

Utilizarea S.D.V.-urilor 
de grup și a dispozitivelor 
universale din elemente

demontabile a permis o 
accelerare a echipării teh
nologice a fabricației. Da
torită faptului că se folo
sesc la execuția mai mul
tor repere, dispozitivele 
reglabile sînt rentabile 
chiar și la fabricația unica- 
lă și de serie mică. Tehno
logia de grup permite me
canizarea diverselor ope
rații, creează premizele 
pentru modernizarea și au
tomatizarea utilajului.

Ca să ilustrăm realiză- 
de pînă acum soco- 
util să amintesc cî- 
dispozitive de grup 
au dat rezultate bune.

rile 
tesc 
teva 
care
De pildă, dispozitivul de 
găurit flanșe, capace, 
discuri și bucșe permite 
executarea a 35 de repere 
diferite prin schimbarea 
plăcii de conducere a scu
lelor, iar dispozitivul mul
tiplu cu strîngere cu hi- 
droplast pentru frezat la 
capete axe și bolțuri, ne dă 
posibilitatea să prelucrăm 
cu mare productivitate 24 
de repere.

Dacă n-am fi aplicat teh
nologia de grup și am fi 
executat S.D.V.-uri pentru 
prelucrarea individuală a 
pieselor, ar fi însemnat ca 
în ultimii ani să proiec
tăm și să executăm în 
plus circa 400 de dispozi
tive. în acest fel nu s-a

de pregătire 
an contri- 
măsură și 
universale

economisit numai muncă 
de proiectare, ci și mano
peră și materiale costisi
toare pentru executarea 
lor în sculărie. Aceasta a 
dus, în plus, la scurtarea 
ciclului de pregătire a fa
bricației, la echiparea la 
timp cu utilaj tehnologic.

La îmbunătățirea cali
tății produselor și scurta
rea ciclului 
à fabricației 
buit în mare 
dispozitivele
demontabile din elemente 
tipizate. Din 1957 pînă în 
prezent în uzină s-au mon
tat și folosit peste 300 de 
asemenea dispozitive. Sar
cina de reducere a timpi
lor auxiliari la prelucrarea 
mecanică — factor deose
bit de important în creș
terea productivității mun
cii — de ridicare a nive
lului echipării tehnologice 
a produselor cu cheltuieli 
minime, a stat și stă în 
permanență în fața noas
tră, a proiectanților de 
scule și dispozitive. In 
prezent căutăm să extin
dem utilizarea dispozitive
lor cu strîngere pneuma
tică la cît mai multe ma
șini. De curînd s-au pro
iectat șt lansat în execu
ție două tipuri de ele-

confonni- 
standarde. 
are o fișă 
fotografia

mente pneumatice univer
sale de strîngere pe mașini- 
unelte.

Pentru a ușura munca 
de extindere a tehnolo
giei de grup și pentru a 
sintetiza experiența de 
pînă acum, în vederea ale
gerii celor mai bune solu
ții constructive, at'it la 
proiectarea S.D.V.-urilor 
speciale cît și a celor de 
grup, am început să cla
sificăm și să codificăm 
S.D.V.-tirile în 
täte cu noile 
Fiecare S.D.V. 
care poartă și
desenului de ansamblu al 
acestuia. în acest fel, ori 
de cîte ori va fi nevoie 
să se proiecteze un dispo
zitiv nou, vor fi cercetate 
fișele, spre a putea fi re- 
folosite elemente din dis
pozitivele mai vechi.

Extinderea în conti
nuare a tehnologiei de 
grup în uzina noastră va 
permite înzestrarea pro
ducției cu echipament de 
înaltă productivitate, scur
tarea ciclului de pregătire 
a fabricației, producerea 
unor mașini de calitate 
superioară și la un preț 
de cost redus.

Ing. LUCIAN BOLDUR 
proiectant principal 

de S.D.V.-uri
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Noua 
policlinică 

flin Sfltu-Marc
In orașul Satu- 

Mare s-a dat 
în folosință o 
nouă policlini
că pentru adulți 
și copil. Ea dis
pune de 26 de 
servicii de di
ferite speciali
tăți. Aici își des
fășoară activita
tea 36 de medici 
specialiști și 70 
de cadre sanita
re medii. Pentru 
cazurile urgente 
este asigurat un 
serviciu special, 
care funcționea
ză fără întreru
pere, ziua și 
noaptea.

Policlinica este 
în întregime în
zestrată cu apa
ratură medicală 
șl mobilier mo
dern.

In afara aspec
tului exterior al 
policlinicii 
grafia 
redăm 
pect 
teriorul 
din
de stomatologie 
(fotografia din 
stînga jos) șl de 
la o sală de aș
teptare a policli
nicii (fotografia 
din dreapta jos).

(Foto:
A. Cartoțan)

(foto- 
sus), 

03- 
in-

de 
un 

din
unuia 

cabinetele

Continuitate, competentă, eficacitate
(Urmare din pag. I-a)

socialiste între brigăzi și echipe, 
care a dus la obținerea unei pro
ducții medii de 3100 kg porumb 
boabe la ha, la rezultate bune în 
sectorul zootehnic, în creșterea 
păsărilor, în dezvoltarea legumi- 
culturii. Schimbul de experiență, 
organizat de comitetul raional în 
comuna Goicea Mare, la care au 
participat secretarii organizațiilor 
de partid și președinții gospo
dăriilor colective din raion, a con
tribuit la generalizarea metodelor 
de muncă folosite aci.

Controlul îndeplinirii hotărîrilor 
dă rezultate bune atunci cînd 
exercitarea lui sînt atrase cadre 
temeinică pregătire. Experiența 
confirmat utilitatea participării 
această acțiune a unor colective 
cătuite din activiști de partid 
specialiști în diferite domenii. Re
zultate bune au dat colectivele care 
au controlat în raioanele Balș și Fi- 
liași munca cu activul fără partid ; 
în raionul Gilort — stilul de muncă 
al comitetului raional ; în raionul 
Segarcea — selecționarea, creșterea 
și promovarea cadrelor ; în orașul 
Tr. Severin și raionul Vînju Mare 
— activitatea educativă în rîndurile 
tineretului ; activitatea științifică în 
stațiunile experimentale agricole 
din regiune etc. Concluziile des
prinse din aceste analize au contri
buit la îmbunătățirea muncii în în
treaga regiune.

Cu toate progresele realizate, mai 
sînt cazuri de neglijare a controlu
lui unor hotărîri ale comitetului re
gional, de pildă, a unora din preve
derile hotă'rîrii cu privire la desfă
șurarea muncii politice și culturale 
de masă în întreprinderi.

Desigur, nici cea mai perfectă ho- 
tărîre nu poate prevedea toate pro
blemele pe care le ridică viața, prac
tica. De aceea, controlul executării 
hotărîrilor este cu adevărat eficace 
atunci cînd semnalează organelor de 
partid superioare orice schimbare 
a situației, astfel îneît să poată fi 
luate operativ măsuri corespunză
toare. Iată de ce în exercitarea con
trolului îndeplinirii hotărîrilor, ca 
de altfel în întreaga muncă de par
tid, este nevoie de simțul noului, de 
elasticitate și capacitate de orien
tare.

Comitetul regional urmărește să 
imprime și comitetelor raionale și 
orășenești un stil eficient în contro
lul executării hotărîrilor, astfel în
eît să crească continuu rolul aces
tuia în îmbunătățirea muncii orga
nizațiilor de partid. Comitetele ra
ionale Caracal, Segarcea, Corabia a- 
trag la exercitarea controlului 
deplinirii hotărîrilor numeroși 
varăși din activul de partid. în 
ioanele Calafat și Balș, membrii 
rotirilor raionale răspund direct

la 
cu 

a 
la 

al-
Și

rioare și al propriilor lor hotărîri. 
Cei mai mulți instructori teritoriali 
nu se mărginesc să consemneze 
cele constatate, ci intervin operativ, 
îndrumă organizațiile de bază să ia 
măsuri bine chibzuite în vederea a- 
plicării hotărîrilor. în felul acesta, 
controlul acționează ca un mijloc 
eficace de sprijin, de înlăturare a 
lipsurilor, de îndreptare a forțelor 
spre sectoarele rămase în urmă.

Comitetul raional P.M.R. Balș a 
adoptat cu mai bine de un an în 
urmă o hotărîre privind întărirea 
organizațiilor de bază din gospodă
riile colective, iar Comitetul ra
ional Calafat — o hotărîre privind 
măsurile pentru dezvoltarea secto
rului zootehnic. Tocmai ridicării ni
velului muncii politico-organizato- 
rice a acestor comitete raionale, 
preocupării lor sistematice pentru 
a perfecționa controlul îndeplinirii 
hotărîrilor i se datorește faptul că 
acum în toate gospodăriile colec
tive din raionul Balș există organi
zații de partid bine închegate care 
în marea lor majoritate își exer
cită cu competență rolul de forță 
mobilizatoare a masei colectiviști
lor în lupta pentru înflorirea agri
culturii socialiste, iar în raionul Ca
lafat încărcătura de animale la suta 
de hectare a crescut simțitor.

Ar părea inutil de repetat adevă
rul îndeobște cunoscut că zadarnic 
se elaborează hotărîri bune, dacă 
nu se asigură aplicarea lor în viață. 
Totuși mai sînt comitete raionale 
care uită acest „amănunt". Biroul 
Comitetului raional de partid Gilort 
a adoptat o hotărîre care prevede 
măsuri bine chibzuite pentru înlătu
rarea deficiențelor constatate în 
activitatea întreprinderii forestiere 
Novaci. Este oare de mirare că lu
crurile nu s-au schimbat cîtuși de 
puțin, din moment ce la patru luni 
după adoptarea hotărîrii ea nu fu
sese nici măcar adusă la cunoștința 
celor care trebuia s-o aplice ?

Manifestările de formalism în 
muncă fac ca uneori Comitetele ra-

ionale Filiași, Băilești să adopte ho- 
tărîri în mod pripit, fără un studiu 
aprofundat al situației reale. Pe fon
dul creșterii generale a maturității 
politice și competenței cadrelor de 
partid, sînt cu atît mai de netole
rat cazurile de exercitare superfi
cială, din fugă, a controlului, fără 
efortul necesar de a pătrunde în 
miezul problemelor și a ajuta la 
îmbunătățirea muncii. Un aseme
nea „stil" de muncă a făcut ca tov. 
Eracle Lungu, secretar al Comite
tului raional Tg. Jiu, să „con
troleze” de mai multe ori activita
tea gospodăriei agricole colec
tive din Peștișani fără a sesiza de
ficiențele din munca unor brigăzi și 
a consiliului de conducere. O slabă 
exigență în realizarea controlului 
îndeplinirii hotărîrilor s-a manifes
tat și în munca unor secretari ai 
Comitetelor raionale Oltețu, Tr. Se
verin.

Experiența arată că ridicarea ni
velului muncii de partid cere des
fășurarea unei activități sistematice 
pentru creșterea continuă a com
petenței activului de partid. Conti- 
nuînd acțiunile întreprinse în acest 
domeniu în ultimii ani, comitetul 
regional de partid aplică planul său 
elaborat pentru primul semestru al 
anului 1963, de ridicare a nivelului 
de pregătire a cadrelor, începînd de 
la aparatul regional de _ partid și 
birourile comitetelor raionale și 
pînă la secretarii organizațiilor de 
bază. Atenția deosebită pe care o 
acordăm instruirii aparatului și ac
tivului de partid, ridicării nivelului 
lui de pregătire prin aprofundarea 
cunoașterii bazelor științifice .ale 
politicii partidului, a principiilor 
fundamentale ale marxism-leninis- 
mului, își va arăta desigur roadele.

Comitetul regional de partid Ol
tenia este hotărît să-și perfecțio
neze continuu metodele de muncă, 
să îmbunătățească controlul înde
plinirii hotărîrilor ca un mijloc din 
cele mai eficace pentru realizarea 
marilor sarcini trasate de partid.
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Aurel lonifă — Constanța
Ne Întrebați ce Înlesniri se acordă 

celor care urmează cursurile 
ale școlii tehnice de maiștri.

Conform legislației în 
re ei au dreptul să fie
mâți în schimburi de producție po
trivit programului școlar, primesc fl
ouai drept concediu de studii, în a- 
fara celui de odihnă, cîte 30 de zile 
calendaristice, cu plata salariului ta
rifar al funcției, iar pe timpul prac
ticii de maistru, o indemnizație lu
nară egală cu salariul avut ca mun
citor. Celor veniti din alte localități 
li se asigură transportul dus și în
tors, odată pe an, cazarea gratuită in 
internat și masa la cantină contra 
cost.

Virgil Teodorescu — Galaji
Atelierul de fierărie din vecinătatea 

blocurilor I șl L din Galați a luat 
ființă odată cu deschiderea șantieru
lui de locuințe din centrul orașului. 
Vreți să știți dacă va continua să 
funcționeze pe același teren, dat fiind 
că lucrurile de construcție din îm
prejurimi s-au terminat. Sfatul popu
lar al regiunii Galați ne-a comunicat 
că în scurt timp atelierul de fierărie 
respectiv va fi mutat, iar în locul Iul 
se vor amenaja spații verzi.

Grünberg Aron — București
La Întrebarea Dvs. în legătură cu 

Îmbunătățirea aprovizionării cu apă 
a zonei Balta Albă din Capitală, 
Sfatul popular al Capitalei ne face 
cunoscut că în prezent este în curs 
de execuție artera de alimentare cu 
apă de 600 șl 400 mm de pe str. La- 
borator-Drumul Murgului. In acest an 
vor începe și lucrările pentru o nouă 
arteră de 1000 și 900 mm de la stația 
de pompare Sud. Executarea el va 
îmbunătăți alimentarea cu apă și a 
ansamblului de blocuri din cartierul 
Cățelu.

do
se

este

Ion Jlnga — Bucurași!
Ne-ați scris că măsura luată 

Sfatul popular al Capitalei de a 
vinde ulei comestibil îmbuteliat
mult apreciată de cumpărători, dar că 
ar fi bine să se găsească în maga
zine si sticle de cite 0,5 1 cu ulei. 
Direcția comercială a S.P.C. ne face 
cunoscut că întreprinderea furnizoare, 
I.C.R.A.-București va livra în mod 
permanent magazinelor comerciale în 
cantități mari și sticle de 0,5 1 cu ulei.
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ra- 
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______ ______ _ ... . de 
controlul îndeplinirii principalelor 
hotărîri ; ei își desfășoară cea mai 
mare parte a activității pe teren, 
îndrumă la fața locului organiza
țiile de bază în înfăptuirea sarcini
lor trasate ; comitetele raionale 
analizează periodic stadiul realiză
rii hotărîrilor organelor supe-

Studenți in mijlocul 
muncitorilor

46 de 
de il
ex la

Zilele acestea, un grup de 
studențl din anul II — secția 
lozofie generală și psihologie 
cultății de filozofie din Capitală au 
fost oaspeții muncitorilor de la Uzi
nele metalurgice „Tudor Vladimi- 
rescu“ și Fabrica de mase plastice- 
Bucureștl. Ei s-au interesat îndea
proape de unele procese tehnologi
ce, metode noi de organizare a 
muncii în diverse sectoare șl de alte 
probleme. In curînd, studenții din a- 
nul II vor face o asemenea vizită și 
la o gospodărie agricolă colectivă. 
(De la Elena Popescu, studentă).

țrcBSE?!^

La întreprinde
rile și instituțiile 
din Capitală func
ționează sute de 
ghișee, unde cetă
țenii vin să-și re
zolve cele mai di
verse treburi. Lu
crătorii din aceste 
birouri se ocupă 
cu atenție și soli
citudine de cerin
țele și problemele 
celor care li se a- 
dresează, se stră
duiesc să fie mai 
operativi.

In dorința de a surprinde cîteva as
pecte ale acestei activități, ne-am oprit 
zilele trecute la cîteva ghișee.

CEEA CE POȚI FACE AZI...
La multe din ghișeele vizitate am 

întîlnit funcționari amabili, care ascultă 
cu răbdare pe cetățeni, le dau explica
ții corecte, ajutîndu-i să-și rezolve tre
burile cît mai repede cu putință. In 
numeroase condici de sugestii am găsit 
înscrise cuvinte de mulțumire adresate 
unor funcționari pentru promptitudinea 
și conștiinciozitatea de care dau dova
dă și, prin ei, întreprinderii sau insti
tuției respective. Asemenea aprecieri se 
fac adesea despre funcționarele Ioana 
Duță, Cornelia Bobic, Piroșca Saghi, 
Elena Mitu și altele de la agenția 
C.E.C. din Bd. 6 Martie. Această uni
tate, care execută pînă la 500 de dife
rite operații zilnic este, de altfel, soco
tită fruntașă pe oraș.

Iată-ne și la biroul de informații al 
policlinicii „Colțea". Un om are tempe
ratură și cere ban de ordine pentru o 
consultație. E aproape de terminarea 
programului și, la medicul pe care-l so
licită, programările sînt complete. Să 
vină mîine ?

Funcționara de la ghișeu, tovarășa

Elena Cantor, nu rezolvă lucrurile în 
felul acesta. Ea roagă pe cineva de la 
fișier să-i țină locul șl, personal, îi în
lesnește pacientului consultația de care 
avea neapărată nevoie. Subliniem întîm- 
plarea de față pentru că nu la toate bi
rourile de informații ale policlinicilor 
lucrurile se desfășoară așa, pentru că se 
mai întîmplă ca o funcționară îmbuf
nată, fără să ridice nasul din hîrtii, 
să-l apostrofeze pe solicitant : „Mîine 1 
Pentru azi'e prea tîrziul". Dar faptele 
dovedesc că acolo unde există bună
voință — și aceasta trebuie să fie, obli
gatoriu, un atribut al oricărui funcțio
nar de la ghișeu — multe lucruri se pot 
rezolva pe loc, fără ca oamenii să mai 
f ie puși pe drumuri.

In noua clădire a poștelor și teleco
municațiilor din Piața Vitan sînt, ca în 
orice asemenea instituții, ghișee multe. 
Funcționarele de aici sînt bine cunos
cute de cetățenii din cartier, care nu 
au, în general, ce să le reproșeze nici 
în privința atitudinii, nici în ceea ce 
privește operativitatea. O laudă, mai 
ales, pe Sofia Nichitiuc, funcționară la 
ghișeul de trimitere a scrisorilor. Ori- 
cît de aglomerată ar fi — ni s-a poves
tit — ea este amabilă, lucrează repede, 
inimos, ca fiecare să plece mulțumit.

Iată însă că nu tot astfel de vorbe se 
pot spune despre funcționarul Ilie O- 
prea, care lucrează în Gara de Nord, la 
un ghișeu de eliberare a permiselor 
C.F.R. L-am surprins într-o dimineață. 
La ghișeu — lume multă. Minutele se 
scurgeau, dar nimeni nu înainta. Func
ționarul avea alte treburi decît să le 
rezolve pe cele ale cetățenilor. După un 
timp, cineva bătu timid în geam. Rin 
posta a fost promptă ;

Ridicarea calificării și roadele ei
La Întreprinderea me

talurgică din Tîrgu Mu
reș funcționează 24 de 
cursuri pentru strun
gari, frezori, lăcătuși 
turnători și pentru per
sonalul tehnico-adm.inis- 
trativ, la care participă 
720 de persoane. Cursu
rile se desfășoară pe ba
za unei tematici elabo
rate în funcție de nece
sitățile diferitelor sec
toare ale întreprinderii. 
Tot în vederea ridicării 
calificării muncitorilor, 
din întreprinderea noa
stră s-au organizat 
schimburi de experiență

ingineri, 
lața 

de 
pre- 
„Ce

cu Uzinele „Unirea"- 
Cluj, „23 August“-Bucu- 
rești si altele. Se țin 
frecvent conferințe teh
nice de către
In ultimul timp, în 
mai multor sute 
muncitori au fost 
zentate conferințele
e nou în turnătorie", 
„Mijloace pentru creș
terea productivității 
muncii și îmbunătățirea 
calității produselor" și 
altele. Mulți muncitori 
sînt abonați la ziare și 
reviste de specialitate, 
consultă cărțile și pu
blicațiile aflate în bi-

Dar
Cu cîteva luni în ur

mă, Stațiunea experi
mentală Dobrogea a 
trimis la Uzinele de re
parații din 
12 tractoare 
reparații 
au fost 
termenul 
contract,
de la Năvodari n-au dat 
atenție calității. Revi-

Năvodari 
pentru 

capitale. Ele 
restituite în 
stabilit prin 

Dar tovarășii

a între- 
numără 
de vo-

hlioteca tehnică 
prinderii care 
aproape 4 000 
lume.

Ca urmare i 
de ridicare a calificării 
cadrelor, s-au 
trat rezultate pozitive în 
producție, îndeplinin- 
du-se ți depășindu-se 
sarcinile de plan pe tri
mestrul l al anului atît 
la producția globală cît 
și la producția marfă.

O lucrare recepționată 
superficial

a muncii

înregis-

CONSTANTIN OANÄ 
maistru la întreprin

derea metalurgică 
din Tg. Mureș

calitatea ?
zuind cîteva tractoare, 
am constatat că în locul 
unei reparații capitale, 
li s-a făcut doar o revi
zie superficială. După 
4—5 zile de lucru cîte
va tractoare s-au stricat 
și au făcut calea 
toarsă la Năvodari, 
a mai fost nevoie și 
însoțitor.

Asemenea lucrări

în-
Ba 
de

nu

■fac cinste colectivului. 
Sîntem în plină campa
nie agricolă de primă
vară și de buna ei des
fășurare răspunde și 
conducerea Uzinei de 
reparații din Năvodari.

MARIN CHIRIȚĂ 
Inginer mecanic, 

stațiunea experimen
tală Dobrogea

Locuiesc la Onești în blocul 30 A 
din cvartalul V, un bloc cu p-tru 
etaje, apartamente judicios îrnpăr 
țite și bine finiserte. Constructorii 
s-au străduit să execute bine majo
ritatea lucrărilor. Un timp n-am a- 
vut să le adresăm nici un reproș 
Dar, de cîteva luni, am constatat că 
acoperișul, sub fotrmă de terasă, n-a 
fost făcut cum trebuie, izolația hi
drofugă este necrxrespunzătoare De 
cîte ori plouă, apa se infiltrează 
prin acoperiș, pătrunzînd în aparta
mentul meu, aflat la ultimul etaj.

Am sesizat în repetate rîntiuri ari 
miriistrația blocurilor.'în loc de mă 
suri, am primit un răspuns „conso
lator” : „așteptați 1”. în cele
din urmă, la insistențele noastre, 
administrația s-a adresat conducerii 
întreprinderii de gospodărire oră
șenească. Răspunsul primit de data 
aceasta ne-a uimit : „Feriți lucrurile 
din calea apei. Dacă totuși se strică 
ceva, vă despăgubim”.

Nu-i putem absolvi de răspundere 
pe cei care au construit blocul cu 
o izolație hidrofugă necorespunză
toare. O vină însă are și I.G.O., care 
a recepționat superficial lucrările, 
iar acum nu se interesează să înlă
ture defecțiunile. Pentru a se evita 
pagube mai mari este de datoria ce
lor în drept să ia măsuri urgente de 
refacere a acoperișurilor.

CORNEL SÄVESCU 
Onești

U

Tinerii muncitori ai uzinei
(Urmare din pag. I-a)

s-arămas fără răspuns: Lui Țiplea i 
mai spus:

— Uzina ți-a dat recomandarea 
pentru a urma cursurile școlii medii 
serale. Ți-a creat Și condiții să te 
pregătești pentru examenele de ad
mitere. Al fost repartizat să lucrezi 
în schimburi 
prezentat la

Nu e ușor 
varășilor tăi 
ți se pun asemenea întrebări!

De atunci nu a trecut prea mult 
timp. Suficient însă pentru ca as
tăzi David Doliș și Eugen Niță, mai
ștrii celor doi strungari, să sublinieze 
succesul: „A fost greu, dar am cîș- 
tigat doi oameni. Sînt de nerecu
noscut“. Fretici a devenit strungar 
fruntaș în secție. Țiplea este și el

potrivite. De ce nu te-ai 
examene?
să privești în ochii to- 
de muncă atunci cînd

printre cei la care se vede în fiecare 
zi un progres.

După cîteva luni de la ședința a- 
mintltă, la salariu, Țiplea și Fretici 
s-au privit unul pe altul; aproape 
că nu-și veneau a crede ochilor. In 
statul de plată cîștigul lor crescuse 
cu 500—550 de lei. Era și aceasta 
o dovadă că munca le devenise 
spornică. Perseverența îndelungată, 
răbdătoare, a colectivului, feluritele 
mijloace de educare au dat rezul
tatele dorite.

Cu părere de rău, dar..

■s

Desigur, în ce-i privește pe Aurel 
Comănescu, Jean Marin și Eugen. 
Bîrlădeanu, din secția turnătorie, si
tuația lor putea fi lămurită din capul 
locului. Pentru abaterile de la con
duita socialistă — scandaluri, brus
cări, repetate absențe nemotivate —• 
puteau fi sancționați mult mai aspru 
decît discutarea în brigadă și apoi 
în grupa sindicală. Codul muncii 
ests o lege obligatorie; el acordă 
drepturi largi salariaților, drepturi 
care trebuie asigurate cu sfințenie, 
dar și obligații care trebuie respec
tate întocmai. Colectivul nu s-a gră
bit însă să aplice, din prima clipă, 
litera legii. A fost aleasă calea mun
cii de convingere, cu speranța că 
doar, doar ea va da rezultate. Za
darnic 1 Vorba bună, dojana cinsti
tă, tovărășească nu le-au mers la 
inimă.

în ultimul timp, cei trei și-au re
petat abaterile. Eugen Bîrlădeanu a 
dovedit și în luna martie că nu re
nunță la „abonamentul“ de-a face 
după chenzină cîte două sau trei 
„nemotivate". Ba, într-o zi, s-a pre
zentat la programul de lucru în stare 
de ebrietate.

Cu siguranță, comisia de judecată 
tovărășească care va lua în curînd 
în discuție cele trei cazuri, precum 
și colectivul de muncitori ai turnă
toriei, care va fi de iață — dezbate
rea fiind publică — se vor orienta 
spre hotărîrea ceà mai potrivită .

Căci, orlcît de neplăcute și nedo
rite ar fi măsurile administrative 
pentru cei în cauză, ele sînt nece
sare. Nimănui nu-i poate fi îngăduit 
să prejudicieze planul de producție, 
să diminueze, prin lipsa lui de dis
ciplină, efortul întregului colectiv 
de a-și face pe deplin datoria.

★
Referatul comitetului de partid al 

Uzinelor metalurgice „Timpuri Noi“, 
privind întărirea disciplinei socialis
te a muncii — despre care am a- 
mintit la început și din care au fost 
spicuite și unele din exemplele date 
— face o analiză temeinică, amă
nunțită, a măsurilor ce s-au luat aici 
în ultimul timp pentru eliminarea u- 
nor deficiențe constatate în anul 
trecut.

In scopul educării colectivului în 
spiritul unei înalte discipline a mun
cii a fost luat un complex de mă
suri: conferințe educative, afișarea 
operativă de panouri combative la 
locul de producție atunci cînd se 
constată abateri de la disciplină, de 
la tehnologie, lucru de slabă calitate 
și altele, discuții ale agitatorilor cu 
brigăzile în fața acestor panouri. 
Este o acțiune largă care a îmbrăcat 
forme și mijloace variate, eficace și 
care a găsit un larg ecou, creînd 
o puternică opinie de masă pentru 
întărirea disciplinei socialiste. Co
mitetul de partid, organizațiile de 
masă, conducerea tehnico-adminis- 
trativă a uzinei tratează problema 
disciplinei socialiste a muncii ca pe 
o sarcină permanentă. Se poate 
vorbi și despre eficiența și rezulta
tele obținute. E grăitor faptul că în 
primele luni ale anului în curs, aba
terile de la disciplină, lipsurile ne
motivate au scăzut cu 80—90 la sută 
față de anul trecut.

Lupta pentru întărirea disciplinei 
socialiste a muncii, liber consimțite 
e în același timp lupta pentru crea
rea unei înalte 
a unei atitudini 
față de muncă, 
structorilor noii

conștiințe socialiste, 
sănătoase, înaintate 
caracteristice con- 

societăți.

Una din muncitoarele de nădejde ale Uzinelor textile „7 Noiembrie" 
din Capitală : Margareta Iorga. Lucrînd la un urzitor de fire de bumbac 
ea a obținut în acest an însemnate succese în muncă, evidențiindu-se 
în întrecerea socialistă. (Foto : Agcrpres)

Cinematografe)
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— De ce bați ? — îl repezi Ilie 

prea. Dacă n-ai răbdare, pleacă l 
? le
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geamul ghișeului fu închis cu atîta vio
lență, incit este de mirare că nu s-a 
spart.

Asemenea atitudini, grosolane, care 
vădesc neînțelegerea menirii funcționa
rului de la ghișeu, a cărui muncă este 
pusă în slujba cetățenilor, sînt, fără în
doială, tot mai rare. Dar pentru ca ele 
să dispară cu desăvîrșire, sînt necesare 
o susținută muncă educativă în rin- 
dul acestor funcționari, măsuri prompte 
față de abuzuri și atitudini birocratice, 
o îndrumare și un control permanent 
din partea conducerilor instituțiilor res- 

i apective, a organizațiilor de partid și 
sindicatelor.

O CONDIȚIE HOTARÎTOARE 
BUNA ORGANIZARE

Dacă în astfel de locuri cum sînt ghi
șeele se adeverește, o dată mai mult, 
zicala din bătrîni „vorba dulce mult 
aduce", nu este mai puțin adevărat că 
numai atitudinea politicoasă, binevoi
toare, a funcționarului nu-și va da roa
dele fără să fie îmbinată cu o bună or
ganizare a muncii serviciului respectiv.

La ghișeele de eliberare a actelor de 
stare civilă ale Sfatului popular raio
nal 1 Mai sau la ghișeele de plată ale 
I.D.G.B. cetățenilor li se spune dese
ori : „trebuie să așteptați !" sau „reve
niți mîine I“. Și aceasta în primul rînd 
pentru că munca serviciilor respective 
nu este bine organizată. Deseori, zile 
în șir atribuțiile mai multor ghișee sînt 
trecute asupra unuia singur, ceea
provoacă aglomerări și întîrzieri în de
servirea cetățenilor. De ce se iau ase
menea măsuri fără a se analiza mai in-

ce

tîi, cu toată răspunderea și sub toate 
aspectele, efectele pe care le-ar putea 
avea ?

Mulți conducători de întreprinderi 
sau instituții se interesează îndeaproape 
ca munca ghișeelor să se desfășoare cît 
mai bine. împreună cu comitetele sin
dicatelor, ei caută cele mai potrivite 
forme organizatorice, astfel ca oamenii 
să aibă cît mai la înclemînă aceste ser
vicii, ca treburile să se rezolve repede. 
Nu sînt neglijate nici unele amănunte, 
cum ar fi asigurarea unui număr sufi
cient de bănci sau scaune în sălile de 
așteptare, amplasarea corespunzătoare 
a ghișeelor. In clădirea Sfatului popu
lar al raionului 16 Februarie, de exem
plu, funcționa pînă nu de mult, la eta
jul III, serviciul de prevederi sociale. 
Nu le veneau ușor bătrînilor sau celor 
suferinzi să urce trei etaje. Oficiul de 
prevederi sociale a fost mutat la parter.

Măsuri pe linia înlesnirii accesului 
cetățenilor la unele ghișee mai sînt în 
curs. Se prevede, de exemplu, înființa
rea cu titlu experimental, din inițiativa 
Sfatului popular al Capitalei, a unor 
ghișee comune pentru plata apei și 
luminii, astfel ca abonați! să-și poată 
rezolva într-o singură deplasare toate 
aceste treburi.

Desigur, în acest sector mai este mult 
loc pentru inițiativă, pentru aplicarea 
unor propuneri interesante și utile ve
nite din partea cetățenilor, a deputați- 
lor, a specialiștilor. La ghișee, ca și la 
oricare alt serviciu unde se lucrează cu 
publicul, activitatea trebuie bine orga
nizată, pînă la amănunt, trebuie luptat 
pentru încetățenirea unui stil de muncă 
operativ, suplu, a unei atitudini politi
coase și atente, corespunzătoare calității 
de funcționar în aparatul nostru de stat.

P. DANILA

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R.P. Romîne: Carmen — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă: Paganini — 
(orele 19,30). Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale“ (Sala Comedia): Orfeu în in
fern — (orele 19,30). (Sala Studio): Ma
șina de scris — (orele 15,30); Adam și 
Eva — (orele 19,30). Teatrul „C. I. Not
tara“ (Sala Magheru): Antoniu și Cleo
patra — (orele 19,30). (Sala 
Scandaloasa legătură dintre 
Kettle și doamna Moon — (orele 20). 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1): Cezar și Cleo
patra — (orele 19.30). (Sala Studio — str. 
Alex. Sahia nr. 76): Tache, Ianko și Ca- 
dîr — (orele 19.30). Teatrul pentru tine
ret și copii (Sala C. Miile): De n-ar fi 
iubirile — (orele 20). (Sala Libertatea) : 
Foștii copii — (orele 10). Teatrul Mun
citoresc C.F.R.-Giulești: Vecini de apar
tament — (orele 19,30). Teatrul Evreiesc 
de Stat: Cei doi încăpățînați — (orele 20). 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase“ (Sala 
Savoy): Ca la revistă (orele 20). (Sala 
din calea Victoriei 174): Ocolul pămin- 
tului în 30 de melodii — (orele 20). An
samblul de cîntece și dansuri al C.C.S.: 
Balada patriei — (orele 20). O.S.T.A. 
(Sala Palatului R.P. Romîne): Concert 
extraordinar de muzică ușoară dat de 
Ines Taddio (Italia) Peter Hinnen (El
veția) șl o formație orchestrală vieneză 
condusă de Willy Fantei — (orele 20). 
Circul de stat : Spectacolul primăverii — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cartaglna în flă
cări — film pentru ecran panoramic ; 
Patria (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15). Cum- 
pără-ți un balon — cinemascop : Repu
blica (8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 19 ;
21,15), București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
1 Mai (10,45; 13; 15,15; 17,45; 20), Gh. Doja 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21), 23 August 
(9; 11; 13,30; 16; 18; 20), Ștefan cel Mare 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). Chiriașul: rulează 
la cinematografele Magheru (10; 12: 15; 
17; 19; 21), Elena Pavel (9,15; 11,15; 13,15; 
15,15; 17,15; 19,15; 21,15), Grivlța (10; 12; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Flacăra (16; 18.15;
20.30) . Griji — cinemascop : rulează la 
cinematografele V. Alecsandri (16; 13,15;
20.30) , Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30),
V. Roaită (18,15; 20,30). Violență în piață: 
rulează la cinematografele I. C. Frlmu 
(9,30: 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), G.
Coșbuc (10; 12; 15; 17: 19; 21). Prietenie
interzisă : ‘ ‘
16,30; 18,30; 20,30). Intre două iubiri: Cen-

Studio): 
domnul

Tineretului (10,30; 12,30; 14,30;

18,45 20,45). Frați 
(rulează în conti- 

pînă la orele 
18,15; 20,30),

20). cetatea 
(11). Program 
Septembrie (o- 
' ’ 13 Sep-

16,30; 18,30; 20,30),

trai (10,30; 12,30; 16,30; 
în Cosmos : Lumina 
nuare de la orele 10 
14, după-amiază 16,15;
8 Martie (16 , 18 ;
Huramzamin: 8 Martie 
special pentru copii: 13 
rele 10). Lanterna cu amintiri 
tembrie (11,30; 14,30; "..................
Miorița (rulează în continuare de la o- 
rele 10,15 pînă la orele 12, după-amiază 
15; 17; 19) 21), Aurel Vlaicu (15;

17; 19; 21). Bunica Sabella : rulează la 
cinematograful V. Roaită (9.30; 11,30; 
13,45; 16). Program de filme doeûmen- 
tare rulează în continuare de la orele 10 
pînă la orele 21 la cinematograful Tim
puri Noi. Șapte dădace: rulează la 
nematograful Maxim Gorki (15; 17: 
21). Turneul veseliei: înfrățirea între 
poare (10; 16; 18; 20). Alex. Sahia 
12; 15; 17; 19; 21), Floreasca (15; 17;
21), B. Delavrancea (16; 18; 20). 16 
bruarie (16; 18, 20). Divorț italian: Cul
tural (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30, 20.30). 
Festivalul Chaplin: Alex. Popov (rulează 
în continuare de la orele 10 pînă la 
orele 21)., T. Vladimirescu (15,30; 18; 
20,30). Dosarul furat: rulează la cinema
tograful C-tin David (16; 18,15; 20,30). 
Clinele sălbatic Dingo: Unirea (16: 18;
20) . Alibiul nu ajunge: Munca (16; 18,15;’ 
20,30). Rebelul t Volga (10; 12; 15; 17; 19;
21) . Carmela — cinemascop: Popular (15;
17; 19; 21). Povestea anilor înflăcărați — 
cinemascop: Arta (16; 18,15; 20.30), Ca
melia: Moșilor (15; 17; 19; 21). Lupeni 29 
— cinemascop (ambele serii): M. Eml- 
nescu (16; 19). Pedro pleacă în Sierra: 
rulează la cinematograful Ilie Pintilie 
(16; 18; 20). Rîui și moartea: Libertății 
(10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20.30). Un erou în 
papuci : Luceafărul (15: 17; 19; 21).
Omul merge după soare : rulează la ci
nematograful G. Bacovia (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune: „Fabrica
rea îngrășămintelor chimice“, de ing. 
Corneliu Ionescu, din Ministerul Indus
triei Petrolului șl Chimiei, 19,00 - Jur
nalul televiziunii. 19,15 — Jocuri pionie
rești. 19,45 — Filmul documentar: „Bal
tica — Marea Neagră*. 20.05 — Edita
rea clasicilor. Discuție susținută de prof, 
unlv. George Ivașcu, prof. unlv. Alexan
dru Bălăci, prof. univ. Valentin Lipatti, 
Mihal Șora șl loan Grigorescu. 20,35 — 
Filmul artistic : „Meșter la toate* — o 
producție a studiourilor bulgare. In în
cheiere : Buletin de știri.

cl- 
19; 

po- 
fl0|
19; 

Fe-

va fi ç
*

Tlmpul probabil pentru zilele de 19, 20, 
21 aprilie. In țară : Vreme călduroasă, cu 
cerul variabil, temporar noros. Ploi lo
cale vor cădea mai ales în vestul țării. 
Vîntul va sufla moderat, predominînd 
din sectorul sudic. Temperatura în gene
ral staționară. Minimele vor fi cuprinse 
între 4 șl 14 grade, iar maximele între 
15 șl 25 grade. Local mal ridicate. In 
București : Vreme în general frumoasă 
și călduroasă. Cer variabil, temporar 
ploi, vînt moderat.
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Primirea de către președintele
Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec, 

a Însărcinatului cu afaceri 
al Finlandei la București

Miercuri 17 aprilie a. c., preșe
dintele Marii Adunări Naționale a 
R.P. Romîne, Ștefan Voitec, a pri
mit în audiență de prezentare pe 
Martti Johannes Salomies, însărci
natul cu afaceri al Finlandei la 
•București. (Agerpres)

întoarcerea delegației P. M. R. 
care a participat la Congresul 

P. C. din Finlanda
Miercuri seara s-au înapoiat în 

Capitală tovarășii Ilie Verdeț, mem
bru al C.C. al P.M.R., și Cucu Vasile, 
activist al C.C. al P.M.R., care au 
reprezentat Partidul Muncitoresc 
Romîn la cel de-al XlII-lea Congres 
al Partidului Comunist din Fin
landa.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de 
membri ai C.C. al P.M.R. și de acti
viști de partid.

Analiza rezultatelor celui de-al doilea concurs 
„Biblioteca in slujba construcției socialiste“

Miercuri s-a desfășurat tn Capitală 
consfătuirea în cadrul căreia s-au anali
zat rezultatele celu’ de-al doilea con
curs bienal „Biblioteca în slujba con- 
strucfiel socialiste". Au participat secre. 
tarii comitetelor regionale de cultură șl 
artă, directorii bibliotecilor regionale, 
bibliotecari fruntași, scriitori și al|i oa
meni de cultură și artă.

Cuvînful de deschidere a fost rostit 
de tovarășa Constanja Crăciun, preșe
dintele Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Arfă.

In încheierea consfătuirii au fost 
acordata premii bibliotecilor frun
tașe în întrecere. Premiul I a fost a- 
tribuit Bibliotecii regionale lași, 
Bibliotecii raionale Rîmnicu Sărat, bi
bliotecilor comunale Catanele, regiunea 
Oltenia, și Vînători, regiunea Bacău, și 
bibliotecilor sătești Bîliești, regiunea 
Galafi, și Babșa, regiunea Banat. Au fost 
acordate de asemenea 11 premii II, 17 
premii III și numeroase menfiuni.

(Agerpres)

Consfătuire cu directorii caselor regionale 
ale creației populare

In Capitală a avut loc miercuri o 
consfătuire cu directorii caselor re
gionale ale creației populare din 
întreaga țară. S-a analizat cu acest 
prilej desfășurarea fazei intercomu- 
nale a celui de-al VH-lea concurs al

Sosirea unei delegații de activiști ai P. M. S. U.
La invitația Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn, în 
ziua de 17 aprilie a.c. a sosit în țara 
noastră, în schimb de experiență, 
o delegație de activiști ai Partidu
lui Muncitoresc Socialist Ungar, 
condusă de tovarășul Imre Dimény, 
membru supleant al C. C., șeful 
Secției Agrare a C.C. al P.M.S.U.

La sosire, delegația a fost întîmpi-

nată de tovarășii Cornel Onescu, 
membru al C.C. al P.M.R., Nicolae 
Ionescu, vicepreședinte al' Consiliului 
Superior al Agriculturii, de activiști 
ai C.C. al P.M.R.

A fost de față tov. Jenö Kuti, am
basadorul Republicii Populare Un
gare la București, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

formațiilor artistice de amatori. 
Tradiționalul concurs a antrenat 
anul acesta un număr sporit 
de formații muzicale, coregrafice, 
brigăzi artistice de agitație, soliști 
vocali, instrumentiști și dansatori, 
de la orașe și sate. La pri
ma fază a concursului s-au înscris 
peste 27 000 formații artistice ale 
așezămintelor culturale, sindicate
lor și cooperativelor meșteșugărești, 
cu circa 3 000 mai multe decît la 
concursul precedent.

(Agerpres)

INFORMAȚI I
Miercuri a plecat la Stuttgart (R, F. 

Germană) Constantin Mateescu, preșe
dintele Uniunii centrale a cooperative
lor de consum din R. P. Romînă — 
Centrocoop, pentru a participa la șe
dința Comitetului Central al Alianfel 
cooperatiste internationale, care va 
avea loc între 20—23 aprilie a.c.

Miercuri dimineață a părăsit Capita
la îndreptîndu-se spre Praga o delega
ție a Uniunii Tineretului /Auncifor din 
R. P. Romînă care va participa la lu
crările celui de-al IV-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Cehoslovac. Dele
gația este condusă de tov. L. Pur- 
căreanu, membru supleant al Biroului 
C.C. al U.T.M. (Agerpres)

Pe scurt
• în Capitală a sosit Boris Pokrovski, 

artist al poporului al U.R.S.S., prim-re- 
gizor la Teatrul Mare din Moscova.

• în portul Constanta se află In pre
zent motonava „Fritz Hekert”, aparti- 
nînd Uniunii Sindicatelor libere din R. D. 
Germană. Cei peste 400 de turiști ger
mani sosiți cu această navă au vizitat 
stațiunile de pe litoralul Mării Negre, 
Muzeul arheologic din Constanta și au 
asistat la un spectacol de folclor la Tea
trul de stat din localitate. Miercuri, tu
riștii germani au plecat cu avioanele 
spre București.

(Agerpres)

(Urmare din pag. H-a)

la om, l-au mal pus și la gazeta de 
perete, brigada l-a criticat intr-un alt 
program. într-o zi, Szildgyi, care in
tre timp se îndreptase și luase, cum 
v-am mai spus înainte, conducerea 
unui schimb, mi-a zis: «Tovarășe 
Rotaru, dă-mi-1 pe Dreptate în 
schimbul meu. Vreau să-1 ajut !»

Brigadierul se oprește din povestit, 
surîde: „înțelegeți că vorbele astea 
ale lui Szilăgyi mi-au mers la inimă. 
Am încuviințat. Szilăgyi s-a apropiat 
sufletește de Dreptate, și-au poves
tit de una, de alta. Intre ei au apărut 
niște aliați de nădejde: cărțile! Apoi 
mai sînt și întîlnirile de la club cu 
minerii mai vîrstnici, cu fruntașii, se
rile de odihnă cu întreg sectorul, con
ferințele, spectacolele. Toate astea 
au o influență, bineînțeles, nu ful
gerătoare, dar puternică și sigură. 
Omul nu se schimbă în două-trei 
zilei Au trecut săptămîni în șir de 
muncă împreună, de discuții, de lec
turi. Cu Dreptate se întîmpla ceva: 
a început să muncească într-un fel 
nou, să se înțeleagă cu oamenii. A- 
cum fiindcă a printre cei mai buni 
vagonetari, aș avea nevoie de el 
în alt schimb, dar Szilăgyi mi-a 
spus : «Nu-1 dau pînă nu-1 văd 
utemist». Eu i-am făcut o vi
zită acasă (are un apartament nou). 
Stă cu nevasta și copilul. Dacă 
mi-amintesc bine, ideea de a-i face 
o vizită mi-a venit într-o zi de sala

riu, cînd l-am văzut pe Dreptate du- 
cînd în brațe un vraf de cărți cum
părate de la stand...

SCENA ÎN MIJLOCUL 
MINERILOR

Să răsfoim împreună cîteva pro
grame ale unor brigăzi artistice de 
agitație din Valea Jiului. De la în
ceput constatăm o mare varietate 
a mijloacelor de expresie. Unele 
programe se remarcă prin inge
niozitatea rezolvărilor scenice (vom 
aminti aici „Hora nemotivaților“, 
prezentată de brigada artistică 
a sectorului Hi-Vulcan, care a 
stîrnit hohotele de iîs ale specta
torilor, ori jocul „Musca pe căciulăl" 
din programul brigăzii artistice de 
agitație a sectorului V, de la aceeași 
mină).

Vechi metehne care împiedică bu
nul mers al producției sînt încon
deiate cu succes de brigăzile artis
tice de agitație. Convingătoare este, 
de asemenea, prezentarea succese
lor în muncă ale fruntașilor, exemplul 
lor viu dovedindu-se contagios 1

La clubul muncitoresc din Anl- 
noasa (director Gheorghe Negraru), 
brigada artistică de agitație este 
foarte activă. Un text nu este pre
zentat mai mult de 10—12 zile. Co
lectivul de creație asigură o formă 
artistică atrăgătoare programelor 
brigăzii găsind pentru flecare un 
nou pretext scenic: raid-anchetă, 
«program de televiziune», seară de 
odihnă pentru fruntași etc. Una din

preocupările de seamă ale condu
cerii clubului este să urmărească în 
ce măsuță programele brigăzii de
termină o opinie de masă împotriva 
cazurilor de tărăgănare a unor lu
crări de reparații, împotriva întîrzie- 
rilor la lucru, a absențelor nemo
tivate, a lucrărilor de proastă 
calitate etc. Ca pretutindeni, un loc 
central în programe îl ocupă popu
larizarea fruntașilor, a inovatorilor, 
a realizărilor în producție, care are 
un puternic caracter stimulativ.

Desigur se mai pot face.. multe 
în munca pentru ridicarea nivelului 
calitativ al programelor brigăzilor 
artistice de agitație din Valea Jiu
lui. In programul brigăzilor din Pe- 
trila, din Uricani și chiar în cele ci
tate de noi mai sus sînt încă destule 
lucruri abstracte și, de aceea, fără 
ecou, versuri de prisos etc. în unele 
locuri se schimbă prea rar progra
mele: la Petrila, colectivul de crea
ție al brigăzii artistice de agitație 
lucrează încă din decembrie la un 
nou program.

★
Viața de zi cu zi a minerilor 

din Valea Jiului e tot mai bogată, 
mal frumoasă. In lupta pentru a da 
țării mai mult cărbune ee călește 
atitudinea nouă, socialistă, față de 
muncă. Iar cluburile, cu formațiile 
lor artistice, cu bibliotecile lor, cu 
cercurile lor muzicale și plastice, cu 
toate celelalte forme ale muncii cul
turale de masă, îșl aduc din plin 
contribuția la această continuă o- 
peră de educație.

TURNEUL U. E. F. A. La 25 aprilie

Olanda: 2-0
a-Ultimele meciuri din cadrul grupe

lor Turneului U.E.F.A. au avut loc 
ieri. în urma rezultatelor înregistrate 
(R. F. Germană — Elveția 2—1 ; Sco
ția — Grecia 4—0 ; Bulgaria — Ita
lia 2—1 ; Franța — Ungaria 3—1 ; 
Anglia — U.R.S.S. 2—0 ; Romînia — 
Olanda 2—0 ; Irlanda de Nord — 
Suedia 3—3 ; Belgia — Cehoslovacia ' los, a șutat miilt la poartă (spre deo

sebire de primele două meciuri). După 
pauză, tot romînii sînt cei care domi
nă. Olandezii fac eforturi mari în a- 
părare și doar rareori contraatacă. In 
minutul 50, echipa noastră marchează 
primul gol (prin Pavlovici), iar a- 
proape de sfîrșitul partidei — și pe 
cel de-al doilea. La sfîrșitul celor 80 
de minute de joc, scorul era 2—0 pen
tru echipa R. P. Romîne.

naJa pentru locurile 3—4 (luni, 22 
prilie).

Juniorii noștri au jucat ieri, 
nocturnă, pe stadionul din Guildford, 
cu selecționata Olandei. în prima re
priză, nici una din echipe n-a reușit 
să înscrie vreun gol. Echipa romînă 
a dominat, a prestat un joc spectacu-

în

P. C. din Canada despre sarcinile 
actuale în lupta pentru pace

OTTAWA 17 (Agerpres). — Comi
tetul Executiv al Partidului Comu
nist din Canada a dat publicității 
o declarație cu privire la rezulta
tele alegerilor federale din 8 aprilie.

Rcferindu-se la aceste rezultate, 
declarația arată că „în momentul 
de față este necesar, în primul rînd, 
să se desfășoare larg mișcarea 
unită a sindicatelor, fermierilor, 
precum și a tuturor canadienilor 
cu convingeri democratice, în apă

rarea politicii de pace și pentru 
realizarea reformelor necesare țării. 
Trebuie intensificată opoziția față 
de plasarea armei nucleare pe pă- 
mîntul Canadei și față de partici
parea Canadei la forțele nucleare 
ale N.A.T.O. Această luptă trebuie 
să-și găsească expresia într-o vastă 
campanie socială care să aibă in
fluență asupra parlamentului. Mai 
poate fi încă înfrîntă campania 
pentru înarmarea nucleară, spriji
nită de Statele Unite”.

Programul electoral
CIUDAD DE MEXICO 17 (Ager

pres).— în legătură cu viitoarele a- 
legeri prezidențiale și parlamentare, 
care vor avea loc în iulie 1964, Par
tidul Comunist din Mexic a dat pu
blicității o declarație în care expu
ne programul său electoral.

în declarație se arată că este ne
voie să se pună capăt exploatării, 
jafului și dependenței țării de mo
nopolurile yankeilor ; să se ducă 
neabătut o politică de expropriere și 
înapoiere în proprietatea Mexicului 
a resurselor economice aflate în 
mîinile monopolurilor americane; să 
se efectueze o reformă agrară radi
cală; să se obțină sporirea substan
țială a nivelului de viață al mase
lor muncitoare și al întregului po
por; să fie garantată complet res-

Protesta împotriva arestării 
secretarului general 
ai P. C. din Ecuador

GUAYAQUIL 17 (Agerpres).— Co- 
mitetul Central și Comitetul din 
provincia Guayas al Partidului Co
munist din Ecuador, precum și 
diferite organizații sindicale și ob
ștești din această țară au protestat 
pe lingă autorități împotriva ares
tării lui Pedro Saad, secretar gene
ral al C.C. al P.C. din Ecuador, și a 
lui Ernesto Mauje, membru al aces
tui partid.

Conferința de presă 
a lui Ben Bella

ALGER 17 (Agerpres). — Luînd cu
vîntul la o conferință de presă, care a 
avut loc la 16 aprilie, primul ministru 
al Algeriei, Ben Bella, a declarat că mă
surile luate de guvernul algerian în ul
tima lună au fost aprobate de poporul 
algerian, deoarece ele corespund rațiu
nii sănătoase. Aceste măsuri, a spus el, 
ufniărăsc în jiïimüt rihSTîthidaréà pro
prietăților neadministrate — rămase 
după plecarea populației' europene din 
Algeria — și refacerea economiei națio
nale. Proprietățile neadministrate con
stituie un sector de o importanță vitală 
pentru economia noastră. în prezent a- 
cest sector a trecut sub controlul'sta
tului.

Analizînd problemele politicii exter
ne a țării, primul ministru a arătat că 
Algeria va sprijini ipișcarea de elibe
rare națională din Africa și din întrea
ga lume. „Ne exprimăm solidaritatea 
frățească cu gloriosul popor cuban și 
cu guvernul lui".

în încheiere, Ben Bella a declarat că 
Algeria salută crearea Republicii Arabe 
Unite, alcătuită din R.A.U., 
Irak.

al P. C. din Mexic
pectarea drepturilor democratice și 
sindicale; să se obțină ieșirea Me
xicului din organizațiile aflate în 
slujba Washingtonului, ca Organi
zația Statelor Americane, „Alianța 
pentru progres“ ș.a.

în declarație se subliniază că for
țele progresiste și democratice tre
buie să desemneze în alegeri can
didați independenți atît la pos
tul de președinte cît și în Congresul 
național, candidați care să merite 
încrederea poporului și care să re
prezinte interesele lui.

2—0), po primul loc în clasamentele 
celor 4 grupe sînt formațiile : Scoției 
(grupa A), Bulgariei (grupa B), An
gliei (grupa C) și Irlandei de Nord 
(grupa D). Acestea vor susține vineri 
noi partide — Scoția cu Anglia și 
Bulgaria cu Irlanda de Nord — ur- 
mînd ca echipele cîștigătoare să-și 
dispute finala Turneului (marți 23 
aprilie, la Londra), iar învinsele — fi-

R. P. Romînâ-Italla ia Boi
Boxerii noștri fruntași îșl continuă 

pregătirile în vederea meciului cu 
echipa Italiei, care va avea loc la 25 
aprilie la București. Din lotul selec- 
ționabililor fac parte, printre alții, C. 
Ciucă, A. Olteanu, I. Dinu, I. Miha- 
lik, V. Mîrza, V. Mariuțan.

In cursul zilei de ieri federația ita
liană a anunțat că va deplasa la Bucu
rești 14 pugiliști. Din rîndul acestora 
se remarcă boxerul Vacca, deținătorul 
titlului de campion european la cate
goria muscă, Dante Cane, Girenti, 
Bertini.

După două runde, pe primul loc in 
turneul de selecție al șahiștilor noștri 
fruntași, se află M. Pavlov cu 1,5 punc
te, urmat de Drimer și Ghițescu (1 
punct), Ciociltea (0,5 puncte), tn prima 
rundă, Drimer a cîștigat cu albele la 
Ciociltea, iar Pavlov a remizat cu Ghi
țescu. In runda a doua, Pavlov l-a în
vins pe Drimer, în timp ce Ghițescu 
Ciociltea au convenit la remiză.

★

Optimile de finală ale „Cupei R. 
Romîne’’ la fotbal se vor desfășura
15 mai pe terenuri neutre, după urmă
torul program : Industria Sîrmei Cîmpia 
Turzii — Siderurgistul Galați , Dinamo 
București — Dinamo Bacău i Rapid — 
Steaua i Prahova Ploiești — Petrolul 
Ploiești î Minerul Baia Mare — Știința 
Craiova i Știința Timișoara — A.S. Cu- 
glr i Progresul București — Gaz Metan

Mediaș i C.S.M.S. Iași — À.S.M.D. Satu 
Mare.

*

concursurilor de selecție 
la Soci, federația de ciclism

ii

P. 
la

In urma 
desfășurate 
a U.R.S.S. a alcătuit echipa pentru cea 
de-a 16-a ediție a „Cursei Păcii’’. Cei 
șase rutieri care vor lua startul la Pra
ga sînt : Viktor Kapitonov, Anatoll Ce- 
repovici, Anatoli Olizarenko, Ants Via- 
ravas, Anatoli Pavlov și Ants Tombak, 
în cursele de Ia Soci, cel mai tn formă 
s-a dovedit Anatoli Cerepovicl, învin
gător In două etape.

★
învinși In primul meci al finalei cu

3— 2 de către echipa Argentinei, fot
baliștii brazilieni au obținut victoria cu
4— 1 In meciul retur, disputat la Bueno» 
Aires. Celebrul Jucător de culoare Pele 
a marcat trei goluri In această partidă.

Meciul de șak 
Botvinnik Petrosian

MOSCOVA 17 (Agerpres). — Me
ciul pentru titlul mondial de șah a 
continuat ieri la Moscova cu dispu
tarea celei de-a 11-a partide, în care 
Petrosian a jucat cu albele, 
pionul lumii a ales de data aceasta 
apărarea Tarrasch. Incepînd de la 
mutarea 25-a ambii jucători au intrat 
în criză de timp. Botvinnik a găsit 
însă continuări foarte bune și a pă
truns cu turnurile pe linia a II-a. Deși 
are un pion în plus, Petrosian se află 
într-o situație dificilă.

Partida s-a întrerupt în următoarea 
poziție : Alb (Petrosian) : Rg2, Tdl, 
Td5, Ce2, pioni la b4, e3, f2, g3, h4 ; 
Negru (Botvinnik) : Rg8, Tb2, Tc2, 
Ca2, pioni la a7, f6, g7, li7. Botvin
nik a dat mutarea 41 în plic. Conti
nuarea partidei are loc astăzi.

PRONOEXPRES

Cărn

La tragerea Pronoexpres din 17 apri
lie au fost extrase din urnă următoarele 
numere : 47, 25> 6| 15| 4; 30. Numere 
de rezervă : 7i 14, Fond de premii s 
402 624 lei.

Sărbătorirea Zilei libertății Micii 
portugheză, poporului din Mozarn- 
bic, precum și populației din Nya- 
ssaland și Rhodesia de sud, să spri
jine Partidul unit al independenței 
naționale din Rhodesia de nord* în 
alegerile ce vor avea loc în curînd.

★
MOGADISCIO 17 (Agerpres). — 

La Mogadiscio, capitala. Republicii 
Somalia, cu prilejul Zilei libertății 
Africii a avut loc un miting la care 
au participat numeroase persoane, 
în cuvîntarea sa, ministrul afaceri
lor interne din Somalia, Abdinur 
Mohammed Husein, a subliniat ne
cesitatea realizării unității țărilor de 
pe continentul african.

Referindu-se la viitoarea confe
rință a șefilor statelor și guvernelor 
din țările africane, care va avea loc 
la Addis-Abeba, Husein și-a expri
mat convingerea că această confe
rință se va încheia cu succes și va 
contribui la apropierea pozițiilor 
statelor africane care fac parte din 
grupul de la Casablanca și grupul 
de la Monrovia. în continuare, el a 
relevat necesitatea continuării luptei 
pentru lichidarea totală a colonia
lismului din Africa.

★
ACCRA 17 (Agerpres). — Intr-un in

terviu acordat corespondenților de presă 
cu prilejul Zilei libertății Africii, Vic
tor S. Maria, reprezentantul Partidului 
african al independenței din Guineea 
portugheză și Insulele Capului Verde, 
și-a exprimat deplina încredere că „nu 
va mai trece multă vreme pînă ce Africa 
va fi complet eliberată de sub jugul co
lonialismului“. El a condamnat mane
vrele imperialiștilor care, pentru a-și 
menține dominația, încearcă să scindeze 
lupta de eliberare a popoarelor afri
cane. „Singura cale pentru a deveni li
beri, a subliniat el, este unitatea popoa
relor africane împotriva imperialismu
lui“.

MONROVIA 17 (Agerpres). — 
Ziua de 15 aprilie, Ziua libertății 
Africii, a fost declarată zi de sărbă
toare în Liberia. în cadrul progra
mului special al postului de radio 
Monrovia, consacrat acestui eve
niment, au luat cuvîntul Rudolf 
Grimes, secretar de stat al Liberiei, 
și ambasadori ai unor țări africane 
acreditați în Liberia.

în cuvîntul lor diplomații afri
cani s-au pronunțat pentru acor
darea imediată a independenței ță
rilor africane care continuă să se 
afle sub jugul colonialist, pentru 
unitate și independență economică.

★
CAIRO 17 (Agerpres). — In seara 

zilei de 16 aprilie a avut loc la 
Cairo un miting consacrat Zilei li
bertății Africii.

în numele reprezentanților parti
delor din țările africane care luptă 
împotriva colonialismului, pentru 
eliberarea națională, a luat cuvîntul 
la miting N. Mundia (Partidul unit 
al independenței naționale din Rho
desia de nord).

Vorbitorul t-a îndemnat pe toți 
luptătorii pentru libertate, toate ță
rile independente din Africa să de
pună eforturi pentru ca Zanzibarul 
și Kenya să obțină independență 
încă în acest an, să împiedice scin
darea Congoului, să acorde sprijin 
popoarelor din Angola și Guineea

Pentru salvarea vieții lui Julian Grimau
PARIS 17 (Agerpres). — Din Spa

nia franchistă parvin știri alarman
te : călăii fasciști intenționează ca 
miercuri sau joi să transfere dosa
rul lui Julian Grimau, luptător dîrz 
pentru libertatea poporului spaniol, 
unui tribunal militar pentru a-I 
condamna la moarte.

La Madrid circulă zvonuri persis
tente potrivit cărora membrii tribu
nalului au și primit instrucțiuni de 
a pronunța sentința capitală împo
triva acestui fiu curajos al poporu
lui spaniol, urmînd ca ea să fie 
executată imediat.

Cercurile democrate din Franța 
protestează cu mînie împotriva cri
mei mîrșave pregătite de franchiști, 
cerînd imediata punere în libertate

*
PRAGA 17 (Agerpres). — La 13 apri

lie, secretariatul F.S.M. a adresat auto
rităților militare din Madrid o telegramă 
de protest împotriva represiunilor la 
care este supus Julian Grimau. F.S.M. 
cere ca procesul judiciar împotriva lui 
Julian Grimau să fie amînat pînă la în
sănătoșirea completă a acestuia, încre- 
dințîndu-se apoi unui tribunal civil care 
să-i acorde toate garanțiile de apărare.

Serviciu] de presă al Federației Sin
dicale Mondiale a dat publicității un co
municat în care se spune : „Este nece
sar să depunem toate eforturile pentru 
a împiedica regimul franchist să comită 
o nouă crimă. Pretutindeni să se facă 
auzit glasul de protest al oamenilor 
muncii I Mii de telegrame să fie adre
sate ambasadelor, consulatelor și organe
lor de stat din Spania I Trebuie să sal
văm viața lui Julian Grimau 1“.

In comunicat so amintește chemarea 
F.S.M. din 26 noiembrie 1962 adresată 
oamenilor muncii și sindicatelor din în
treaga lume, prin care aceștia erau che
mați să se pronunțe pentru salvarea 
vieții patriotului spaniol Julian Grimau.

a Iui Julian Grimau. Zeci de dele
gații ale oamenilor muncii francezi 
au vizitat ambasada și consulatele 
Spaniei franchiste din Franța, pen
tru ä cere eliberarea lui Julian 
Grimau.

Numai în cursul zilei de marți, 
din Paris au fost trimise la Madrid 
peste 3 000 de telegrame de protest. 
Comitetul național pentru apărarea 
victimelor franchismului a adresat 
directorului general al U.N.E.S.C.O, 
o scrisoare prin care îl solicită să-și 
exercite influența asupra guvernu
lui franchis t pentru a-1 sili să res
pecte obligațiile asumate de Spania 
cu prilejul aderării la această or
ganizație internațională.

■fr
vut loc o puternică demonstrație de so
lidaritate cu patriotul spaniol Iulian 
Grimau. Participanții la demonstrație au 
scandat: „los Franco“, „Libertate pen
tru Grimau“, Mai mulți demonstranți, 
precizează agenția, au pătruns în clădi
rea ambasadei, unde s-au produs cioc
niri între ei și funcționarii ambasadei.

BRUXELLES 17 (Agerpres).— După 
cum anunță agenția France Presse, în
tr-o telegramă adresată la 17 aprilie lui 
Franco „regina Elisabeta a Belgiei a 
cerut ca Julian Grimau să nu fie con
damnat la moarte".

0 declarație a P.C 
din RcpuDIica sud-AIrlcanö
LONDRA 17 (Agerpres). — In ul

timul său număr revista „African 
Communist“, care apare la Londra, 
a publicat o declarație a C.C. al 
Partidului Comunist din Republica 
Sud-Africană.

Guvernul Verwoerd — se spune 
în declarație — duce cu încăpățî- 
nare politica inumană de apartheid, 
politica de teroare și violență. în 
condițiile în care armata și poliția 
reprimă grevele, împrăștie demon
strațiile prin forța armelor, poporul 
se organizează în măsură tot mai 
mare, trece la acțiuni de autoapă
rare.

Partidul Comunist din Republica 
Sud-Africană, se subliniază în de
clarație, își va uni forțele cu toate 
organizațiile democratice și patrio
tice din țară pentru răsturnarea 
guvernului rasist al lui Verwoerd, 
pentru formarea unui guvern care 
va reprezenta întregul popor.

BRUXELLES 17 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția United Press Inter- 
nctional, la 17 aprilie, în fața clădirii 
(’. t’iasadei spaniole din Bruxelles a a-

Am plecat din Berlin într-o dumi
nică dimineața ; direcția — Dresda. 
Autostrada sg așterne în fața noastră 
ca o panglică dreaptă, alb-cenușie. 
Doar din loc în loc ea face o curbă 
pentru a ocoli un sat sau oraș. La 
oarecare depărtare, în dreapta și în 
stînga drumului sg văd localități în 
construcția cărora deslușim cunoscu
tul- stil gotic, clădiri cu acoperișul 
înalt și ascuțit, dominate uneori de 
coșuri ale fabricilor.

Dar iată-ne ajunși la fluviul Elba 
și îndată începe să se zărească 
Dresda. Oboseala drumului dis
pare ca prin farmec. Sîntem dor
nici să ajungem la 
destinație cît mai 
repede, să vedem 
și să cunoaștem 
acest străvechi 
și renumit oraș 
german.

Dresda ne întîmpină cu bulevar
dele sale largi asemănătoare unor 
brațe deschise în fața prieteni
lor. Străzile sînt animate, viața 
pulsează cu putere. în cartierele ora
șului, alături de construcțiile vechi 
se înalță, recent construite sau în 
curs de construcție, blocuri noi, 
moderne, ^cu zeci și sute de aparta
mente, cu balcoane și fațade în cu
lori vii, pastelate.

— Se construiește mult la Dresda 
— ne explică colegul nostru, ziarist 
din Berlin, care ne însoțește în vi
zita prin R. D. Germană. Ceea ce 
s-a făcut însă, este încă puțin față 
de nevoile acestui oraș caro a avut 
atîia de suferit de pe urma războiu
lui. Anul trecut, 3 361 de locuitori 
au primit locuințe noi, alie mii s-au 
mutat în anii p^ocedenți, însă rănile 
orașului au fost atît de adînci și du
reroase 
tăzi.

Acum 
struiesc
mat frumos ca înainte. Te impresio
nează preocuparea deosebită a pro- 
iectanților, constructorilor, ca și a 
populației pentru refacerea întocmai 
a unor monumente istorice, precum 
șl grija ca noile construcții din cen
tru, indiferent dacă sînt magazine

Nofe de călătorie 
din R. D. Germană

încît mai sîngeiează și as-

locuitorii Dresdei îșl recon- 
orașul și vor să-l facă chiar

sau școli, isatre sau restaurante, ci
nematografe sau hoteluri, să se ar
monizeze perfect cu stilul baroc ce 
caracterizează majoritatea construc
țiilor orașului.

Printre primele monumente istorice 
reconstruite, respectîndu-se întru to
tul vechea arhitectonică, este palatul 
Zwinger care adăpostește colecții 
de tablouri celebre. Se găsesc aici 
adevărate comori de artă și e de 
prisos să mai arăt cît de mult ne-au 
impresionat majoritatea lucrărilor 
expuse — de la micul tablou „Fru
moasa ciocolatieră“ al lui J. E. Lio- 
tard pînă la celebra „Madona Six- 

tină“ a lui Rafael. 
Am întîlnit aici, 
în timp ce vizitam 
galeriile iubitori 
de frumos veniți 
din numeroase 
fie cu diverse tre- 

fru- 
îm-

țări, fie ca iuriști, 
buri prin R. D. Germană. Arta, 
moșul, îi apropie pe oameni, îi 
prietenește.

Amintesc aici că în curînd 
putea ii văzute la București 
parte din operele de la 
în cadrul expoziției ce se va des
chide la Galeriile de artă din șălile 
Palatului Republicii. în același timp, 
o parte din operele aflate la Gale
riile de artă din București vor fi ex
puse în sălile palatului Zwinger din 
Dresda.

Interesantul oraș german de pe 
Elba este cunoscut de asemenea prin 
institutele sale de învățămînt supe
rior și de cercetări științifice. Este 
suficient a aminti că Institutul poli
tehnic din Dresda, cu facultățile sale, 
numără în prezent peste 22 000 de 
studenți și cadre didactice. Merită 
menționat de asemenea că în acest 
oțaș a fost construit primul reactor 
atomic al R. D. Germane și tot aici 
își desfășoară activitatea aproape 
150 de institute de cercetări în cele 
mai diferite domenii ale științei și 
tehnicii.

Orașul Dresda este în același timp 
un important centru industrial. Aici 
se produc oțel de scule și fibre sin
tetice, utilaj electro tehnic și țesături 
diferite, aparatură optică și conser
ve de tot felul. Am avut prilejul să 
vizitez una dintre cele mai mari în-

vor 
o 

Dresda

Imagine din Dresda — într-o zi însorită de primăvară

treprinderi din oraș, „Kamera-Kino 
Werke“, cunoscută prin produsele 
sale în multe țări ale lumii. Aici se 
produc numeroase tipuri de aparate 
de fotografiat, aparate de filmat și 
camere de luat vederi pentru televi
ziune, aparate de proiecție de diver
se tipuri, aparatură și instalații op
tice de înaltă tehnicitate etc. Am stat 
de vorbă cu tovarăși din conducerea 
întreprinderii, cu maiștri, cu munci
tori și muncitoare din secțiile pro
ductive. Ne-am bucurat împreună cu 
ei cînd ne-au povestit despre rezul
tatele obținute în producție. în uzină 
se produc acum 70 tipuri noi de apa
rate și elemente optice, un obiec
tiv de seamă al celor 5 000 de 
salanați ai uzinei fiind ca aceste 
produse să fie la nivelul celor 
mai bune din lume. Cu mîndrie 
ne-au vorbit muncitorii despre noul 
tip de diafragmă pentru aparatele 
de fotografiat realizat de colectivul 
uzinei, despre principiile de con
strucție ale noului aparat de foto
grafiat „Prakti“, complet automati
zat. Sînt succese frumoase, însă oa
menii luptă cu energie pentru con
tinua perfecționare a aparatelor, 
pentru o mai bună organizare a pro
ducției. Intre altele, tovarășii de aici 
ne-au mărturisit că colectivul între
prinderii trebuie să mal facă 
eforturi serioase pentru a înlătura 
neajunsurile în ce privește moder
nizarea unor tipuri de produse, cali
tatea și finisajul lor.

Multe lucruri se pot spune despre 
Dresda, despre oamenii ei. Impresiile 
rămîn în amintire pentru multă vre
me. Aș dori însă ca înainte de a în
cheia aceste rînduri să mă refer pe 
scurt la frumusețile naturale din 
preajma orașului. Astfel, la 20—30 
km de Dresda vizitatorii întîlnesc 
două puncte turistice importante : 
Bad-Schandau și Bastel. Situată în
tr-o regiune deosebit de pitorească, 
localitatea Bad-Schandau este o ve-

ehe și cunoscută stațiune balneo
climaterică, construită inițial și ame
najată ca o stațiune internațională, 
de lux. Acum, an de an, aici își pe
trec concediile de odihnă și își în
grijesc sănătatea zeci de mii de 
oameni ai muncii. Și mai mare este 
insă numărul turiștilor care o vizi
tează. în lunile calde, Bad-Schan
dau primește în fiecare duminică a- 
proape 100 000 de vizitatori. Munții 
din împrejurimi, fluviul Elba, care 
curge domol la vale, oferă o minu
nată ambianță pentru amatorii de 
excursii.

De aici, de la Bad-Schandau, por
nește în sus, spre munte, prin pădu
rile de brazi și foioase, un drum cu 
multe serpentine, de-a lungul căruia 
sînt presărate cabane și restaurante 
pentru turiști. Punctul terminus al a- 
cestui drum pitoresc se află la Bastei, 
o înmănunchiere de stînci răzlețe, 
golașe și sălbatice, legate între ele 
prin poteci săpate în piatră și po
dețe aruncate peste prăpăstii îngus
te, dar adînci. Locul pe care te poți 
mișca aici nu esle mare — doar cîte
va sute de metri pătrați ; însă odată 
ajuns pe vîrful stîncii rămîi.îneîntaț 
de priveliștea care se deschide în 
fața ochilor. Sub picioarele tale se 
află un perete stîncos, drept și lu
cios, adînc de aproape ’r'Q m ; pri
virile îți sînt atrase de frumoasa 
vale a Elbel, avînd în josul ei loca
lități înșirate ca mărgelele pe firul 
apei ; iar în sus, spre izvoare, de
parte, se văd munții ale căror înăl
țimi se estompează în zare.

Timp de trei zile am vizitat Dresda 
și împrejurimile sale. Am admirat 
multe monumente, atît ale naturii, cit 
mai ales, acelea create de mina 
omului, am cunoscut oameni profund 
atașați cauzei construcției socialiste 
și peste tot am fost primiți ca prie
teni și tovarăși.

I. GÄLETEANU
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Ședința Comitetului Executiv al C.A.E.R.

°-NU- Dezbateri în problema folosirii 
Cosmosului în scopuri pașnice

Proiectul de declarație prezentat de U.R S.S

Dezvăluiri privitoare la anexele 
secrete ale acordului de la Nassau

Noi atacuri ale partizanilor sud-vietnamezi 
împotriva trupelor diemiste

a J

MOSCOVA 17 (Agerpres). - La 
17 aprilie s-a deschis la Moscova 
cea de-a cincea ședință a Comitetu
lui Executiv al Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc.

La ședință participă reprezentanți 
ai R. P. Bulgaria, R. S. Ceho-

slovace, R. D. Germane, R. P. Mon
gole, R. P. Polone, R. P. Romine, 
R. P. Ungare și Uniunii Sovietice.

Ședința este prezidată de D. Mo- 
lomjanț, reprezentantul R. P. Mon
gole.

reprezentantul 
la O. N. U., 
Sovietică pre- 
sesiunii un

NEW YORK 17 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 16 aprilie, la sediul 
O.N.U. și-a început lucrările sesiunea 
Subcomitetului juridic al Comitetului 
O.N.U. pentru folosirea spațiului cosmic 
în scopuri pașnice.

N. T. Fedorenko, 
permanent al U.R.S.S. 
a anunțat că Uniunea 
zintă spre examinare
proiect de declarație a principiilor fun
damentale ale activității statelor în do
meniul cercetării și folosirii spațiului 
cosmic.

Proiectul de declarație cuprinde, prin
tre altele, următoarele principii după 
care trebuie să se călăuzească guvernele 
semnatare ale declarației în cercetarea 
și folosirea Cosmosului :

Spațiul cosmic și corpurile cerești sînt 
deschise pentru a fi cercetate și folosite 
de toate statele, iar suveranitatea asu
pra lor nu poate fi dobîndită prin fo
losire sau ocupare sau prin vreun alt 
mijloc ;

toate statele au drepturi egale la cer
cetarea și folosirea Cosmosului ;

activitatea statelor în domeniul explo
rării Cosmosului se desfășoară conform 
principiilor Cartei O.N.U. și celorlalte 
principii unanim acceptate ale dreptu
lui internațional, în interesul dezvoltă
rii relațiilor de prietenie între popoare, 
în interesul menținerii păcii și securită
ții generale ;

se interzice folosirea spațiului cosmio 
pentru propaganda de război, propa-

ra-gandă în favoarea urii naționale și 
siale, a vrajbei între popoare ;

colaborarea și întrajutorarea în explo
rarea spațiului cosmic sînt o datorie a 
tuturor statelor ;

se păstrează drepturile suverane ale 
statelor asupra obiectelor lansate de ele 
în Cosmos ;

folosirea sateliților artificiali ai Pă- 
mîntului pentru culegerea de informații 
cu caracter de recunoaștere pe terito
riul unui stat străin este incompatibilă 
cu țelurile ce și le propune omenirea 
în explorarea Cosmosului ;

statele consideră pe cosmonauți ca 
mesageri ai omenirii în Cosmos și a- 
cordă un ajutor multilateral navelor 
cosmice și echipajelor lor care au făcut 
o aterizare forțată pe teritoriul unui stat 
străin sau au amerizat. Navele cosmice, 
conteinerele sau sateliții, descoperiți în 
afara hotarelor statului care i-a lansat, 
se restituie statului respectiv.

Prima reacție in cercurile O.N.U. la 
proiectul de declarație a fost ex
trem de favorabilă. In cercurile zia
ristice și în rîndurile delegaților 
care au studiat proiectul de decla
rație se subliniază că, în pofida suc
ceselor sale de seamă în cucerirea Cos
mosului, Uniunea Sovietică nu încearcă 
să obțină pentru ea drepturi și privi
legii excepționale în Cosmos, aeclarîn- 
du-se gata să colaboreze în mod concret 
pe plan internațional în cucerirea Cos
mosului, să-și pună și pe viitor activi
tatea în domeniul cercetării și folosirii 
Cosmosului în slujba intereselor întregii 
omeniri.

Tratativele de dezarmare de la Geneva
GENEVA 17 (Agerpres). — La 17 a- 

prilie a avut loc cea de-a 121-a ședință 
plenară a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare. La ședință a fost 
discutată problema dezarmării generale 
și totale.

Primul a luat cuvîntul reprezentantul 
Braziliei, De Melo Franco, care a pre
zidat ședința din această zi. Exprimîn- 
du-și regretul în legătură cu faptul că, 
după părerea sa, prima etapă a lucră
rilor Comitetului s-a încheiat fără 
succes, reprezentantul Braziliei a subli
niat că nu poate exista pace fără dezar
mare și că politica „echilibrului forțe
lor“ nu va duce niciodată la pace.

Reprezentantul /Xngliei, Mason, s-a 
străduit să descopere „contradicții“, în

poziția Uniunii Sovietice asupra pro
blemelor legate de înfăptuirea progra
mului dezarmării generale și totale.

Reprezentantul Canadei, Burns, a 
susținut planul occidental, afirmînd că 
acesta ar prezenta condiții mai favora
bile pentru control.

Reprezentantul S.U.A., Ch. Stelle, 
cafe a urmat la cuvînt, a susținut că 
lichidarea bazelor militare străine în 
prima etapă a dezarmării ar oferi 
avantaje Uniunii Sovietice și ar scinda 
sistemul de apărare a puterilor occi
dentale.

Apoi a luat cuvîntul delegatul Indiei, 
Lall, care a sprijinit apelul delegatului 
Braziliei de a se trece la tratative 
realiste.

LONDRA 17 (Agerpres).— După cum 
anunță agenția France Presse, Ministe
rul de Război britanic a confirmat exis
tența unor anexe secrete la acordul 
anglo-american în legătură cu cumpă
rarea de către Anglia a rachetelor a- 
mericane „Polaris“ cu care vor fi în
zestrate submarinele nucleare ce urmea
ză să fie construite în Anglia.

Referindu-se la acest acord, un purtă
tor de cuvînt al Ministerului de Război 
britanic a precizat că anexele secrete 
„nu afectează drepturile și obligațiile 
conținute în acordul semnat la Nassau“. 
Pe de altă parte, din surse oficiale, la 
Washington s-a anunțat că aceste anexe 
tratează în special „probleme tehnice 
militare“.

SAIGON 17 (Agerpres). — Agențiile 
de presă anunță că la 16 aprilie parti
zanii sud-vietnamezi au atacat patru 
avanposturi guvernamentale din regiu
nea deltei fluviului Mekong. Din surse 
militare sud-vietnameze reiese că atacu
rile au avut loc succesiv și au fost între
prinse de două detașamente de parti
zani. Deși au fost trimise în grabă a- 
vioane, după distrugerea avanposturilor, 
partizanii nu au mai putut fi găsiți.

Aviația sud-vietnameză a întreprins în 
aceeași zi un atac nereușit în regiunile 
de nord ale țării încercînd să distrugă 
bazele forțelor patriotice.

La 17 aprilie se împlinește un an de 
cînd în Vietnamul de sud a început 
transpunerea în viață a planului de în-

și „partenerii mai mici"
(Agerpies). — O nouaPARIS 17 

criză se manifestă în alianța atlan
tică. Este vorba de data aceasta de 
divergențele mărturisite între „parte
nerii mai mici ai alianței“ — Belgia, 
Olanda, Italia — și Statele Unite. 
După cum reiese din relatările agen
țiilor de presă, neînțelegerile își au 
originea în încercările Statelor Unite 
de a-și menține dominația absolută 
asupra alianței și în încercările a- 
cestor „parteneri mai puțin impor
tanți“ de a rezista. Criza actuală a 
devenit evidentă o dată cu o decla
rație a șefului statului major al avia
ției militare belgiene, generalul

Henry, care a 
Washingtonul 
a spori contribuția Statelor Unite la 
crearea și întreținerea forțelor ae
riene N.A.T.O. Critici similare, rela
tează agenția Associated Press, se 
fac auzite și din partea Olandei și 
Italiei. „Atitudinea adoptată de 
Statele Unite însă — recunoaște 
agenția Associated Press — a des
chis o nouă criză și noi divergențe 
în N.A.T.O., trezind resentimente mai 
ales printre țările mai mici și, bine
înțeles, din partea Franței, care s® 
opun menținerii și sporirii controlu
lui american în cadrul pactului".

criticat cu vehemență 
pentru refuzul său de

cadrare a populației în așa-zisele „sate 
strategice”. Transpunerea în viață a 
acestui plan a întâmpinat o puternică 
opoziție din partea populației și mai ales 
din partea partizanilor sud-vietnamezi. 
Potrivit cifrelor guvernamentale, pierde
rile suferite de armata sud-vietnameză 
și trupele americane numai în ultimul 
an depășesc 8 000 de morți și răniți.

★
NEW YORK 17 (Agerpres). — După 

cum recunosc consilierii americani, ar
mata sud-vietnameză se eschivează tot 
mai des de la operațiunile militare îm
potriva partizanilor. Ziarul „New York 
Times“, care publică această știre, sub
liniază că atmosfera creată în Vietna
mul de sud „constituie ceva de genul 
unui impas“. Pe această bază, scrie 
ziarul, au loc ciocniri între ofițerii a- 
mericani și sud-vietnamezi, care se în
vinuiesc reciproc pentru înfrîngerile su
ferite.

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Departamentul marinei al S.U.A. a a- 
nunțat că batiscaful „Trieste", care 
va încerca să cerceteze submarinul 
atomic „Thresher", care se află la o 
adîncime de 2 560 m în largul Ocea
nului Atlantic unde s-a scufundat, 
va sosi în zona respectivă Ia 27 
aprilie.

Echipajul batiscafului este format 
din doi ofițeri. El este înzestrat cu 
echipament fotografic și un sistem 
de televiziune, precum și cu proiec
toare puternice. Totuși, menționează 
agenția France Presse, el nu va pu
tea efectua cercetările asupra sub
marinului „Thresher“ decît în cazul 
în care navele vor repera dinainte 
cu multă precizie locul exact în care 
se află submarinul.
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Pe de altă parte. Ministerul 
Război anunță că în ultimele ore 
s-a mai găsit nici o epavă care 
putea proveni de la submarinul scu
fundat.

Agenția Associated Press anunță 
că în cadrul tribunalului militar spe
cial creat de Departamentul marinei 
în scopul cercetării condițiilor în 
care s-a scufundat submarinul 
„Thresher" a fost chemat pentru a 
face depoziții căpitanul navei „Sky
lark“, Stanley V. Hecker, care înso
țea submarinul „Thresher' cînd a- 
cesta s-a scufundat. Tribunalul îl 
acuză pe căpitanul Hecker că nu a 
informat autoritățile superioare în 
legătură cu toate datele de care 
dispunea privitoare la' circumstan
țele în care a avut loc ultima trans
misie primită de către „Skylark“ dt» 
pe „Thresher' la 10 aprilie, ziua 
scufundării acestuia. El este acuzat 
că a reținut aceste informații o pe
rioadă de timp foarte lungă fără să 
le dezvăluie, așa cum era dator să 
facă.

Comunicatul tripartit de la Cairo
CAIRO 17 (Agerpres). — La 17 apri

lie a fost dat publicității simultan la 
Cairo, Damasc și Bagdad, comunicatul 
cu privire la tratativele tripartite dintre 
R.A.U., Siria și Irak. Potrivit acestui co
municat, delegațiile celor trei țări au 
căzut de acord să unească în decursul 
viitoarelor luni țările lor într-un stat fe
deral, care va purta denumirea de Re
publica Arabă Unită. Proclamarea sta
tului federal se va face după desfășu
rarea unui referendum, prevăzut a avea 
loc în cursul următoarelor cinci luni și 
în cadrul căruia se va supune aprobării 
și noua constituție a acestui stat.

In comunicat se arată că cele trei de
legații au căzut de acord ca autorită
țile centrale ale statului federal să aibă,

printre altele, în competența lor politica 
externă, apărarea, securitatea națională, 
elaborarea politicii economice și a pla
nurilor de dezvoltare economică a în
tregii federații, coordonarea activității 
pe tărîmul culturii și învățămîntului.

In fruntea statului federal proiectat 
ar urma să se afle un președinte și un 
consiliu prezidențial. Din acest consiliu 
vor face parte un număr egal de repre
zentanți din fiecare din cele trei regiuni 
ale republicii. Hotărîrile Consiliului pre
zidențial, precizează comunicatul, vor fi 
adoptate cu majoritate de voturi, dar 
ele vor putea fi contestate de președin
te, care va dispune de dreptul de veto. 
De asemenea, președintele va fi acela 
care va avea dreptul de a numi și de
mite pe primul ministru și pe ceilalți 
membri ai guvernului.

Delegații celor trei țări au hotărit 
crearea, după constituirea statului fede
ral, a unei Adunări Naționale compusă 
din două camere, Camera deputaților și 
Consiliul federal, care va fi, potrivit co
municatului, „cea mai înaltă autoritate^ 
de stat“. Comunicatul precizează tot-’ 
odată, că legile sînt aprobate sau res
pinse de președinte și că Adunarea Na
țională poate fi dizolvată printr-un de
cret al președintelui.

In ce privește cele trei țări care 
constitui statul federal și care se 
transforma în regiuni ale acestuia, 
vor fi conduse de guverne locale 
bordonate Consiliului Legislativ al
giunii respective. Toate legile existente 
în fiecare din cele trei regiuni urmează 
să rămînă în vigoare pînă ce vor fi mo
dificate sau abrogate de organele con
stituționale competente. Tratatele și 
acordurile semnate de guvernele 
trei țări vor rămîne în vigoare 
giunile ai căror reprezentanți 
semnat.

Forțele armate vor fi, potrivit 
nicatului, conduse de un comandament 
unit și de comandamente regionale care 
vor beneficia, în decursul unei perioade 
de tranziție, de o „autoritate descentra
lizată“.

Tactica marilor trus
turi americane produ
cătoare de oțel se 
conturează acum mult 
mai clar. Intr-adevăr, 
săptămîna trecută pă
rea cel puțin suspectă 
„inițiativa’ unei 
mici „Wheeling 
Co“. — de a 
prețurile la oțel
un prealabil consim- 
țămînt din partea gi- 
ganților din această 
ramură a industriei. 
„Wheeling', care n-ar 
fi putut rezista concu- 
renților mai puternici, 
fiind abia a 11-a cor
porație ca importanță 
în producția de oțel, a 
tatonat de fapt tere
nul. Ea a și obținut 
din partea Casei Albe 
o așteptată reacție 
moderată și conci
liantă, corespunză
toare cu „proporțiile 
reduse“ ale cazului.

A fost însă deajuns 
ca președintele S.U.A. 
să declare (la 12 a- 
prilie) că administra
ția „nu se opune unor 
ajustări ale prețurilor 
la produsele din o- 
țel", ca: să se declan
șeze o adevărată re
acție în lanț. ■ Acțiu
nea de majorare a 
prețurilor a fost ur
mată de alte societăți 

Steel“, 
si 
(a 
do

siderurgic american, 
„United States Steel“, 
care a declanșat cu 
un an în urmă cunos
cutul „conflict al ote
lului'. Conducerea 
societății a făcut cu
noscut că a majorat 
cu circa 4,85 dolari la 
tonă prețurile la anu
mite categorii de ta
blă laminată la rece, 
produse care repre
zintă — cum mențio
nează agenția „Fran
ce Presse“ — 29 la 
sută din producția ac
tuală a S.U.A.

In aceeași zi, încă 
trei importante com
panii — „Armco“, 
„Johnes ană Lau- 
ghhin“ șl „Inland' —

Nofă externă

ase-
pre-
ac-

Parlicipanțli la marșul păcii Lausanne-Geneva au organizat un miting în fața Palatului Națiunilor 
Unite, cerînd să se pună capăt înarmărilor atomice, să se ajungă la un acord în ce privește dezarmarea 
generală.

ACim ÎN SPKIMVl
In ultimele zile în diferite țări 

occidentale au avut loc importante 
acțiuni de masă, desfășurate sub 
semnul luptei pentru pace — mi
tinguri, marșuri, adunări ale parti
zanilor păcii. In cadrul tuturor a- 
cestor manifestări, participanții au 
protestat împotriva măsurilor și 
planurilor de intensificare a cursei 
înarmărilor, inițiate în cadrai 
N.A.T.O., au cerat cu hotărîre li
chidarea bazelor militare străine, 
interzicerea experiențelor cu arme 
nucleare, măsuri concrete în direc
ția dezarmării generale și totale.

O amploare deosebită au avut de
monstrațiile pentru pace din An
glia. Acum cîteva zile, circa 10 mii 
de oameni, printre care reprezen
tanți ai partizanilor păcii din 45 de 
țări, au pornit de la baza militară 
americană de la Aldermaston în
tr-un marș de 100 de kilometri pînă 
la Londra. In cursul marșului, deși 
poliția a încercat să-i intimideze pe 
participanți, operînd arestări în rîn
durile lor, coloana partizanilor pă
cii a crescut cu încă 7 000 de per
soane. „Manifestația pentru pace 
organizată în acest an în Anglia — 
scria din Londra corespondentul 
agenției „France Presse" — este un 
mare succes, ea depășește cu mult 
prevederile cele mai optimiste ale 
organizatorilor”. Presa engleză, la 
rîndul ei, apreciază că mitingul din 
Hyde Park, cu care s-a încheiat 
marșul, a constituit una dintre cele 
mai mari demonstrații pentru pace 
care au avut loc vreodată în capitala 
Angliei. S-a remarcat de asemenea 
că lozincile sub care s-au desfășurat 
manifestările au fost mai combative 
decît’ în anii precedenți. Partici
panții au cerut scoaterea rache
telor nucleare din Anglia, lichidarea 
bazelor militare americane, au con
damnat acordurile de la Nassau, marșurilor antinucleare, organizate 
politica de încurajare a militaris- de luptătorii pentru pace din

mului vest-german. Subliniind legă
tura dintre cheltuielile de înarmare 
și actualele dificultăți economice 
ale Angliei, creșterea șomajului, 
înrăutățirea balanței comerciale, 
vorbitorii au cerut guvernului en
glez să promoveze o politică de slă
bire a încordării internaționale, să 
dezvolte relații economice reciproc 
avantajoase cu toate țările. în o- 
pinia publică engleză se apreciază 
că aceste manifestări, la care au 
luat parte oameni din cele mai di-

COMENTARIUL ZILEI

ferite categorii sociale, de la mun
citori pînă la reprezentanți de vază 
ai bisericii, și în organizarea cărora 
au avut un rol important „Comite
tul celor 100", mișcarea partizanilor 
păcii, sindicatele etc., vor avea o 
mare însemnătate pentru unirea și 
mai strînsă a rîndurilor tuturor 
partizanilor păcii din Anglia, pentru 
noi acțiuni în viitor.

O semnificativă manifestație a a- 
vut loc tot în aceste zile la Düssel
dorf. Pe aerodromul orașului a ate
rizat un avion englez avînd la bord 
55 de persoane care au venit aici 
pentru a participa împreună cu par
tizanii păcii din acest oraș la un 
marș de protest împotriva planuri
lor de înarmare atomică a R.F.G. 
Cînd au aflat de scopul sosirii lor 
în R.F.G., autoritățile au interzis 
partizanilor păcii din Anglia să pă
răsească clădirea aeroportului și 
le-au cerat să se întoarcă imediat la 
Londra. Apoi, rînd pe rînd, aceștia 
au fost împinși cu brutalitate spre 
avion. în semn de protest, ei au 
rămas în avionul înconjurat de po
lițiști două zile, pînă la sfîrșitul

R.F.G. Asemenea marșuri au a- 
vu.t loc în numeroase orașe. „Nici 
o armă atomică pe pămîntul Ger
maniei" a fost o lozincă dominan
tă a acestor demonstrații, care au 
arătat că, în ciuda persecuțiilor la 
care-i supun autoritățile, rîndurile 
partizanilor păcii cresc an de an și 
în R.F.G.

La granița dintre Danemarca și 
R.F.G. a avut loc o impresionantă 
manifestare, în cadrul căreia au luat 
cuvîntul oameni de știință și acti
viști pe tărîm obștesc. „Nu vom în
ceta lupta — a declarat unul dintre 
vorbitori — atîta timp cît nu se va 
ajunge la interzicerea armelor ato
mice”.

Numeroase au fost acțiunile care 
au avut loc în ultima vreme și în 
Statele Unite. La marele miting de 
acum cîteva zile de la New York, 
cei circa 6 000 de participant au ce
rut cu hotărîre guvernului S.U.A. să 
pună capăt experiențelor nucleare, și 
să adopte o poziție care să permită 
succesul tratativelor de la Geneva, 
în același spirit s-au desfășurat ma
nifestările organizate de asociația 
„Femei luptați pentru pace“ la Los 
Angeles, Miami și în alte orașe.

în Franța au început pregăti
rile în vederea unei importante 
acțiuni — crearea Statelor generale 
ale Dezarmării — ce va avea loc în 
cursul lunii mai. Apelul în vederea 
acestei acțiuni de amploare și pen
tru manifestațiile populare în pre
gătirea ei este semnat de personali
tăți de frunte, de membri ai parla- 
méntului — comuniști, socialiști, ca
tolici, radicali etc.

Toate aceste acțiuni și manifestări 
care au avut loc în Europa occi- 
dentală și America arată convin
gător că ideile păcii, ale coexisten
ței pașnice, ale dezarmării generale 
și totale cîștigă teren tot mai mult. 
Mase din ce în ce mai largi sînt în-

vor 
vor 
ele 
su- 
re-

celor 
în re- 
le-au

comu-

suflețite de convingerea că în pre
zent, cînd forțele păcii sînt mai pu
ternice decît forțele agresiunii, stă 
în puterea popoarelor să bareze ca
lea războiului mondial, pentru a- 
ceasta fiind necesară unirea și acțiu
nea hotărîtă a tuturor luptătorilor 
pentru pace. Mișcarea popoarelor 
pentru apărarea păcii, importantă 
mișcare a contemporaneității, mili
tează cu hotărîre pentru a im
pune guvernelor puterilor oc
cidentale să pășească la promovarea 
unei politici de îmbunătățire a si
tuației internaționale, la înfăptuirea 
dezarmării generale și totale. Ac
țiunile amintite mai sus sînt caracte
ristice pentru deplasările ce au loc 
în opinia publică din Occident. Me
reu mai mulți oameni, personalități 
de cele mai diferite convingeri filo
zofice, politice și religioase, înțele- 
gînd riscurile pe care o catastrofă 
nucleară le-ar implica pentru în
treaga omenire, dîndu-și seama de 
uriașa povară pe care o pune pe 
umerii popoarelor cursa înarmări
lor, iau poziție în favoarea interese
lor de pace ale întregii omeniri.

Lupta pentru preîntîmpinarea 
unui război mondial pe care-1 unel
tesc cercurile imperialiste agresive 
a devenit cauza întregii omeniri. în 
fruntea acestei mărețe lupte se află 
clasa muncitoare, partidele comu
niste din toate țările, care conside
ră drept misiunea lor istorică nu 
numai înlăturarea exploatării și mi
zeriei, dar și izbăvirea omenirii de 
coșmarul unui război mondial.

...Cu cîteva săptămîni în urmă, în 
fața Palatului Națiunilor din Ge
neva, unde se desfășoară tratativele 
pentru dezarmare, am văzut un 
grup de manifestanți pentru pace. 
Printre manifestanți era un bătrîn 
cu părul cărunt, care avea prinsă 
de piept o batistă albă pe care erau 
brodate cîteva cuvinte : „Cer celor 
vii să apere viața de moartea ce-o 
amenință'. Sînt cuvintele lui Jean 
Jaurès, care exprimă și în prezent 
năzuința cea mai fierbinte a po
poarelor.

AL. CÎMPEANU

— „Lukens 
„Pittsburgh Steel' 
„Republic Steel“ 
treia producătoare 
otel).

în sfîrșit, la 16 apri
lie, parcă pentru a 
confirma caracterul 
deliberat al acțiunii, 
și-a anunțat „decizia' 
și cel mai mare trust

au luat hotărîri 
mănătoare. în 
zent la această 
țiune a monopoliștilor 
participă 8 societăți 
care însumează 55 la 
sută din producția a- 
mericană de otel. Se 
așteaptă ca și alte 
companii, printre care 
și „Bethlehem Steel“, 
a doua ca importanță 
în industria oțelului, 
să adopte hotărîri si
milare.

în legătură cu toate 
acestea, după cum 
relatează agențiile de 
presă, în cercurile de 
la Washington se 
prevăd repercusiuni 
serioase asupra eco
nomiei S. U. A., în- 
trucît mărirea pre
turilor la oțel va afec-

ta alte ramuri indus
triale. „Aceste produ
se de oțel — arată a- 
genția U.P.I. — sînt 
folosite la fabricarea 
a mii de bunuri de 
consum, începînd cu 
automobilul și pînă 
la grătarul de prăjit 
carne". In același 
timp, se relatează că 
sindicatele muncitori
lor oțelari se pregă
tesc în vederea for
mulării unor noi re
vendicări privind o 
majorare corespunză
toare a salariilor. P® 
de altă parte, cercu
rile monopoliste au și 
început să avertizeze 
împotriva acestor ce
reri, sub pretextul că 
sporirea salariilor ar 
accentua pericolul in
flaționist și ar zdrun
cina stabilitatea pre
țurilor, urmărind în 
fapt a nu-și diminua 
cu nimic sporul de 
profituri pe care le-ar 
realiza, 
țiunea 
Steel“ 
chiar a

președintele aces- 
corporații afirma 
„fără o ameliorare 
situației profituri-

De altfel, ac- 
lui „Wheeling 
a avut loa 
doua zi după

ce 
tei 
că 
a
lor", nu ar fi posibilă 
dezvoltarea economiei 
americane.

„Conflictul oțelului', 
după o mocnire laten
tă de un an, este ast
fel din nou la ordinea 
zilei. Potrivit agenții
lor de presă, de data 
aceasta este vorba de 
o „încercare de forțe" 
cu implicații niai 
dinei ca în trecut.

L. RODESCU

★
RIO DE JANEIRO 17 (Agerpres).

Agenția Prensa Latina relatează că in
ginerul Luis Fernando Vallin Schneider, 
membru al Comisiei pentru energia nu
cleară din Brazilia, a afirmat că, „dacă 
blindajul reactorului atomic al subma
rinului „Thresher" a suferit o spărtură, 
radioactivitatea va putea să contamineze 
o mare parte din omenire".

Referindu-se la dezastrul submarinu
lui atomic american, el a menționat că 
în cazul împrăștierii substanțelor radio
active în curenții marini, absorbirea lor 
de către floră și pești va putea conta
mina oamenii care vor consuma alimen
tele de proveniență marină".

Remanierea 
guvernului congolez
LEOPOLDVILLE 17 (Agerpres). — 

După cum relatează agenția Franco 
Presse, la 17 aprilie primul ministru 
congolez, Cyrille Adoula, a remaniat • 
guvernul său. Din noul guvern fac 
parte 26 miniștri și 9 secretari de stat, 
în funcția de vicepreședinte al guver
nului au fost numiți Joseph Kasongo, 
(partidul Mișcarea națională congoleză) 
și Jacques Masangu (partidul Baluba- 
kat). Auguste Mabika-Kalanda („inde
pendent”) ocupă funcția de ministru de 
externe, în locul lui Justin Bomboko, 
care a primit portofoliul justiției.

Agenția U.P.I. relevă că remanierea 
guvernului Adoula pune capăt, cel pu
țin temporar, unei crize serioase de gu
vern care dăinuiește de patru luni și 
jumătate. Adoula a inclus în noul său 
guvern o serie de reprezentanți ai di
verselor partide congoleze cu scopul de 
a-și crea o poziție mai bună în parla
ment. Se știe că parlamentul a adoptat 
în ultima vreme numeroase hotărîri po
trivnice guvernului Adoula.

Agenția United Press International 
scrie că „observatorii politici din Leo
poldville se îndoiesc că remanierea gu
vernului va aplana conflictul dintre 
Adoula și parlament, din care jumătate 
continuă să fie ostilă politicii sale”.

&
TOKIO. La 16 aprilie s-a deschis 

cel de-al cincilea Tîrg internațional de 
la Tokio la care participă 31 de țări, 
între care Anglia, R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, R.F.G., 
Italia, S.U.A., R. P. Ungară etc. R. P. 
Romînă participă cu un pavilion de 
mostre.

Schimbări în conducerea
Partidului conservator

din Anglia

LONDRA. La 17 aprilie la Londra 
s-a anunțat o schimbare în condu
cerea Partidului conservator. Primul 
ministru MacMillan a însărcinat pe 
lordul Poole ca împreună cu Jain 
MacLeod să asigure de acum înainte 
președinția partidului. Postul de pre
ședinte adjunct al partidului a fost 
suprimat. MacLeod, care a deținut 
pînă în prezent funcțiile de președinte 
al partidului și de lider al Camerei 
Comunelor, va acorda de acum îna
inte cea mai mare atenție dezbateri-

lor parlamentare, în timp ce lordul 
Poole se va ocupa în mod deosebit de 
organizarea viitoarei campanii electo
rale.

MOSCOVA. La 16 aprilie l-a des
chis la Moscova plenara Comitetului 
organizatoric al Uniunii lucrătorilor 
din cinematografie. La lucrările ple
narei participă cei mai de seamă re
gizori, scenariști, operatori și actori, 
reprezentanți ai tuturor republicilor 
unionale.

ACCRA. Agenția Associated Press 
anunță că la 17 aprilie un tribunal 
special din Republica Ghana a con
damnat la moarte cinci persoane acu
zate de trădare de țară, încercare de 
răsturnare a guvernului și de asasi
nare a președintelui republicii, 
Kwame Nkrumah. Totodată, relatează 
agenția, alte două persoane au fost 
condamnate Ia opt și, respectiv, cinci 
ani muncă silnică. Sentința urmează 
să fie confirmată de președintele re
publicii.

Incidente la granița
R. A. Yemen

SANAA. Deși zilele trecute a fost 
încheiat un acord cu privire la în
cetarea operațiunilor militare pe 
teritoriul Republicii Arabe Yemen, 
postul de radio Sanaa a anunțat 
că la 16 aprilie rin nou grup de sol
dați din Arabia Saudită a pătruns 
pe teritoriul yemenit.

DELHI. Comitetul indian în spriji
nul Congresului de solidaritate al țări
lor latino-americane cu Cuba a hotărit 
să organizeze, la 23 aprilie, o mare de
monstrație in fața clădirii Ambasadei 
Cubei la Delhi in semn de solidaritate 
cu lupta poporului cuban.

Represiuni împotriva 
patrioților tailandezi

reprodusă din revista americanăFotografia de mai sus, 
înfățișează una din „locuințele" Improvizate, în care trăiesc mii de 
locuitori din Port-au-Prince, capitala Republicii Haiti.

BANGKOK. Agenția A. P. rela
tează că autoritățile tailandeze con
tinuă valul de represiuni împotriva 
patrioților. Potrivit unei declarații a 
Ministerului de Interne, la 17 aprilie 
au fost arestate aproape 200 de per
soane.

ALGER. Intr-un comunicat publicat 
la Alger la 17 aprilie se anunță că 
Mohammed Khider a demisionat din 
funcția de secretar general al Birou
lui Politic al Frontului de eliberare 
națională al Algeriei. în comunicat se 
arată că demisia lui Khider se dato- 
rește „apariției în sînul biroului poli
tic a unor divergențe de păreri in pro
bleme fundamentale“. Potrivit agen
ției France Presse, el continuă să 
rămînă membru al Biroului Politic.

Arestarea
Iui Erich Rajakowltsch

VIENA. Agențiile occidentale de 
presă anunță că fostul hauptsturm- 
führer S.S. și fost adjunct al lui Adolf 
Eichmann, Erich Rajakowitsch, care 
s-a făcut vinovat de asasinarea a zeci 
de mii de oameni în țările ocupate 
vremelnic de hitleriști, a fost arestat 
la 17 aprilie la Viena. Imediat după 
aceasta el a fost supus unui prim inte
rogatoriu. Un purtător de cuvînt al 
autorităților judiciare a declarat că 
data procesului ■ lui va fi anunțată 
după terminarea anchetei judiciare.
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