
Distincții acordate întreprinderilor

fruntașe in întrecere socialists
In aceste zile, premergătoare marii săr

bători de 1 Mai are loc, în cadrul unor 
adunări -festive, înmînarea „Steagului roșu 
de întreprindere fruntașă", a „Diplomei de 
întreprindere fruntașă", precum și a „Diplo
mei de întreprindere evidențiată“ uzinelor 
și fabricilor care s-au evidențiat în mod

deosebit în lupta pentru îndeplinirea și de
pășirea planului pe anul 1962. Decernarea 
acestor distincții constituie pentru colecti
vele respective un prilej de a-și trece în re
vistă realizările și experiența bună dobîn- 
dită, un puternic stimulent de a dezvolta 
continuu succesele obținute.

Uzinele metalurgice 
„'Vulcan"-București ÎIN PUTERNIC IMBOLD SPRE NOI REALIZĂRI

La lucrările agricole de primăvară
RITM SUSȚINUT, NIVEL AGROTEHNIC RIDICAT

Au terminat semănatul porumbului
In gospodăriile agricole colective din regiunea 

București, semănatul porumbului se apropie de sfîr- 
șit. Din cele 16 raioane, 13 au și terminat această 
lucrare. Insămînțările s-au executat la nivel agroteh
nic superior anilor precedenți, datorită pregătirii mi
nuțioase a campaniei de către consiliile agricole. în- 

fost arată adînc din toamnă, iar o parte însemnată a 
cu îngrășăminte naturale și chimice. De asemenea, s-a 
hibrizi dubli de înaltă productivitate. (Agerpres)

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). — Vineri sea
ra, unitățile agricole socialiste din raionul Negru 

Vodă, regiunea Dobrogea, au terminat însămînțarea
porumbului. Aceasta este urmarea unei bune organizări a muncii, a folo
sirii întregii capacități de lucru a tractoarelor și mașinilor. Semănatul po
rumbului se apropie de sfîrșit și în raioanele Medgidia, Adamclisi, precum 
și în gospodăriile colective care aparțin de orașul Constanța.
Raionul Făurei FÄUREI (coresp. „Scînteii“). — Pînă la 26 aprilie 

toate gospodăriile colective din raionul Făurei, regiu
nea Galați, au terminat de însămînțat porumbul. în total au fost însămîn- 
țate 39 468 hectare cu porumb. De asemenea, au terminat însămînțatul po
rumbului și gospodăriile de stat Sătuc, „Filimon Sîrbu“ și „Pavel Tcacenco“ 
din același raion.

G.A.C. din
13 raioane 

ale regiunii 
București 

treaga suprafață a 
fost bine fertilizată 
folosit sămînță din

Raionul
Negru Vodă

De ce rezultatele sînt diferite?

La uzinele constructoare 
de mașini „Vulcan“ din Ca
pitală a fost ieri sărbătoare. 
După terminarea primului 
schimb, sute de muncitori, 
tehnicieni, ingineri și. func
ționari s-au îndreptat spre 
marea sală de festivități, pen
tru a participa la adunarea 
consacrată zilei de 1 Mai. 
Sala devenise neîncăpătoare ; 
printre participanți se aflau 
numeroși evidențiați în între
cere, inovatori, maiștri și in
gineri prețuiți pentru activi
tatea lor meritorie în 
ducție.

Despre însemnătatea zilei 
de 1 Mai a vorbit tov. 
Cosma, președintele Comite
tului executiv al Sfatului 
popular al Capitalei. In cu- 
vîntul său, el a subliniat ma
rile realizări obținute de oa
menii muncii din țara noas
tră în înfăptuirea programu
lui de desăvîrșire a construc
ției socialiste trasat de Con
gresul al 111-lea al P.M.R., 
evidențiind contribuția pe 
care o aduc colectivele de 
întreprinderi din Capitală.

Adunarea festivă a prile
juit și un alt moment important în 
viața uzinei : pentru realizările deo
sebite obținute anul trecut în în
trecerea socialistă, în îndeplinirea 
exemplară a planului, colectivului

La decernarea Steagului roșu Uzinelor metalurgice 
,VuIcan“-București.

uzinei i s-a acordat de către Consiliul 
Central al Sindicatelor titlul de „între
prindere fruntașă pe ramură în întrece
rea socialistă pe tară“ și de către Con
siliul local al sindicatelor din orașul

București titlul de „întreprin
dere fruntașă pe ramură în 
întrecerea socialistă pe Capi
tală“.

Cazangiii și montorii, topi
torii și strungarii, toți munci
torii și tehnicienii uzinei au 
trăit din plin bucuria acestei 
izbînzi, căci fiecare dintre ei 
și-a adus contribuția la reali
zările obținute în anul 1962. 
Planul producției globale a 
fost îndeplinit în proporție de 
102,8 la sută, iar cel al pro
ducției marfă — în proporție 
de 101,3 la sută. In întreprin
dere s-au realizat utilaje cu 
performanțe tehnico-economi- 
ce ridicate, la nivelul tehnicii 
avansate. Totodată, metalur- 
giștii uzinei au depășit anul 
trecut sarcina planificată de 
creștere a productivității 
muncii și au realizat, prin re
ducerea prețului de cost, eco
nomii suplimentare în va
loare de 1 592 000 lei. Demn 
de remarcat este și faptul că 
în 1962 în uzină s-a realizat 
o producție de 1,6 ori mai 
mare decît cea obținută în

1959 și de peste 10 ori față de 1949.
Toate aceste realizări sînț rodul mun-

M. ANGELESCU

(Continuare în pag. îl-a)

Măsuri pentru sporirea 
producției de fasole

J Combinatul chimic-Borzești |

Pentru a doua oară Steagul roșu 
de întreprindere fruntașă

BACĂU (coresp. „Scînteii”). 
Colectivul Combinatului chi
mic Borzești — una din 
unitățile industriale cele mai 
importante, intrată în func
țiune în anii planului șesenal 
— a primit ieri, într-un cadru 
sărbătoresc, pentru a doua 
oară consecutiv, drapelul de 
colectiv fruntaș pe ramură, 
pentru rezultatele obținute în 
întrecerea socialistă în anul 
1962.

îndrumat de organizația 
de partid, colectivul combi
natului a continuat în 1962 
șirul succeselor primilor doi 
ani de producție, reușind să 
îndeplinească și să depășeas
că sarcinile ce i-au fost tra
sate prin planul de stat.

La producția globală, pla
nul anual a fost realizat în 
proporție de 108,64 la sută 
iar la producția-marfă — 
de 108,68 la sută. Colectivul 
combinatului a dat economiei 
naționale, peste plan, pro
duse în valoare de 27 mili
oane lei. Sarcina de creștere 
a productivității muncii a 
fost, de asemenea, realizată, 
în proporție de 104,73 la 
sută.

Aceste rezultate sînt roa
dele eforturilor depuse de 
colectivul combinatului pen
tru o bună exploatare a in
stalațiilor, pentru folosirea 
întregii capacități de pro
ducție proiectate. Cadrele de 
cercetători ale combinatului, 
în strînsă colaborare cu ca
drele de tehnicieni din sec
ții, au căutat noi căi de creș
tere a producției și producti
vității muncii. Prin îmbună
tățiri tehnologice, mecaniza
rea unor operații și prin com
pletarea unor instalații-lu- 
crări — care s-au executat cu 
forțe proprii — s-a reușit să 
se obțină la unele instalații o 
simțitoare sporire a capaci
tăților de producție proiec
tate.

Rezultate deosebite a re
alizat colectivul combinatu
lui și în reducerea prețului 
de cost și obținerea de bene
ficii suplimentare. Au fost 
obținute economii la prețul 
de cost, peste sarcina stabi
lită, în valoare de aproape 
6 milioane lei și s-au daț 11 
milioane lei beneficii supli
mentare.

In acest an, colectivul com

binatului chimic continuă și
rul succeselor din 1962. 
Deși sarcinile anuale de 
plan prevăd o creștere sim
țitoare a producției și pro
ductivității muncii, o reduce
re accentuată a prețului de 
cost, datorită măsurilor luate 
încă din primele zile ale a- 
aului, precum și muncii însu
flețite a întregului colectiv, 
île sînt realizate ritmic, lună 
Ie lună. Pînă la dala de 25 
aprilie combinatul chimic a 
dat peste plan produse în va
loare de aproape 3 milioane 
lei.

A fost realizată, de aseme
nea, sarcina de creștere a 
productivității muncii și de 
reducere a prețului de cost, 
obținîndu-se economii supli-

mentare, pe primul trimestru 
al anului, în valoare de 
1 500 000 lei.

Continuă cu perseverență 
acțiunea de -.sporire. a capa.-, 
cității de producție a instala
țiilor, de ridicare a produc
ției la un nivel calitativ mai 
înalt, de lărgire a sortimente
lor.

Cu prilejul primirii drape
lului de întreprindere frunta
șă pe ramură, colectivul com
binatului dumic și-a reînnoit 
angajamentele luate la înce
putul anului, hotărînd să rea
lizeze în acest an o produc
ție globală, peste plan, eçhi- 
valînd cu 12 milioane lei, și 
să abțină economii suplimen
tare la prețul de cost în va
loare de 3 800 000 lei etc.

Întreprinderea șantiere 
construcții-montaj Craiova

Mîndria constructorilor
CRAIOVA (coresp, „Scîn

teii''). Ieri după-amiază, pe 
șantierul complexului indu
strial de la Craiova a avut 
loc o adunare festivă în 
cinstea zilei de 1 Mai. Cu 
acest prilej, constructorilor 
de la întreprinderea șan
tiere construcții monta je- 
Craiova li s-au înmînat din 
partea Consiliului Central 
al Sindicatelor, Steagul

roșu și diploma de între
prindere fruntașă pe ramură 
în întrecerea socialistă pe 
țară pe anul 1962.

Cum este și firesc, într-o 
asemenea împrejurare în 
sala de festivități a șantie
rului s-au adunat sute de 
constructori, mulți dintre ei

(Continuare în pag. Il-a)

Printr-o hotărîre a Consiliului de 
Miniștri au fost luate o serie de 
măsuri pentru îmbunătățirea re
gimului de contractare a fasolei 
boabe și sporirea producției. Apli
carea măsurilor prevăzute în a- 
ceastă hotărîre cointeresează uni
tățile agricole socialiste în obți
nerea de recolte mari, realizînd 
prin valorificarea lor venituri spo
rite.

Ținînd seama de faptul că fa
solea se numără printre cele mai 
importante plante leguminoase, 
fiind consumată atît în stare 
verde, cît și uscată sau conserva
tă, hotărîrea prevede în primul 
rînd prețuri stimulative pentru 
unitățile cultivatoare. începînd cu 
recolta acestui an, prețurile de 
contractare sînt de 3,70 lei/kg, 
pentru fasolea boabe din soiuri 
Albă mare (Boambă), de 3,50 
lei/kg pentru fasolea boabe din so
iurile Oușoară, Cealî, Michigan, Ica 
362 și Ica 416, de 3,30 lei/kg pentru 
fasolea boabe din soiurile Ialo
mița, Banat și Măruntă de Tran
silvania, și de 3,15 lei/kg pentru 
fasolea boabe amestec de soiuri. 
Aceste prețuri se aplică și pentru 
fasolea boabe livrată de unitățile 
agricole din sectorul de stat.

Gospodăriile agricole colective 
beneficiază de avantajul avansuri
lor bănești. Hotărîrea prevede ca 
ele să primească, la cerere, în mo
mentul încheierii contractului, un 
avans de 100 lei pentru fiecare 
sută de kilograme fasole contrac

tată. De asemenea, acelor gospo
dării colective situate la o distanță 
mai mare de 10 km de bazele de 
recepționare a produselor agricole 
li se vor plăti, în raport cu dis
tanța, și costul transportului pînă 
la baze.

în hotărîrea Consiliului de Mi
niștri sînt cuprinse prevederi în 
baza cărora Consiliul Superior al 
Agriculturii va lua măsuri pentru 
extinderea suprafețelor cultivate 
cu fasole și amplasarea culturilor 
în zonele cele mai favorabile. în 
același timp, se vor lua măsuri 
pentru asigurarea unităților con
tractante cu cantitățile necesare 
de semințe din soiurile cele mai 
valoroase. Este stabilită de aseme
nea sarcina de a se obține noi 
soiuri de fasole de mare produc
ție. Consiliul Superior al Agricul
turii va elabora recomandări pen
tru extinderea celor mai bune me
tode agrotehnice pentru cultura 
fasolei în ogor propriu și în cul
turi intercalate și va îndruma gos
podăriile colective în stabilirea 
normelor de lucru diferențiate 
pentru cultura porumbului inter
calat cu fasole.

înfăptuirea sarcinilor prevăzute 
în această hotărîre va duce la spo
rirea suprafețelor însămînțate cu 
fasole încă din această primăvară, 
astfel îneît să se obțină o recoltă 
bună în vederea aprovizionării 
populației și asigurării industriei 
de conserve cu materie primă.

în ultimele zile, co
lectiviștii și mecaniza
torii din regiunea Ga
lați, mobilizați de or
ganizațiile de partid, 
au folosit din plin 
tractoarele și mași
nile pentru însămîn- 
țarea porumbului la 
timpul optim și în 
condiții agrotehnice 
cît mai bune. Pînă în 
ziua de .26 aprilie au 
fost semănate cu po
rumb aproape 174 000 
ha ; peste 100 de gos
podării colective au 
terminat de semănat 
această cultură.

Am trecut zilele a- 
cestea prin cîteva co
mune din raionul Te
cuci. în majoritatea 
gospodăriilor colec
tive se muncește de 
zor la semănatul po
rumbului. La G.A.C. 
Corod, tractoriștii din 
brigada condusă de 
Petre Fuică lucrează 
în două schimburi — 
ziua la semănat, iar 
noaptea la pregătirea 
terenului. De aseme
nea, la pregătirea tere
nului pe costișe sînt fo
losite aproape 100 de 
atelaje. In acest fel, 
gospodăria a semănat 
pînă acum aproape 
800 ha cu porumb din 
cele 900 planificate.

Și la G.A.C. Bar- 
cea se lucrează in

tens la pregătirea 
terenului și la se
mănat. La brigada 
din Dorăști, tractoriștii 
Gheorghe Botescu și 
Ion Crăciun, ajutați de 
colectiviști, încep lu
crul dimineața la ora 5. 
Porumbul este semă
nat într-un teren bine 
pregătit și în rînduri 
perfect drepte, pentru 
ca să poată fi prășit 
mecanic.

Bine se lucrează și 
în gospodăriile colec
tive din Cudalbi, Mîn- 
drești, Blînzi, Drăgă- 
nești și altele.

Alături de gospodă
riile colective frunta
șe sînt altele unde 
tieburile me.rg mai a- 
nevoie. La G.A.C. Mat
ca nu s-a însămânțat 
nici jumătate din cele 
1 000 ha prevăzute 
pentru porumb. O 
parte din mașinile 
și tractoarele de la 
S. M. T. Cudalbi se 
defectează din cau
ză că au fost reparate 
necorespunzător.

Slab se desfășoară 
lucrările și la gospo
dăriile colective din 
comunele Poiana, Po- 
chidia, Buciumeni și 
Priponești. Aici trac
toarele nu lucrează 
în două schimburi, 
iar atelajele sînt prea 
puțin folosite. Con

ducerea S. M. T. Te
cuci a repartizat un 
singur polidisc și un 
cultivator pentru pre
gătirea celor aproape 
1 000 ha teren la gos
podăria colectivă din 
Poiana. Și calitatea 
unor lucrări mai lasă 
de dorit.

Rămînerea în urmă 
la însămînțări în une
le gospodării colecti
ve din acest raion se 
datorește și faptului 
că nu s-a asigurat din 
timp pregătirea tere
nului. Multe semănă
tori stau nefolosite 
pentru că tractoare
le sînt folosite la gră- 
pat și discuit, lucrări 
care ar putea fi exe
cutate în mare măsu
ră prin organizarea 
schimburilor de noap
te. Este necesar ca, 
în aceste zile, Co
mitetul raional de 
partid Tecuci, comi
tetul executiv al sfa
tului popular raional, 
consiliul agricol să 
mobilizeze pe toți me
canizatorii și colecti
viștii să depună efor
turi sporite ca să ter
mine în scurtă vreme 
și în condiții cît mai 
bune, semănatul po
rumbului.

GH. BALTĂ 
coresp. „Scînteii"

Prezentarea scrisorilor de 'acreditare de către noul 
ambasador al R. P. Polone in R. P. Romină

La 26 aprilie tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Popu
lare Romîne, a primit pe ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Polone, Wies- 
law Sobierajski, care și-a prezentat

scrisorile de acreditare în R. P. 
Romînă.

La solemnitate au participat to
varășii Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, și Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de 
Stat.

(In pag. V-a — cuvîntările rostite).

Construcția barajului de pe Birzava 
a fost terminată

Colectivul întreprinderii de con
strucții hidroenergetice a obținut în 
întrecerea socialistă desfășurată în 
cinstea zilei de 1 Mai o însemnată 
victorie în muncă: terminarea con
strucției barajului de la Secul, de pe 
rîul Bîrzava. Construit după proiecte 
și procedee tehnice originale, elabo
rate de Institutul de studii și proiec
tări energetice (I.S.P.E.) barajul de 
la Secul va asigura, odată cu regu
larizarea cursului Bîrzavei, îmbună
tățirea aprovizionării cu apă a Com
binatului siderurgic și a Uzinei con
structoare de mașini din Reșița. în 
albia lacului de acumulare s-au și 
strîns peste 300 000 mc de apă La

înălțarea acestui baraj au participat 
numeroși constructori cu îndelungată 
experiență. (Agerpres)

Premiații concursului
Recent, s-a încheiat concursul pe țară 

„Pentru cele mai noi și originale mo
dele de încălțăminte“ organizat de 
U.C.E.C.O.M. La el au participat peste 
500 de cooperatori din 52 de coopera
tive meșteșugărești din întreaga țară. 
S-a alcătuit astfel o colecție compusă 
din 431 modele de încălțăminte pentru 
femei, bărbați și copii. Printre coopera
tivele premiate la acest concurs sînt 
„Arta încălțămintei“ din București, 
„Steagul roșu“-Ploiești, „Progresul“-Ba- 
cău, „Munca“-Satu Mare.

Tractoristul ION CIU- 
CÄ, de Ia S.M.T. Făurei 
lucrînd pe ogoarele 
G.A.C. din corn. Strîmbu, 
a terminat printre primii 
semănatul porumbului.

Tractoristul STANCIU 
ANTON, de la S.M.T. 
Șendreni, execută numai 
lucrări de bună calitate 
la G.A.C. Vameș, raionul 
Galafi.

GHEORGHE D. ȘTE
FAN, cel mal bun briga
dier de cîmp de la gos
podăria colectivă din co
muna Cuca, raionul Ga
lati.

Luerările ședinței plenare a Comitetului

Adunări consacrate 
zilei de 1 Mai

în întreaga țară continuă să . aibă 
loc adunări consacrate zilei de 1 
Mai. Numeroși muncitori, tehnicieni, 
ingineri și funcționari de la uzina 
„Republica“ s-au întrunit vineri în 
sala clubului uzinei. Despre Ziua 
solidarității internaționale a celor ce 
muncesc a vorbit Ion Iozefide, se
cretar al Comitetului orășenesc 
București al P.M.R.

în cadrul adunării care a avut loc 
la Fabrica de confecții și tricotaje 
„București" a vorbit tov. Petre Ță
ruș, prim-secretar al Comitetului ra
ional „16 Februarie“ al P.M.R. Cei 
peste 3 000 de participanți au as
cultat cu mîndrie trecerea în re
vistă a realizărilor lor obținute în 
cinstea marii sărbători. Cu acest 
prilej a fost înmînată diploma Con
siliului Central al Sindicatelor de 
întreprindere evidențiată pe ramură 
pentru succesele însemnate obținute, 
în întrecerea socialistă pe anul tre
cut.

Peste 1 000 de metalurgiști de la 
Uzinele „Independența“ din Sibiu 
au luat parte, vineri după-amiază, la 
adunarea consacrată zilei de 1 Mai. 
Tov. Aldea Militaru, prim-secretar 
al Comitetului regional Brașov al 
P.M.R., a felicitat cu acest prilej co
lectivul întreprinderii, care și-a în
deplinit angajamentele luate în cin
stea apropiatei sărbători.

La adunarea muncitorilor de la 
Fabrica de stofe fine „Partizanul 
roșu" din Brașov, a vorbit despre 
semnificația zilei de 1 Mai tov. Teo
dor Haș, secretar al Comitetului re
gional Brașov al P.M.R. ;

Noi construcții
Călătorul care străbate astăzi 

meleagurile regiunii Ploiești rămîne 
plăcut impresionat nu numai de 
imaginea noului, din orașul-centru 
de regiune, unde au fost construite 
blocuri moderne, complexe comer
ciale, școli, ci și de realizările din 
celelalte orașe, în continuă transfor
mare și ele. Anul acesta, noi 
blocuri și obiective social-culturale 
vor întregi peisajul orașelor din re
giunea Ploiești. Iată cîteva din a- 
cestea.

Noi blocuri de locuințe. La Ploiești, 
unde se vor construi clădiri cu o 
suprafață locuibilă de peste 34 000 
metri pătrați, lucrările se desfășoară 
pe două mari șantiere : unul situat 
în apropierea gării de sud, iar celă
lalt în partea de nord a orașului. 
Pe șantierul complexului de locuințe 
din piața gării de sud, constructorii 
lucrează la 3 blocuri cu 9 etaje și 
la alte 3 blocuri cu parter și 4 etaje. 
Primele apartamente vor fi date în 
folosință în lunile mai-iunie.

Numeroase blocuri de locuințe vor 
fi ridicate și în alte centre ale re
giunii : la Buzău vor fi construite a- 
nul acesta 280 apartamente, la Tîr- 
goviște 172 apartamente, la Cîmpina 
260 apartamente, precum și Ta Si
naia, Pucioasa, Breaza, Azuga etc. 
Petroliștii din Moreni vor primi anul 
acesta în folosință blocuri de locu
ințe cu 100 apartamente.

Construcții social-culturale. în pre
zent se află în construcție în orașele 
regiunii Ploiești numeroase obiective 
social-culturale printre care poli-

de locuințe si social-culturale
J _>

clinica orășenească de la Buzău 
la care lucrările sînt avansate. Cînd 
va fi dată în funcțiune, noua unitate 
sanitară va cuprinde 35 cabinete me
dicale, stafie de salvare, punct de 
transfuzie, sanepid. La Ploiești, în 
apropierea gării de sud, a început 
construcția unui nou local de școală 
medie cu 16 săli de clasă, labora
toare, bibliotecă. Noi localuri de 
școli medii cu 16 săli de clasă 
vor fi date în folosință anul a- 
cesta și la Rîmnicul Sărat și Moreni.

Ploiești«1963

La Comarnic și Mizil se află în con
strucție cinematografe noi cu cite 
300 de locuri. Acestea își vor des
chide poifile în cursul lunii mai 
a.c. în orașul Cîmpina se apropie de 
sfîrșit lucrările de construcfie la 
casa de cultură care va avea o sală 
de spectacole cu 700 locuri.

Pentru îmbunătățirea deservirii 
populației de către cooperația meș
teșugărească, la Ploiești și Buzău se 
construiesc în prezent complexe 
mari de desfacere. Ele vor cuprinde 
unități de. croitorie, reparații și con
fecții de comandă, încălțăminte, re
parații radio și televizoare etc. Com
plexe de deservire asemănătoare vor 
fi ridicate anul acesta și la Cîmpina 
și Rîmnicul Sărat, iar la Bușteni și 
Tîrgoviște, complexe comerciale și 
magazine ale comerțului de stat.

Lucrări gospodărești. In 1963, în 
orașele regiunii se vor executa lu

crări pentru îmbunătățirea alimen
tării cu apă și pentru extinderea ca
nalizării. în partea de vest a orașu
lui Ploiești se sapă în prezent 3 pu
țuri noi de apă, care vor fi înzes
trate cu pompe submersibile. în curs 
de execuție se află inelul 3 de con
ducte care vor lega direct stația de 
apă cu partea de nord a orașului, 
în urma acestor lucrări orașul Plo
iești va primi în plus zilnic 3 000— 
5 000 metri cubi de apă.

La Buzău se introduce o nouă con
ductă pentru alimentarea cu apă a 
cvartalului „Chimica“ și se extinde 
rețeaua de apă în cartierele Mihai 
Viteazu și Broșteni ; în orașele Si
naia, Pucioasa se refac rețelele de 
distribuție a apei și se extind aces
te rețele pe străzi noi. Din toamna 
trecută a început la Cîmpina con
strucția unui canal colector princi
pal în lungime de 2 kilometri, care 
va străbate artera principală a ora
șului.

Amintim apoi că în orașele re
giunii vor fi asfaltate anul acesta 
177 000 metri pătrați de străzi, că zo
nele verzi vor ii extinse. Nurri'ai la 
Ploiești se continuă amenajarea unui 
parc pe o suprafață de 27 hectare și 
se lucrează la un nou parc pe o 
suprafață de 5 hectare în cadrul 
complexului de locuințe ridicat pe 
Bulevardul Republicii.

La toate aceste lucrări o mare con
tribuție aduc cetățenii care, prin 
muncă patriotică, ajută la mai buna 
gospodărire și înfrumusețare a ora
șelor.

N. PANTILIE 
coresp. „Scînteii”

Cursuri de specializare 
pentru aviatori

Zilele acestea, la TAROM, 370 de 
piloji, navigatori și mecanici de bord, 
operatori radiotelegraf iști au absolvit 
cursurile de specializare în diverse me
serii de zbor. In timpul celor aproape 
trei luni cît au durat cursurile, perso
nalul navigant și-a însușit o serie de 
cunoșfinje de specialitate. Pentru per
sonalul care deservește liniile aeriene 
internationale s-au organizat cursuri 
unde se predau limbi străine.

de Stat pentru
Vineri, în cadrul ședinței plenare 

a Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă au continuat discuțiile 
pe marginea raportului cu privire 
la activitatea cultural-educativă de 
masă în condițiile satului colectivi
zat.

La primul punct al ordinii de zi 
au luat cuvîntul : prof. univ. Victor 
Preda, membru corespondent al 
Academiei R.P.R., președintele Co
misiei pentru răspîndirea cunoștin
țelor cultural-științifice din regiunea 
Cluj, Nicolae Mihăilescu, vicepreșe
dinte al Comitetului executiv al Sfa
tului popular al regiunii Argeș, prof, 
univ. Constantin Dinculescu, mem
bru corespondent al Academiei, 
rectorul Institutului politehnic din 
București, președintele Consiliului 
național al inginerilor și tehnicieni
lor, conf. univ. Neculce Popescu, 
președintele Comitetului regional de 
cultură și artă Oltenia, prof. univ. 
Edmond Nicolau, președintele Cole
giului lectoratului central al Consi
liului pentru răspîndirea cunoștin
țelor cultural-științifice, Grigore Tu- 
lunaru, secretarul. Comitetului raio
nal de cultură și artă Tulcea, conf. 
univ. Gherman Drăghici, președin
tele Comisiei pentru răspîndirea cu
noștințelor cultural-științifice din 
regiunea Brașov, Constantin Beiu, 
directorul Casei regionale a creației 
populare Iași, Ene Rusu, vicepreșe
dinte al Comitetului executiv al Sfa
tului popular al regiunii Ploiești, 
Florian Neagu, secretar al Comite
tului raional de cultură și artă 
Alexandria, Constantin Manolache, 
directorul căminului cultural din 
comuna Slimnic, raionul Sibiu, re
giunea Brașov, Eusebiu Camilar, 
membru corespondent al Academiei 
R.P.R., Antalfy Andrei, vicepreșe
dinte al Comitetului executiv al 
Sfatului popular al regiunii Murcș- 
Autonomă Maghiară, prof. univ. Ion 
Mayer, de la Institutul agronomic 
„Nicolae Bălcescu" din București, 
Octavian Nistor, secretar al C.C. al

Cultură si Artă
U.T.M., acad. George Oprescu, di
rectorul Institutului de istoria artei 
al Academiei R.P.R., lector univer
sitar Marius Moga, directorul Mu
zeului regional al Banatului, sculp
torul Vida Geza, maestru emerit al 
artei, președintele Comitetului re
gional de cultură și artă Maramu
reș, Marius Petrescu, directorul că
minului cultural din comuna Rasa, 
raionul Călărași, regiunea Bucu- 
rbști, Vasile Răchită, directorul Di
recției rețelei cinematografice și 
difuzării filmelor, Iulian Antonescu, 
directorul Muzeului regional Bacău, 
Elena Grigorescu, bibliotecară din 
satul Izvoarele, raionul Tîrgoviște, 
regiunea Ploiești.

Vorbitorii au' subliniat realizările 
obținute în munca de ridicare a ni
velului cultural al maselor, au îm
părtășit din experiența muncii de 
conducere a activității instituțiilor 
culturale de la sate, au făcut pro
puneri menite să contribuie la îm
bunătățirea activității cultural-edu
cative în actuala etapă de dezvol
tare a satului nostru socialist.

în cadrul dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul Lconte. Răutu, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., șeful Direc
ției de propagandă și cultură ' a 
C.C. al P.M.R.

La al doilea punct al ordinii de 
zi, artistul poporului Radu Beligan, 
președintele Consiliului teatrelor, a 
prezentat referatul despre unele 
probleme ale repertoriului teatre
lor dramatice.

Au luat cuvîntul pe marginea re
feratului : prof. univ. Ilie Grămadă, 
directorul Teatrului Național din 
Iași, Platon Pardău, președintele 
Comitetului regional de cultură și 
artă Suceava, Gabriel Manolescu, 
secretar literar al Teatrului de Stat 
din Timișoara.

+
Lucrările ședinței plenare a Co

mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă continuă, (Agerpres)
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BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — Recent Co
mitetele regional și orășenesc de partid Brașov 
au analizat într-o ședință plenară cu activul 
desfășurarea campaniei agricole de primăvară. 
Referatul Comitetului executiv al Statului 
popular regional, informările primilor-secretari 
ai comitetelor raionale -de partid Sibiu și Me
diaș, discuțiile purtate au arătat că, datorită 
timpului prielnic din ultimele zile, în regiunea 
Brașov a început semănatul porumbului și se 
lucrează intens la semănatul altor culturi. Au 
fost luate măsuri. pentru folosirea 
a tractoarelor, a mașinilor agricole 
lajelor. Pe terenurile pc card nu 
se poate intra cu tractoarele sînt 
folosite atelajele. Lucrările agri
cole sînt rămase în urmă în raio
nul Făgăraș. Plenara a adoptat un 
plan de măsuri pentru executarea 
la timpul optim a lucrărilor agri
cole în toate raioanele regiunii.

PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — Comitetul 
regional de partid Argeș a trimis de curînd în 
principalele întreprinderi din regiune niai 
multe colective alcătuite din activiști de par
tid și sindicali, pentru a analiza activitatea 
desfășurată de organizațiile de partid, sindi
cale și de U.T.M. ca munca politică și cultu
rală de masă să vină în sprijinul introducerii 
și extinderii procedeelor tehnologice noi. Co
lectivele au urmărit o tematică largă de pro
bleme și anume conținutul șt eficacitatea agi-, 
tației vizuale privind popularizarea procedee
lor tehnologice avansate, acțiunile întreprinse 
la cluburi, cabinete și biblioteci tehnice, cum 
sînt sprijiniți în activitatea lor inovatorii și 
raționalizatorii et.ç.

Experiența bun£ în ce privește propaganda 
tehnică va fi extinsă în, toate întreprinderile 
regiunii.

din plin 
si a ate-

blemele analizate în această perioadă de că
tre comitetul de partid de la Uzina „Tehno- 
frig” a fost și cea referitoare la felul cum se 
ocupă conducerea administrativă a întreprin
derii de aprovizionarea tehnico-materială. în 
hotărîrea adoptată de comitet s-au trasat sar
cini concrete organizațiilor de bază pentru 
îmbunătățirea muncii politice de masă, în ve
derea gospodăririi cu grijă a materiilor prime 
și materialelor. S-a recomandat conducerii în
treprinderii să se ocupe cu mai multă insis
tență de aprovizionarea uzinei cu materiale,

să ia măsuri pentru reducerea în continuare 
a consumurilor specifice.

TECUCI (coresp. „Scînteii“). — Comitetul 
de partid din gospodăria colectivă Ghidigeni, 
raionul Tecuci, și consiliul de conducere au 
luat un șir de măsuri organizatorice și poli
tice în vederea realizării la timp și. la un nivel 
agrotehnic înalt a lucrărilor agricole de pri
măvară.

Membrii comitetului de partid și ai consi
liului de conducere au fost repartizați pe bri
găzi și răspund de îndrumarea și sprijinirea 
acestora pe toată perioada campaniei agricole, 
în pauzele de prînz și seara au loc discuții 
cu Colectiviștii despre folosirea din plin a 
tinipului de lucru, a tractoarelor și ate
lajelor, despre respectarea regulilor agro
tehnice. Gospodăria colectivă din Ghidigeni se

numără printre fruntașele raionului la execu
tarea lucrărilor agricole de primăvară.

ORAVIȚA' ('coresp. „Scînteii“); — în raionul 
Oravița se desfășoară un concurs al gazetelor 
de perete din unitățile agricole socialiste. Con
cursul, inițiat de comitetul raional de partid, 
are ca obiective : mobilizarea oamenilor mun
cii de pe ogoare pentru executarea la timp a 
lucrărilor agricole de primăvară, sporirea pro
ducției agricole vegetale și animale ; creșterea 
numărului de corespondenți, tratarea celor 
mai importante probleme economice, ale vie

ții interne de partid și șocial-cul- 
turale din unitățile respective.

................... în perioada care a trecut de la 
-.... ........— începerea concursului, cblectivéle
——de redacție ale multor gazete de 

perete din raion și-au îmbună- 
tățit simțitor activitatea. Astfel, 
ultima ediție a gazetei de perete 

de la gospodăria Greoni publică articole în le
gătură cu campania de însămînțări, dezvolta
rea sectorului zootehnic, desfășurarea activi
tății culturale. Concursul se va încheia la 23 
August 1963.

PIATRA NEAMȚ (coresp. „Scînteii“). — în 
orașul Piatra Neamț au avut Ioc consfătuiri 
ale grupelor de partid pe blocuri și străzi ; 
s-au discutat diferite probleme legate de buna 
întreținere a fondului de locuințe, de gospo
dărire și înfrumusețare a orașului. Participan- 
ții la consfătuiri s-au angajat să sprijine sfa
tul popular în munca de înfrumusețare a car
tierelor, străzilor și blocurilor, în crearea de 
zone verzi, plantări de pomi și flori. Mai mulți 
membri de partid au propus să se organizeze 
o largă întrecere patriotică între cetățenii 
orașului, „Pentru cea mai frumoasă stradă“, 
„Pentru cel mai frumos bloc“.

‘ O

Un puternic imbold spre noi realizări

na

CLUJ (coresp. „Scînteii“). — Printre pro-

1 ÄHB

Oră practică de topografie la Centrul școlar forestier din Brânești, 
raionul Lehliu. (Foto ; Agerpres)
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introducerii tehnicii
Am citit cu mult interes artico- țirea continuă a proceselor tehno- 

lul : „Cînd îți iubești meseria“, a- logice.
părut recent în „Scînteia". într-a- 
devăr, așa cum se ■ arăta în articol, 
dezvoltarea continuă a întreprinde
rilor, dotarea lor cu utilaje de înal
tă tehnicitate, sarcinile calitativ noi 
corespunzătoare producției moder
ne, au pus și pun în fața muncito
rilor și tehnicienilor cerințe mereu 
sporite în ce privește calificarea.

Propria noastră experiență ne-a 
arătat că de calificarea muncitori
lor, de gradul lor de cunoștințe 
tehnico-profesionale depinde în 
mare măsură folosirea cît mai din 
plin a capacității utilajelor, a tim
pului de lucru, obținerea unei pro
ductivități a muncii mai ridicate, 
realizarea de produse la un înalt 
nivel calitativ.

Fabrica noastră dispune de un 
fond de cadre calificate, oameni 
capabili să folosească tot mai bine 
utilaje moderne, să rezolve diférite 
probleme complexe ale producției. 
Dar nu putem să rămînem la nive
lul de calificare atins la un mo
ment dat. Dezvoltarea și înzestrarea 
continuă a întreprinderii cu mașini 
și utilajele moderne, perfecționarea 
permanentă a tehnologiei ridică în 
continuare, cu ascuțime, problema 
pregătirii de noi cadre -calificate, a 
creșterii calificării profesionale a 
muncitorilor. Tocmai de aceea, co- . x •
mitetul de partid, conducerea între- mașinilor, despre tehnologie, 
prinderii, și comitetul sindicatului 2L,b c'e exploatare tehnica etc. Noi 

. v. g ___ nm oviifr in vpnprp. ra la filatura s.aii

Cursurile au fost organizate în 
mod diferențiat, pe meserii.. La 
cursul pentru filatoare participă 
70 de muncitoare, la cel pentru țe
sătoare — 60, iar la cursurile orga
nizate la finisaj — 65. Pentru mun
citorii de la finisaj cursurile de ri
dicare a calificării funcționează pe 
ateliere și meserii : albitori, vopsi
tori, imprimeuri și apretori. Ținînd 
seama de nivelul tehnic ridicat al 
utilajelor din secția finisaj, intrată 
în funcțiune cu întreaga capacitate, 
ne-am îngrijit să organizăm și un 
curs de calificare pentru electrici-

Din activitatea 
întreprinderii textile „Dacia" 
București în domeniul ridicării 

calificării muncitorilor

eni, instalatori și muncitorii din e- 
chipele de întreținere.

A fost îmbunătățită în mai mare 
măsură și tematica cursurilor. La 
alcătuirea ei s-a ținut seama de ne
voile producției, de cerințele noi ale 
tehnicii și tehnologiei moderne. Te
matica cursurilor de ridicare a 
calificării pentru filatoare și țesă
toare cuprinde lecții despre carac
teristicile tehnice și funcționale ale 

re-

Biblioteca centrală regională 
Bacău dispune de peste 100 000 
volume. în primul trimestru al acestui 
an cărțile au îost solicitate de a- 
proape 8 500 de cititori. în fotografie: 
Secția de împrumut cu acces liber la 
raft.

(Urmare din pag. I-a)

Din scrisorile sosite la redacția
Tinerii noștri medicit

Circumscrip/ia sanitară din Urlueni, 
raionul Costești, se numără printre 
unitățile medicale fruntașe pe raion. 
Aceasta se datorează și muncii tine
rilor medici Cristina și Grigore Bu- 
șoi, de la circumscripția sanitară, ve- 
ni/i aici după terminarea facultății, în 
1961. Pe lingă preocuparea lor de a 
acorda la timp asistentă medicală ce
lor bolnavi, ei desfășoară și o activi
tate sistematică de prevenire a boli
lor, de educație sanitară în rîndurile 
populației. Colectiviștii simt că de să
nătatea lor se ocupă oameni inimoși. 
O colectivistă a lost adusă într-o 
noapte în stare gravă la circumscrip
ție. Medicul Cristina Bușoi nu s-a 
deslipit multe ore de lingă patul ei. 
Acum femeia se gîndește cu multă re
cunoștință la cei care au ajutat-o să 
aducă pe lume doi băieți. Gemenii au 
3 luni și-s sănătoși. Și mama e sănă
toasă.

în cursul anului trecut, personalul 
circumscripției sanitare din comdiiăh 
efectuat vaccinarea tuturor copiilor 
— peste 3 500, a acordat peste 3 600 
consultații, făcînd și cîteva mii de vi
zite la bolnavi acasă. Evidenta bolna
vilor la domiciliu este ținută la zi. La 
cursurile „Școala mamei", „Sfatul gos
podinei”, „Gata pentru apărarea sănă
tății”, unde lecțiile sînt predate de 
cei doi medici, participă un mare nu
măr de colectiviști. Deseori, perso
nalul circumscripției vizitează școlile, 
gospodăriile colective.

Anul acesta, circumscripția din Ur
lueni va înființa puncte sanitare în 
gospodării colective, iar în comuna 
Clocești, aflată tot în raza ei de acti
vitate — o casă de naștere.

NICOLAE ȘTEFAN 
colectivist

Va mai sta mult în laborator?
Gospodăria agricolă colectivă „Se

cera și Ciocanul" din salul Munar, 
raionul Arad, a realizat venituri mari 
din valorificarea legumelor. Anul 
acesta noi am sporit suprafața desti
nată acestor culturi și am mărit can
titățile contractate cu statul. In mun
ca noastră întîmpinăm însă unele 
greutăți. Încă de anul trecut aveam 
nevoie de un transformator de cu
rent, pe care l-am procurat, după 
multe tărăgănări, de la cooperativa 
„Electrobobinajul” din București. Îna
inte de a-1 folosi l-am supus unor

probe de laborator la Uzina electrică 
din Arad. Cu acest prilej ne-am dat 
seama că transformatorul nu func
ționează cum trebuie și irosește o 
mare cantitate de curent. Am cerut 
conducerii cooperativei să trimită un 
delegat pentru înlăturarea defecțiuni
lor. Au trecut de atunci vreo două 
luni și transformatorul stă în labora
torul uzinei electrice din Arad, iar 
noi îi ducem lipsa acum, în plină 
campanie.

EMANOIL LĂȚI 
președintele gospodăriei colective

Cînd I. L L promite...
In apartamentul pe care-1 ocup 

m-am mutat la sfîrșitul. anului 1961. 
Avem camere frumoctse, spațioase, 
bucătărie, baie. Prin luna ianuarie a 
anitlui trecut, după ce a căzut o ză
padă mai abundentă, am observat la 
una din camere că un perete s-a u- 
mezit. Zilele treceau și în timp ce aș
teptam să se usuce peretele, ume
zeala se întindea tot mai mult. M-am 
urcat pe planșeul acoperișului. Am 
văzut că mai multe plăci erau sparte 
lăsînd astfel să se iniiltreze apa nu 
numai în apartamentul meu, ci și în al 
vecinului. Se scurgea apa și dinlr-un 
rezervor de expansiune. Am anunțat 

' imediat administrația blocului, apoi 
I.L.L., unde de fiecare dată am fost 
întîmpinat cu cuvinte de reproș, de 
parcă eu eram vinovat că plouă în 
casă. După repetate intervenții, 
s-au deplasat la fața locului, abia la 
începutul acestui an, două comisii. 
Au constatat ceea ce eu constatasem 
de mult — adică neglijențe de execu
ție din partea constructorilor și a in
stalatorilor— au încheiat procese ver
bale și au plecat... Pereții apartamen
tului au început să se degradeze. Apa 
pătrunde acum și în apartamentul 
care se ailă cu Un étaj mai jos. Ce
rerile mele, rapoartele comisiilor zac 
Intr-un dosar la I.L.L. Constanța. 
După cum se vede, ele nu atrag aten
ția tovarășilor de la acest I.L.L., care 
răspund de buna întreținere a imobi
lelor.

Cum răspund se vede...

NICOLAE IFTIMIE 
str. Traian 30, bloc B-4, ap. 61 

Constanța

membru în biroul executiv al Consiliu
lui local al sindicatelor —■ București, a 
înmînat metalurgiștilor Uzinei „Diploma 
de întreprindere fruntașă în întrecerea 
socialistă pe ramură, pe orașul Bucu
rești“.

A luat apoi cuvîntul tov. Constantin 
Năcuță, adjunct al ministrului metalur
giei și construcțiilor de mașini, care a 
felicitat pe muncitorii și tehnicienii uzi
nei pentru distincțiile acordate și le-a 
urat noi succese în realizarea sarcinilor 
de plan pe 1963. Colectivul uzinei a mai 
fost felicitat de tovarășul Paul Cojocarii, 
prim-secretar al Comitetului raional de 
partid V. 1. Lenin.

— In numele întregului colectiv, mul
țumim pentru înalta prețuire ce s-a dat 
realizărilor noastre — a spus tov. irig. 
Bovin Bustan, directorul tehnic al uzi
nei. Aceasta constituie pentru noi un 
imbold puternic în muncă. Asigurăm 
Comitetul Central al Partidului Munci
toresc Bomîn, pe tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej personal, că ne vom stră
dui să îndeplinim întocmai sarcinile de 
plan pentru a raporta la sflrșitul lui 
1963 — cel de-al patrulea an al șese- 
nalului — un bilanț bogat de realizări.

Forjorul Constantin Ojoc, unul din
tre fruntașii în producție din uzină, care 
a luat apoi cuvîntul, s-a angajat în nu
mele colectivului din care face parte să 
obțină în acest an noi succese în pro
ducție.

Toți cei prezenți la festivitate au ova
ționat îndelung pentru partid, pentru 
Comitetul său Central în frunte cu to~

cii entuziaste a întregului colectiv, al 
măsurilor luate pentru ridicarea nivelu
lui tehnic al producției, pentru desfășu
rarea ritmică a planului, pentru gospo
dărirea cu grijă a materiilor prime și 
materialelor. S-au evidențiat, în mod 
deosebit, echipa de cazangii condusă de 
Petre Tălpescu, echipa de turnători con
dusă de Ion Drăgan, cea de topitori a 
lui Dionisie Balaș și altele. Strungarii 
Cristache Bădoi, 1. Prîșcoveanu, turnă
torii Gh. Dumitru, I. Cazacii, I. Tănase, 
S. Ceaușii, topitorii I. Flămînzeanu, C. 
Mușat, D. Savu, cazangiii D. Drăghici, 
V. Dohrescii, I. Bîrsari și alții au fost 
lună de lună în fruntea întrecerii socia
liste, îndeplinindu-și exemplar sarcinile 
de producție și angajamentele.

Succeselor realizate anul trecut li 
s-au adăugat cele obținute în primul 
trimestru al anului 1963 : colectivul uzi
nei a depășit planul atît la producția 
globală cit și la producția marfă, reali- 
zînd peste plan produse în valoare de 
732 000 de lei ; a fost depășită, de ase
menea, sarcina de creștere a producti
vității muncii, iar la prețul de cost s-au 
realizat aproape 1 500 000 de lei eco
nomii peste plan. Muncitorii, tehnicienii 
și inginerii uzinei întîmpină astfel ziua 
de 1 Mai cu însemnate realizări în 
muncă.

In aplauzele entuziaste ale celor pre
zenți, tovarășul lsac Martin, președin
tele Consiliului Central al Sindicatelor, 
a înmînat colectivului uzinei „Steagul 
roșu de întreprindere fruntașă" și „Di
ploma de întreprindere fruntașă" ale varășul Gh. Gheorghiu-Dej. Sutele de 

muncitori, ingineri și tehnicieni de la 
uzinele „Vulcan" și-au exprimat hotărî- 
reă ferină de a îndeplini și pe viitor, cu 
cinste, sarcinile ce le revin în opera de 
desăvîrșire a construcției socialiste în 
țara noastră.

C.C.S., felicitînd călduros pe metalur- 
giștii de aici pentru succesele obținute 
și urîndu-le noi izbînzi în întrecerea so
cialistă pentru îndeplinirea planului pe 
acest an.

In continuare, tov. Teodor Farcaș,

Mîndri a constructorilor
(Urmare din pag. I-a)

măsura

moderne

se preocupă să folosească căile și 
formele cele mai corespunzătoare 
pentru a ridica pregătirea tehnico- 
profesională a muncitorilor și teh
nicienilor, la nivelul cerințelor teh
nicii moderne. La aceste forme ne 
vom referi în cele ce urmează.

în prezent, în întreprindere func
ționează mai multe cursuri de ridi
care a calificării pe specialități. 
Spre deosebire de anii trecuți, cînd 
aceste cursuri cuprindeau munci
tori al căror nivel de pregătire pro
fesională era într-o mășură oare
care diferit, anul acesta condu
cerea întreprinderii și comitetul sin
dicatului a organizat mai bine 
cursurile. S-a stat de vorbă cu mai
ștrii și șefii de secții pentru a cu
noaște precis care sînt muncitorii 
care au nevoie să urmeze aceste 
cursuri, pe ce anume operații tre
buie să se insiste mai mult, ținîn- 
du-se seama de rezultatele lor con
crete în producție, de îmbunătă-

am avut în vedere că la filatură s-au 
înlocuit o serie de utilaje vechi cu 
altele moderne, s-au montat 10 rin
guri noi, iar cele existente au fost 
modernizate. La finisaj am urmă
rit nu numai ca muncitorii să cu
noască și să exploateze în bune con
diții utilajele de înaltă tehnici
tate de aici, ci și să-și însușească 
procesele tehnologice avansate ce 
se aplică în secție : albirea cu apă 
oxigenată, vopsirea cu noi categorii 
de coloranți pe agregatul de vop
sit continuu, procedee moderne de 
apretură a țesăturilor — neșifona- 
bilizare, fixare, satinare și al
tele. Multe lecții prezintă tocmai a- 
ceste procedee tehnologice noi care 
se extind în industria textilă.

Noi privim activitatea de califi
care și ridicare a calificării nu nu
mai din punctul de vedere al cerin
țelor imediate, ci și în perspectivă, 
în întreprindere va intra în func
țiune în acest an o nouă sală de 
războaie automate. Din vreme, am

muncitoare vor deveni în scurt timp 
filatoare destoinice.

Desigur că practica în producție 
este doar începutul formării lor ca 
muncitoare. După intrarea în pro
ducție, absolventele școlilor profe
sionale sînt încadrate în diferite 
cursuri de ridicare a calificării. Ne 
gîndim acum să găsim o formă cît 
mai adecvată de perfecționare a 
calificării absolventelor școlilor 
profesionale, care au un nivel 
de cunoștințe teoretice acumulate, 
în școală, dar au nevoie mai ales 
de o serie, de deprinderi practice.

A devenit un fapt obișnuit în între
prinderea noastră să se organizeze 
pe rînd, cu grupuri de muncitori, 
demonstrații practice la locul de 
muncă. Cu acest prilej muncitoarele 
își verifică și își îmbogățesc pro
priile cunoștințe profesionale, își 
însușesc mînuirile corecte de lucru 
la mașină, își împărtășesc unele al
tora metodele de muncă în întreți
nerea și folosirea utilajelor. Multe 
au avut de învățat muncitoarele 
care lucrează la flaiere de la tova
rășa Tudora Pomîrleanu, care în 
multe rînduri le-a explicat pe con
cret, la mașini, cum să execute co
rect operațiile de lucru. După cum, 
multe țesătoare și-au perfecționat 
metodele de muncă, insușindu-și 
cele învățate cu prilejul demonstra
țiilor practice făcute de țesătoarea 
Maria Diaconu.

Cursurile de ridicare a calificării, 
instruirea la locul de muncă și ce
lelalte forme își dovedesc eficacita
tea în producție. îmbogățindu-și 
cunoștințele teoretice și practice, 
multe muncitoare au ajuns să ob
țină o mai înaltă productivitate a 
muncii, să dea produse de bună ca
litate, să realizeze economii de ma
terii prime și materiale. Odată cu 
aceasta, ele își sporesc și cîștigu- 
rile. Numeroase muncitoare — cum 
sînt tov. Alexandrina Ciolan, Filof- 
teia Pătrașcu, Maria Mina și Maria 
Bolda — au trecut să lucreze de la 
trei la patru părți de ring. Ele 
produc acum mai mult și cîștigă 
lunar cu 150—200 lei în plus față 
de anul trecut. Țesătoare ca Tudora 
Hongu și Maria Mercan, care au 
trecut la trei, la patru războaie, cîș
tigă acum lunar cu 200—250 lei mai 
mult, în comparație cu ultimele luni 
ale anului 1962. O serie de munci
toare, ca filatoarea Vasilica Pascu, 
care au frecventat cursurile de ri
dicare a nivelului profesional, au 
fost promovate ca șefe de brigadă.

Faptul că prin ridicarea calificării 
aceste muncitoare, ca și multe alte
le din întreprinderea noastră, odată 
cu rezultatele obținute în creșterea

organizat un curs de calificare, Ia 
care participă 70 de muncitoare 
nou angajate. Predarea lecțiilor se 
face de către ingineri și tehnicieni 
cu multă experiență în producție. 
Muncitoarele care urmează acest 
curs își însușesc noțiuni despre, ca
racteristicile funcționale ale noilor 
mașini, probleme de tehnologie, cu
noștințe legate de mînuirea războa
ielor automate etc. Pe lîngă lecțiile 
teoretice, ele fac și instruirea prac
tică la războaiele de țesut, 
în același timp, am trimis o serie 
de țesătoare calificate și ajutori de 
maiștri în diferite întreprinderi din 
capitală pentru a se specializa și 
a-și însuși deservirea războaielor 
automate. Maiștrii din fabrica noa
stră și din aceste întreprinderi îi 
sprijină în perfecționarea cunoștin
țelor profesionale.

Tot în vederea ridicării calificării, 
în întreprinderea noastră se folose
ște și forma de instruire practică 
la locul de muncă. Muncitorii frun
tași ajută pe cei cu o calificare mai 
slabă să-și ridice nivelul profesional, 
să cunoască cît mai bine operațiile 
pe care le execută la mașini. Oricine 
merge la filatura noastră vede cum 
tov. Valeria Periețeanu, lucrătoare 
la ring, ajută cu multă răbdare și 
căldură muncitoarele mai tinere 
ce-i sînt repartizate în vederea ri
dicării calificării profesionale. Tot 
așa procedează și tov. Paraschiva 
Scurtu, una din „veteranele" fabri
cii noastre. însușindu-și din expe
riența și metodele de lucru ale a- 
cestor două muncitoare fruntașe, 
filatoarele Ioana Cercel, Maria 
Constantin, Eugenia Ciorbă și țesă
toarele Maria Tomescu, Elena Cora 
și Rada Deac își depășesc astăzi 
sarcinile de producție și dau fire și 
țesături de bună calitate.

Această „școlarizare practică“ se 
face și cu elevele școlilor profesio
nale. Nu ne este indiferent pe lîngă 
cine fac practică în producție aceste 
viitoare muncitoare, ci căutăm să 
le repartizăm pe lîngă muncitori cu 
nivel de calificare cît mai ridicat, 
care fac acest lucru cu milltă căl
dură și grijă, împărtășindu-le din 
experiența lor în muncă. Evi
dențiem în mod deosebit pe filatoa
rele Rada Drăghia, Emilia Ahrisă- 
voaie și Maria Rambaldi. De pe a- productivității, în îmbunătățirea ca- 
cum se poate spune că elevele lității produselor, își sporesc și cîș- 
care fac practică pe lîngă aceste figurile, a determinat și determină

în rîndul colectivelor de secții un 
țot mai mare interes pentru ridi
carea nivelului profesional, pentru 
îmbogățirea cunoștințelor tehnice.

Paralel cu calificarea și ridicarea 
calificării muncitoarelor, ne îngri
jim și de creșterea nivelului profe
sional al ajutorilor de maiștri. Doar 
ei sînt aceia care trebuie să asigure 
o exploatare și întreținere cores
punzătoare a utilajelor moderne cu 
care este dotată întreprinderea. Am 
organizat pentru aceștia cursuri de 
calificare pe meserii, la care par
ticipă. 30 de ajutori de maiștri fila
tori și 50 de ajutori de maiștri țe
sători. Tematica cursurilor cuprinde 
lecții teoretice și demonstrații prac
tice, axate în special pe cunoașterea 
noilor dispozitive automate cu care 
sînt dotate utilajele.

O preocupare deosebită manifestă 
conducerea fabricii și comitetul sin
dicatului pentru îmbogățirea cuno
ștințelor tehnice ale inginerilor și 
tehnicienilor, pentru informarea a- 
cestora cu tot ce apare nou 
domeniul industriei textile. Ei 
la dispoziție un cabinet tehnic în 
care sînt create condițiile necesare 
activității de documentare și studiu.

Cabinetul tehnic este dotat cu o 
bibliotecă înzestrată cu peste 5 000 
de volume, reviste de cultură 
tehnică generală și de specia
litate. întreprinderea este abona
tă la 67 reviste periodice romî- 
nești și străine. Activitatea cabine
tului tehnic se desfășoară pe bază 
de plan, cuprinzînd conferințe teh
nice, recenzii de cărți, consfătuiri 
tehnice pe diferite probleme ac
tuale.

întreaga activitate pentru ridi
carea calificării nu a întîrziat să dea 
roade. Colectivul întreprinderii și-a 
realizat în trimestrul I al acestui 
an toți indicatorii de plan. Planul 
la producția marfă a fost îndeplinit 
în proporție de 106,6 la sută. S-au 
produs peste plan 20,1 tone fire și 
27 000 metri țesături. Ceea ce este 
mai important este faptul că mun
citorii și tehnicienii noștri și-au de
pășit sarcina de creștere a produc
tivității muncii cu 3,3 la sută. S-a 
îmbunătățit în continuare și calita
tea produselor; au fost depășite 
procentele planificate atît la firele 
de calitatea A, cît și la țesăturile 
la calitatea „extra”. Tocmai de a- 
ceea noi vom acorda și de acum 
înainte atenție problemei ridicării 
calificării cadrelor — aceasta fiind 
o condiție esențială pentru a ne 
putea îndeplini cu succes sarcinile 
de plan.

veniți direct de la locul de muncă. 
Au fost de față și oaspeți — repre
zentanți ai Comitetului regional de 
partid Oltenia, Comitetului orășenesc 
de partid Craiova, ai Consiliului Cen
tral al. Sindicatelor și ai ministerului 
tutelar.

Fierar-betonistul Gheorghe Iordan, 
șef de echipă, „veteran" al marilor 
șantiere din Moldova, a turnat anul 
trecut aci aproape 70 000 metri cubi 
betoane. în cinstea zilei de 1 Mai e- 
chipa sa s-a angajat să termine fun
dația uneia dintre cele mai mari con
strucții ale viitorului combinat. El a 
adus vestea chiar în adunare, că an
gajamentul luat în cinstea zilei de 
1 Mai a fost îndeplinit cu 4 zile mai 
devreme.

Am stat de vorbă cu inginerul loan

Ilea, directorul general al șantierului. 
De la el am aflat cîteva cifre globale 
deosebit de semnificative despre în
trecerea constructorilor de pe șantier, 
în 1962 planul fizic de lucrări a fost 
îndeplinit în proporție de 101 la sută, 
iar productivitatea muncii a crescut 
cu 2 la sută. Toate obiectivele din 
plan au fost realizate. Pe șantier s-au 
economisit în 1962 1 286 tone ciment, 
355 000 bucăți cărămizi, aproape 3 500 
metri cubi lemn, 120 000 kg fier-be- 
ton și alte materiale în valoare de 
5 563 000 lei. Anul acesta angajamen
tele luate de constructori sînt mult 
mai mari.

Primind Steagul de fruntași pe ra
mură, constructorii craioveni s-au an
gajat — mîndri de succesele obținute 
— să fie la înălțimea sarcinilor mari 
ce le stau în față, să dea lucrări de 
calitate și la termenele planificate.

Cffotttee » Cinematografe)
în 
au

ILIE HULEA 
inglner-șef 

întreprinderea textilă „Dacia“ 
București

TEATRE : Filarmonica de stat „Geor
ge Enescu“ (Ateneul R. P. Romîne) : 
Concert simfonic. Festival Prokofiev. 
Dirijor : George Georgescu. Solist : Ion 
Voicti. — (orele 20). Teatrul de stat de 
operetă : Lăsați-mă să cînt — (orele 
19,30). Teatrul Național „I. L, Caragiale" 
(Sala Comedia) : Vizita bătrinei doamne
— (orele 15); Cercul de cretă caucazian
— (orele 19,30). (Sala Studio): Adam și 
Eva — (orele 15,30); Mașina de scris — 
(orele 19.30). Teatrul „C. I. Nottara“ 
(Sala Magheru) : Prima zi de libertate — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : Casa cu două 
intrări — (orele 10); Patru sub un acope
riș — (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (bd. Schitu Măgureanu nr. 1); 
Cezar șl Cleopatra — (orele 19,30). (Sala 
Studio — str. Alex. Sahia nr. 76) : Tache, 
Ianke șl Cadtr — (orele 19,30). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-Giulești : Romagnola
— (orele 19,30). Teatrul pentru tineret și 
copii (Sala C. Miile — Spectacolul tea
trului de stat din Bacău) : Montserrat — 
(orele 20). (Sala Libertatea) : Emil șl 
detectivii — (orele 16). Teatrul Evreiesc 
de stat ; Soacra și nora — (orele 20). 
Ansamblul de cîntece șl dansuri al 
C.C.S. : Visuri îndrăznețe — (orele 20). 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase“ (Sala 
Savoy) : Ca la revistă — (orele 20). (Sala 
din calea Victoriei 174) : Ocolul pămîn- 
tului în 30 de melodii — (orele 20). 
O.S.T.A. (Sala Palatului R. P. Romîne) : 
Concert dat de cîntărețul francez Charles 
Aznavour și formația sa de muzică 
ușoară — (orele 20). Circul de stat : 
Spectacolul primăverii — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cartagina în flă
cări — film pentru ecran panoramic : 
Patria (9; 11,30: 14; 16,30; 19; 21,15). A fost 
prietenul meu : Republica (9; 11,15; 14; 
16,30; 19; 21,15). Drumul spre chei : ru
lează la cinematografele Magheru (10; 
12; 15; 17; 19; 21), Lumina (rulează în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 
14. după-amiază 16: 18,15; 20,30), Liber
tății (16; 18,15; 20,30). Căpitanii lagunei 
albastre : rulează la cinematograful I. C. 
Frimu (10; 12; 14; 10,15; 18,30; 20,45).
Legea-i lege : Grădina Progresul (orele 
20,00). Războiul vesel: Grădina „23 August“ 
(orele 19,30). Pămîntul îngerilor ; rulează 
la cinematograful Elena Pavel (10; 12 ; 
15,15; 17,15; 19,15; 21.15). Cumpără-ți un 
balon — cinemascop : rulează la cine
matografele V. Alecsandrl (12; 14; 16), 
București (8; 11| 13; 15; 17; 19; 21), Gh.

Doja (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), V.
Roaită (9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20), Al. 
Sahia (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Miorița 
(10; 12; 15; 17; 19,15; 21,30), Ștefan cel
Mare (9; 11; 14; 16; 18,15; 20,30), G. Coșbuc 
(10; 12; 14; 16; 18; 20). Seara prietenilor 
filmului : V. Alecsandrl (orele 19). Vio
lență în piață : rulează la cinematogra
fele 1 Mai (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30),
Flacăra (16; 18,15; 20,30). Vîrsta dragostei: 
rulează la cinematograful înfrățirea în
tre popoare (16; 18; 20). Omul cu panta
loni scurți ; Central (10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). Omul amfible : rulează 
la cinematograful Libertății (10; 12; 14). 
Riul și moartea : victoria (10; 11,45; 13,30: 
15,15; 17; 19; 21), Alex. Popov (rulează în 
continuare de la orele 9,30 pînă la orele 
15, după.amiază 17; 19; 21). Festivalul
Chaplin : Munca (11; 16; 18,15; 20,30), Gră
dina „Alex. Sahia“ (orele 19,30). Program 
special pentru copii : 13 Septembrie
(orele 10). Rebelul : 13 Septembrie (11,30; 
13,45: 16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE: Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Concertul corului de 
copil al Radioteleviziunil (partea I) — 
transmisiune din studioul de concerte al 
Radioteleviziunil. 20,00 — Emisiune de 
teatru : ,,Ç'onu' Leonida față cu reac. 
țiunea" de I. L. Caraglale. 20,35 — In 
fața hărții. 20,45 — Actualitatea 
tografică. 21,30 — „Sărbătoarea 
verii". In încheiere : Buletin de

CUM E VREMEA

clnema- 
prlmă- 

ștlri.

Timpul probabil pentru zilele do 28, 29 
și 30 aprilie : In țară : vreme relativ 
rece la început, apoi în curs de încăl
zire treptată. Cerul variabil, pe alocuri 
vor cădea ploi de scurtă durată. Vînt 
moderat din sectorul nordic, cu intensi
ficări pînă la tare în sud-estul țării. 
Temperatura în scădere la început, apoi 
în creștere. Minimele vor fi cuprinse 
între 0 la 10 grade, iar maximele între 
12 la 22 grade. In nordul țării pericol 

. de brumă. In București : Vreme relativ 
rece la început apoi în curs de încăl
zire. Cerul variabil, favorabil ploii tre
cătoare, Vînt moderat din sectorul nor
dic. Temperatura în scădere la început 
apoi în creștere.
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Un erou aproape invizibil

Cei din camion sar ca dintr-un 
pat, în apa răcoroasă a lanului de 
porumb sau în mătasea foșnitoare a 
griului.

— Ne vedem diseară, spor la 
lucru I

Le-a spus tot el „spor la lucru“, 
ca și cum dînsul, Gică, harnicul și 
treazul Gică, s-ar întoarce să se cul
ce sau ar dormi pînă sub seară, sub 
camion.

Cînd au isprăvit treaba și au ridi
cat ochii din pămînt, constatînd că 
noaptea le fîlfîie pe gene, l-au vă
zut pe Gică răsărit chiar lîngă ei. 
Stătea în marginea lanului, morfo
lind în dinți un chiștoc de țigară :

— Seară bună. Haideți, mă, sus !
— Fire-ai tu 6ă fii, mă Gică, al 

naibii ești 1 Va să zică noi ne coa
cem la rădăcina porumbului, ca 
știuleții pe jăratec, iar tu zburzi ca 
un noaten cu tot vîntul Bărăganului 
în păr, oprindu-te la oricare fîntînă, 
cu bere sau cu apă rece, cum îți 
poftește inima! Va să zică noi... iar 
tu, bring, bi-biii 1 Călare cu șapte
zeci pe oră 1

Vezi tu cum le aranjezi, așa, 
între timp... .

Dar Gică știe că toate astea nu 
vin din reavoință. El știe că timpul 
e scurt, iar cum timpul e și mai 
scurt pentru cel care umblă pe jos, 
el e singurul posesor al timpului 
mobil, al timpului suplu și elastic la 
limită, al timpului încăpător, prin 
viteză. El are facultatea miraculoasă 
de a călări, fără bătături, peste trei 
dealuri într-un sfert de oră, purtînd 
în cî.rcă povara a zece căruțe tra6e 
de boi. El are darul — tot miracu
los — de a sui rîpa și coasta, fără 
să-i pese, în goana
să-și aprindă țigara la 
lăsîndu-i bidonul cu 
adus 
pădurii, 
laolaltă 
extreme < 
colțurile 
legătură, 
într-o zi, 
n-o să adune toată gospodăria în
tr-o singură boccea, luînd-o la spi
nare și dueîndu-se cu ea peste deal,

instrumente

INSTANTANEE DE LA „GRIVIȚA ROȘIE"'

iar pe 
erou cu

l-a 
toate

tăiat

căprioarei, ca 
ăl din pisc, 
apă rece 
din inima 

de a aduna

bidonul
special tocmai

El are știința
în același nod capetele 

ale gospodăriei, cum aduni 
unei basmale, în aceeași 
Și să nu te miii că, 
același Gică, chiar el,

cuminte, inteligent, 
unde trebuie, după o 
m-a umplut de fiori, 
adulmecînd cu faru- 

la o răs-
de bulevarde. Așteaptă nă- 
cu spume în zăbală, plin de 
în coloană cu alți semeni, ca 
roșu al semaforului să închi-

dă
Pe 
la 
de

Desen de P. NAZARIE

de la distanță, deși toate camioanele 
sînt la fel.

Cum la fel ? Mașinile nu sînt la 
fel, așa cum viorile nu sînt la fel 
decît într-o vitrină cu
muzicale. Camionul acesta pilotat 
de tine, deși nu-ți văd fața umbrită 
de parbriz, are toată frenezia, toată 
inocența și nervul din copită al unui 
tînăr armăsar înghesuit între mașini. 
11 urmăresc pișcat de spaimă cum 
întoaice, cum suie pe neașteptate în 
vîrful unei movile de moloz, ca să 
revină blind, 
exact la locul 
manevră care 
11 văd acum,
rile — cu nările parcă 
pîntie 
zuroe, 
avînt, 
ochiul

pleoapa, deschizînd-o din nou, 
culoarea cîmpiei și îndemnîndu-1 
drum. Dacă întîizierea e iritant 
mare, în corul de claxoane ne

chezul mașinii tale e altfel, 
distinct și inedit. Urechea îl 
alege deși privirea îl caută 
zadarnic, negăsind în coama 
nici unui camion fire de iarbă 
și scamă de ciumăfai. Și totuși 
îți vine să-l mîngîi, să-i pui 
sub „dinți“ o bucățică de za
hăr.

Nu. Mașinile, ca 
nu sînt la fel, așa 
Gică, nu ești 
din coloană, 
gara, mîinile 
soare te fac
toți Nu, tu nu ești... șofer ! Tu 
ești un tînăr călăreț, tu ești flă
căul satului, încălecat 
tezeci de cai. Și cum 
măsarii de Dobrogea, 
repii de Bărăgan, nici
nii de pustă nu erau pe 
sura ta, era noastră industrială 
a inventat parcă anume pen
tru tine autocamionul cel mai 
nou poleindu-1 cu verdele griu

lui crud și poftindu-te să-l încaleci.
— Ce faci Gică, nu mă iei și pe 

mine pînă la gospodărie?
— Cînd, tovarășe ? Sînt în campa

nie, am atîta încărcătură ; trebuie 
să duc sămînța la cîmp, trebuie să 
încarc niște piese, trebuie să mai 
pun pe deasupra niște plăci de 
azbo-ciment, trebuie să mai fac încă 
trei curse pînă ajung la gospodărie, 
iar întie timp...

— Totuși... între timpi îndrăznesc 
și eu.

— Bine. Hai sus, tovarășe 1

și viorile, 
cum tu, 

cu ceilalți 
bascul, ți-

la fel
deși
mînjite de un
să pari una cu

pe șap- 
nici ar- 
nici si- 
noate- 

mă-

ulti- 
abia

Există o categorie de oameni a- 
păruți în lumea satului odată cu co
lectivizarea, care au scăpat printre 
ochiurile largi ale năvodului repor
tericesc, avid să capteze doar som
nii și nisetrii.

într-o carte de reportaj apărută 
cu ani în urmă, Miron Radu Pa- 
raschivescu descuia orizontul ru
ral printr-o convorbire cu un că
ruțaș. Om purtat prin lume — 
adică pînă la o rază de cîfeva zeci 
de kilometri — căruțașul era un fel 
de cercetaș. un post înaintat al inte
resului sătesc față de univers, cu- 
mulînd și funcția de poștaș, și pe a- 
ceea de agenție benevolă de știri, 
și pe aceea de gazetă. Ca și pesca
rul cu undița, ca și vînătorul de pre
pelițe, căruțașul trebuia să fie bun 
de gură, om hîșit, trecut prin multe, 
capabil să ochească dintr-o sută 
pasagerul mai durduliu și să-l în
trețină cu snoave calde, cale de cî- 
teva poște. Nu conta nici calul, nici 
echipajul. Conta biciușca, musteața, 
șiretlicul, tutunul, vorba de haz. 
Fără ele înghețai în zloată sau mu
reai de urît, într-o margine de co
dru, alături de căruța oloagă. Crean
gă i-a închinat acestui tip de 
sătean o capodoperă — „Moș ~~ 
Nichifor Coțcariu“ - 
Sadoveanu, același
diferite nume și porecle 
însoțit pretutindeni, pe 
drumurile țării.

Unde a dispărut ? I-a
calea tocmai drumul de as
falt ? Sau poate că aceeași 
căruță, mutată pe roți de cau
ciuc, a devenit autocamionul 
alergînd pe noile șosele cu 
70 km pe oră ?

Da, este șoferul gospodăriei 
colective, Nică, Gică, Petrică, 
iar pe el, tocmai pe el, tova
rășul și primul nostru ghid în 
drumul spre sat, reporterul a 
uitat să-l treacă în încăpătoa- 
rea lui agendă. De ce ? Oare 
Gică nu face și el agricultură? 
Nu e și el colectivist ? Să nu 
uităm că Gică se scoală cel 
dintîi din sat, măturînd întu
nericul de pe uliți cu fa
rurile, și că tot el se culcă 
mul, stingînd aceleași fairuri,
cînd luna strălucește pe deal. Claxo
nul lui e cucurigul de metal al gos
podăriei, trîmbițînd deșteptarea și 
sunînd stingerea de cîțiva ani în- 
cheiați... Și -să nu uităm un lucru 
esențial : că Gică n-are muncă de 
sezon. El n-are iarnă, nici duminică, 
decît uneori, abia atunci cînd armă
sarii închiși în motor mai trebuie pot
coviți, ferchezuiți sau înlocuiți cu, 
alții mai tineri. Dar tot el face și a- 
ceastă muncă de potcovar mecanic, 
fiindcă la bujie și radiator nu știe 
nimeni să umble ca el.

Toamna se întîlnește în boțul ma
șinii lui cu primăvara. Abia a strîns 
de pe cîmp ultimele movile de cu
curuz, abia are timp să îmbuce în 
grabă ceva, și fuge să aducă îngră
șăminte chimice, fuge să schimbe 
sămînța, fuge să aducă material să- 
ditor, fuge să ia cărămizi și scîn- 
duri, fuge £ă ducă marfă, fuge cu 
plinul, fuge cu preaplinul, fuge, fuge 
mereu...

Fuge el ? Fuge mașina !...
Ușor de zis. Cînd claxonul a ne

chezat la poartă, badea Stan și nei
că Tudor încă dormeau. Au încăle
cat pe orbește stinghia mașinii și, 
pînă la cîmp, au mai găsit răgazul 
să se mintă cu niște somn. Gică era 
treaz. Ocolea abil gropile, bolova
nii, bălțile, să nu-i trezească pe cei 
din camion, ca o mamă grijulie care 
poartă albia cu pruncul.

— Hai, mă, bună dimineața 1

Dar Gică tace, nu zice nimic, 
în vreme ce ăi din camion dorm 
buștenii, bodogănind prin somn, 
mereu treaz, dar cu ochii roșiți 
arșiță și de trezie, ocolește gropile, 
mîngîie grijuliu bolovanii, evită băl
țile, dornic — dacă s-ar putea — să 
ducă mașina plutit, ca pe un așter
nut cu pui de-o zi, pînă la așternu
tul răcoros al căminului. Gică nu 
doarme, fiindcă după ce i-o duce 
acasă, între timp...

Acest „între timp" i se potrivește 
numai lui, toată gospodăria știe că 
a fost inventat anume pentru el, 
deși nu se știe bine cînd. Nu poți 
să-i ceri cuiva ca în vreme ce al- 
toiește un puiet de cais să care și 
patruzeci de saci cu ciment pînă la 
șantierul căminului cultural. Nu poți 
să-i ceri ciobanului să tundă oaia și 
în același timp să cînte din fluier. 
Nu poți cere nimănui să fie și ici, și 
colea, și pretutindeni, dar necondi
ționat ?! cu promptitudine de crono
metru, fiindcă altfel sînt o groază de 
„timpi motți“ și „stă pe loc gospo
dăria". Nu i-o poți 
Gică.

— Gică, du-te cu 
deal, iar între timp 
burile alea de plastic 
rie...

— Cînd, tovarășe 
(întrebăm noi, fiindcă 
dată nu întreabă. Și fiindcă preșe
dintele sau brigadierul presupun 
întrebarea, tot ei adaugă) :

iar 
ca 
el, 
de

cine știe unde, la vreun schimb de 
experiență. Căci el vede toate, pe 

, unde trece, peste tot trage cu coada 
î ochiului, bată-1 vina 1 Cînd ? „între 
, timp"....

„între timp“ a maf avut și o pană 
la moto.r — se înfîmplă—„între timp“ 
a pleznit și o anvelopă, „între timp" 
a trebuit să facă și plinul și, cum 
„stătea“, și-a găsit timpul să-și 

• bage nasul și la motorul altuia un 
ageamiu care abia ieri a schimbat 

. biciul pentru volan.
Cînd ? „între timp"...
Gică, nu te supăra că-ți spun pe 

nume, dar țu ești parte din conștiin
ța dinamică a satului, tu știi să 
porți în lumina 
cucurigul vesel

■ tău claxon parcă însăși setea 
mișcare și afirmare a țărînei 
zuind la strălucirea de metal.

Te-am văzut în Capitală, la poar
ta unei uzine sau în forfota multico
loră a unei piețe. Te-am recunoscut

PAUL ANGHEL

lui

la 
tu-

puieții ăștia 
vezi, adu și 

la grădină-

președinte ? 
Gică nicio-

O „lecție“ practică la cercul de balet de la Casa' de cultură a 
raionului „16 Februarie" din Capitală.

(Foto : Agerpres)

farurilor tale și. în 
al împintenatului 

de 
nă-

mă gîn- 
Costică 

Săndoiu 
Ghemal

P.S. Scriind aceste rînduii 
dese la Gică Stoian și Ta 
Pancu de la Oltina, la Nicu 
de la Grădiștea-Olteț, la
Abduraim, de la Negru Vodă și la 
mulți dintre șoferii colectiviști cu 
care mă simț tovarăș de viteză și 
de campanie.

JOHN MORRISON

(Htatta

Studioul
artiștilor amatori 

din Lipova
„Brigada artistică de agitație — forme 

și mijloace de prezentare a programe
lor sale“ — iată titlul referatului prezen
tat de curînd în cadrul studioului artis
tului amator care își desfășoară activi
tatea la casa raională de cultură din Li- 
pova. Studioul coordonează activitatea 
formațiilor artistice de amatori din ra
ion, organizează discuții pe marginea 
unor programe ale acestora, schimburi 
de experiență. Pentru a ajuta pe artiștii 
amatori în redarea cît mai veridică a 
realității satului colectivizat, au fost ana
lizate recent textele brigăzilor artistice 
de agitație din Miniș, Păuliș și Birchiș.

Simpozion : „Viața 
în univers"

In sala mică a Palatului R. P. 
Romîne a avut, loc vineri după- 
amiază un simpozion intitulat : 
„Viața în univers". La acest sim
pozion prezidat de acad. Gheor
ghe Demetrescu, directorul Observa
torului astronomic din București al 
Academiei R. P. Romîne, au luat cu- 
vîntul Constantin Drîmhă, membru 
corespondent al Academiei R. P. Ro
mîne, și acad. Eugen Macovschi, di-

1(L à Utl L&lît.

Scriitorul australian John Morrison s-a. născut în Anglia, in 1904. Lavîrsta 
de 19 ani, împins de mizerie, imigrează în Australia, unde este, pe rînd, 
docher, grădinar, muncitor de fabrică, muncitor agricol, apoi din nou mun
citor în port. In tot acest răstimp, Morrison scrie despre viața 
grea a tovarășilor săi de muncă. Prima sa culegere de povestiri, „Marinarii 
aparțin vapoarelor", apare în 1947. De atunci Morrison a mai publicat două 
romane și numeroase culegeri de povestiri inspirate în special din viața do
cherilor. Morrison — scriitorul docher — este considerat astăzi ca unul din
tre reprezentanții de seamă ai literaturii progresiste australiene, iar poves
tirile sale au fost traduse în numeroase țări. Cititorilor din țara noastră, John 
Morrison le este cunoscut prin culegerea de schițe „Profetul din Pandaloop", 
apărută în colecția „Meridiane".

Publicăm mai jos un fragment din povestirea „Urarea de bun sosit", 
dintr-un volum aflat sub tipar la Editura pentru literatură universală.

s

„Viile de Nice“ a fost unul dintre 
primele vapoare cu imigranți care au 
acostat pe meleagurile noastre, după 
război. A ancorat în punctul Sud 28, 
într-o dimineață însorită din februarie 
1947, gafa-gafa să plesnească parcă de 
încărcat ce era. Nu știu prea sigur ce 
neam de imigranți aducea, dar în nici 
un caz nu erau italieni, pentru că imi
grările din Italia nu începuseră încă pe 
atunci. Aș spune mai curînd că erau 
maltezi, amestecați cu ceva greci și 
libanezi. Dar pentru noi, docherii care 
așteptam la dană, erau cu toții doar 
niște „dago“ i).

Vorbe pline de venin 
circule din gură în gură, 
cheiului, unde așteptam 
punem pe treabă.

— Iar ne vin pe cap !
— Numai ce s-a terminat cu bles^ 

tematul ăsta de război și uite-i iar I
— Clinii ăștia de dago !
Ici colo, cîte unul mai 

fre noi, încerca să pună 
vocărilor ; dar atunci cînd 
un sentiment de masă, 
potoleșF atîta timp 
cu argumente foarte 
astă dată era vorba 
de masă. îl vedeai
pe chipurile docherilor, așa cum stă
teau acolo grămadă, urmărind mane
vrele de acostare a vasului.

Nu de războ' își aminteau ei ; cu 
toții se gîndeau numai la criză. Există 
printre noi o convingere că imigrația 
constituie cauza directă a șomajului, 
idee hrănită cu multă grijă de către

începură să 
de-a lungul 
gafa să ne

știutor din- 
stavilă pro- 
e vorba de 

nu-i chip să-l
cît nu poți veni 
concrete Or, de 
de un sentiment 
zugrăvit limped

< 1) Termen generic care desemnează 
americanii de origine latină.

Acuarele de HENRI CATARG!

rectorul Institutului de Biochimie al 
Academiei R. P. Romîne.
Pregătiri pentru carnavalul

tineretului

Formațiile artistice de amatori ale 
casei de cultură a tineretului din 
raionul „Grivița Roșie" pregătesc un 
program artistic pentru carnavalul 
tineretului care va avea loc în seara 
zilei de 1 Mai. Brigada artistică de 
agitație va prezenta un program in
spirat din viața și realizările tineri-

lor din raion, grupul folcloric și so
liștii vor interpreta cîntece noi. Re
citatorii pregătesc un moment poe
tic cuprinzînd versuri închinate ti-, 

_ nereții. Programul Carnavalului mai 
cuprinde diferite concursuri distrac
tive.

Recital de versuri
Ieri a avut loc la clubul Uzinelor 

„Grivița Roșie" o după-amiază de 
poezii închinate zilei de 1 Mai, orga
nizată de colectivul bibliotecii și 
cercul literar .„Vladimir Maiakovski",

de ce

o parte ca să ne facă loc 
ș; cum se mai uitau la noi 
ne croiam drum printre ei. 

pe care-i ve-

adevărafii vinovafi, ori de cîte ori au 
interesul să o facă.

Tare ostili și neprimitori cred că le 
păream noilor sosiți I

O delegație alcătuită din reprezen
tanți ai autorităfilor din port și ai ofi
ciului de imigrare se pregătea să urce 
pe vas pentru a le declara străinilor 
cît de îneînfați eram cu tofii să-i pri
mim, ce extraordinară nevoie de popu
lație suplimentară avea Australia și cît 
de nerăbdători eram tofi să-i ajutăm 
să se stabilească în minunata lume 
nouă !

Dar cei de pe vas își și formaseră o 
părere. Nu-i poți prosti pe oameni 
chiar atît de ușor.

Am văzut sute de vase infrînd în 
portul Melbourne, dar priveliștea aces
tuia de acum îmi dădea o senzație 
ciudată. Toată mulțimea aceea de fefe 
încordate care se îngrămădeau 
lungul parapetului, de la pupă 
la provă, și nici o urare de bun 
nici o mînă ridicată în chip de 
nici un zîmbet.

Fără îndoială că ei atribuiau această 
răceală urmărilor războiului, care mai 
mocneau încă, totuși simfeau că unde
va, ceva nu era în regulă. înțelegeau 
că sosirea lor ne supăra și ne pîndeau 
cum îi pîndeam și noi, cu aceleași pri
viri încărcate de neîncredere, bănuia
lă, gînduri amare.

Vasul trase la dană ;
pasarelă și ne risipirăm de-a lungul 
punfii ticsite de bărbați, femei și copii 
care vociferau și gesticulau. Și erau 
la copii, o puzderie I

Era interesant, ba aș putea spune, 
chiar măgulitor, să-i fi văzut cum se

vaporului, de parc-ar fi o haită 
tei hămesifi.

—■' 'Le e poftă de înghefata ?
— Pe semne. Vînzătorul se 

pe chei în sus și-n jos și sună 
pofel de parcă stă să-și dea sufletul, 
dar nu se apropie nici dracu de el. Eu 
cred că dacă-’ scuturi pe nenorociții 
ăștia pe fafă și pe dos, nu găsești la 
ei nici cît să cumperi un cornet... Clar
rie privește spre doi încărcători, ridică 
mîinile ș> face un semn din degete : 
în regulă, dafi-i drumu...

încărcătura se depărtează. Clarrie ne 
dă vești noi :

— Să vă spun una, băieți...
Toate privirile se înaltă spre el ; are 

un ton hazos care ne dă de înfeles că 
Urmează ceva nostim.

— Plug Baxter cumpără o înghețată 
unui copil.

— Pe dracu I
— S-a găsit tocmai Zgîrie-Brînză I
— Of1 fost o mostră gratuită.
TI cunoșteam cu toții pe Plug. Avea 

reputafia de a fi cel mai zgîrcit dintre 
docheri.

— A naibii treabă 1
Clarrie întoarce capul spre pasarelă. 

Fa)a lui trădează întîi o atenfie încor
dată, apoi îngrijorare. Pe urmă ochii 
încep să-i sclipească jucăuși, buzele să 
se frămînte. Deodată izbucnește în- 
tr-un hohot clocotitor de rîs ; își ples
nește coapsele cu palmele, și se face 
nevăzut pe punte.

După un minut Se întoarce, urmat de 
un murmur înăbușit de voci.

Fir-ar să fie de drăcovenie ! Me- 
să-l vede(i pe Plug. Copilul i-a 
în față în capul pasarelei și Plug 
o mutră tare 
se holbează

lătură, mișcarea mîinilor noastre în- 
dreptîndu-se spre buzunare.

— E-n. regulă... Confribuifi și voi. 
Aud vorbindu-se că vor să facă o cheiă 
și să-l trimită pe vînzător să mai aducă 
un transpor* de înghețată. N-are decîl 
o sinqură ladă și sînt 500 de copii pe 
vas, îmi. pun capul că multi dintre ei 
n-au pus în viata lor gura pe' înghe
țată. în regulă... să vă strîngefi pe 
punte. în centru...

Deodată murmurul de voci se înte
țește, se deslușesc izbucniri de mînie. 
Ne oprim din lucru, încercăm să tra
gem cu urechea și ne privim mira(i 
unul pe celălalt. S-a iscat un scandal...

Toți ca unui ne îmbulzim la scară, 
Cine poate fi doar „gata să urce“, a- 
tunci cînd e vorba de un scandal ? 
Și așa pierdusem, destul din toate cîfe 
se întîmplaseră în dimineața asta.

Eu am ajuns primul sus. Tofi pasa
gerii se îngrămădiseră la parapet, ast
fel încît’ am o priveliște asupra între
gii punfi, de la pupă pînă la provă, 
în fafa mea, la parapet, un grup com
pact de călcîie înălțate, spinări aple
cate și coate care se îmbrîncesc ; 
care încearcă să prindă cîte ceva 
ce se petrece pe chei.

— Ce s-a întîmplat ? îl întreb 
Clarrie.

— Ticălosul ăsta de Voss... — Voss 
era supraveghetorul postului pentru 
lucrările de descărcare. — Vrea să o. 
prească povestea cu înghețatele. Zice 
că încetinim ritmul descărcatului și că 
blocăm pasarela Cîțiva băieți amenin
ță că oprim munca dacă el oprește în
ghețata. la auzi-l pe Martin 1

Nici nu era greu să-l auzi pe Martin, 
delegatul nostru sindical. Jos pe chei, 
chiar în dreptul nostru, Martin și Voss 
își spuneau cîfeva de la obraz, încon
jurați de o liotă de oameni furioși.

— Vaporul ăsta trebuie să ridice an
cora la ora 3, — spuse Voss, Am și 
comandat remorcherul...

— Foarte bine, foarte bine... la 3 va 
fi gata de plecare. Ce te neliniștește ?

Voss arătă cu mîna către vaporul pe 
care încetase orice activitate.

— Ce mă neliniștește? Dumnezeule 
mare, ia uită-fe ce se înfîmplă acolo !

— Cine a oprit treaba ?
— Blestematul ăsta de vînzător de 

înghețată.
— Ba nu, domnule, dumneata ești 

cel care ai opri*.o. Descărcatul mergea 
foarte bine.

Un murmur de aprobare îi însoți cu
vintele.

la ascultăjmă, domnule delegat...

dădeau la 
de trecere 
în timp ce 
Eram primi' australieni 
deau de aproape. Nu ne adresară nici 
un cuvînt, dar din zîmbetele lor pline 
de sfială și din graba de a ne face 
loc, ghicea: grija, destùl de mișcătoare, 
de a ne t' pe plac și teama de a nu 
însemna o povară pentru noi. Copiii 
se agățară de fustele mamelor, înce
pură să-și sugă degetele și căscară la 
noi niște ochi 
mire.

Muncitori și 
imediat seama 
sa lor spontaneitate ; după hainele și 
mai ales după gătelile ieftine ale celor 
care debarcau ; după maldărul de va
lize roase și de tinichele care zăceau 
lîngă pasarelă. Un convoi de amărîți 
care porniseră, asemeni triburilor din 
vechime, către meleaguri noi. Goana 
după pîine I Iar noi, cu mînecile su
flecate și cu cîrlige afîrnînd la cingă
toare, treceam pe lîngă ei, plini de o 
distantă superioritate. Nici un semn 
frățesc...

Pînă cînd sosi vînzătorul 
fată...

în clipa aceea descărcăm 
puntea a doua, iar Clarrie, 
pei noastre, ne finea în eurent cu tot 
ce se înfîmplă pe chei. Clarrie face 
parte dintre ace' neprețuifi șefi de e- 
chipă care, pentru a-și înveseli tova
rășii din cală, comentează fără între
rupere tot ce se petrece pe covertă 
și pe chei. Are un robust simț al umo
rului, o voce tunătoare care se face 
auzită peste zgomotul a două maca
rale în acțiune și o dîrzenie de neîn
duplecat în ce privește drepturile sale 
profesionale, ceea ce-i ține la distanță 
pe supraveghetorii care-și vîră nasul 
peste tot.

— Hei, voi de jos, tună el, vrea ca
reva o înghețată ?

Nu, nimeni nu voia înghețată. Dar 
după cîteva clipe se porn: iar. 
mentu! acela mă aflam în careu 
am ridicat capul l-am văzut pe 

urcarăm pe sprijinit de marginea trapei, cu

plini de încîntare și ui-

lor ! îți dădeai 
după gălăgioa-

de înghe-

de zor pe 
șeful echi-

fie-
din

pe

de-a 
pînă 
sosit, 
salut,

sfingherifă. Toată lu- 
la el. A împins în- 

copilului, de parc-ar 
veninos și acuma o

o întreagă mișcare, cînd 
(incului ăluia înghefata. 

porni' cu toții. Jumătate 
de docheri de pe chei

în mo
și cînd 
Clarrie 
brațele 

întinse, băfînd tactul cu mîinile, ca 
dirijor de orchestră.

— Fir-ar să fie, Sam, ar trebui 
fii aici în locul meu și să-l vezi

un

rifă 
ieșit 
face 
mea
ghețafa în mîna 
fi fost un șarpe 
tulește la debarcader. Toți ar vrea par
că să-și încerce norocul cu el, A in
trat în docuri pasă-mi-te ca să-și verse 
necazul... în regulă Bluey, cîntărește-o I 
Plug a stîrnit 
i-a cumpărat 
Acuma s-au 
din echipele
aleargă în sus și-n jos pe pasarelă cu 
înghețate în mînă. Drăcovenia aia de 
cărucior cu înghețată nici nu se mai 
vede de afîta îmbulzeală...

Mă uit la cei cinci tovarăși ai mei : 
fetele li s-au luminat de zîmbet. îmi 
simt gîtlejul sugrumat de emofie. Joe 
Smailes ne-o ia înainte cu o frîntură 
de secundă, mie și lui Marly Lynch :

— Voi ce părere ave(i ? Mie-mi vine 
să intru și eu în horă.

Clarrie a prins, dintr-o singură cău- (Continuare în pag. IV-a)
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O privire în lumea 
particolelor elementare
Una dintre problemele mari și pa

sionante ale științei este descifrarea 
structurii intime a materiei. „Cheia“ 
problemei părea s-o ofere razele 
cosmice. Provenind din depărtările 
Universului, ele pătrund în atmos
fera noastră, lovind cu putere uriașă 
nucleele atomilor întîlniți în cale. 
Ciocnirea face să se destrame for
țele care țin strîns unite parti- 
colele ce alcătuiesc nucleul, iar a- 
cestea se răspîndesc în mediul în
conjurător. Fizicienii nu pot sur
prinde însă totdeauna aceste „mi- 
croprocese“. Se impune deci repro
ducerea lor în condițiile de pe Pă- 
mînt, adică crearea artificială de 
raze cosmice, pentru ca acțiunea și 
efectele lor să poată fi dirijate și 
studiate în amănunt. între oamenii 
de știință care au adus o contribu
ție deosebită la dezvoltarea cercetă
rilor teoretice și experimentale în 
acest domeniu se numără academi
cianul V. I. Veksler, savant sovietic 
cu renume mondial, care este de 
cîteva zile oaspete al Institutului de 
fizică atomică din București. Savan
tul a fost distins cu premiul Lenin 
pentru contribuția la realizarea sin- 
crofazotronului de 10 miliarde elec- 
tron-volți de la Dubna ; el a desco
perit principiul autofazării care stă 
la baza construcției acceleratoarelor 
mari.

Academicianul VekBler, un om de 
statură mijlocie, cu trăsături ener
gice ale feței, ne primește cu multă 
amabilitate. — Ce ne-ațl putea relata, 
ne adresăm cunoscutului om de ști
ință, despre cercetările actuale ale 
fizicienilor sovietici și îndeosebi ale 
dv. în domeniul descifrării structurii 
materiei, al studierii particolelor e- 
lementare ?

— In țara noastră, ne răspunde 
savantul, plimbîndu-se cu pași mari 
prin cameră, se desfășoară, în nu
meroase institute de cercetări, lucrări 
în cele mai diferite domenii ale fi
zicii nucleare. Un rol important re
vine Institutului unificat de cercetări 
nucleare de la Dubna, în cadrul că
ruia își reunesc eforturile oameni de 
știință din țările socialiste. In labo
ratorul de energii înalte, bunăoară, 
colectivul pe care îl conduc se ocu
pă în prezent cu fizica mezonilor, a- 
dlcă cu studierea acelor particole 
care au o viață foarte scurtă; ele iau 
naștere în reacții nucleare, la bom
bardarea nucleului atomic cu par
ticole de energii înalte. Mezonii pre
zintă încă multe enigme, deocam
dată știința a reușit să identifice 
mezoni-miu, mezoni-pi, mezoni-k. în 
laboratorul de la Dubna al profeso
rului V. P. Djelepov s-au făcut anul 
trecut unele descoperiri interesante : 
captarea mezonilor-miu de către 
nucleele atomilor sau dezintegrarea 
mezonilor-pi într-un neutrino și un 
electron. Acest tip de dezintegrare 
fusese prevăzut pe cale teoretică, 
dar a putut fi descoperit abia recent, 
printre milioane de dezintegrări 
obișnuite.

în laboratorul nostru de energii 
înalte se studiază, de asemenea, 
fenomenul de „rezonanță“, adică 
faptul că în momentul apariției lor 
cîteva dintre particole se nasc în 
grupe, ca și cum ar fi o singură par- 
ticolă. în centrul atenției se află re
zonanța unor particole care prezin
tă o comportare neobișnuită, cum 
ar fi mezonii-k. Cercetătorii noștri au 
descoperit că în momentul apariției 
lor. aceste particole se lipesc unele 
de altele formînd grupe de două-trei, 
apoi se descompun. Tot în acest 
laborator, doi tineri fizicieni, V. Svi
ridov și V. Nikitin, au pus la punct 
o metodă nouă, foarte sensibilă, pen
tru studierea împrăștierii protonilor la 
unghiuri mici, cînd atomii sînt bom
bardați cu protoni dispunînd de e- 
nergii de 6—10 miliarde electron- 
volți. Este pentru prima dată cînd 
omul de știință pătrunde în domeniul 
unor unghiuri atît de mici. Aceste 
cercetări ne-au permis să obținem 
date noi despre interacțiunea unor 
particole, despre forțele nucleare 
care acționează la energii înalte. 
Altă lucrare științifică originală, de 
asemenea recentă, se referă la par- 
ticolele numite mezoni-eta. Ele apar

CONVORBIRE CU ACADEMICIANUL
V. I. VEKSLER

la bombardarea nucleului cu ener
gii foarte mari și au o existență ex
trem de scurtă, descomnunîndu-se 
în fotoni, adică în particole de lumi
nă. Studierea lor deschide calea 
spre o cunoaștere mai profundă a 
naturii forțelor nucleare. Cu însufle
țire, ne vorbește acad. Veksler des
pre aceste cercetări. Se simte pa
siunea sa pentru știința căreia și-a 
consacrat viața.

în desfășurarea acestor lucrări, 
continuă el, un important mijloc 
de cercetare îl constituie camera 
cu bule, instalație care permite 
fotografierea urmelor particolelor și 
studierea interacțiunii lor. Mijloace
le electronice modeme ne îngăduie 
să creăm și să urmărim chiar și jer
be ©lectrono-fotonice. Terminarea 
lucrărilor la noul accelerator, în 
curs de construcție la Serpuhovo, lin
gă Moscova, care va imprima parti
colelor energii de 70 miliarde elec- 
tron-volți, va da un nou șl putemio 
impuls cercetărilor. Acest acce
lerator va fi de șapte ori mal 
puternic decît marele sincrofa- 
zotron de la Dubna, deși greutatea 
lui totală va fi mult mai mică. Cred 
că cititorii „Scînteii“ vor fi intere
sați să afle un „amănunt“ : raza 
Inelului magnetic al noului accelera
tor va fi de 200 metri, față de 28 
metri cît este raza celui de la 
Dubna.

Il rugăm pe acad. Veksler să ne 
vorbească despre colaborarea oa
menilor de știință în cadrul Insti
tutului unificat de cercetări nucleare.

— Colaborarea între oamenii de 
știință, ne spune oaspetele, este 
rodnică. Cercetătorii din R. P. Ro- 
mînă, de pildă, participă la mul
te lucrări. Lucrez și eu împreună 
cu dînșii. Un grup din care a făcut 
parte și cercetătorul romîn Alexan
dru Mihul a descoperit o particolă 
nouă, denumită hiperonul anti-sig- 
ma-minus. Oamenii de știință romîni 
aduc o contribuție importantă la 
efectuarea cercetărilor la camera cu 
bule, participă la cercetările privind 
mezonii-eta, iar în ultimul timp la pu
nerea în funcțiune a unui separator 
de particole.

In laboratorul nostru se montează 
trei asemenea separatoare compli
cate și voluminoase, dar capabile 
să despartă particolele unei© de al
tele, dînd naștere unor fascicule de 
particole pure. Particolele trec prin 
canalul separatorului lung de 40—50 
m, iar cîmpuri electrice cu o tensiu
ne foairte mare, de 400 000 volți, și 
menținute cu mare precizie, deter
mină particolele ușoare să devieze 
mai mult, cele grele mai puțin, se- 
parîndu-le în acest fel. Se constru
iesc trei separatoare — pentru me
zoni-k și antiprotoni — avînd energii 
de 3—5 miliarde electron-volți.

Ziarul „Pravda“ — e chiar pe masă 
— relatează despre recenta acordare 
a premiului Lenin lui B. Pontecorvo, 
membru corespondent al Academiei 
de Științe a U.R.S.S. și sugerează o 
nouă întrebare. Acest om de știință 
originar din Italia lucrează de mai 
mulți ani în U.R.S.S.

B. Pontecorvo, ne povestește acad. 
Veksler, a fost distins cu premiul Le
nin pentru importantele sale lucrări 
experimentale și teoretice în legătu

ri

Academicianul Vladimir Veksler, 
laureat al Premiului Lenin, directo
rul laboratorului de energii înalte al 
Institutului unificat de cercetări nu
cleare de la Dubna, care se află în 
țara noastră, a fost cîteva zile oaspe
tele cercetătorilor Institutului de fi
zică atomică. Aici, academicianul so
vietic a vizitat laboratoarele de e- 
nergii înalte, de fizică teoretică, de 
mașini electronice de calcul, reacto
rul atomic, betatronul, ciclotronul

ră cu particolele care poartă numele 
de' neutrino, cît și pentru cercetările 
în domeniul interacțiunilor slabe ale 
unor particole. Neutrino se formează 
la dezintegrări radioactive și în ra
zele cosmice. Această particolă dis
pune de o uriașă putere de pătrun
dere și trece foarte ușor, fără a fi 
absorbită, prin substanțe dense. Pu
terea ei de pătrundere este atît de 
mare, încît dacă întreg spațiul din
tre Pămînt și Lună ar fi „umplut“ cu 
fontă, particola neutrino ar reuși să 
străbată acest drum. Tehnica expe
rimentală care a dus la demonstra
rea existenței particolei neutrino a 
fost elaborată de B. Pontecorvo. îm
preună cu alt savant sovietic, M. 
Markov, el a indicat posibilitatea 
existenței a două tipuri de neutrino. 
Pontecorvo, de asemenea, a fost pri
mul caie a propus experiența cu aju
torul căreia s-a observat procesul 
captării de neutrino de către nucleele 
atomilor. De altfel ideile lui Pontecor. 
vo au găsit răsunet și în S.U.Ä., fiind 
verificate experimental și de către fi
zicienii americani. Trebuie spus că Iu. 
crările de astrofizică ale lui care se 
referă la rolul important al partico- 
lei neutrino în evoluția sistemelor 
stelare sînt de mare însemnătate 
pentru progresul cosmologiei. Soa
rele, bunăoară, ca și alte stele in
candescente, emite o cantitate uria
șă de neutrino care se răspîndește 
în spațiu. Se nasc astfel probleme 
noi cu privire la interacțiunea lor cu 
materia, la rolul lor în balanța ener
getică a Cosmosului. Iată întrebări 
care preocupă astăzi pe oamenii de 
știință.

Nu putem rămîne însă prea multă 
vreme în această lume captivantă 
a particolelor elementare, aflate în 
continuă mișcare, dezvoltare, trans
formare. Deși timpul dedicat convor
birii s-a scurs de mult, acad. Veksler 
ține să adauge cîteva cuvinte despre 
țara noastră pe care o vizitează 
pentru prima dată. Oaspetele ue 
vorbește despre impresia plăcută pe 
care i-a făcut-o Capitala ță-rii 
noastre, despre Institutul de fi
zică atomică cu laboratoarele și ate
lierele sale moderne, în care lucră
rile se desfășoară la un nivel știin
țific și tehnic înalt. Cu oamenii de 
știință din conducerea institutului, ca 
șl cu tinerii cercetători a avut un 
interesant schimb de păreri în legă
tură cu unele aspecte noi ale muncii 
de cercetare în domeniul fizicii nu
cleare.' în ce privește construcția u- 
nor piese de aparate, subliniază oas
petele nostru, specialiștii romîni au 
găsit soluții originale și moderne.

— M-am întîln-it și am discutat de 
multe ori cu oamenii de știință ro
mîni, care aduc o contribuție valo
roasă la dezvoltarea cercetărilor în 
acest important și modem domeniu 
al științei, spune acad. Veksler în 
încheiere. Dar ceea ce trebuie deo
potrivă apreciat este efortul pe care 
îl depun, alături de oamenii de știin
ță din celelalte țări socialiste, pentru 
folosirea uriașei energii a atomului 
spre binele omenirii. Éxprimînd poli
tica de pace a statului romîn, colegii 
din Romînia au făcut, la conferința 
pentru interzicerea armelor atomice 
de la Geneva și la diferitele întîlniri 
internaționale, propuneri construc
tive și realiste pentru ca marile des
coperiri ale gîndirii umane, inclusiv 
cele din domeniul energiei atomice, 
să contribuie la întărirea păcii între 
popoare. Acestui țel nobil îi consa- 
crăm eforturile și luptăm împreună 
pentru atingerea lui.

GHEORGHE BARBU
.*

și alte sectoare de cercetare. Sa
vantul sovietic a făcut o comuni
care științifică privind tendințele 
de dezvoltare ale fizicii energiilor 
înalte și a avut un schimb de pă
reri cu cercetătorii romîni cu pri
vire la dezvoltarea acceleratorilor 
de mari energii. Vineri dimineața, a- 
cademicianul Vladimir Veksler a fă
cut o vizită la Academia R.P. Romîne, 
unde a fost primit de acad. Ilie 
Murgulescu, președintele Academiei.

Ciclu de conferințe 

zzPe urmele marilor 
descoperiri geogralicez/

Noul ciclu de conferințe, cu titlul de 
mai sus, s-a deschis vineri după- 
amiază în Capitală sub auspiciile Con
siliului pentru răspîndirea cunoștințelor 
cultural-științifice din cadrul Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă, în 
colaborare cu Institutul de geologie — 
geografie al Academiei R. P. Romîne.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de Alexandru Roșu, secretar științific al 
acestui institut. Prima conferință din 
cadrul celor 13 ce vor avea loc în ca
drul acestui ciclu, intitulată „Cu naviga
torii antici de-a lungul coastelor vechi
lor continente” a fost prezentată de 
lector univ. Ion Roșea, decan al Facul
tății de geografie a Institutului peda
gogic de 3 ani.

(Agerpres)

Institutul de geologis-geografie 
al Academiei R. P .Romîne. Cer
cetătoarea Zenovia Gafencu de- 
terminînd greutatea unor mine- 
raie separate dinir-o probă cu
leasă pe teren,

(Foto ; Agerpres)

êùwmatôyM/id în71“ la Paris„Primăvara
Teatrul „Gérard Philipe” din Saint 

Denis prezintă cu începere de la 26 
aprilie piesa lui Arthur Adamov 
„Printemps 71” (Primăvara 71). Piesa 
a mai fost jucată la Londra și Bratis
lava. Subiectul piesei se inspiră din 
epopeea Comunei din Paris, din lup-

tele desfășurate în cele trei luni ale 
existenței sale. Pe scenă apar figuri 
de luptători ca Vallès, Vuillaume, 
Blanqui.

Piesa este pusă în scenă de Claude 
Martin, iar muzica este compusă de 
Jean Wiener.

Trecerea Ebrului de către o unitate a armatei republicane spa
niole — scenă din filmul „A muri la Madrid“ care rulează în prezent 
pe ecranele cinematografelor din Franța. Pe baza unor documente 
inedite, găsite în arhivele a numeroașe țări (mai ales în Franța, 
U.R.S.S. și S.U.A.), regizorul Federic Rossif a realizat un emoționant 
film evocînd lupta eroică a poporului spaniol împotriva fascismului.

întinderea, bogăția și viafa intensă a 
vechiului oraș.

Astăzi chiar pe drumul princi
pal al comunei putem vedea un 
mic muzeu în care s-au strîns va

Julio Garcia Espinosa, 
vicepreședintele Institu
tului de artă și al indus
triei cinematografiei din 
Havana, a acordat un 
interviu ziarului „l’Hu- 
manité“ în legătură cu 
tînăra cinematografie 
cubaneză. El a spus în
tre altele : „înainte de 
revoluție, cinematograful 
cuban era practic inexis
tent. Cele cîteva filme 
turnate în colaborare cu 
Mexicul și Statele Unite 
și sub conducerea aces
tora urmăreau doar sco
puri comerciale. Noi nu 
aveam nici studiouri, 
nici laboratoare, nici 
tehnicieni. Nu turnam 
decît jurnale de actua
lități, pentru firme 
străine. După revoluție 
am avut doar 30 de 
tehnicieni și opera
tori care participaseră 
mai mult sau mai puțin 
la filmele amintite. As
tăzi, avem 600 de tehni
cieni care lucrează tot 
anul. Intenția noastră

este de a realiza vreo 
opt filme de lung me
traj pe an.

Institutul nostru nu 
există decît din 1959, și 
abia la sfîrșitul anului 
următor a început să 
funcționeze în mod 
eficace. în prezent, o 
primă etapă este reali
zată și noi am pus ba
zele unei adevărate in
dustrii cinematografice. 
1963 este, în Cuba, anul 
Organizării. Acest lucru 
este valabil și pentru ci
nematografie.

Guttierez Alea este 
unul din cei mai buni 
cineaști cubanezi. La 
viitorul Festival de la 
Moscova va fi prezen
tat ultimul său film „12 
scaune“. Subiectul este 
inspirat din cunoscutul 
roman cu același nume, 
transpus în mediul Cu
ban.

în prezent, poporul 
merge mai deș la cine
ma decît înainte. Nu
mărul sălilor de cine
ma este încă insuficient,

față 
de 

jur- 
Noi

de aceea Institutul a 
început să efectueze 
turnee cu caravane cine
matografice prin țară. 
Astfel, unii oameni au 
avut posibilitatea pen
tru prima oară în viață 
să vizioneze filme.

în momentul de 
pregătim 8 filme 
lung metraj, 60 de 
nale de actualități,
am și realizat multe.

Pentru viitor intențio
năm să realizăm o co
producție cu U.R.S.S., 
cu sprijinul lui M. 
Kalatozov : „Sînt Cu
ban“; Jorge Fraga va 
turna „Zile ca acestea“ 
povestea unei femei de
venită învățătoare fără 
voia ei; José Massip va 
pune în scenă o poveste 
de dragoste în care in
tervin probleme rasiale; 
Eduardo Manet va com
pune un film muzical, 
iar T. Guttierez Alea 
începe un film bazat pe 
un roman haitian — 
„Cumbite“.

In șesul Hațegului, la poalele mun
ților Retezat, atît de atrăgători prin 
originalitatea alcătuirii lor și mulți
mea „tăurilor" — cum numesc local
nicii lacurile alpine, — se află comu
na Sarmisegetuza, 
numită înainte Gră
diște. Cu tolii o 
știm din cărțile de 
istorie, dar mica a- 
șezare aflată doar 
la 8 km de trecă- 
toarea „Porțile de 
Fier ale Transilva
niei”, stație de cale 
ferată pe linia Sub- 
cetate — Caran
sebeș, merită mai 
mult decît o in
cursiune în amin
tirile școlare. Iată 
de ce vă propu
nem să-i faceți o 
vizită turistică. O- 
cazia v-o poate da 
o excursie în Rete
zat, spre bazinul 
„aurului negru” de 
la obîrșia Jiului 
sau spre cetatea o- 
felului de la Hune
doara. Abaterea 
din drum nu este 
mare ; ea prileju
iește cunoașterea
ruinelor capitalei Daciei romane, în
temeiate între anii 108—110. Mo
numentele, ale căror ruine au fost
scoase la zi prin strădaniile ar
heologilor, dovedesc cu prisosință

Ruinele unei clădiri publice din Ulpia Traiana

marele amfiteatru, cea mal impu
nătoare clădire din Vipia Traiana, 
ale cărei ruine sînt impresionante. 
Arenă sportivă a timpului, amfi
teatrul avea o lungime totală de 88 

m, o lățime de 69 
m și putea cuprin
de circa 5 000 de 
spectatori.

Printre casele sa- 
tului vom găsi a- 
Po1 ruinele vechiu- 

ÿ||| lui oraș, înconjurai 
cîndva de ziduri 
puternice. Ele nu 
au iosl de9aiale 
complet, dar vom 
putea vedea atît 
ruine din zidul in
cintei, cît și din- 
tr-un turn de a- 
păr are. Mai nume
roase sînt ruinele 
clădirilor publice 
din interiorul zidu
rilor. Dintre ele se 
remarcă palatul 
Augustalilor. con
strucție de mari 
proporfii (85 m x 65 
m) și Forul, piața 
publică a coloniei, 
locul de întîlnire a 
cetățenilor pentru 
discutarea treburi
lor publice și locul 
judecăților. Multe

alte ruine de construcții dacice ne vor 
stîrni interesul în popasul de 3—4 ore 
făcut în acest oraș vechi de 18 se
cole.

Atena cunoaște o viață teatrală 
bogată. în capitala Greciei func
ționează nu mai puțin de 26 de 
teatre, unele dintre ele, în frunte cu 
Teatrul Național, de înaltă ținută 
artistică. Dintre teatrele particulare, 
cele mai apreciate sînt acelea con
duse de regizori și actori cu- renu
me nu numai în Grecia, ca Musuris, 
Mirat, Kuhn, Horn, Alexandrakis. 
Scena greacă posedă azi un mare 
număr d© actori de seamă cjin ge
nerația mai veche, alături de care 
s-au ridicat și talente mai tinere. 
Criticii teatrali apreciază mult pe 
actorii Katrakis, Ana Sinodinu, Eli 
Lambeti, Zumbulaki, Irène Papas, 
Mavromati precum și Aspasia Pa- 
patanasiu de la Teatrul din Pireu, 
apreciată și de publicul romî- 
nesc cu prilejul recentului turneu. 
Acest teatru condus de regizorul 
Rondiris și-a cîștigat o bună repu
tație în valorificarea dramei an
tice.

Fiecare teatru prezintă una sau 
două piese într-o stagiune. O piesă 
se joacă de obicei pînă la 
zarea" 
zintă de două Ori pe zi de către 
aceeași actori, ceea ce, firește, 
după cum mi-au relatat unii re
gizori, este obositor deoarece nece
sită o mare încordare din partea 
interpreților. După încheierea sta
giunii, unii actori sînt nevoiți să-și 
caute alt angajament, ceea ce nu 
este tocmai ușor. Fac excepție de 
la aceasta, actorii Teatrului Națio
nal, singurul teatru subvenționat de

„epui- 
ei. Piesa jucată se repre-

stat, unde contractele se încheie p© 
cîțiva ani.

Teatrul Național, înființat în 1930 
a dat anul acesta al 10 000-lea 
spectacol. Acest teatru s-a ocupat 
îndeaproape de reînvierea dramei 
antice, dobîndind prin aceasta un 
renume mondial Teatrul Național 
prezintă de ase
menea spectacole 
din repertoriul cla. 
sic și unele piese 
moderne. Din 1955, 
directorul Teatru
lui Național este 
unul din inițiatorii 
mei antice și valoros critic teatral. 
Actuala stagiune a Naționalului 
s-a deschis cu o dramă inspirată 
din lupta pentru independența na
țională a poporului grec, „Rigas 
Velestinlis" a acad. S. Melias, la a 
cărei premieră a luat parte ca in
vitat regizorul Sică Alexandrescu, 
O bună parte din acțiunea acestei 
dram© istorice, ce înfățișează lupta 
unui poet erou pentru independen
ța poporului grec, se petrece în 
Țara Romînească, și nu o dată dia
logurile sînt presărate cu cuvinte 
și nume romînești. Am apreciat 
mult, în rolul lui Rigas Velestinlis 
pe Alexis Minoiis, considerat ca u- 
nul din cei mai mari actori și re
gizori ai Greciei.

Publicul grec manifestă un gust 
evident pentru teatru și acest lu
cru îl demonstrează numărul mare 
al spectatorilor, care, de la război 
încoace, aproape s-a dublat, deși 
prețul unui bilet la teatru este

foarte ridicat pentru cea mai mare 
parte a publicului. M-a surprins 
faptul că, în afara teatrelor mențio
nate de la Atena, Pireu și a unui 
Teatru Național la Salonic subven
ționat și acesta de stat, în restul 
țării nu există nici un teatru stabil. 
Unele companii teatrale, nu totdea-

Scrisoare din Grecia

dl. Hurmuzios, 
renașterii dra-

u tarea de bun sosit

cele mai 
întreprind 

prin țară, 
ce, după

una 
bune, 
tumee 
ceea 
cîte mi s-a spus,
nu poate satisface 

totdeauna cerinței© iubitorilor de 
teatru.

Deși dramaturgia greacă 
gistrat unele succese după 
prin abordarea unor teme 
tualitate cu caracter social, 
iii greci consideră că există în pre
zent o oarecare lipsă de lucrări 
originale grecești serioase, cu un 
conținut mai profund. Multe teatre 
înclină spre prezentarea de come
dii ușoare lipsite de un adevărat 
conflict, simplu de montat și mai 
profitabile din punct de vedere co
mercial.

Ce se știe în Grecia despre tea
trul romînesc ? La această întreba
re diferite personalități 
teatrală de la Atena, 
punș că, din păcate, 
încă prea mult. Unii 
gizoril și actorii greci 
vizitat țara au făcut cunoștin
ță cu teatrul nostru. In Grecia 
însă nu a fost prezentată publicului 
decît „O scrisoare pierdută“ de

a înre- 
război, 
de ac- 
regizo-

din lumea 
mi-au răs- 
nu se știe 
dintre re-, 
care ne-au

loroase opere de artă, vase, o- 
biecte de podoabă și inscripții pro
venite din săpăturile arheologice. 
Custodele muzeului și indicatoa
rele ne vor ajuta să găsim ușor

(Urmare din pag. IlI-a)

— Ba dumneata să mă asculji, căpi
tane Voss. Noi îji descărcăm marfa, 
dinspre partea asta poji fi perfect li
niștit. Dar bagă-fi în cap că o să con
tinuăm să vîrîm înghețată în plozii 
ăștia pînă o să le vină rău. Doar o 
facem pe banii noștri, nu-i așa ? Dum
neata ai copii ?

— Asta-l treaba mea...
— Bine, atunci țin-fe cu ei. Dar să 

știi că noi am ma' comandat două lăzi 
cu înghejată și cînd or să sosească, le 
trimitem sus. Băiatul poale să le ser
vească direct pe punte... Asta-i solujia 
cea mai bună, nu ?

— Pentru asta ai nevoie de aproba
rea comandantului vasului.

— Și de ce nu i-ai cere dumneata 
aprobarea ? Martin, om cu tact, îi în
lesnește lui Voss, înghijirea acestor cu
vinte însojindu-le de un zîmbet larg. 
Doar ei are fot interesul să se termine 
cu bine descărcatul mărfii, nu-i așa ? 
In orice caz, poji să-i transmifi din 
partea mea că dacă se împotrivește la 
împărfirea înghețatelor, ne punem șap
ca pe-o ureche și-o întindem cu fo)ii 
acasă. Așa este, băîefi ?

— Așa-i, așa-i'i
— Dă-i înainte Martin I
Voss, prins la strîmtoare, își ridică 

brațele neputincios.
— Mie nu-mi pasă de ce facefi voi,

afîta fimp cît vă angajafi să descărcafi 
marfa la vreme...

—■ Atunci ce mai aștepfafi ? Suflă în 
fluierul ă'a blestemat și dă drumul oa
menilor la treabă.

Foarte putini dintre imigranți, sau 
poate chiar nici unul, izbuteau să înțe
leagă vreun cuvînt din cele discutate. 
Dar cu tofii știau despre ce era vorba. 
Ba au înfeles și în ce fel se sfîrșiseră 
lucrurile.

Faptul acesta reieși limpede din 
chiotele de bucurie cu care fură înfîm- 
pinafi docherii cînd își reluară munca.

Și copiii ling înghețată. Se îndoapă 
cu înghefată pînă cînd într-adevăr le 
vine rău.

Am pierdut no! scenele care se des- 
fășuraseră jos pe chei, dar cîte zile oi 
avea n-am să ui* drumul nostru de la 
cală pînă la pasarelă, cînd am între
rupt lucrul la prînz. Mă simfeam de-a 
dreptul stingherit, aveam impresia că 
iau parte la o procesiune de eroi.

Și cînd te gîndești că totul pornise 
de la o droaie de copii care, spînzu- 
rafi peste parapet, priviseră galeș la 
un vînzăfor de înghefată I

Da, ura de neam e numai praf zvîr- 
lit în ochi. Oamenii de neamuri felu
rite se înfeleg foarte bine între ei dacă 
sînt lăsafi s-o facă. Numai minciunile 
viclene ale dușmanilor tuturor neamu
rilor ne fac să sărim unul în beregata 
celuilalt.

I. L. Caragiale, jucată acum doi ani 
la Atena, iar dincinte de război 
„Titanic Vals“, de T. Mușatescu. 
Teatrul Alfa din Atena, condus de 
cunoscutul actor și regizor Alekos 
Alexandrakis, va prezenta în sta
giunea viitoare „Celebrul 702", pie
sa lui Al. Mirodan.

în afară de aceasta, ne-a decla
rat dl. Alexandrakis, intenționăm 
să prezentăm mai tîrziu spectato
rilor noștri „O scrisoare pierdută“ 
și, poate, și „Citadela sfărîmată". 
Ne-am oprit asupra acestor piese 
care au avut mare succes la dvs. 
fiindcă personajele lor pot fi foarte 
ușor și destul de des întîlnite 
Grecia. Cred că ar fi bine, 
spus el în încheiere, să se 
mai multe schimburi teatrale 
cele două țări ale noaistie.

Și alți oameni de teatru din
cia s-au pronunțat în favoarea u- 
nor schimburi pe linie de teatru 
între Grecia și Romînia. Dl. Mi
rat, directorul Teatrului Athenon, a 
spus astfel că ar fi util un schimb 
de piese grecești și romînești, 
deoarece popoarele din Balcani au 
mari afinități între ele în domeniul 
teatrului.

Ca și în celelalte domenii ale 
relațiilor reciproce, țara noastră se 
pronunță pentru dezvoltarea le
găturilor romîno-grecești și în do
meniul teatrului.

și în 
mi-a 
facă 
între

Gie-

AL. GHEORGHIU
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Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către noul ambasador al R. P. Polone in R. P. Pomină

Cuvîntările rostite
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în cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, ambasadorul R. P. Polone, 
Wieslaw Sobierajski, după ce a 
transmis Consiliului de Stat, gu
vernului Republicii Populare Ro- 
mîne și poporului romîn un căl
duros salut și expresia sentimente
lor de sinceră prietenie din partea 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Polone, a guvernului și a 
poporului polonez, a subliniat că 
prietenia și colaborarea polono-ro- 
mînă a căpătat o nouă semnificație, 
devenind mai bogată și multilate
rală, din momentul cînd popoarele 
ambelor țări au pășit pe drumul 
construcției socialiste.

în continuare a arătat că relații
le de prietenie și colaborare dintre 
țările noastre se consolidează și se 
lărgesc ari de an, subliniind contri
buția importantă pe care a adus-o 
la adîncirea acestor relații vizita în 
R. P. Polonă a delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. Romîne, 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, care a avut loc în 
anul 1961.

Ambasadorul Wieslaw Sobieraj
ski a subliniat că R. P. Polonă, îm
preună cu celelalte țări socialiste, 
împreună cu toate forțele păcii, 
nu-și precupețește eforturile pentru 
destinderea situației internaționale.

în încheiere, ambasadorul R. P. 
Polone și-a exprimat satisfacția 
pentru posibilitatea pe care o va 
avea de a cunoaște nemijlocit reali
zările importante obținute de po
porul romîn în construcția socialis
tă și hotărîrea sa de a contribui la 
dezvoltarea prieteniei frățești din
tre cele două țări.

în răspunsul său, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Romîne, a mulțumit 
pentru aprecierile și cuvintele calde 
adresate poporului romîn și i-a 
urat noului ambasador al R. P. Po
lone bun venit în R. P. Romînă.

în continuare a arătat că, însu
flețite de înfăptuirea aceluiași țel 
— construirea socialismului și co
munismului — popoarele noastre a- 
cordă o înaltă prețuire relațiilor de 
trainică prietenie care se dezvoltă 
neîncetat între Republica Populară 
Romînă și Republica Populară Po
lonă.

Republica Populară Romînă și 
Republica Populară Polonă aduc o 
contribuție de seamă la cauza întă
ririi unității marii comunități a ță

Primirea de către președintele Marii Adunări Nationale 
a delegației de parlamentari francezi

Președintele Marii Adunări Națio
nale, Ștefan Voitec, a primit vineri 
la amiază la Palatul Marii Adunări 
Naționale delegația Comisiei aface
rilor culturale, familiale și sociale 
a Adunării Naționale Franceze, con
dusă de deputatul dr. Martin Hu
bert.

La întrevedere, care a decurs în- 
tr-o atmosferă cordială, au luat 
parte acad. St. S. Nicolau, președin

Ctl prilejul vizitei p

Vineri dimineața, delegația Co
misiei afacerilor culturale, familiale 
și sociale a Adunării Naționale 
Franceze, condusă de deputatul dr. 
Martin Hubert, a făcut o vizită la 
Ministerul învățămîntului, unde a 
fost primită de Ștefan Bălan, mi
nistrul învățămîntului.

Au fost de față Sandu loan, ad
junct al ministrului sănătății și 
prevederilor sociale, C. Paraschi- 
vescu-Bălăceanu și Marin Rădoi, de- 
putați în Marea Adunare Națională, 
Ștefan Bîrlea, președintele Consi
liului U.A.S.R.

în cursul aceleiași dimineți, de
putății francezi au făcut o vizită la 
Institutul de recuperare a capaci
tății de muncă unde au fost salu
tați de prof. dr. Mihail Maurer, di
rectorul acestui institut.

*
Președintele Comisiei pentru cul

tură și învățămînt, acad. Ștefan 
Milcu, și președintele Grupului par
lamentar pentru relațiile de priete
nie Romînia-Franța, din Marea _ A- 
dunare Națională, acad. Șt. S. Nico
lau, au oferit vineri un dejun la res
taurantul Pădurea Băneasa în cin
stea oaspeților francezi.

Au participat Pompiliu Macovei, 
adjunct al ministrului afacerilor ex-

Simpozionul „Dial
și științele

Lucrările simpozionului „Dialectica 
materialistă și științele particulare", or
ganizat de Prezidiul Academiei R. P. 
Romîne, au continuat vineri. în ședința 
de dimineață au fost prezentate comu
nicările : „Dialectica marxistă și econo
mia politică“, de acad. V. Malinschi, 
membru în Prezidiul Academiei R. P. 
Romîne; „Interdependența în endocri
nologie“, de acad. St. Milcu, vicepre
ședinte al Academiei R. P. Romîne; 
„Dialectica interconexiunilor în creierul 
omenesc", de acad. A. Kreindler, direc-

ȘTIRI S
Peste 15 000 de spectatori au urmărit 

aseară pe stadionul Republicii din Capi
tală întîlnirea internațională de box din
tre echipele reprezentative ale R.P. Ro
mîne și Italiei. Meciul s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 5—5.

Iată rezultatele tehnice înregistrate în 
ordinea celor 10 categorii : P. Vacca dis
pune la puncte de C. Ciucă; N. Puiu în
vinge la puncte pe F. Zurlo; A. Olteanu 
întrece la puncte pe G. Girgenti; FI. Pă- 
trașcu dispune prin abandon pentru ră
nire de I. Biscoti; I. Mihalik învinge la 
puncte pe G. Simili; S. Bertini învinge 
la puncte pe V. Mîrza; R. Golfarini în
vinge la puncte pe V. Badea; D. Murro 
învinge la puncte -pe I. Monea; C. Pinto 
întrece la puncte pe P. Mentzel; V. Ma- 
riuțan dispune la puncte de D. Cane.

★
Pe terenurile -clubului Progresul au 

continuat ieri întîlnirile de tenis dintre 

rilor socialiste, la cauza păcii și so
cialismului.

Poporal romîn urmărește cu 
simpatie și se bucură sincer de 
realizările obținute de poporal fra
te polonez, sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, în 
munca sa pentru dezvoltarea eco
nomiei naționale și creșterea conti
nuă a nivelului său de trai.

Profund atașate cauzei păcii — 
a subliniat tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — țările noastre, îm
preună cu Uniunea Sovietică și ce
lelalte țări socialiste, nu precupe
țesc nici un efort în lupta nobilă 
pentru triumful ideilor socialismu
lui și păcii în lume. Guvernul Re
publicii Populare Romîne și gu
vernul Republicii Populare Polone 
consideră că pentru menținerea și 
consolidarea păcii în lume există o 
cale sigură : înfăptuirea dezarmării 
generale și totale, lichidarea rămă
șițelor celui de-al doilea război mon
dial, dezvoltarea colaborării între 
toate țările, fără deosebire de orîn- 
duirea lor socială, pe baza princi
piilor leniniste ale coexistenței paș
nice.

în încheiere tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a transmis Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare 
Polone, guvernului și poporului po
lonez sentimentele de prietenie sin
ceră ale poporului romîn și cele 
mai bune urări ale sale pentru noi 
succese în opera de construire a 
socialismului în Republica Popu
lară Polonă și l-a asigurat pe noul 
ambasador că se va bucura de în
tregul sprijin al Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne și al 
guvernului romîn în îndeplinirea 
înaltei misiuni ce-i revine în țara 
noastră.

între tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej și ambasadorul Wieslaw Sobie- 
rajski a avut loc apoi o convorbire 
cordială la care au participat to
varășii Corneliu Mănescu și Grigore 
Geamănu.

La ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare ambasadorul 
R. P. Polone a fost însoțit de Ber
nard Dodziuk, consilier comercial, 
col. Adam Lewko, atașat militar, 
naval și al aerului, Jerzy Lasocki 
și Henryk Roman, atașați comer
ciali, Ștefania Baronska-öednarz și 
Leon Modrzejewski, secretari, Miec- 
zyslaw Klimas, atașat, și Lucjan 
Slomka, secretar arhivist.

(Agerpres)

tele Grupului parlamentar pentru 
relațiile de prietenie Romînia-Fran- 
ța, acad. Ștefan Milcu, președintele 
Comisiei pentru cultură și învăță- 
mînt a Marii Adunări Naționale, și 
alți membri ai acestei comisii.

Au fost de față Pierre Paul Bouf- 
fanais, ministrul Franței în R. P. 
Romînă, și membri ai legației.

(Agerpres)

irlamcntarilor francai

terne, Jean Livescu, adjunct al mi
nistrului învățămîntuiui, Sandu 
loan, adjunct al ministrului sănă
tății și prevederilor sociale, Alex. 
Buican, vicepreședinte al Institutu
lui romîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, deputați în Marea 
Adunare Națională.

Au luat parte Pierre Paul Bouffa- 
nais, ministrul Franței în R. P. Ro
mînă, și membri ai legației.

★
Ministrul Franței în R. P. Romînă, 

Pierre Paul Bouffanais, a oferit vi
neri după-amiază un cocteil în sa
loanele legației în cinstea delegației 
de parlamentari francezi și a dele
gației Universității din Paris, care 
fac o vizită în țara noastră.

Au luat parte Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, Ște
fan Bălan, ministrul învățămîntu
lui, Pompiliu Macovei, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, acad. 
Ștefan Milcu, acad. St. S. Nicolau,, 
conducători ai unor instituții cen
trale, deputați în Marea Adunare 
Națională, oameni de știință și cul
tură, reprezentanți ai conducerii 
Universității din București, membri 
ai corpului didactic universitar, zia
riști.

(Agerpres)

Bctica materialistă 
particulare”
torul Institutului de neurologie „I. P. 
Pavlov"; „Dialectica materialistă și me
toda biologică", de acad. Alice Săvu- 
lescu, director adjunct al Institutului de 
biologie al Academiei R. P. Romîne. 
După-amiază au avut loc dezbateri în 
legătură cu comunicările prezentate. Au 
luat cuvîntul numeroși cercetători știin
țifici din institutele de cercetări ale 
Academiei R.P. Romîne, cadre didacti
ce universitare și alți oameni de știință. 
Lucrările simpozionului continuă.

(Agerpres)

P O R T I V E
echipele selecționate ale R.P. Romîne și 
U.R.S.S. In meciul echipelor „A” scorul 
este de 2—1 în favoarea echipei oaspete. 
In proba de dublu Leyus și Lihaciov au 
învins cu 6—4; 8—6; 6—2 pe Tiriac, 
Mărmureanu.

în întîlnirea echipelor secunde con
duc, de asemenea, tenismenii sovietici cu
2— 1. Astăzi de la orele 16 au loc ultimele 
partide de simplu.

*

Vineri în ziua a doua a turneului final 
al campionatului republican masculin de 
volei s-au înregistrat următoarele rezul
tate ; Progresul București—C.S.M.S. Iași
3— 1; Știința Timișoara—Dinamo oraș dr. 
Petru Groza 3—1; Dinamo București— 
Tractorul Brașov 3—2; Știința Cluj—Ra
pid București 3—2.

(Agerpres)

între 23—25 aprilie a avut loc la 
Moscova ședința Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru comerțul ex
terior.

La lucrările ședinței comisiei au 
participat delegațiile țărilor membre 
ale Consiliului : Republicii Popu
lare Bulgaria, Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Republicii Democrate 
Germane, Republicii Populare Mon
gole, Republicii Populare Polone, 
Republicii Populare Romîne, Repu
blicii Populare Ungare, Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste.

La ședința comisiei au participat 
în calitate de observatori reprezen
tanții Republicii Populare Chineze, 
Republicii Populare Democrate Co
reene, Republicii Democrate Viet
nam.

Comisia a făcut bilanțul comer
țului reciproc al țărilor-membre 
C.A.E.R. din anul 1962 și a examinat 
rezultatele activității depuse pentru 
încheierea protocoalelor privind li
vrările reciproce de mărfuri pe anul 
1963 ale țărilor-membre C.A.E.R.

în anul 1962, schimbul reciproc 
de mărfuri al țărilor-membre 
C.A.E.R. a crescut cu 14 la sută față 
de anul 1961; din care livrările de 
mașini și utilaje au crescut cu 21 
la sută. Prin protocoalele privind

Ședința a XlV-a a Comisiei permanente CAE.R. 
pentru industria de petrol și gaze

în zilele de 18-25 aprilie 1963 a 
avut loc la București ședința a 
XlV-a ordinară a Comisiei per
manente pentru industria de pe
trol și gaze a Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc.

La ședință au participat delega
țiile țărilor membre ale Consiliului: 
Republicii Populare Bulgaria, Re
publicii Socialiste Cehoslovace, Re
publicii Democrate Germane, Repu
blicii Populare Polone, Republicii 
Populare Romîne, Republicii Popu
lare Ungare, Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste.

La ședință s-a ascultat comunica
rea președintelui Comisiei asupra 
sarcinilor ce decurg din hotărîrile 
sesiunii a XVII-a a Consiliului și 
cele ale ședințelor a IlI-a și a IV-a 
ale Comitetului executiv al Consi
liului și a măsurilor practice pentru 
îndeplinirea acestora.

Comisia a pregătit raportul pri
vind rezultatele activității sale în 
anul 1962 și orientarea principală 
de viitor a lucrărilor sale, mențio- 
nînd îndeplinirea cu succes a hotă
rîrilor adoptate de Consfătuirea re
prezentanților partidelor comuniste 
și muncitorești din țările membre 
ale C.A.E.R. din iunie 1962.

în cadrai Comisiei s-au început 
lucrările de coordonare a planuri
lor de dezvoltare a industriei de pe
trol și gaze pe perioada de pers
pectivă generală, de coordonare a 
planurilor de investiții principale 
pe anii 1964-1965 și perioada urmă
toare. La ședință s-a remarcat că în 
domeniul dezvoltării coordonării 
planurilor pe perioada de perspecti
vă generală s-au făcut lucrări în-

Plecarea delegației de
în dimineața zilei de 26 aprilie, 

a plecat spre patrie delegația de 
activiști ai P.C. Bulgar, condusă de 
tov. Stoian Karadjov, membru al 
C.C. al P.C. Bulgar, care la in-

Oaspeții din orașul 
Nanterre, la Constanța

Vineri după-amiază, delegația o- 
rașului Nanterre din Franța, con
dusă de Raymond Barbet, prima
rul acestei localități — aflată în 
țara noastră la invitația președinte
lui Sfatului popular al orașului 
Craiova — a sosit în orașul Con
stanța. însoțită de tov. Nicolae Mi- 
liăescu, vicepreședinte al Sfatului 
popular al orașului Craiova, dele
gația franceză s-a întîlnit la sediul 
Sfatului popular al orașului Con
stanța cu tov. Petre Nicolae, preșe
dintele sfatului popular, și cu alți 
membri ai comitetului executiv. 
Oaspeților le-au fost prezentate ma
chetele expuse în holul sfatului, re
prezentînd planurile de sistemati
zare a orașului Constanța, portului 
și zonelor verzi ale litoralului. în 
cursul după-amiezii, membrii dele
gației au vizitat orașul, Muzeul ar
heologic și acvariul din localitate. 
Vizita în regiunea Dobrogea a de
legației din orașul Nanterre conti
nuă și sîmbătă.

Vizitele delegației 
Universității din Paris

în cursul dimineții de vineri, de
legația Universității din Paris con
dusă de Jean Roche, rectorul aces
tei universități, a fost primită la 
Rectoratul Universității din Bucu
rești de acad. Miltiade Filipescu și 
prof. univ. Alexandra Bălăci, pro
rectori ai Universității. A fost de 
față tov. Jean Livescu, adj’unct al 
ministrului învățămîntului. La a- 
miază, prof. univ. Jean Roche a ți
nut în fața studenților și cadrelor 
didactice de la Facultatea de biolo
gie o conferință privind realizări 
ale biochimiei franceze.

în cursul după-amiezii, oaspeții 
francezi au vizitat Capitala.

(Agerpres)

I n f o r m a t i i

La tragerea Loto-central din ziua de 
26 aprilie 1963 au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

78, 73, 69, 14, 22, 54, 71, 45, 24, 51,
Premiul special A : 22, 78, 71 ; Premiul 

special B : 45, ,51. 24 ; Premiul special 
C': 14, 69, 73.» Fond de pnpmii ; 657 281 
lei.

livrările reciproce de mărfuri pe 
anul 1963 se prevede creșterea în 
continuare a schimbului reciproc 
de mărfuri între țările membre 
C.A.E.R., atît în comparație cu 
schimbul de mărfuri pe anul 1962 
cît și în comparație cu volumul a- 
cestuia din acordurile de lungă du
rată, tranșa 1963.

Comisia a examinat o serie de 
probleme importante legate de dez
voltarea comerțului exterior al țări
lor-membre C.A.E.R., a luat măsuri 
privind : pregătirea încheierii pro
tocoalelor referitoare la schimbul 
de mărfuri pe anul 1964, îndeplini
rea hotărîrilor privitoare la livră
rile reciproce de produse speciali
zate, schimbul de mărfuri de larg 
consum și alte probleme.

S-au examinat, de asemenea, pro
punerile privind principalele orien
tări ale activității de cercetări știin
țifice în sectorul comerțului exte
rior al țărilor-membre C.A.E.R. pe 
anii următori și au fost adoptate 
hotărîri corespunzătoare.

Ședința comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de colaborare prie
tenească și frățească și de deplină 
înțelegere reciprocă a tuturor par- 
ticipanților.

semnate pentru pregătirea calcule
lor orientative ale balanței de com
bustibil și energie a țărilor de de
mocrație populară din Europa. De 
asemenea, s-au scos în evidență suc
cesele în mersul construcției con
ductei de țiței „Prietenia“ și darea 
în exploatare înainte de termen a 
sectorului conductei pe teritoriul 
Ungariei.

Afară de aceasta, Comisia a exa
minat raportul asupra orientării 
principale a lucrărilor de prospec
țiuni și explorări geologice pentru 
țiței și gaze în țările membre ale 
C.A.E.R., întocmite pe baza estimă
rii preliminare a rezervelor de 
prognoză de țiței și gaze în aceste 
țări. Cu privire la această problemă 
s-au elaborat o serie de propuneri 
pentru utilizarea mai eficientă a 
mijloacelor alocate de țări pentru 
lucrările de prospecțiuni și explo
rări geologice în scopul creșterii 
rezervelor industriale de țiței și 
gaze.

De asemenea, la ședință s-au adop
tat hotărîri cu privire la materia
lele organelor de lucru ale Comisi
ei, care s-au ocupat de problemele 
producției de uleiuri, de aplicarea 
proceselor de hidrogenare în prelu
crarea țițeiului, producția și consu
mul unsorilor consistente, extrac
ția de hidrocarburi aromate, unifi
carea aparaturii și utilajului pentru 
gaze, pregătirea propunerilor pen
tru coordonarea investițiilor princi
pale în industria de petrol și gaze.

Ședința Comisiei a decurs în spi
rit de înțelegere reciprocă, în at
mosferă de prietenie și muncă con
structivă.

activiști ai P. C Bulgar
vitația C.C. al P.M.R. a făcut o vi
zită în țara noastră.

La aeroport delegația a fost con
dusă de tovarășii Ghizela Vass, 
membra al C.C. al P.M.R., Constan
tin Lăzărescu, membru supleant al 
C.C. al P.M.R., șefii și adjuncții șe
filor unor secții ale C.C. al P.M.R., 
de activiști de partid.

A fost de față Ivan Kinov, am
basadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești.

1 N IMI
După un chin îndelungat între 

pereții celulelor, patru deținuți sînt 
scoși sub pază întărită în curtea în
chisorii. De la primii pași, cu toții 
își duc mîinile la ochi : după întu
nericul de iad din celulă, lumina zi
lei îi orbește. Cei patru sînt : Anto
nio Maidana, al doilea secretar al 
Partidului Comunist din Paraguay, 
împreună cu tovarășii săi Julio Ro
jas, Alfredo Alcorta și Ananias Mai
dana. în celălalt capăt al curții se 
află un grup de oameni înconjurați 
de jandarmi. E o delegație, un grup 
de învățători uruguayeni, care, după 
îndelungi demersuri, au obținut 
dreptul să-i vadă.

Antonio Maidana strigă :
— Vă lasă să ne vedeți pe noi, 

dar să vă arate celula în care sin
tern trimiși să murim !

Alarmați, jandarmii îi amenință 
pe comuniști, un ofițer scoate pis
tolul.

— Să vă ducă în celula noastră ! 
— continuă să strige Antonio. Ui- 
tați-vă, se tem de noi !

Delegații sînt scoși în grabă din 
curtea închisorii, iar deținuții arun
cați din nou în bezna celulei, unde 
sînt condamnați să se stingă încet.

ir
Profesorul Antonio Maidana a 

fost arestat pentru prima oară în 
urmă cu peste 20 de ani, fiind în
vinuit de participare la o grevă a 
profesorilor care s-au solidarizat 
cu greva generală a oamenilor 
muncii din Paraguay. Din ordinul 
dictatorului Morinigo, lui Maidana 
i s-a aplicat „legea morții” pentru 
„crime politice”. La proces, el a de
mascat caracterul antipopular al 
acestei legi și în popor a devenit 
cunoscut ca „biruitor al legii mor
ții”. Larga mișcare de solidaritate a 
oprit executarea sentinței de con
damnare la moarte.

De atunci Maidana a fost de 
multe ori arestat și torturat. Dar 
nici cruzimea călăilor, nici anii 
petrecuți în celule-sicriu n-au reușit 
să-l frîngă. De peste patru ani el 
zace din nou în temniță. La scurtă 
vreme după arestare, în toamna a- 
nului 1958, la Palatul Justiției din 
Asuncion s-a desfășurat procesul. 
Emoționanta sa cuvîntare a însem-

Scrisoarea adresată 
de Julian Grimau soției sale 
înaintea pronunțării sentinței

PARIS 26 (Agerpres). — Agen
ția L’Union Française D’Informa
tion a difuzat textul scrisorii lui Ju
lian Grimau către soția lui Angela.

Scrisoarea a fost scrisă în închi
soarea din Madrid cu puțin înainte 
de executarea patriotului spaniol.

„Dragă Angelita, scrie Grimau. 
Piuă astăzi eu am primit trei scri
sori, ultima datîud din 1 aprilie. 
Scrisorile fetelor îmi sînt foarte 
dragi și mi-au produs o deosebită 
satisfacție. Suit bucuros că ele își 
petrec atît de bine vacanța și se o- 
bișnuiesc cu viața în colectiv. Spu- 
ne-le că sînt foarte mulțumit de ele, 
le îmbrățișez călduros și le voi scrie 
în curînd.

în ceea ce mă privește trebuie 
să-ți spun că mă simt mai bine. Mă 
plimb prin curtea închisorii ceea ce 
îmi permite să respir aerul curat și 
să fac mai multe mișcări. Aceasta 
nu-mi este însă suficient, cred, însă, 
că îmi va ajuta mult...

Cînd sentința va fi dată am să-ți 
anunț rezultatul. Te rog să fii liniș
tită și să nu te sperii. Eu aștept sen
tința liniștit, altfel nici nu se poate. 
Din punct de vedere fizic mă simt 
mai bine și voi putea să mă apăr 
așa cum trebuie. Fetelor să nu le 
spui nimic. Ele mai au timp să afle. 
Lasă-le deocamdată să se joace și 
să fie fericite.

Astăzi îmi voi vedea fratele și-l 
voi îmbrățișa pentru voi așa cum 
m-ați rugat. El va fi foarte bucu
ros.

îmbrățișez pe toate rudele și le 
mulțumesc pentru ajutorul lor.

Te sărut pe tine și pe copii mult, 
mult de tot.

Vă iubesc foarte mult.
Julian”

Zilele trecute, circa 15 000 de 
parizieni au luat parte la o puter
nică manifestație de protest îm
potriva asasinării lui Julian Gri
mau. La această manifestație 
care a avut loc în fața Bursei 
centrale a muncii din Paris au 
participat între alții Maurice Tho
rez și Angela Grimau, soția pa
triotului spaniol.

LUPTA EROICĂ A COMUNIȘTILOR
DIN PARAGUAY '

nat un adevărat rechizitoriu la a- 
dresa zbirilor dictatorului Stroess- 
ner ;

— „Partidul Comunist din Para
guay este o puternică forță demo
cratică a poporului nostru. Lupta 
sa împotriva imperialismului, pen
tru interesele națiunii, trezește sim
patia și sprijinul tuturor paragua- 
yenilor. Pe mine mă puteți condam
na, dar nu puteți condamna parti
dul șt ideile sale... Să știe domnii 
aceștia care poartă togă de jude
cător că ei se află în slujba unei 
orînduiri bazate pe fărădelegi, că ei 
toți alcătuiesc o clică de bandiți, le
gați prin interese comune și care se 
tem de răzbunarea poporului pen
tru crimele lor josnice și respingă
toare. Pentru ei, conștiința, dreptul 
și datoria nu înseamnă nimic'.

A fost un rechizitoriu demn și cu
rajos împotriva uneia din cele mai 
crîncene dictaturi din istoria Ame
rică Latine — aceea a generalului 
Alfredo Stroessner, ajuns la putere 
în urmă cu aproape nouă ani cu 
sprijinul direct al monopolurilor 
nord-americane.

★
în zbuciumata sa istorie, Para- 

guayul a cunoscut destui tirani, 
care au înfeudat țara intereselor 
străine, călcînd în picioare dreptu
rile poporului ; dar Stroessner i-a 
întrecut pe toți. Poporul Paraguay
ului se află sub o despotică 
asuprire internă și o cruntă ex
ploatare externă. Aproape jumă
tate din teritoriul țării (43 la 
sută) este stăpînit de 25 de 
familii de mari latifundiari, iar 11 
companii capitaliste dețin cinci mi
lioane de hectare din çel mai fertil 
pămînt. în același timp, trei sfer
turi din numărul țăranilor nu au 
nici o palmă de pămînt. O jumă
tate de milion de familii țărănești 
formează masa dezmoștenită a ar- 
gaților care lucrează pentru mo
șieri în schimbul unei simbrii mi
zere, reprezentînd cam o cincime

„Toate rezervele industriei 
și construcțiilor — 

în slujba comunismului!66
Cuvintarea lui

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite : La 24 aprilie, la Consfă
tuirea de la Kremlin a lucrătorilor 
din industrie și construcții din 
R.S.F.S.R., N. S. Hrușciov a rostit 
cuvîntarea „Toate rezervele indus
triei și construcțiilor — în slujba 
comunismului !”, în care au fost 
tratate probleme majore ale econo
miei sovietice și unele probleme ale 
muncii ideologice a P.C.U.S.

După ce a arătat că pe teritoriul 
R.S.F.S.R. se realizează aproape 
două-treimi din întreaga producție 
industrială a țării, vorbitorul a sa
lutat declarația făcută Ia Consfătui
rea lucrătorilor din industrie și con
strucții, din care reiese că industria 
R.S.F.S.R. va depăși sarcinile pla
nului septenal și că, potrivit calcu
lelor preliminare, se vor livra peste 
prevederile planului produse în va
loare de 30 000 000 000 de ruble. El 
și-a exprimat convingerea că și cele
lalte republici își vor aduce contri
buția însemnată la cauza comună 
a luptei pentru îndeplinirea înainte 
de termen a planului septenal.

După ce a subliniat însemnătatea 
măsurilor privind reorganizarea și 
conducerea economiei naționale a 
U.R.S.S., vorbitorul a spus : în pri
mii patru ani ai septenalului pro
ducția industrială a Uniunii Sovie
tice a crescut cu 45 la sută față de
39 la sută cît prevedea planul. A 
fost depășit, de asemenea, planul pe 
primul trimestru al anului curent. 
S-au obținut importante progrese 
calitative în dezvoltarea producției.

Succesele în dezvoltarea econo
miei și, în primul rînd a industriei 
grele — a arătat vorbitorul — a- 
sigură creșterea permanentă a pro
ducției bunurilor de larg consum, 
în anul care a trecut s-au vîndut 
populației cu 30—40 la sută mai 
multe produse alimentare, cu peste
40 la sută mai multă îmbrăcăminte 
și încălțăminte decît în 1958.

în cuvîntare se arată că în inter
valul 1959—1962 volumul investiții
lor a atins 107 000 000 000 de rable, 
adică cu aproape 6 000 000 000 de ru
ble mai mult decît prevedeau ci
frele de control.

Referindu-se la succesele obținute 
în sectorul agricol, vorbitorul a 
amintit că, în pofida condițiilor 
neprielnice de climă într-o serie de 
regiuni ale țării, anul trecut recolta 
globală de cereale a fost de 
9 000 000 000 de puduri. S-au produs 
9 400 000 tone de carne în compara
ție cu 5 800 000 tone în 1953. Nicio-

din minimul de trai oficial. Munci
torilor nu le sînt asigurate nici cele 
mai modeste condiții de existență 
omenească. Durata medie a vieții 
— 28 de ani — este una din cele 
mai scăzute din lume.

încă din 1945, companiile petro
liere nord-americane au obținut 
dreptul de prospectare și exploa
tare pe 50 de ani a petrolului din 
regiunea Gran Chaco. Concesiunile 
acordate lor se întind pe aproxi
mativ un sfert din teritoriul țării. 
Numai în timpul guvernării lui 
Stroessner, monopolurile nord-ame
ricane au stors din Paraguay un 
profit net de peste 83 milioane de 
dolari.

Stroessner se menține la putere 
doar cu ajutorul baionetelor. De 
mulți ani au fost lichidate partidele 
politice, cu excepția partidului de 
guvernămînt, Colorado, care repre
zintă interesele marilor latifundiari 
și ale burgheziei compradore, strîns 
legate de capitalul străin. Presa de 
opoziție este suspendată, ziarele, 
radioul și celelalte mijloace de pro
pagandă se află în mîinile guvernu
lui. Sindicatele au fost, de aseme
nea, desființate, iar în locul lor s-au 
creat uniuni sindicale, conduse de 
reprezentanți ai partidului Colorado 
și puse în același timp sub control 
militar de către guvern. Grevele 
sînt declarate ilegale și reprimate 
cu sălbăticie, activiștii sindicali ur
măriți, arestați, asasinați sau depor
tați în numeroasele lagăre de con
centrare, cu care este împînzită 
țara. Numai în regiunea de deșert, 
Chaco (unde, de obicei, tempera
tura depășește 45 de grade), sînt 
mai mult de 10 lagăre de concen
trare, în care sînt chinuiți și con
damnați la moarte lentă patrioții 
Paraguayern. în legătură cu aceasta, 
ziarul Uruguayan „Popular” scria 
următoarele : „Lagărele de concen
trare din Tacumba, Eastingarri- 
via,_ Ingavi și Charara au de
venit locuri ale celor mai mons
truoase crime care s-au întîlnit 
cîndva în istoria Americii”. Din pri
cina cruntei prigoane politice, apro
ximativ o treime din locuitori s-au 
refugiat în țările vecine.

Cu toată teroarea și represiunile

N. S. Hrușciov
dată încă nu s-a produs în U.R.S.S. 
o asemenea cantitate de cereale și 
carne.

în cuvîntare s-a acordat o mare 
atenție problemelor luptei pentru 
progresul tehnic, măsurilor pentru 
ridicarea calității produselor și s-a 
subliniat că creșterea continuă a 
productivității muncii constituie o 
sarcină principală.

O deosebită atenție s-a acordat în 
cuvîntare problemelor dezvoltării 
industriei chimice.

Vorbitorul a chemat organizațiile 
de partid să-și consacre forțele pen
tru a obține concentrarea investiții
lor pe obiectivele cele mai impor
tante.

Inițiativa creatoare și spiritul ac
tiv al oamenilor sovietici se mani
festă în mod grăitor în mișcarea 
pentru munca comunistă — a sub
liniat vorbitorul. Calificîndu-i pe 
participanții la această mișcare nu 
numai ca exploratori ai viitorului, 
ci ca o adevărată gardă a construc
torilor comunismului, N. S. Hruș
ciov a arătat că la întrecerea pentru 
munca comunistă participă de pe 
acum peste 23 000 000 de oameni.

Referindu-se la tineretul sovietic, 
vorbitorul a arătat că acesta reali
zează fapte mărețe ; el se prezintă 
în viața sa cu totul altfel de cum 
au încercat să-1 prezinte unii oa
meni de litere și artă.'

Partidul a acordat întotdeauna, 
iar în condițiile actuale ale con
strucției desfășurate a comunismu
lui eJ acordă o importanță deose
bită, problemelor muncii ideolo
gice — a declarat vorbitorul — a- 
dăugînd că „trebuie să desfășurăm 
o ofensivă activă pe toate frontu
rile construcției comunismului, iar 
frontul ideologic este unul din cele 
mai importante în lupta pentru co
munism”.

Vorbitorul a subliniat că poporul 
sovietic este în prezent mai imit 
ca niciodată, în jurul avangardei 
șale de luptă — partidul comunist, 
iar ideile marxism-leninismului au 
devenit drapelul de luptă al po
poarelor Uniunii Sovietice.

în încheierea cuvîntării sale, 
N. S. Hrușciov și-a exprimat deose
bita satisfacție în legătură cu apro
piata vizită, anul acesta, în Uniunea 
Sovietică, a tovarășului Fidel Cas
tro, conducătorul poporului cuban- 
frate care a pășit pe calea construc
ției socialismului și merge cu fer
mitate pe această cale.

O declarație a P. C. 
din Canada

OTTAWA 26 (Agerpres). — Noul 
ministru de război al Canadei, Paul 
Hellier, a declarat în primul său in
terviu că tratativele cu S.U.A. pri
vind înzestrarea forțelor armate ca
nadiene cu arma nucleară vor avea 
loc cît de curînd și că acordul rea
lizat cu acest prilej nu va necesita 
aprobarea parlamentului.

într-o declarație a Comitetului 
executiv național al Partidului Co
munist din Canada, se subliniază 
că încercările liberalilor de a stre
cura prin ușa din dos acordul cu 
Washingtonul referitor la arma nu
cleară, ar reprezenta o sfidare fla
grantă a împuternicirilor parla
mentului. P.C. a adresat oamenilor 
de bună credință din Canada che
marea de a cefe ca orice acord pri
vind arma nucleară să fie supus 
dezbaterii parlamentului.

acestea, Stroessner nu este în stare 
să înăbușe lupta poporului pentru 
libertate și democrație, care pe zi 
ce trece ia o amploare tot mai 
mare. în ultimii ani, tirania a fost 
zguduită de cîteva puternice miș
cări insurecționale.

După trei ani de la înscenarea ju
diciară desfășurată la Asuncion, ju
decătorul Acosta a hotărît „elibe
rarea deținutului Antonio Maidana 
în legătură cu faptul că se află în 
închisoare peste termenul prevăzut 
de pedeapsă“. Dar „gafa" a fost ra
pid reparată. Stroessner a ordonat 
ca dispoziția de eliberare a lui Mai
dana să fie anulată. Pentru refuzul 
său de a anula hotărîrea, judecăto
rul a fost silit să-și părăsească pa
tria, emigrînd în străină täte.

în septembrie 1961, poliția i-a 
mutat pe Antonio Maidana, Julio 
Rojas, Alfredo Alcorta și Ananias 
Maidana într-un loc de detențiune 
necunoscut. Totodată, poliția a a- 
restat și deportat pe soția lui An
tonio Maidana și soțiile ’ altor co
muniști deținuți. La scurt timp, au
toritățile dictatorului i-au adus din 
nou pe comuniști în beciurile poli
ției din Asuncion, unde sînt sortiti 
unei morți lente.

în întreaga Americă Latină și 
peste hotarele ei s-a ridicat un pu
ternic val de proteste împotriva in
tenției de a-i asasina pe patrioți. 
Campania de solidaritate cu patrio
ții paraguayeni a luat amploare în 
America Latină și în întreaga lume. 
La începutul lunii aprilie în orașul 
Rio de Janeiro (Brazilia) a avut loc 
o conferință latino-americană pen
tru eliberarea deținuților politici 
din Paraguay. Participanții au cerut 
eliberarea imediată din ’ închisoare 
a lui Antonio Maidana și a tovară
șilor săi, încetarea măsurilor repre
sive.

Viațaneînfricaților comuniști 
continua să se afle în mare pericol. 
Mișcarea de solidaritate cuprinde 
noi pături populare și cercuri po
litice de diferite orientări — depu- 
tați din Uruguay, senatori din Chile, 
personalități de vază din celelalte 
țări ale Americii Latine. Toți aceștia 
cer cu fermitate să se pună capăt 
teiorii antipopulare din Paraguay, 
să fie eliberați comuniștii și ceilalți’ 
patrioți întemnițați — luptători de
votați pentru interesele poporului 
lor.

V. OROS



SCÎNTEIA

Convorbiri sovieto-americane 
cu privire la situația din Laos 

MOSCOVA 26 (Agerpres). — La
26 aprilie, N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit la Kremlin pe 
Averell' Harriman, secretar de stat 
adjunct al S.U.A., la cererea aces
tuia. A. Harriman a remis lui N. S. 
Hrușciov un mesaj din partea lui 
J. Kennedy, președintele S.U.A., în 
problema situației din Laos. După 
aceasta între N. S. Hrușciov și A. 
Harriman a avut loc o convorbire 
pe aceeași temă.

Agenția TASS precizează că N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și J. Kennedy, 
președintele S.U.A., reafirmă că cele 
două guverne sprijină întrutotul a- 
cordurile de la Geneva în problema 
laoțiană, asupra căreia la Viena a 
avut loc între N. S. Hrușciov și 
J. Kennedy un schimb de păreri și 
a fost realizată o înțelegere.

La convorbire au fost de față 
A. A. Gromîko, ministrul afacerilor

externe al U.R.S.S., și S. G. Lapin, 
locțiitor al ministrului afacerilor 
externé al U.RiS.S. A. Harriman era 
însoțit de F.’D. Kohler, ambasado
rul S.U.A. în 
M. Forrestal

U.R.S.S., de consilierii 
și W. Sullivan.

*

26 (Agerpres). —MOSCOVA
TASS transmite : La 26 aprilie, An
drei Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., l-a primit pe 
Averell Harriman, secretar de stat 
adjunct al S.U.A., și a avut cu el o 
convorbire în problemele legate de 
situația din Laos.

Din partea americană la convor
bire au fost de față Foy Kohler, 
ambasadorul S.U.A. în U.R.S.S., pre
cum și M. Forrestal și W. Sullivan, 
care îl însoțesc pe Harriman.

Din partea sovietică la convorbire 
au fost prezenți Serghei Lapin, loc
țiitor al ministrului afacerilor ex
terne, și alte personalități.

Divergente între S.U.A. și țările Pieței comune
GENEVA 26 (Agerpres). - Agen

țiile occidentale de presă relatează 
că în momentul de față a izbucnit 
o nouă criză în relațiile dintre ță
rile Pieței comune și Statele Unite. 
Este vorba de data aceasta de tra
tativele preliminare în vederea pre
gătirii așa-numitelor „negocieri Ken
nedy“ anunțate încă mai de mult și 
prin care S.U.A. urmăresc, ca în 
schimbul unor reduceri în tarifele 
lor vamale, să obțină debușeuri spo
rite atît în țările Pieței comune, cît 
și în general în țările membre ale 
organismului economic-occidental 
G.A.T.T. (Acordul general de tarife 
și plăți). în aceste tratative, rela
tează agenția Associated Press, 
„S.U.A. și țările Pieței comune au 
avut o ciocnire serioasă“. Țările 
Pieței comune, relatează agenția, - 
au cerut ca Statele^ Unite să 'reducă 
mai mult tarifele vamale proprii 
„pentru a elimina barierele vamale 
pe care le constituie în momentul 
de față tarifele protecționiste ame
ricane extrem de ridicate“. în fața 
acestor cereri, prezentate oficial în 
ședință de reprezentantul Olandei,

Hijzen, delegatul american la actua
lele tratative, subsecretarul de stat 
adjunct, Biumenthal, a răspuns „cu 
brutalitate“, că S.U.A. nu sînt de 
acord.

Discuțiile continuă în momentul 
de față — subliniază Associated 
Press — într-o atmosferă de „ceartă 
gravă“.

Pe de altă parte, Statele Unite au 
reluat presiunile asupra Pieței co
mune pentru, a sili organele condu
cătoare ale acestei organizații să 
accepte punctul de vedere ameri
can. Agențiile de presă americane 
fac astfel multă publicitate unor 
comentarii sau declarații din care 
reiese că Piața comună este privită 
„cu neîncredere“ chiar de către 
sprijinitorii ei de pînă acum din lu
mea politică și economică occiden
tală. De altfel, însuși vicepreședin
tele Pieței comune, olandezul Mans
holt, a făcut recent o declarație la 
Londra, în care recunoaște că „s-ar 
putea ca Piața comună să nu mai 
poată supraviețui dacă viitoarele 
tratative cu S.U.A. vor da greș...“.

In preajma alegerilor 
prezidențiale din Austria

Tratativele 
pentru dezarmare 

de la Geneva
Cei aproape 4,9 milioane de ale

gători din Austria vor fi chemați 
duminică în fața urnelor, pentru a 
alege pe președintele republicii. Se 
prezintă tret’ candidați : 
președinte dr. Adolf 
cancelar Julius Raab și 
Josef Kimmel.

Intrucît ultimul dintre 
este reprezentantul unui 
formație recentă și de influență re
dusă (este vorba de partidul denu
mit „federalist european“, cu ten
dințe monarhice), aici se crede că 
lupta electorală se va da în prin
cipal între dr. Schärf, (socialist) care 
este președinte al 
1957 
Raab, 
tantul 
populist.

De 18 ani par
tidele populist și 
socialist formează împreună guvernul 
austuac. Influența lor asupra alegă
torilor este aproape egală. Totuși, 
la ultimele alegeri parlamentare 
care au avut loc la 18 noiembrie (se 
poate spune că din toamnă țara 
irăiește în continuă campanie elec
torală) s-a înregistrat o ușoară de
plasare de voturi în favoarea par
tidului populist. De aceea, în noul 
guvern, condus ca și cel precedent 
de cancelarul federal dr. Alfons 
Gorbach (populist), au . fosț efectu
ate unele modificări în favoarea 
populiștilor. Negocierile pentru for- 
mareă guvernului au fost grele și 
au durat nu mai puțin de 4 luni. 
Mărul discordiei era îndeosebi 
ministerul de externe deținut de so
cialiști și revendicat de populiști. 
în cele din urmă s-a recurs la o so
luție de compromis. La ministerul 
de externe a fost menținut Bruno 
Kreisky (socialist) dar din,atributele 
sale au fost scoase problemele pri
vitoare la aderarea Austriei la 
Piața comună și trecute în compe
tența ministerului de finanțe, deținut 
de populiști.’

Aceasta a fost o schimbare sem
nificativă deoarece 
populișt există 
care se 
Austriei 
aceasta 
adusă 
tății țării, precum și statutului său 
de țară neutră.

După formarea sa, guvernul a 
luat și în viața economică internă 

nepopulare".

actualul
Schärf, fostul 

generalul

candidați 
partid de

și Julius 
reprezen- 
partidului

republicii din

după cum le-a calificat primul mi
nistru însuși. In ședința parlamen
tului din 16 aprilie au fost aprobate 
majorări de prețuri la unele pro
duse alimentare, ceea ce a provo
cat nemulțumiri în rîndurile oame
nilor muncii. Muncitorii de la uzi
nele „Elin Union“ din Stadjau au 
declarat grevă de protest și în 
adunarea lor au condamnat faptul 
că nu s-a ținut seama de revendi
cările oamenilor muncii. Nume
roase întreprinderi din Austria au 
trimis delegații la Viena pentru a 
exprima protestul lor cu privire la 

continuă a prețurilor, 
pentru alegerea 

președintelui repu
blicii, candidatul 
trebuie să întru
nească peste jumă
tate din voturile 
valabile. Dacă nici 

unul dintre candidați nu obține ma
joritatea absolută, urmează să aibă 
loc un al doilea tur de scrutin, or-, 
ganizat la cel mult 35 de zile de la 
primul tur și la care se vor prezenta 

. numai cei doi candidați care au ob-: 
ținut mai multe voturi.

Partidul Comunist Austriac îl 
sprijină pe dr. Schärf, explicînd 
alegătorilor că un președinte popu
list ar întări poziția acestui partid, 
ceea ce ar mări primejdia ce ar de
curge din aderarea Austriei la Piața 
comună și ar crea condiții pentru noi 
măsuri îndreptate împotriva nivelului 
de trai al maselor. „Noi facem dis
tincție, scria recent ziarul Partidu
lui Comunist. „Volkstimme", între 
partidul populist, ca partid al bur
gheziei, și partidul socialist pe 
care-1 criticăm pentru politica sa 
de concesii făcute burgheziei. Dar 
vom face totul ca dr. Schärf să de
vină din nou președinte federal".

ȘT. DEJU

creșterea
Menționăm că

Corespondenta dsn Viena

partidul 
influente 
aderarea 

deși
știrbire

în 
cercuri 

pronunță pentru 
la Piața comună, 
ar constitui o 

independenței și suverani-

serie de „măsuri

In ciuda interzicerii de către autorităjiie sud-coreene a demonstrațiilor, studenții de la Universitatea 
din Seul au organizat o manifestație de protest împotriva dictaturii militare.

fj

26GENEVA 26 (Agerpres). — La 
aprilie, participant la Comitetul 
celor 18 state pentru dezarmare au 
continuat discutarea măsurilor me
nite să contribuie la destinderea 
încordării internaționale și la rezol
varea problemei dezarmării generale 
și totale. La discuții au luat parte 
reprezentanții Italiei, Cehoslovaciei, 
S.U.A., Indiei, Uniunii Sovietice, 
Angliei și Poloniei.

Reprezentanții țărilor occidentale 
au apărat în fel și chip vechile lor 
poziții. Delegatul S.U.A., Ch. Stelle, 
a încercat să prezinte ca cea mai 
constructivă propunere așa-zisul 
plan de micșorare a riscului unui 
război din cauza unei întîmplări, pe 
care S.U.A. îl mai propuseseră și 
înainte. Reprezentantul englez, Ma
son, s-a ocupat de aceeași problemă, 
sprijinindu-i pe colegul său ameri
can.

Reprezentantul Cehoslovaciei, K. 
Kurka, a combătut așa-zisele „ar
gumente” ale puterilor occidentale 
cu privire la lipsa de încredere în
tre state, argumente folosite de ei 
drept bază pentru respingerea mă
surilor radicale în vederea dezar
mării, pe care le propun Uniunea 
Sovietică și celelalte țări socialiste.

Delegatul Uniunii Sovietice, S. Ța- 
rapkin, a exprimat deziluzia pro
fundă și îngrijorarea delegației so
vietice în legătură cu activitatea 
Comitetului celor 18 state în toate 
problemele care se află în discuție. 
El a cerut reprezentanților puteri
lor occidentale din Comitet să dis
cute sub toate aspectele situația 
care s-a creat și să se ocupe, in 
sfîrșit, de ceea ce vorbesc atît de 
des în discursurile lor, și anume — 
de adevăratele tratative cu privire 
la măsuri efective în vederea înfăp
tuirii dezarmării și de 
care să contribuie la 
primejdiei unui război 
clear.

Corespondentă din New York

Maiți noaptea a fost ucis un om 
pe o șosea publică din statul Ala
bama. El a piimit două gloanțe în 
ceafă. Era un alb, de profesiune 
funcționar la poștă, în vîrstă de 35 
de ani, care mergea pe jos prin 
Alabama, îndreptîndu-se spre statul 
vecin Mississippi, pentru a protesta 
împotriva politicii rasiste a • autori
tăților. ■ ' ' . .

Numele său este William Moote. 
Locuia-lă Baltimore, dar fusese.cros- 
out în Mississippi.. Era atît de in
dignat de' evenimentele petrecute 
recent la Greenwood, unde poliția a 
recurs la cîini polițiști pentru a îm
prăștia o manifestație a negrilor 
pentru drept de vot, îneît a hotărît 
să întreprindă un pelerinaj spre 
Mississippi, în semn de protest și ca 
o demonstrație de solidaritate, cu 
poporul negru.

Itinerariul marșului său începuse 
Ia Baltimore și trecuse prin Wa
shington. ’Aici Moore se oprise la 
Casa Albă cu intenția de a remite 
personal președintelui Kennedy și 
fratelui său, ministrul de justiție 
Robert Kennedy, o scrisoare în care 
le cerea să pună capăt rușinoase
lor discriminări rasiale, care se 
practică încă în S.U.A. Dar la Casa 
Albă, paznicii l-au sfătuit fără me
najamente „să o ia din loc".

Și Moore și-a continuat mersul, a- 
vînd ca obiectiv următor orașul 
Birmingham. Asasinii nu l-au lăsat 
însă să ajungă decîf la 60 de mile 
de acest oraș. Lîngă cadavrul său 
descoperit pe șosea de către un mo- 
tociclist s-a găsit o pancartă pe 
care scria : „Drepturi egale pentru 
toți“. Iar în buzunar scrisoarea că
tre președinte.

alte măsuri 
micșorarea 
racheto-nu-

Cînd a aflat vestea, soția sa a de
clarat : „Ah, doamne, nu știu de ce 
ar fi vrut cineva să-i facă vreun 
rău. Era atît de cumsecade".

La conferința sa de presă de joi, 
președintele Kennedy a condamnat 
asasinarea lui Moore ca „o crimă 
atroce“. Iar într-un discurs rostit joi 
la o adunare a Universității din Ca
rolina de sud, ministrul Justiției al 
S.U.A., Robert F.. Kennedy, s-a văzut 
nevoit să aprecieze problema rasială 
drept „cea mai acută și mai gravă 
problemă pe care o au astăzi Sta
tele Unite".

Intr-adevăr, bestiala suprimare 
de către rasiști a lui Moore, prieten 
alb al negrilor, arată, încă o dată că 
în Statele Unite rasismul, această 
rușine a omenirii, este o plagă 
gravă. Ea nu numai că nu va fi 
tămăduită, dar se va agrava cîtă 
vreme rasiștii vor putea să-și facă 
de cap, iar întreaga asprime a au
torităților se va .îndrepta spre per
secutarea luptătorilor pentru demo
crație și pace.

In ziua în care Moore a fost găsit 
mort pe șosea în drum spre Bir
mingham, autoritățile din acest oraș 
arestaseră 13 negri „vinovați“ de a 
fi alcătuit, în semn de protest, pi
chete în localurile publice „numai 
pentru albi" în care intrarea negri
lor este interzisă. Odată cu aceasta 
numărul negrilor din Birmingham a- 
restați pentru acest „delict“ a ajuns 
la 360...

TONY WALES

MOSCOVA. In Palatul Mare al 
Kremlinului din Moscova continuă 
Consfătuirea unională a fruntașilor 

, mișcării pentru munca comunistă. în 
numele Federației Sindicale Mondiale, 
delegații la Consfătuire au fost salutați 
de Louis Saillant, secretar general al 
F.S.M. Salutul sindicatelor din țara 
noastră a fost adus delegaților la Con
sfătuire de Larisa Munteanu, președin
ta Comitetului Central al Uniunii sin
dicatelor lucrătorilor din întreprinde
rile industriei bunurilor de consum.

BUENOS AIRES. Guvernul argen- 
tinean a interzis organizarea demons
trațiilor și mitingurilor de 1 Mai. A- 
ceastă măsură arbitrară a stîrnit in
dignarea în rîndul oamenilor muncii, 
care sînt lipsiți de posibilitatea de a 
sărbători în mod liber Ziua solidarită
ții internaționale a celor ce muncesc. 
Numeroase organizații sindicale din 
Argentina au protestat împotriva 
cestei hotărîri a guvernului.

Cu prilejul vizitei

a-

lui Ali Sabri în R. P. Chineză

PEKIN. La Pekin s-a dat publici
tății comunicatul comun al guvernu
lui R. P. Chineze și guvernului R.A.U. 
cu privire la vizita în China a lui Aii 
Sabri, președintele Consiliului executiv 
al Consiliului Prezidențial al R.A.U. 
Ciu En-lai, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, se arată în co
municat, a acceptat invitația lui Aii 
Sabri de a vizita R.A.U,

PARIS. In incinta muzeului „Lou
vre“ din Paris s-a deschis expoziția ro- 
mînească „Turismul și folclorul ro- 
mînesc“. La inaugurarea expoziției au 
fost de față numeroase personalități 
ale vieții cultural-artistice din Franța, 
reprezentanți ai agențiilor internațio
nale de turism, precum și reprezentanți 
ai majorității cotidienelor și periodice
lor franceze. Expoziția prezintă nume
roase fotografii și obiecte de artizanat 
din diferite regiuni ale țării noastre.

MEXICO. „Trebuie și putem să fa
cem comerț cu țările socialiste“, a de
clarat Eriberto Vidales, șeful delegației 
mexicane la Congresul pentru comerț 
.internațional, care a avut loc nu de 
mult în capitala Mexicului. Eu, a su
bliniat Vidales, sînt pentru dezvolta
rea relațiilor comerciale cu țările so
cialiste, care aduc foloase ambelor 
părți.

TOKIO. La 24 aprilie, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al R.P. Romîne 
la Tokio, R. Comșa, a dat un cockteil 
în cinstea delegației de arhitecți ro- 
mîni, condusă de N. Bădescu, pre
ședintele C.S.C.A.S., care vizitează 
Japonia. Au participat reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe al 
Japoniei, Ministerului Construcțiilor, 
profesori universitari, conducători ai 
Uniunii arhitecților, ingineri. Au fost 
prezentate diapozitive cu imagini din 
noua arhitectură romînească, care au 
fost apreciate de specialiștii japonezi.

LONDRA. Ca r.ezultat al cererilor , 
stăruitoare ale opiniei publice, autori
tățile engleze au interzis organizarea

în Piața Trafalgar a unei adunări fas
ciste, care fusese convocată pentru 
ziua de 19 mai de către „Mișcarea na- 
țional-socialistă“.

HAGA. în pofida voinței poporului 
olandez, majoritatea parlamentară, re- 
prezentînd partidele burgheze, și-a 
dat consimțămîntul pentru staționarea 
în țară a trupelor vest-germane. In 
declarația comisiei raportorilor a 
primei camere a parlamentului se 
spune că,’ ținînd seama de „sentimen
tele“ pe care le stîrnește acest con- 
simțămînt în rîndurile poporului olan
dez, comisia solicită guvernului să ia 
măsuri ca trupele vest-germane sa nu 
efectueze deplasări prin Olanda în zi
lele cînd ele ar putea aminti de „eve
nimentele neplăcute” din timpul celui 
de-al doilea război mondial.

Lemnitzer Ia Atena

Pacificului, s-a înapoiat la 25 aprilie 
la cartierul său general din insulele 
Hawai. Răspunzînd la o întrebare a 
ziariștilor, dacă vor fi trimise trupe 
americane în Laos, amiralul a decla
rat că „S.U.A. își vor trimite trupele 
dacă acest lucru va fi cerut“. Felt’a 
confirmat 
numărului 
Tailanda.

PARIS, 
institutele 
din Franța, anunță agenția U.P.I., au 
declarat la 25 aprilie o grevă gene
rală de 24 de ore, cerînd ca guver
nul să sporească investițiile destinate 
construcțiilor de noi localuri pentru 
învățămînt și de cămine studențești.

NEW YORK. In noaptea de 25 
spre 26 aprilie la mina carboniferă 
nr. 2 din localitatea Clarksburg (Vir
ginia de vest) s-a produs o explozie 
de grizu care a izolat 22 de mineri. 
Potrivit agenției Associated Press di
recția minei a declarat că șansele de 
a-i găsi pe mineri în viață sînt foarte 
mici. în prezent echipele de salvare 
se află la o distanță de 1 000 de me
tri de locul în care s-a produs ex
plozia.

Ciocniri între muncitori 
și poliție în Ecuador

știrile privind creșterea 
trupelor americane în

Profesorii și studenții din 
de învățămînt superior

ATENA. După ce a făcut o vizită 
de o zi, generalul Lemnitzer, coman
dantul suprem al forțelor armate ale 
N.A.T.O. în Europa, a plecat la 25 
aprilie din Atena. El a avut convor
biri cu primul ministru Karamanlis,’ cu 
ministrul de război și cu șefii statului 
major general grec. Comentînd rezul
tatele vizitei lui Lemnitzer, ziarul „Ta 
Nea“ scrie că „N.A.T.O. obligă Gre
cia să-și sporească cheltuielile mili
tare“. . , . .

„„.•„t T,» țț - . . .• provincia Esmeraldas, muncitorii dinHONOLULU. Dupa tratative se- • ~ „„...... „Li
crete care au durat două zile la declarat grevă generală în sprijinul 
Bangkok, amiralul H. Felt, coman
dant șef al flotei americane în zonă

QUITO. Agenția Reuter anunță că 
în orașul Esmeraldas din nordul 
Ecuadorului a avut loc o puternică 
ciocnire între muncitorii greviști care 
au organizat o demonstrație și poliție. 
Ciocnirea s-a soldat cu un mort și 7 
răniți. După cum s-a mai anunțat, în

• • •- ” . ’ > 
majoritatea ramurilor economiei au 

■ 1 ? - ■ . i
revendicărilor cu privire la îmbună
tățirea condițiilor de muncă și de trai.

TI Cc
cu privire la ședința Comitetului Executiv 
al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

între 17 și 25 aprilie 1963 a avut 
loc la Moscova cea de-a 5-a ședință 
a Comitetului Executiv al Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc.

La ședință au participat repre
zentanții țărilor membre ale Con
siliului în Comitetul Executiv : S. 
Todorov, vicepreședinte al Consiliu
lui de AÎiniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria, O. Simunck, vicepre
ședinte al guvernului Republicii So
cialiste Cehoslovace, B. Leuschner, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democrate Ger
mane, D. Molomjamț, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Mongole, P. Ja- 
roszewicz, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone, A. Bîrlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Ro- 
mîne, A. Apro, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Ungare, M. Leseciko, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste.

Ședința Comitetului Executiv a 
fost prezidată de reprezentantul 
Republicii Populare Mongole, D. 
Molomjamț, prira-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Mongole.

Comitetul Executiv a examinat 
amănunțit mersul îndeplinirii hotă- 
rîrii consfătuirii din iunie (1962) 
a primilor secretari ai Comitetelor 
Centrale ale partidelor comuniste 
și muncitorești și a șefilor de gu
verne ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. și a prevăzut o serie de 
măsuri cu privire la îndeplinirea în 
continuare a acestora.

Ascultînd raportul Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru industria 
chimică asupra activității desfășu
rate în anul .1962, Comitetul Execu
tiv a aprobat direcțiile principale 
stabilite de comisie cu privire la 
activitatea sa care prevede înfăp
tuirea în continuare a unei serii de 
măsuri pentru întărirea colaborării 
economice și tehnico-științifice în 
vederea dezvoltării cît mai rapide 
a industriei chimice în toate țările 
membre ale C.A.E.R.

Comitetul Executiv a examinat 
mersul îndeplinirii recomandărilor 
adoptate de țările membre ale 
C.A.E.R. privind specializarea și co
operarea în producția construcțiilor 
de mașini, a examinat și a aprobat 
propunerile Comisiei pentru con
strucții de mașini cu privire lă sa
tisfacerea necesarului țărilor mem
bre ale C.A.E.R. în mașini-unelte, 
progresive de așchiere a metalelor

pentru industria de rulmenți, .auto
mate de dozat-ambalat și speciali
zarea producției acestor utilaje.

La ședința Comitetului Executiv 
a fost aprobat regulamentul Comi
siei permanente C.A.E.R. pentru 
probleme valutar-finahciare. S-a 
discutat proiectul de Convenție re
feritor la decontările multilaterale 
în ruble transferabile și organiza
rea Băncii precum și proiectul de 
statut al Băncii, elaborat de Comi
sia pentru probleme valutar-finan- 
ciare.

Examinînd propunerile Comisiei 
pentru agricultură cu privire la sa
tisfacerea necesarului țărilor mem
bre ale C.A.E.R. în semințe de tri
foi și lucernă, Comitetul Executiv a 
aprobat recomandările privitoare la 
livrările acestor semințe între țările 
membre ale C.A.E.R. în perioada 
pînă în anul 1970. De asemenea, Co
mitetul Executiv a examinat și a- 
probat propunerile Comisiei pentru 
statistică privind modul de coordo
nare a lucrărilor statistice efectua
te în Consiliu și a examinat o se- 
rie de alte probleme economice și 
organizatorice.

Comitetul Executiv a examinat 
mersul lucrărilor în organele Con
siliului privind coordonarea planu
rilor principalelor investiții ale ță
rilor membre ale C.A.E.R. pe anii 
1964—1965. dînd indicații în legă
tură cu efectuarea în continuare a 
acestor lucrări.

Au fost examinate, de asemenea, 
propuneri cu privire la modul și 
termenele de efectuare în viitor a 
lucrărilor de coordonare a planuri
lor de dezvoltare a economiei na
ționale a țărilor membre ale 
C.A.E.R în perioada 1966—1970. La 
examinarea în ședința Comitetului 
Executiv a acestei probleme au par
ticipat conducătorii organelor de 
stat ale planificării din țările mem
bre ale Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc : A Pașev, din par
tea Republicii Populare Bulgaria, 
A. Jindra, din partea Republicii So
cialiste Cehoslovace, G. Schürer, 
din partea Republicii Democrate 
Germane, T. Ragccaa, din partea Re
publicii Populare Mongole, S. Je- 
drychowski din partea Republicii 
Populare Polone, Gh. Gaston Marin, 
din partea Republicii Populare Ro
mîne, P. Valyi, din partea Repu
blicii Populare Ungare, P. Lomako, 
din partea Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste.

Ședința Comitetului Executiv 
desfășurat în spiritul deplinei 
munități de vederi, al înțelegerii 
ciproce și colaborării frățești.

Situație încordata în Haiti
PORT-AU-PRINCE 26 (Agerpres).

— La 26 aprilie, guvernul Republicii 
Haiti, conclus de președintele Fran
çois Duvalier, a luat măsuri excep
ționale de siguranță, ca urmare a 
știrilor privind iminența unei lovi
turi de stat. După cum transmite 
agenția Prensa Latina, jntr-un. co
municat dat publicității de' Mini
sterul de Interne și de Ministerul 
de Război se anunță că întregul 
trafic aerian deasupra unor regiuni 
ale Republicii Haiti a fost suspen
dat. De asemenea, toate stațiile de 
radio din Republica Haiti au 
primit ordinul de a nu-și înceta 
emisiunile în așteptarea unor co
municate guvernamentale ulte
rioare.

Corespondentul din Port-au-Prince 
al agenției Associated Press trans
mite că vineri dimineața s-a tăcut 
o încercare de răpire a fiului pre
ședintelui Duvalier în momentul 
cînd acesta se îndrepta spre școală 
sub o escortă înarmată. Incidentul 
s-a soldat cu uciderea unui ofițer 
și a doi soldați. în același timp, a- 
genția transmite că mai mulți ofi

Erhard despre dificultățile economiei vest-gerniane
BONN 26 (Agerpres). — Ludwig 

Erhard, ministrul economiei al 
R.F. Germane, a luat cuvîntul la 24 
aprilie în Bundestag în legătură cu 
raportul său economic cu privire la 
„dezvoltarea economică pe anul 
1962 și perspectivele pe 1963“. Er
hard s-a referit în repetate rînduri 
la tendința de scădere a ritmului de 
creștere a economiei vest-germane 
și a avertizat împotriva pericolului 
inflaționist caracterizat prin crește
rea prețurilor. Referindu-se la ceea 
ce el a numit „dezvoltarea eco
nomică nesatisfăcătoare", Erhard 
s-a pronunțat împotriva revendică
rilor legitime ale muncitorilor- de a 
li se spori salariile în raport cu 
creșterea costului vieții, cerîndu-le 
să se mulțumească cu un spor mo
dest de salarii, care nu corespunde 
ritmului de creștere a prețurilor. 
Propunerea lui Erhard corespunde 
aproape exact unei propuneri simi-

lare făcută muncitorilor din in
dustria metalului de 
industriale respective.

După cum relatează 
vest-germană,. muncitorii 
tărîți să treacă la acțiuni reven
dicative mai energice în cazul cînd 
cererile lor nu vor fi satisfăcute. 
Conducerea sindicatului muncitori
lor din industria metalului a decla
rat că cei peste 500 000 de munci
tori din această industrie din lan
dul Baden-Württemberg vor intra 
în grevă dacă nu se va ajunge la o 
înțelegere cu patronii.

★
După cum anunță agenția Reuter, 

la 24 aprilie muncitorii metajur- 
giști din cel mai mare land indus
trial vest-german — Renania de 
nord-Vestfalia — au hotărît să de
clare grevă în sprijinirea revendi
cărilor lor privind majorarea sa
lariilor.

concernele

însă presa 
sînt ho-

s-a 
co- 
re-

țeri haitieni și-au prezentat demisia 
ca un semn de nemulțumire față 
de politica președintelui Duvalier, 
„în ultimele zile, relevă agenția 
Prensa Latina, poliția haitiană a a- 
restat mai mulți ofițeri superiori 
acuzați că au participat, la complo
tul pus la cale pentru răsturnarea 
președintelui Duvalier“.

Ocupîndu-se de atmosfera care 
domnește în prezent în capitala Re
publicii Haiti, Port-au-Prince, agen
ția ^Associated Press scrie că.„toate 
străzile sînt blocate de unități ale 
poliției și armatei, care urmăresc 
îndeaproape circulația în oraș”.

Nota guvernului sovietic 
adresată Angliei

MOSCOVA 26 (Agerpres). — In
tr-o notă a Ministerului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. înmînată recent 
ambasadorului Marii Britanii la 
Moscova, Humphrey Trevelyan, gu
vernul sovietic a arătat din nou că 
este necesară cercetarea urgentă 
de către Comisia internațională de 
supraveghere și control din Viet
nam a cazurilor de folosire a sub
stanțelor chimice toxice împotriva 
populației sud-vietnameze. Cu acest 
prilej se subliniază că, potrivit in
formațiilor de care dispune guver
nul sovietic, Comisia internațională 
de supraveghere și control nu a 
început nici în prezent anchetarea 
acestor fapte.

După cum rezultă din relatările 
agențiilor telegrafice, folosirea sub
stanțelor chimice toxice împotriva 
populației din Vietnamul de sud 
continuă.

în notă se amintește că guvernul 
sovietic a mai atras atenția părții 
engleze asupra mesajului ministru
lui afacerilor externe al R.D. Viet
nam din 22 februarie, adresat co
președinților Conferinței de la Ge
neva din anul 1954. Acțiunile S.U.A. 
și ale autorităților Vietnamului de 
sud nu numai că sînt contrare spi
ritului și literii acordurilor de la 
Geneva, dar încalcă și cele mai ele
mentare norme ale dreptului inter
național și ale umanității, atrăgînd, 
de asemenea, agravarea continuă a 
situației din Vietnamul de sud și 
din întreaga regiune a Asiei de 
sud-est.

Guvernul Marii Britanii însă nu 
a dat pînă acum nici un răspuns 
la acest mesaj. Partea engleză a 
declarat că faptele legate de folosi
rea substanțelor toxice s-ar atla în 
examinarea Comisiei internaționale 
de supraveghere și control, și de 
fapt s-a eschivat de la propunerea 
de,a adresa acesteia up mesaj co
mun al copreședinților Conferinței 
de la Geneva din anul 1954.

Un qrup de muncitori metalur- 
giști din Rheinhausen-Mörs (R. F. 
Germană) demonstrind pe străzile 
orașului in sprijinul revendică
rilor lor.

REDACȚIA SI 'ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii” Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se lac la oficiile poștale, factorii poștali și, difuzorii- yolpntari din întreprinderi și instituții, Tiparul! .Combinatul Poligrafic Casa Scînteii


