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In ultimele zile vremea a fost 
tn general umedă, au căzut ploi 
abundente aproape în toate re
giunile țării. Cu toate acestea, în 
multe unități agricole, urmărin- 
du-se îndeaproape starea terenu
lui, s-au folosit din plin zilele și 
orele bune de lucru în cîmp. In 
ultimele două zile s-au însămîn- 
țat suprafețe mai mari cu po
rumb, îndeosebi în regiunile 
București, Dobrogea, Ploiești. 
Astfel, pînă la 23 aprilie, în coo
perativele agricole de producție 
din regiunea București s-au în- 
sămînțat 71,4 la sută din supra-

Hotărîrea Plenarei C.C. al P.M.R. 
din 14—15 aprilie cu privire la con
vocarea celui de-al IV-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Romîn a 
fost primită cu profund interes de 
întregul partid, de toți oamenii 
v'uncii din țara noastră. Succesele 

obținute în opera de construire a 
socialismului, în dezvoltarea econo
miei și culturii, în ridicarea nive
lului de trai al celor ce muncesc 
sînt rodul politicii partidului, înfăp
tuită cu devotament de masele largi. 
Conștienți de aceasta, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii din fabrici 
și uzine, din mine și de pe șantiere 
sînt hotărîți ca, în întîmpinarea 
Congresului, să adauge noi și im
portante realizări în întrecerea so
cialistă pentru îndeplinirea exem
plară a planului la toți indicatorii 
și a angajamentelor luate. Majori
tatea întreprinderilor își îndepli
nesc, iar unele chiar depășesc, an
gajamentele luate în întrecerea so
cialistă pentru etapa pînă la 1 Mai.

Congresul al IV-lea, eveniment de 
o deosebită însemnătate în viața 
partidului, a întregului popor, pri
lejuiește un puternic avînt al între
cerii socialiste. Punînd în valoare 
importante rezerve interne, oame
nii muncii obțin realizări însem
nate în domenii hotăritoare, e- 
sențiale ale producției. Călăuzindu-se 
după Directivele C.C. al P.M.R. cu 
privire la criteriile principale ale 
întrecerii socialiste, după hotărîrile 
Plenarei C.C. al P.M.R. din 30 no
iembrie — 1 decembrie 1964 și ale 
sesiunii Marii Adunări Naționale, 
oamenii muncii pun în centrul în
trecerii lupta pentru îmbunătățirea 
calității produselor. Progresele rea
lizate în ridicarea nivelului calita
tiv al produselor au efecte pozitive 
asupra întregii vieții economice a 
țării.

îmbunătățirea continuă a calității 
produselor necesită o abordare con
cretă în fiecare ramură și întreprin
dere, aplicarea unor măsuri com
plexe, în funcție de specificul pro
cesului de producție. Conducerile 
întreprinderilor, organizațiile de 
partid au datoria să urmărească în 
permanență aplicarea planurilor de 
măsuri tehnico-organizatorice, pe

întreg parcursul procesului de fa
bricație, să îmbogățească aceste pla
nuri potrivit cerințelor perfecționă
rii producției. întrucît tehnica pro
gresează rapid, este necesar să se 
confrunte necontenit nivelul calita
tiv al produselor cu cel atins în 
tehnica mondială, îmbunătățindu-se 
caracteristicile lor. îndreptînd efor
turile întreprinderilor spre realiza
rea acestei sarcini economice cen
trale, organizațiile de partid sînt 
chemate să dezvolte în rîndurile 
tuturor muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor simțul unei înalte răs
punderi pentru ridicarea continuă a 
prestigiului „mărcii" fabricii, hotărî
rea de a da numai produse de bună 
calitate, corespunzătoare intereselor 
economiei naționale, exigențelor 
crescînde ale oamenilor muncii.

în întreaga țară se înfăptuiește 
un vast program de construcții, ini
țiat de partid. Pentru constructori 
și montori constituie un titlu de 
cinste și de mîndrie să întîmpine 
Congresul partidului cu înfăptuiri 
în darea în funcțiune la termenele 
stabilite a noilor obiective, în con
dițiile îndeplinirii riguroase a ce
rințelor față de calitatea lucrărilor, 
în acest scop, în întrecerea socia
listă ce se desfășoară pe șantiere 
este necesar să se pună un mai 
mare accent pe realizarea în grafic 
a fiecărei lucrări, mai buna folosire 
a utilajelor, aplicarea pe scară lar
gă a metodelor moderne, gospodări
rea rațională a materialelor și or
ganizarea judicioasă a muncii. Este 
de datoria colectivelor din uzinele 
constructoare de mașini să îndepli
nească exemplar comenzile pentru 
șantierele industriale, să le livreze 
la timp și la un înalt nivel calita
tiv mașinile și instalațiile contrac
tate.

Statul a alocat în acest an impor
tante fonduri pentru ridicarea unor 
noi ansambluri de blocuri cu 53 000 
de apartamente. Constructorii de lo
cuințe sînt chemați ca în întrecerea 
socialistă să-și mobilizeze toate for
țele pentru a accelera ritmul execu
tării lucrărilor, astfel ca planul de 
dare în folosință a locuințelor să fie 
îndeplinit integral, asigurîndu-se

totodată lucrări de bună calitate, 
respectarea cerințelor de confort.

Urmărirea sistematică a stadiului 
lucrărilor pe șantierele de construc
ții industriale și social-culturale, 
colaborarea Strînsă dintre proiec- 
tanți, constructori și beneficiari în 
vederea luării unor măsuri operati
ve și a pregătirii frontului de lucru 
pentru 1966 sînt condiții importante 
pentru realizarea planului de in
vestiții.

Un obiectiv de seamă al întrece
rii socialiste îl constituie sporirea 
neîncetată a productivității muncii 
■— factor de bază pentru dezvolta
rea în ritm rapid a întregii econo
mii naționale. Pentru înfăptuirea 
sarcinilor și a angajamentelor pri
vind creșterea productivității, o în
semnătate primordială au folosirea 
marilor posibilități oferite de teh
nica modernă cu care sînt dotate 
întreprinderile, punerea deplină în 
valoare a rezervelor interne exis
tente în fiecare secție și sector de 
producție, la fiecare loc de muncă. 
Utilizarea cu indici înalți a mașini
lor, instalațiilor și întreținerea aces
tora în cele mai bune condiții, me
canizarea proceselor de producție 
care necesită un volum mare de 
muncă, modernizarea continuă a 
utilajelor în funcțiune, precum și 
ridicarea perseverentă a pregătirii 
profesionale a cadrelor constituie 
pîrghii principale de creștere a pro
ductivității muncii.

Lupta pentru o înaltă calitate a 
produselor se împletește cu grija 
pentru continua reducere a prețu
lui de cost. Numeroase colective de 
întreprinderi, printre care cele de la 
combinatele siderurgice Hunedoara 
și Reșița, au realizat în întrecere, de 
la începutul anului și pînă acum, 
însemnate cantități de produse pes
te plan, au îmbunătățit calitatea a- 
cestora, obținînd totodată impor
tante economii la prețul de cost. 
Buna gospodărire a mijloacelor ma
teriale și financiare să se reflecte 
în reducerea continuă a prețului de 
cost și creșterea acumulărilor socia
liste.

LEGENDA
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CONSILIUL SUPERIOR AL AGRICULTURII. Situajia însamtnțărll porumbu
lui la data de 23 aprilie 1965

fețele prevăzute, iar în cele din 
regiunea Dobrogea 38,5 la sută. 
Cu toate condițiile mai puțin fa
vorabile, realizări bune la semă
natul porumbului au fost obți
nute în aceste zile și in regiunile 
Mureș-Autonomă Maghiară și 
Cluj. Ținîndu-se seama de faptul 
că în cele mai multe locuri vre
mea s-a îmbunătățit, Consiliul 
Superior al Agriculturii reco
mandă ca în zilele care urmează 
să se lucreze cu toate forțele la 
semănatul porumbului. In acest 
scop se cere ca specialiștii din 
unitățile agricole să identifice 
toate suprafețele mai zvîntate și 
să dirijeze tractoarele și mașinile 
spre locurile unde se poate lucra 
cu randament maxim.

Totodată, trebuie să se lucreze 
din plin și la semănatul celorlalte 
culturi. Iu cooperativele agricole 
din regiunile Dobrogea, Oltenia, 
Ploiești, Cluj s-a terminat semă
natul sfeclei de zahăr și florii- 
soarelui, rămînînd suprafețe mai 
mari în regiunile Suceava și Iași. 
La cartofii de toamnă mai sînt 
de plantat suprafețe importante 
în regiunile Suceava, Mureș-Au
tonomă Maghiară, Iași, Bacău. 
Nu trebuie neglijate nici cele
lalte lucrări care se execută în 
această perioadă: combaterea 
dăunătorilor din culturi, amena
jarea terenurilor pentru orez și 
pentru alte culturi irigate, plan
tarea legumelor în cîmp.

Printr-o organizare temeinică 
a muncii și folosirea din plin a 
zilelor bune de lucru în cîmp, în- 
sămînțările vor ’ putea fi execu
tate într-un timp cît mai scurt.
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Maistrul DUMITRU PANA împreună: cu lăcătușii montori MIHAI MOTOCHE, GHEORGHE OPRAN, GHEORGHE 
RADOI și VIRGIL STANICA de Ia secția mecanică reductoare a uzinelor „Vulcan" din București, fruntași în 
întrecerea socialistă. In cursul acestei luni, ei au dat peste prevederile planului 6 unități de pompaj de cite 

15 și 9 tone pentru industria petrolieră Foto : M. Cioo

INTERVIUL NOSTRU Construcțiile
comerciale ale

Punînd în aplicare indicațiile privind dezvoltarea în continuare a 
rețelei de magazine și depozite, cit și a bazei turistice în țara noastră, 
Ministerul Comerțului Interior investește anul acesta în asemenea lu
crări 390 milioane lei. Unele amănunte în această direcție ne-au fost 
date de tov. ing. loan Bucșa, secretar general în minister, căruia i-am 
adresat cîteva întrebări.

Care sînt principalele con
strucții comerciale prevăzute 
pentru anul în curs ?

Anul acesta în diferite centre 
regionale, precum și în alte orașe, 
se construiesc numeroase obiecti
ve comerciale și de interes turistic. 
Principalele acțiuni ale planului 
de investiții urmăresc realizarea 
de unități comerciale avînd o su
prafață de 86 000 mp; restaurante, 
baruri, cofetării și alte unități de 
alimentație publică însumînd 2 150 
de locuri ; 1 400 de locuri în hote
luri ; cabane, campinguri : puncte 
comerciale în stațiuni și pe tra
seele turistice; se ridică noi de
pozite de mărfuri.

Ministerul urmărește proiectarea 
tuturor spațiilor prevăzute potrivit 
regulilor impuse de practicarea 
unui comerț modern. Cu toate a- 
cestea, diversele institute de pro

iectare sau beneficiarii au inter
pretat uneori nepotrivit ideea de 
bază. S-au produs astfel exage
rări atît în ce privește mărimea 
unor spații comerciale — ca în ca
zul unităților de pe Calea Grivi- 
ței — cît și în privința finisajelor, 
decorării interioare sau mobilării. 
Spre a preîntîmpîna repetarea 
unor asemenea deficiențe au fost 
elaborate norme privind proporția 
optimă a diferitelor spații din cu
prinsul unei unități. în momentul 
de față, se urmărește organizarea 
intr-un spațiu comun a diferitelor 
unități comerciale ce nu se exclud.

Terminarea hotelurilor noi din 
București (Nord și extinderea 
Athenee Palace) și Brașov (extin
derea „Carpați"), a cabanei cu 140 
de paturi de la Poiana Brașov și 
a punctului turistic Valea Cetății 
Rișnov. amenajările ce se fac in 
unitățile de la Mamaia, Sinaia,

anului
Sibiu, Sighișoara, Bușteni, Oradea 
etc. — sînt preocupări de prim 
plan în legătură cu pregătirea a- 
propiatului sezon turistic. Se vor 
lărgi și mai mult posibilitățile tu
rismului prin reamenajarea unită
ților hoteliere existente din Bucu
rești și principalele centre turisti
ce și prin noile construcții în 
proiectare: hotelul Internațional 
Poiana Brașov, complexele turisti
ce Snagov, Suceava și Cîmpulung, 
căsuțe prefabricate la Mamaia și 
o serie de campinguri. Pentru 
unele din aceste campinguri — 
de la Cluj — Făget, Timișoara, 
Băile 1 Mai-Oradea, Snagov, Va
tra Dornei și Bicaz — lucrările 
de execuție vor începe încă în a- 
cest an.

Ce ne puteți spune despre 
mersul lucrărilor de construc
ție și despre amenajarea pro- 
priu-zisă a noilor spații co
merciale ?

Rezultatele în general pozitive 
ale realizării sarcinilor planului 
de investiții la sfîrșitul trimestru
lui I arată că, totuși, în unele

RAID-ANCHETA în regiunile Galați, Argeș, 
Mureș-Autonomă Maghiară și lași

Pentru a vedea cum se desfășoară 
semănatul porumbului, florii-soare- 
lui și plantatul cartofilor, corespon
denții ziarului nostru au efectuat 
un raid-anchetă în regiunile Galați, 
Argeș, Mureș-Autonomă Maghiară 
și Iași. Redăm pe scurt constatările 
făcute.

CONCRET 
IA FATA LOCULUI

în regiunea Galați se însămînțează 
anul acesta cu porumb aproape 
260 000 ha. De cîteva zile, la semna
lul specialiștilor, mecanizatorii au 
început lucrul. Buna organizare a 
muncii și-a spus de la început cu- 
vîntul. în numai 4 zile, în cooperati
vele agricole și gospodăriile de stat 
s-au însămînțat peste 58 000 ha. în 
cooperativele agricole Oprișenești, 
Gabrielescu, Batogu și altele din ra
ionul Făurei se lucrează cu toate 
forțele la semănat. La Oprișenești 
se însămînțează în acest an 580 ha 
cu porumb. Brigada de tractoare 
condusă de Ion Perianu cu cele 8 
semănători realizează zilnic supra
fețele prevăzute. Semănatul se exe
cută în rîndury drepte. La una din 
brigăzile de tractoare, la Batogu, 
tov. Andrei Cojocaru, directorul 
S.M.T. Ianca, venise cu atelierul mo
bil pentru înlăturarea unei defec
țiuni la o semănătoare. în coopera
tivele de producție deservite de a- 
ceastă stațiune se remarcă buna or
ganizare a muncii. A fost asigurat 
schimbul II pe tractoare. Mecaniza

torii au tot ce le trebuie pentru 
buna desfășurare a lucrului: tere
nuri bine pregătite, sămînță, com
bustibil, lubrifianți. Specialiștii de 
la consiliul agricol raional sprijină 
și îndrumă cu competență toate 
cooperativele agricole din raion. Rit
mul zilnic prevăzut a fost depășit cu 
peste 300 de hectare. în raionul Fău
rei s-a semănat pînă acum jumătate 
din suprafața destinată culturii po
rumbului.

în altă parte a regiunii, la coope
rativele agricole de producție din 
Pochidia, Gohor, Valea Mărului și 
altele, din raionul Tecuci, se lucrea
ză intens. Viteza zilnică stabilită — 
2 700 de ha pe raion — se realizează. 
Se remarcă și aici buna organizare 
a muncii. La Valea Mărului s-au 
pregătit pentru semănat aproape 
700 ha, iar 300 ha au și fost însă- 
mînțate. Ing. Ștefan Scărlătescu. 
vicepreședinte al consiliului agricol 
raional, a mers în ziua de 23 aprilie 
în comuna Nărtești și Gohor. Aici a 
îndrumat pe cooperatori să organizeze 
folosirea atelajelor la semănat pe te
renurile în pantă, în aceeași zi s-au 
luat măsuri similare și în cooperati
vele agricole de producție din Bră- 
hășești și Priponești.

în comunele Cosmești, Matca, Mo- 
vileni și altele din acest raion rit
mul de lucru putea fi mai avansat. 
Unele tractoare și semănători ale 
S.M.T. Tecuci, reparate și revizuite 
superficial, s-au defectat. Inginerul 
șef al sațiunii, Valeriu Grigoraș, a 
precizat că au fost 19 asemenea ca
zuri. Un calcul sumar arată că s-au 
pierdut din cauza acestor defecțiuni 
nu mai puțin de 75 zile-tractor. Se 
face încă risipă de timp cu deplasă
rile în gol. La Furceni, de exemplu,

unii tractoriști vin de la mari dis
tanțe cu tractoarele acasă în comu
nă, deoarece nu li s-a asigurat masă 
la locul de muncă.

însămînjatul porumbului la coopera
tiva agricolă Dărăști-Vlațca, regiu

nea București

TINERI 
INIMOȘI

Recent, la secția de fabricație 
a pîinii din Tismana-Oltenia, s-a 
produs un scurt circuit și în pod 
a izbucnit un incendiu puternic. 
Flăcările amenințau să cuprindă 
magazia de mărfuri a cooperati
vei de consum, clădirile unității 
de industrializare a lemnului din 
comună. Muncitorii forestieri 
Mihai Silvilescu, Ioan Dumitres
cu și Victor Ciochină au sărit cei 
dinții în ajutorul lucrătorilor 
brutari. Focul, întreținut de vint, 
se întindea. Erau necesare mai 
multe forțe. Intîmplător se aflau 
în comună mai mulți studenți de 
la Institutul de mine din Petro- 
șeni, veniți într-o excursie pe 
valea Tismanei. N-a fost nevoie 
să-i îndemne nimeni ca să inter
vină pentru localizarea și stinge
rea incendiului. Prin negura fu
mului, înfruntînd dogoarea flă
cărilor, tinerii Octavian Codrea- 
nu, Grigore Orlenski, Ion Pop, 
studenți în anul IV, și asistentul 
Tiberiu Iliaș, au acționat rapid. 
Flăcările au fost potolite și in
cendiul stins. Apoi, timp de cîte
va ore, studenții au cărat mărfu
rile pe care tot ei le evacuaseră 
din magazia cooperativei, pentru 
a nu fi cuprinse de foc.

Despre fapta acestor tineri mi
nunați se vorbește în comuna 
noastră cu multă recunoștință.

Victor FRATUTU 
profesor

Primirea de către tovarășul Nicolae Ceausescu» 5

a ambasadorului U. R. S. S.
Vineri, 23 aprilie 1965, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, prim-secretar al 
C.C. al P.M.R., a primit în audiență 
pe ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al U.R.S.S. la Bucu

rești, I. K. Jegalin, la cererea aces
tuia.

Cu acest prilej a avut loc o dis
cuție prietenească.

<jlol> în 24 de ore

locuri sînt serioase rămîneri în 
urmă. Este nesatisfăcător stadiul 
lucrărilor la complexul de depo
zite Galați (antreprenor general 
M.I.C.) și depozitul alimentar Deva 
(antreprenor general S.P.R.-Hune- 
doara), la depozitele I.C.R.A.-Pi- 
tești și I.R.V.A.-Constanța ; de a- 
semenea, la investițiile pentru re
țeaua comerțului local din regiu
nile Bacău, Banat, Cluj, Hunedoa
ra, Iași, Maramureș, Mureș-Auto
nomă Maghiară, Oltenia, Suceava 
și din orașul București. Insist mai 
cu seamă asupra situației lucrărilor 
din Capitală. începînd din 1959, 
Sfatul popular al Capitalei nu a 
realizat în mod sistematic planul 
de investiții pentru comerț. Volumul 
nerealizărilor însumat în această 
perioadă reprezintă echivalentul a 
circa 250—300 de unități noi, mo
derne. Există pericolul ca și în 
acest an investițiile comerciale să 
rămînă neexecutate, dacă sfatul 
popular nu va lua măsuri hoțărîte 
pentru elaborarea și aprobarea în 
cel mai scurt timp a documenta
țiilor tehnice de execuție.

în proiectarea și realizarea noi
lor construcții s-a ținut seama de 
armonizarea lor cu arhitectonica 
noilor cartiere și orașe. Se folo
sesc materiale de finisaj moder
ne : oțel inoxidabil, sticlă și cera
mică glazurată, tapete lavabile. La

rîndul său, mobilierul ușor, tron- 
sonabil și interșanjabil, realizat 
din oțel inoxidabil și cristal, oferă 
multiple posibilități de așezare și 
folosire, iar vitrinele deschise fac 
ca întreaga unitate să participe la 
prezentarea mărfii.

Vorbind deci despre calitatea lu
crărilor se poate spune că ea se îm
bunătățește continuu. Pot fi însă 
citate și abateri de genul celor care 
au necesitat refacerea unor izolații 
hidrofuge la complexul comercial 
din B-dul Republicii-Ploiești (con
structor T.R.C.-Ploiești), la com
plexele comerciale Tg. Mureș, Re
ghin, Toplița (constructor T.R.C.- 
Tg. Mureș) sau refacerea tîmplă- 
riei metalice Ia restaurantul „Cot
nari" din Iași. Se pot cita și cazuri 
în care mobilarea sau utilarea 
unităților comerciale n-a fost co
relată cu programul constructoru
lui, astfel că acestea au stat în 
așteptarea mobilierului luni de 
zile, după cum pot fi citate și 
exemple de documentații defectuos 
sau incomplet întocmite.

Iată de ce pregătirea din timp a 
șantierelor de lucru și elaborarea 
temeinică a documentațiilor tehni
ce trebuie privite peste tot ca o 
condiție esențială a desfășurării 
investițiilor în ritm corespunzător 
și a predării lor la termen.

Franța și-a limitat 
reprezentarea 
la sesiunile Pieței 
comune

La conlerința da presă ținută 
de ministrul informațiilor, Alain 
Peyrefitte, la sfîrșitul ședinței ca
binetului francez s-a confirmat a- 
doptarea unui calendar precis, 
care va limita pentru viitor parti
ciparea miniștrilor francezi la di
feritele sesiuni ale Pieței comu
ne. (Amănunte in pag. VI-a).

Noi incidente rasiale 
in S.U.A.

In S.U.A. s-au produs noi in
cidente rasiale. Poliția din orașul 
Demo-polis (Florida) a folosit joi 
grenade fumigene și cu gaze la
crimogene pentru a împrăștia o 
demonstrație a populației de cu
loare. Un număr de 14 manife- 
stanți au suferit arsuri provocate 
de gazele lacrimogene, iar cinci 
conducători ai demonstrației au

fost arestați. Liderul populației 
de culoare din S.U.A., pastorul 
Martin Luther King, a sosit la 
Boston pentru a conduce campa
nia din acest oraș in favoarea 
integrării rasiale.

Arestarea unor 
patrioji în Spania

Potrivit unor informații, autorită
țile l'ranchiste au arestat 12 patrioți 
spanioli, printre care se află cîțiva 
comuniști și socialiști. După cum 
transmite agenția France Presse, de- 
ținuții se află în închisoarea Cara- 
banchel, clin Madrid.

GUVERNUL RASIST SUD-RHO- 
DESIAN intenționează să-și întă
rească armata și poliția pentru 
ducerea luptei împotriva populației 
de culoare. Germania occidentală, ca 
răspuns la o cerere a guvernului lui 
Sm:th, și-a luat angajamentul să 
instruiască ofițerii armatei Rhodesiei 
de sud. Specialiștii vest-germani îi 
vor iniția pe ofițerii sud-rhodes'eni 
în metodele „ducerii războiului în 
condițiile luptei de guerilă".

TELEGRAMĂ

Tovarășii NICOLAE CEAUȘESCU, CHIVU STOICA și ION GHEOR
GHE MAURER au primit din partea tovarășilor JANOS RADAR și IST
VAN DOBI o telegramă în care se spune :

„Exprimăm mulțumiri cordiale pentru felicitările prietenești adre
sate cu ocazia celei de-a XX-a aniversări a eliberării Ungariei. Vă dorim 
dv. multă sănătate și noi succese poporului frate romîn care constru
iește cu succes socialismul".
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atacului.

despre 
cap rezis-

de pe aliniamentul a- 
ridicat din adăposturi 
oameni. Batalionul a 
atac. Fîlfîiau poalele

DIN CRONICA UNEI BĂTĂLII
...Am ajuns la a doua curbă a căii 

ferate. De acolo am hotărît să 
pornim la atac.

Am tras racheta... în hămăitul 
mitralierelor, în bubuiturile arun
cătoarelor, 
tins s-au 
sute de 
pornit la 
mantalelor, săreau în toate direc
țiile stropii de noroi. Prin norii de 
fum ai exploziilor ostașii noștri 
dispăreau o clipă, culcați la pă- 
mînt, și apoi iar se ridicau și por
neau la asalt parcă mai hotărîți.

Și totuși a trebuit să ne mai 
oprim. Dinspre un colț al orașului 
cehoslovac Banska Bystrica ne 
băteau iarăși cumplit tunurile 
antitanc și mitralierele germane. 
Nu se puteau distinge bine locu
rile de unde trăgeau.

Dinspre stînga noastră, prin 
șanțul căii ferate, apăru o fată 
blondă, în uniformă militară, cu 
un automat în mînă. în urma fe
tei înainta circa un pluton da 
Ostași. Erau sovietici. Asigurau 
legătura între unitatea lor și a 
noastră. Unul din soldați purta în 
spate o bobină de pe care se des
fășura un fir telefonic. S-au apro
piat de noi un ofițer sovietic și 
cîțiva ostași. Ghemuiți în dosul 
unui dîmb pe care se afla cără- 
midăriă, aiti făcut cunoștință. Apoi 
am început să discutăm 
felul cum să dăm peste 
tențele fasciste.

Am hotărît reluarea 
înaintam de o parte și de alta a 
căii ferate. Unii ău luat-o pe stîn
ga, alții pe dreapta căii ferate. Sa
nitara, fata cea blondă, s-a dus cu 
cei din stînga. Tot batalionul îna
inta acum pe marginea de nord-est 
a orașului. Se trăgea asupra ina
micului din mers.

Lingă un tub enorm de beton, 
Care trecea pe sub râmbleul de 
cale ferată, a apărut, pe neaștep
tate, un tanc cu zvastica pe el. Era 
în fața noastră la vreo sută de 
metri. Tancul a deschis focul a-

supra ostașilor din compania 5, 
care înaintau pe stînga căii ferate. 
Au căzut cîțiva. Ne-am o- 
prit. Au fost răniți și doi ostași 
sovietici. Fata, sanitara, a trecut 
iute calea ferată ca să panseze ră- 
niții. Tancul a tras însă după ea. 
Am văzut-o rostogOlindu-se, aco
perită de fum...

Atunci, de sub calea ferată, din 
tubul de beton, a răbufnit un bu
buit puternic, însoțit de o flacără 
vie... Tancul a rămas pe o rină, 
nemișcat. Un soldat romîn, un vî- 
nător de tancuri, trăsese de acolo, 
din tubul de beton, drept în tanc...

— Bravo, bravo ! bratia !... au 
strigat de au hăulit văile ostașii 
sovietici din dreapta căii ferate.

în același timp însă, un alt tanc, 
care înainta înapoia celui distrus, 
tot pe stînga drumului de fier, a 
tras o lovitură în gura tubului de 
beton. Soldatul romîn care trăsese 
în primul tanc a fost lovit mor
tal.

De departe, din stînga batalio
nului, s-a auzit mai întîi un poc
net surd și apoi tancul hitlerist a 
scînteiat fulgerător. Un proiectil 
lovise tancul în plin. în colosul 
de oțel trăsese un tun antitanc so
vietic.

înainte !.,. înainte !... Și întregul 
batalion s-a avîntat iar la atac 
spre marginea orașului. La stînga 
noastră înaintau subunități din- 
tr-o divizie sovietică.

Toți soldații, gradații, subofițerii 
și ofițerii luptau cu atîta înverșu
nare și pricepere, dădeau dovadă 
de inițiative aifit de neașteptate, 
încît era aproape imposibil de re
marcat în mod special vreun caz 
mai deosebit.

...Trecuse de amiază, cînd o parte 
din batalionul 2 și compania de 
pionieri reușiseră să pătrundă în 
marginea de nord-est a orașului. 
Cealaltă parte a batalionului 2 și 
batalionul 1 se strecuraseră, prin 
tunelul căii ferate, spre marginea 
de nord-vest a localității, pe care

au curățit-o de inamic în jurul o- 
rei unu noaptea.

A doua zi, la 26 martie, după e- 
liberarea orașului, Divizia 9 infan
terie care a contribuit la eliberarea 
orașului s-a regrupat într-un sec
tor situat la 10—12 km nord-vest 
de Banska Bystrica, în rezerva ar
matei.

După încheierea victorioasă a ac
țiunilor de la Banska Bystrica, co
mandantul Diviziei 9 infanterie a 
dat ordinul nr. 246 din 28 martie 
1945, în care se subliniau curajul 
și eroismul cu care luptaseră tru
pele diviziei.

Pentru vitejia de care au dat do
vadă trupele Armatei 4 romîne și 
40 sovietice în cadrul operației de 
la Zvolen, Banska Bystrica, co
mandantul suprem al Armatei So
vietice le-a citat printr-un or
din de zi din care reproducem ur
mătoarele :

„Trupele Frontului 2 ucrainean, 
înaintînd in condiții grele in re
giunea muntoasă și acoperită de 
păduri... au cucerit în Cehoslova
cia orașul Banska Bystrica, nod 
important de cale ferată și pu
ternic punct de sprijin al apără
rii nemților. în luptele pentru cu
cerirea orașului Banska Bystrica 
s-au remarcat trupele gefieralu- 
lui-locotenent Jmacenko și ale ge
neralului de corp de armată al 
Armatei romîne, Dăscălescu".

în ziua de 26 martie, ora 21,00, 
Moscova a salutat vitezele trupe 
ale Frontului 2 ucrainean, precum 
și trupele armatei romîne de sub 
conducerea generalului de corp de 
armată Dăscălescu, care au cucgriț 
orașul Banska Bystrica, prin .12 
salve de artilerie trase de 124 de 
tunuri.

Acest ordin ne-a fost adus la cu
noștință peste cîteva zile în preaj
ma luptelor de la Kremnica.

General maior în rezervă
Ion BOȚEA
Locotenent colonel în rezervă 
Ion PANA

Scenă din spectacolul cu piesa 
„Febre" de Horia Lovinescu a câ- 
rul premieră a avut loc la Tea
trul de Stat din Timișoara. Regia 
este semnată de Constantin A- 
natol. în fotografie : actorii Miron 

Nețea și Geta Ancu
Foto : Agerpres

■ ■0 enciclopedie a vieții
Timp de mulți ani, operatori din 

toate colțurile lumii au iilmat în con
diții neobișnuite, și nu de puține ori. 
în situații de mare pericol, pentru 
emisiunile lui FrbdPric Rossif „Viața 
animalelor" și „Prietenele noastre a- 
nimalele", de la televiziunea france
ză. După ce s-a recoltat un material 
imens, peste 300 000 metri de pelicu
lă, adică aproape 100 de ore de pro
iecție, regizorul a trecut la realiza
rea unui proiect ambițios, de mare 
anvergură, tentant, care-1 frămînta 
din copilărie : un îilm de lung me
traj, care să constituie un fel de en
ciclopedie animalieră, creat ca un 
cîntec de laudă adus puterii de 
creație a naturii, sărbătorii vieții. El 
a trebuit să disciplineze și să selec
teze uriașa arhivă imagistică obți
nută, căutînd acele linii de legătură 
care duc de la primele celule vii, 
primitive, la ființele complexe care 
au apărut cu sute de milioane de 
ani mai tîrziu, pînă la inteligența 
umană. Rossif a realizat astfel o 
imensă carte de imagini, care instru
iește, pentru că surprinde cu pri
virea pătrunzătoare a aparatului de 
filmat multe din secretele vieții, și 
fascinează prin relevarea necunos
cutei frumuseți a naturii.

Filmul este construit ca un orato
riu vizual, compus din nouă părți 
distincte, fiecare dedicată unei teme 
particulare: nașterea corpurilor vii, 
ultimele locuri unde animalele tră
iesc libere ca în timpurile de de
mult, viața animalelor, visul, lupta 
pentru viață, zborul marilor păsări 
albe ale nopții, sărbătoarea, inter
venția omului : vînătoarea, paradi
sul pierdut și regăsit. Fiecare mo
ment este înzestrat cu un alt ritm, 
o mișcare dinamică este urmată de 
o mișcare lentă, o scenă surprinsă 
în cele mai mici amănunte sub lu
mina soarelui se continuă cu trans
figurarea nocturnă în care realul își 
descoperă latura sa fantastică. Un 
uimitor joc al ritmurilor — Rossif 
este unul din maeștrii contemporani 
ai montajului — și care prin sim
pla lor orchestrație evocă invaria
bila succesiune a zilelor și nopților, 
a anotimpurilor.

In centrul filmului, asemeni unor 
centri de rezistență, stau cîteva 
scurte schițe cinematografice. Fără 
să existe o intenție premeditata din 
partea creatorilor, nouă ne-au rea
mintit numele prestigioase ale ma-

șlrilor autori ai copilăriei: „Vulpea 
corbul” joacă în natură fabula tra
dițională cu foarte puține abateri de 
la textul lui La Fontaine; povestea 
ursului care s-a avîntat pe teritoriul 
maimuțelor, sau pățaniile vulturului 
și vulpii izgoniți de pescăruși și al
batroși din preajma zonei cuiburilor, 
amintesc, de disputele din pădurea 
lui Rudyard Kipling sau Thompson, 
iar în episodul berzei ranițe și a to
varășului ei care-și întrerupe zborul 
pentru a înfrunta împreună asprimea 
iernii, palpită același sentiment de 
duioșie elementară ca în „Puiul" lui 
Brătescu-Voinești.

Explorarea universului mic, al lu
mii invizibile, care scapă privirii o- 
menești, a devenit posibilă datorită 
tehnicii cinematografice, transformin- 
du-se într-o pasionantă aventură nu 
numai a inteligenței 
bilității, careici i se 
luxurianta petrecere 
culorilor. Ne simțim 
ment. copleșiți de bogăția plastică a 
universului în continua sa mișcare 
și frămintare. Pinza de păianjen are 
rigoarea și precizia absolută a unui 
desen geometric și strălucirea deli
cată a unui obiect de podoabă. Ne
liniștea infinitesimalelor efemeride 
care trăiesc o singură zi are grația 
unui balet. Protozoarele primitive sînt 
planete de sticlă care se deplasează 
lent în noaptea timpului. Mișcarea 
încetinită sau accelerată a imaginii 
îi permite lui Rossif realizarea a două 
momente de poezie lunară, de stra
nie frumusețe : berzele în întuneric 
par crini înzestrați cu aripi, chemați 
de nu știu ce elan tainic spre alte 
tărîmuri, iar în orașul în care toți 
oamenii dorm, caii plutesc aerian, ca 
niște păsări uriașe, atrase rînd pe 
rînd de văzduh și pămînt.

Astfel, Rossif încearcă și reușește 
în filmul său să vorbească, de cele 
mai multe ori inspirat, întotdeauna 
cu respect, despre punctele cardi
nale ale existenței, ale oricărei e- 
xistențe: nașterea și moartea, dra
mele luptei pentru hrană, procreația, 
ritualul dragostei, necesitatea visu
lui. Norii livizi care se fugăresc dea
supra pămîntului pustiu, din splen
didul generic care sugerează geneza 
Terrei, oferă încă de la început per
spectiva planetară a acestui cînt 
sărbătoresc în imagini.

dar și a sensi- 
ofetă pe ecran 
a formelor și 

în primul mo-

Revista revistelor

10 ani de la moartea lui George Enescu

Iordan CHiMET

Manifestări artistice închinate marelui artist

COLOCVIU AL REGIZORILOR

Confruntare cu primâvara intirziatâȚevârie

Demian, care se află în repertoriul 
teatrelor de operă din localitate. Pe 
marginea acestora, participanții 
dezbat probleme despre arta specta
colului de operă.

Instituțiile de artă din Iași pregă
tesc programe speciale consacrate 
comemorării a 10 ani de la moartea 
lui George Enescu. Astfel, Filqrmoni- 
ca de stat „Moldova" va prezenta un 
concert-medalion și numeroase con- 
certe-lectil.

Opera de stat din Iași va reprezen
ta baletul creat pe muzica „Rap
sodiei I“.

La Conservatorul „George Enescu’ 
șl la Școala medie de muzică se or
ganizează cicluri de manifestări co
memorative.

Șl DIRIJORILOR DE OPERA

Pe urmele articolelor publicate
„Cultura tehnica

în urma publicării articolului 
în „Scînteia" nr. 6 559, conducerea Uzinei de pompe 
din București ne-a trimis o scrisoare, în care se arată 
printre altele : „Dezvoltarea continuă a producției uzi
nei noastre, înzestrarea secțiilor de fabricație cu ma
șini și utilaje moderne, creșterea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor implică perfecționarea perma
nentă a pregătirii profesionale a muncitorilor și tehni
cienilor, specializarea lor. în funcție de specificul pro
ducției, s-au înființat 11 cursuri de ridicare a califi
cării pentru muncitori și un curs de calificare pentru 
controlori tehnici de calitate. Cursurile au fost orga
nizate în mod diferențiat pe meserii și nivel de pre
gătire profesională. Lectorii au fost selecționați dintre 
cadrele inginerești cele mai bine pregătite. întrucît 
am constatat că unele lecții nu erau legate de prac
tică, de necesitățile producției, s-a format o comisie 
care să controleze și să îndrume bunul mers al acestor 
cursuri".

După apariția acestui articol, am primit răspunsuri 
și de la alte întreprinderi. „într-adevăr, la noi au exis
tat unele neajunsuri în privința organizării cursurilor 
de ridicare a calificării muncitorilor — se spune in 
scrisoarea trimisă de conducerea Fabricii de geamuri 
din Scăeni. între altele, nu întotdeauna au fost întoc
mite planuri tematice corespunzătoare. De curînd, 
toate aceste planuri au fost analizate de un grup de 
ingineri și tehnicieni competenți și modificate acolo 
unde a fost cazul. S-a ajuns astfel ca multe lecții să 
fie mai strlns legate de cerințele concrete ale proce
sului tehnologic de fabricație. Un accent deosebit pu
nem pe problemele îmbunătățirii calității geamurilor, 
pentru ca procentul producției de calitate superioară 
să sporească din ce în ce mai mult. Ca urmare a îm
bunătățirii conținutului lecțiilor a crescut frecvența la 
cursuri. Nu putem însă afirma că în acțiunea de ridi
care a calificării am făcut totul. Mai avem de rezolvat 
unele probleme în ce privește frecvența la cursuri și 
participarea la discuții a muncitorilor, diferențierea 
judicioasă a temelor predate".

De la întreprinderea optică romînă din Capitală ni

II

cu titlul de mai sus,

se comunică : „In prezent, cursurile de calificare se 
desfășoară în condiții mai bune, după programe bine 
stabilite. Lecțiile sînt predate la un nivel corespunză
tor, iar frecvența la cursuri s-a îmbunătățit. Ne ocu
păm să dezvoltăm la muncitori și tehnicieni interesul, 
pasiunea de a citi cît mai multe cărți tehnice. La bi
blioteca tehnică se găsesc ultimile cărți apărute. Noi 
le popularizăm prin vitrina de cărți, prin recenzii la 
stația de radioamplificare, care apoi sînt publicate în 
buletinul intern de informare tehnică. Numai în cursul 
lunii martie s-au înregistrat la biblioteca tehnică cen
trală 400 de cititori, în afară de cei care împrumută 
cărți de la bibliotecile volante, aflate în sectoare. Re
vistele de specialitate, legate de specificul producției 
întreprinderii, sînt consultate cu regularitate de ser
viciile tehnice. în sectoare, cînd se introduce o metodă 
modernă de lucru sau se pune în funcțiune un nou uti
laj, se organizează conterințe tehnice sau instructaje la 
locul de muncă. Scopul principal al tuturor formelor de 
propagandă tehnică pe care le folosim este de a spri
jini eforturile pe care întregul colectiv le depune pen
tru ridicarea continuă a nivelului calitativ al produ
selor în uzina noastră”.

//Ritmul este bun - dar calitatea?"
în articolul publicat sub acest titlu în ziarul „Scîn- 

teia" nr. 6 584 se critica S.M.T.-Ciacova, regiunea Ba
nat, pentru executarea unor lucrări de slabă calitate, 
în răspunsul trimis redacției se spune : „Conducerea 
S.M.T.-Ciacova, împreună cu biroul organizației de 
bază, își însușesc critica referitoare la lucrările exe
cutate de brigada de mecanizatori la cooperativa 
agricolă de producție Voiteni. Am luat măsuri ca arti
colul să fie prelucrat în brigăzile S.M.T.-ului. Arătura 
pe circa 2 ha, care a fost de calitate mai slabă, 
refăcut. în viitor, colectivul de muncă 
noastre va îndruma în permanență 
toare din raza noastră de activitate 
numai lucrări de calitate bună, în 
unor producții sporite la hectar".

s-a 
al stațiunii 

brigăzile de trac- 
pentru a executa 
vederea obținerii

CLVJ (coresp. „Scînteii"). — După 
prima lor întîinire ce a avut loc în 
decembrie anul trecut la București, 
regizorii șl dirijorii de operă s-au 
întîlnit în aceste zile la. Cluj la co
locviul organizat de Consiliul muzi
cii din Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă. Iau parte directori, 
regizori, dirijori și pictori sceno
grafi de la operele și teatrele mu
zicale din întreaga țară. Ei au vizio
nat spectacolele „Pană Lesnea Ru- 
salim" de Paul Constantinescu, „Fe
meia îndărătnică" de Șebalin, „Sam
son și Dalila" de Saint-Saens, „Don 
Carlos" de Verdi, „Turandot" de 
Puccini și „Capcana" de Wilhelm

„RAMURI" Nr. 4
Ultimul număr al revistei de cul

tură „Ramuri"-Craiova, aprilie 1965 — 
aduce din nou cititorilor un sumar bo
gat, axat pe probleme importante ale 
actualitafii noastre culturale. Însăși 
împărțirea pe rubrici a revistei, ru
brici menținute cu perseverență nu
măr de număr, dă posibilitatea unei 
cuprinderi atente a fenomenului cul
tural din regiune și din Iară, eviden
țiind cîteva din direcțiile slabile ale 
revistei. Rubrica de „colocvii” (patru 
pagini de revistă) e dedicată ^clu- 
siv realităților din regiune, cuprinse 
de această dată sub un titlu meta
foric : „Oltenia — amfiteatru floral". 
O altă rubrică, „Oltenia de la o lună 
la alta", încearcă să surprindă, sub 
semnătura corespondenților locali ai 
revistei, dinamica dezvoltării in
dustriei, agriculturii, tehnicii, culturii 
din regiune. Interesantă este, de ase
menea, preocuparea de a se valori
fica documente din trecutul istoric și 
cultural al regiunii, prin modalități di
verse de prezentare — memorial, stu
diu critic, pagini inedite din^'/iforii 
de altădată, bibliografie, tn acest 
număr e publicată o interesantă evo
care a Craiovei de odinioară, semna
tă de Corneliu Baba. Li se adaugă 
contribufii etnografice despre zona 
Porților de Fier, unde se va construi 
marea hidrocentrală. La același capi. 
toi — al valorificării moștenirii cultu
rale — se cuvin, menționate paginile 
de „inedite'' care întregesc profilul 
unor scriitori ca Hortensia Papadaf- 
Bengescu sau Ion Barbu.

Revistă se dovedește perseverentă 
și în acțiunea de promovare a talen
telor tinere. Alături de semnăturile lui 
Al. Philippide, Eugen Jebeleanu, Eu- 
sebiu Camilar, Șerban Cioculescu, A- 
lexandru Bălăci, Paul Anghel, se în- 
tllnesc semnăturile unor tineri care-și 
încearcă pentru prima oară condeiul 
prin pagini interesante, meritînd aten
ția criticii. Notăm aici proza „Zăpe
zile care nu se topesc niciodată" de 
George Cladova, ca și grupajele de 
poezii din numerele precedente. O 
exigență mai riguroasă pe acest plan 
se recomandă totuși, revista avînd da
toria să cearnă mai atenf versurile 
începătorilor, ajutindu-i să elimine 
confuzia sensurilor („Spațiu" de P. 
Diagu) sau anemia expresiei („Vînt 
de martie" de I. Hinoveanu).

Ceea ce se remarcă în chip pozi
tiv la acest număr este încercarea re
vistei de a intra în dezbaterea unor 
probleme majore ale literaturii. An
cheta despre poezie, Inaugurată prin 
amplul' interviu cu Miron Radu Pa 
reschivescu, suscită interesul cititori 
lor, poetul exprimînd o seamă de pă
reri personale privind rostul militant 
al liricii noastre, ca port-voce a omu
lui contemporan. Sub aceeași semni
ficație se înscriu și paginile consacra
te aniversării lui Dante Alighieri) In 
care exegefi de prestigiu, precum Sal
vatore Quasimodo, subliniază mesajul 
de înaltă umanitate al poeziei mare
lui florentin.

Manifestînd număr de număr o gri
lă deosebită pentru finuta grafică, 
„Ramuri" a reușit să-și impună și o 
prezentare originală în care interesul 
pentru noutate se face mereu simțit. 
Vignetele și desenele care contribuit 
la ținuta acestui număr sînt datorate 
lui Ion Mirea.

M. POP

TEATRE

„Controlul de calitate ia post
în „Scînteia" nr. 6 577 din 2 aprilie a.e. a apărut un 

articol intitulat astfel, în care se arăta că datorită 
exigenței scăzute a unor întreprinderi mai ajung în 
comerț mărfuri de proastă calitate. Din răspunsurile 
trimise redacției de întreprinderile criticate în acest 
articol spicuim următoarele.

„Articolul apărut în ziar — se spune în scrisoarea 
primită de la fabrica de confecții „Steaua Roșie" din 
Sibiu — a fost viu comentat de către toți salariații, 
determinînd analiza în amănunt a calității produselor. 
Pentru ca în viitor să nu se mai ivească asemenea 
defecțiuni, s-au luat măsuri ca produsele finite să fie 
minuțios controlate conform normelor interne. Colecti
vul întreprinderii noastre consideră articolul respectiv 
drept un ajutor prețios în lupta pentru o calitate supe
rioară a produselor".

în răspunsul Fabricii de confecții din Tg.-Jiu se 
spune, printre altele : „După apariția articolului, co
mitetul de partid împreună cu conducerea întreprin
derii au convocat întregul aparat tehnic, organizatorii 
de grupă sindicală, pentru a discuta problemele rele
vate de articol. Discuții pe aceeași temă s-au purtat 
și în grupele sindicale, pe ateliere și schimburi. Aceste 
dezbateri au subliniat măsurile ce se impun pentru 
îmbunătățirea calității produselor și înlăturarea defi
ciențelor existente în întreprinderea noastră".

Un răspuns asemănător s-a mai primit și din partea 
întreprinderii textile „Bucegi" din Pucioasa.

In articol se constata și faptul că, din cauza amba
lării lor superficiale în fabrică, unele țesături de cali
tate bună ajung la destinație degradate. In legătură cu 
aceasta, întreprinderea textilă „Dacia" din București., 
ne scrie : „Datorită faptului că uneori căptușirea cu 
hîrtie a lăzilor și containerelor nu s-ă făcut cu cea mai 
mare grijă, căptușeala lăzilor se rupea, permițînd pă
trunderea prafului și murdărind astfel produsele. Pen
tru viitor vom lua măsuri spre a se folosi la căptu
șirea lăzilor și containerelor numai hîrtie de ambalaj 
de bună calitate și ne vom strădui să acordăm o aten
ție deosebită modului de ambalare a țesăturilor pe care 
le expediem diverșilor beneficiari din țară".

Teatrul de operă șl balet: Carmen 
(orele 19,30). Teatrul de stat de operetă : 
Suflet de artist (orele 19,30). Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
Inșlr-te mărgărite (orele 15), Emlneseu 
(orele 19,30), (sala Studio) : O femeie cu 
bani (orele 15,30), Moartea unui artist 
(orele 19,30). Teatrul de Comedie : Trol- 
lus și Cresida (orele 19,30). Teatrul „Lu
cia Sturdz.a Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1): Opera de trei 
parale (orele 19,30); (sala Studio, str. Al. 
Sa’nia nr. 76 A) : Dragă mincinosule (o- 
rele 19,30). Teatrul „C. I. Notlara". (sala 
Maglieru) : Luna dezmoșteniților (orele 
19,30), (sala Studio) : 3.3.3. (orele 20). Tea
trul Muncitoresc C.F.R. : Paharul cu apă 
(orele 19,30). Teatrul .,Barbu Dela- 
vrancea- (Șos. ștefan cel Mare nr. 34) : 
Școala nevestelor (orele 20). Teatrul Mic 
(Str. C. Miile nr. 16) : Doi pe un balan
soar (orele 15,30). Cinci schițe și Cîntă- 
reața cheală (orele 19,30). Teatrul „Ion 
Creangă" (Str. Eremia Grigorescu nr. 
24) : Un vis vesel (orele 16). Teatrul evre
iesc de stat : Croitorul fermecat (orele 
20). Studioul Institutului de artă teatrală 
și cinematografică ,,I. L. Caragiale" (Str. 
30 Decembrie nr. 9) : întîinire la Senlls 
(orele 20). Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei nr. 50) : Katia și croco
dilul (orele 15 și orele 17). Teatrul sa- 
tiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
Revista dragostei (orele 20). Ansamblul 
artistic al C.C.S. (Str. Lipscani nr. 59) : 
Așa se joacă pe la noi (orele 20). Circul 
de stat : Aii Baba și cei 40 de... acrobațl 
(orele 20).

18,45; 21). Hatari — ambele serii — Pin- 
nieria nr. 2/1963 : Timpuri Noi (10,30; 
13,45; 17; 20,15). Armata codobaturilor : 
Ciulești (10; 12,30; 15; 17,30; 20). Hatari - 
ambele serii : Cultural (15,30; 19). Unde 
ești acum, Maxim ? — cinemascop : în
frățirea între popoare (16; 18: 20).
Comoara din Vadul Vechi : Cringași (16; 
18,15; 20,30). Gaudeamus igltur : Buzești 
(15; 17; 19; 21), Miorița (10: 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Flamura (10; 12; 16; 18,15;
20.30) . Un enoriaș ciudat : Cosmos (16; 18:
20). Vitan (16; 18,15; 20.30). Două etaje de 
fericire : Grivița (10; 12,15; 15,30; 18;
20.30) , Rahova (16; 18,15; 20,30). Pădurea
spînzuraților — cinemascop (ambele se
rii) : Bucegi (10; 13,15; 16,30; 19.45), Dru
mul Sării (16; 19,15). Roșu șl negru (am
bele serii) : Unirea (11; 16; 19,30). Mă
iubește, nu mă iubește?: Munca (15; 
18,15; 20,30). Soții în oraș : Popular (16; 
13,15; 20,30), Ferentari (18; 18,15; 20,30).
Ucigașii de femei : Arta (16; 18,15; 20,30). 
Cartouche — cinemascop : Moșilor (11: 
15.30; 18; 29,30). Misterele Parisului —
cinemascop : Viitorul (15,30; 18; 20,30). O 
stea cade din cer — cinemascop : Colen- 
tina (15: 11; 19; 21). Spărgătorul —- cine
mascop : Floreasca (15,30; 18; 20.30).
Vremea păgînilor : Progresul (15,30: 18: 
20,15). Tovarășii : Lira (15.30; 18; 20.30). 
Legea și forța : Cotroceni (15,30; 18; 20,30). 
Șeful : Pacea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE

CINEMATOGRAFE

Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii.
19.20 — Pentru cei mici : „In adîncul mă
rii" — de Juan Enrique Acuna. 20,00 — 
Filmul artistic italian „Bigamul". 21,45 
— Concert de estradă. Transmisiune de 
la Sofia. In încheiere : Buletin de știri, 
sport, buletin meteorologic.

Joe llmonadă — cinemascop : Sala Pa
latului R. P. Romîne (seria de bilete
I. 372, orele 19,30). Neamul Șoirnăreștilor —
cinemascop (ambele serii) : Patria (9; 12; 
15; 18; 21). Logodnicele văduve : Repu
blica (9,45: 11,45: 14; 17; 19: 21), Excelsior 
(10; 12; 14,30; 16,30; 10,30: 20,30). Scara-
mouche — cinemascop : Luceafărul (10; 
12; 14; 16.15; 18,30: 20,45), București (9,30:
II, 45; 14; 17: 19: 21), Feroviar (9,15; 11,30: 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Tomis (9; 11,30; 14; 
16; 18; 20). Aurora (9; 11: 13; 15; 17; 19: 
21,15), Melodia (10; 12; 14; 16; 18; 20,15), 
Modern (10; 12,30; 15; 17; 19; 21). Contele 
de Monte Cristo — cinemascop (ambele 
serii): Carpați (9; 12; 15). Animalele : 
Capitol (19; 12; 14; 16,30; 18,45: 21). Vieți 
uscate : Festival (9,45: 12; 14; 16,15; 13,30: 
20,43). Flacăra (16; 18; ?0). Doi băieți ca 
plinea caldă : Victoria (10; 12; 14; 16; 
13,15; 20.30). Regina cînterelo.- : Central 
(10,30; 13; 15,30; 18; 20.30). Caietul albas
tru : Lumina (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Nevasta nr. 13: Union (11; 15,30: 18; 20.30), 
Volga (9; 11,15; 13,45; 16,15: 18,45; 21,15). 
Parisul vesel . Doina (10; 12; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Dacia (9,30; 11,45; 14; 16,15;

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a fost insta

bilă, cu cerul variabil, mai mult aco
perit în Banat și Transilvania. Au că
zut ploi locale, îndeosebi sub formă 
de averse, însoțite de descărcări elec
trice. La munte a nins. Temperatura 
aerului la ora 14 era cuprinsă între 
16 grade la Mangalia, București, Bu
zău, Huși și Iași și 6 grade la Bistrița. 
In București : Vremea a fost schim
bătoare cu cerul mai mult noros di
mineața, cînd a plouat slab. Tempe
ratura maximă, 18 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 25, 
26 și ?7 aprilie. în țară : Vremea se 
încălzește ușor. Cerul va fi variabil. 
Va ploua local. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 2 șl 12 
grade, iar maximele între 12 și 22 
grade, local mai ridicate. în Bucu
rești : Vremea se încălzește ușor. Ce
rul va fi schimbător. Temperatura în 
creștere ușoară.
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Stilul muncii VIITORUL SE CONSTRUIEȘTE 
partid pe TEMELIA PREZENTULUI

La cuvînt : secretari ai birourilor organizațiilor de bază și ai comitetelor 

de partid de la Uzina constructoare de mașini din Reșița despre îmbinarea 

muncii curente cu perspectiva

0 asemenea 
metodă există: 
munca 
colectivă

PETRU ȘTEFAN — secretarul 
organizației de bază, secția 
cazangerie: îmi încep cuvîntul 
amintind o înaltă apreciere 
cuprinsă în Hotărîrea recentei 
Plenare a Comitetului Central 
al partidului, din 14—15 apri
lie 1965, cu privire la întărirea 
rîndurilor partidului și munca 
de pregătire și promovare a 
cadrelor. In Hotărîre se arată 
că la dezbaterile care au a- 
vut loc cu prilejul adunărilor 
și conferințelor pentru dări 
de seamă și alegeri din peri
oada octombrie 1964—ianua
rie 1965 au luat cuvîntul 
436 000 comuniști, adică o trei
me din totalul participanților.

Nu-i deloc greu de înțeles 
ce au dezbătut acești 436 000 
de oameni : problemele acti
vității economice, ale muncii 
politice și ideologice, ale în
drumării organizațiilor de ma
să. Dar în primul rînd comu
niștii au analizat cum să fie 
organizată mai bine munca de 
partid pentru mobilizarea tu
turor forțelor colectivului la 
îndeplinirea planului econo
mic de stat pe anul 1965, ulti
mul an al șesenalului.

Redacția: Cu o zi îna
inte de consfătuirea noas
tră, un tovarăș din biroul 
organizației de bază de la 
turnătorie, a fiind care este 
tema discuției de azi, a 
spus: „Să cuprinzi totul, 
probleme curente și de 
perspectivă, îți trebuie un 
cap cit o baniță Desigur, 
nu se cunosc asemenea oa
meni „știe tot". Dar ce pă
rere aveți: există în mun
ca de partid o metodă de 
cunoaștere, de cuprindere 
a sarcinilor imediate și, 
totodată, a celor cu o re
zolvare în perspectivă ?

— Viața a dat de mult răs
puns la această întrebare. 
Există un asemenea mijloc 
încercat, verificat de prac
tică. Este munca colectivă, e- 
lement esențial al normelor 
leniniste ale vieții de partid.

Munca de pattid este o 
muncă concretă, creatoare, di
namică, orientată spre pro
blemele esențiale. Sincroniza
rea, intr-un singur tot, a acti
vității curente și a preocu
părilor de viitor, stabilirea 
domeniilor, problemelor, căi
lor și măsurilor celor mai 
necesare n-ar fi posibile 
fără aplicarea consecventă a 
principiului muncii colective. 
Sînt aici tovarăși care ar pu
tea să ne arate ce a însemnat 
în secția lor încălcarea aces
tui principiu, munca de unul 
.'țigur, cînd secretarul e prins 
p nă peste cap de probleme, 
are sarcini peste sgrcini, în 
timp ce alți membri ai birou
lui participă numai la ședințe. 
Inevitabil ajungi la o activi
tate de rezolvare numai „a 
urgențelor", treci dintr-o cam
panie într-alta, pierzînd din 
vedere esențialul.

Iată cum înțelegem noi 
perspectiva în munca de 
partid : antrenăm la stu
dierea unor probleme și si
tuații membrii și candida
ți! de partid, colectivul sec
ției, pentru a ne da sea
ma mai bine în ce direcții 
principale să îndreptăm a- 
tenția și eforturile noastre 
Confruntarea de păreri, de o- 
pinii, ne ajută să ne lămurim 
asupra măsurilor și sarcinilor 
ce trebuie stabilite. Tot pen
tru o nu ne pierde în lucruri 
mărunte, nesemnificative, noi 
avem cea mai mare grijă pen
tru tinerea regulată a adună
rilor generale și a ședințelor 

de birou. Informăm membrii or
ganizației asupra situației pen
tru ca, la rîndul lor, să aibă o 
orientare clară în muncă. In 
ultimul timp, de pildă, ne-am 
pus în centrul atenției și ur
mărim metodic asigurarea 
unei mai mari stabilități a 
membrilor de partid în sectoa
rele de activitate sau în pro
blemele de care răspund, în
tărirea unor colective de mun
că cu membri și candidați de 
partid etc.

Dar nu-i de ajuns să stabi
lești problemele majore care 
să stea în atenție. Spirit 
de prevedere înseamnă să 
lucrezi planificat, să eșa
lonezi în timp măsurile și ac
țiunile pe care le elaborezi pe 
baza acelei munci colective 
despre care vorbeam mai 
înainte, să precizezi sarcini și 
termene reale de îndeplinire. 
La noi, fiecare membri, al bi
roului răspunde de o proble
mă importantă și la rezolvarea 
ei folosește un larg colectiv 
de oameni.

Planificarea este absolut 
necesară. Ea te ferește de 
surprize, nu poți fi luat pe 
nepregătite. Stabilirea, printr-o 
planificare reală, a acțiunilor 
imediate și a celor ce vor fi 
întreprinse peste o lună, pes
te un trimestru, ține trează a- 
tenția, pregătește terenul unor 
analize și măsuri preventive.

Conștiința că viitorul are 
puternice rădăcini în prezent, 
că el se construiește pe teme
lia socială a prezentului, este 
deosebit de vie în uzina noas
tră.

Redacția: Este drept, 
munca în colectiv dă ga
ranția cuprinderii celor 
mai variate sarcini, de azi 
și de mîine, luminează ori
zontul. Furată de sarcini cu
rente, organizația de bază 
de la forjă s-a trezit deo
dată într-o situație critică. 
Ne va explica tovarășul se
cretar al organizației de 
bază cum s-au petrecut lu
crurile.

Luați prin 
surprindere 
de probleme 
majore

SAVU IOV AN — secretarul 
organizației de bază, secția 
forjă : N-a fost o situație fericită. 
Ani t-as însă toate învățămintele. 
Tîrziu, totuși ne folosește pentru 
viitor.

Eram cu toții prinși în întrece
rea pentru realizarea planului și 
a angajamentelor pe anul 1964. 
Voiam să devenim secție fruntașă. 
O dorință firească, care corespun
de intereselor generale. Aveam 
destule posibilități pentru aceasta. 
Organizația de bază s-a situat, ca 
întotdeauna, în fruntea acțiunilor 
întreprinse. Am analizat în adu
nările generale rolul comuniștilor 
în dezvoltarea întrecerii prin pu
terea exemplului personal, munca 
politică pentru îndeplinirea anga
jamentelor personale și colective, 
contribuția membrilor de partid la 
activitatea privind valorificarea re
zervelor interne, în lupta pentru 
creșterea productivității muncii. 
Cum vedeți, nimeni n-ar putea spu
ne că eram nepregătiți pentru în
deplinirea sarcinilor curente. Ca do
vadă, secția noastră a primit dra
pelul de secție fruntașă pe uzină. 
Dar ne-au costat cam mult aceste 
succese. Ele n-aveau o bază trai
nică, n-au constituit o premisă 
pentru activitatea viitoare. Pe 
scurt, n-am știut să vedem mai 
departe. Să ne fi pus întrebarea : 
bine, vom încheia anul cu succe
se deosebite, vom aduce drape
lul în secție, dar mai departe ?

Vedeam bine că ciocanele de

O idee revine toi mai des în discuțiile de fiecare zi : împletirea sarcinilor curente cu pers
pectiva. Este cit se poate de firesc. Stilul acesta de muncă — trăsătură distinctivă în activitatea parti
dului nostru — și l-au însușit, de-a lungul anilor, toate organizațiile de partid și, prin ele, cadrele 
din economie, sute de mii de muncitori, ingineri și tehnicieni.

Pe măsură ce înaintăm și cresc sarcinile și răspunderile noastre, împletirea într-un singur tot 
a muncii de partid pentru problemele concrete, imediate, cu o orientare sistematică spre rezolva
rea obiectivelor de perspectivă, capătă o importau fă din ce în ce mai mare. Tocmai aceasta a fost și 
tema consfătuirii organizate de „Scînteia", în cofa borare cu Comitetul orășenesc de partid Reșița, la 
care au participat secretari ai organizațiilor de bază și ai comitetelor de partid de la Uzina con
structoare de mașini din localitate.

forjă erau dotate în vremea aceea 
cu cuptoare de încălzire cu o 
mare productivitate și cu o apa
ratură termo-fehnică modernă. 
Știam că în asemenea situații a- 
tenția trebuie îndreptată spre for
marea și pregătirea cadrelor. Noi 
înșine am rezolvat pozitiv această 
problemă în alte situații. De data 
aceasta, prinși de sarcinile ime
diate, am' privit unilateral. N-am 
mai urmărit, în baza dreptului 
nostru de control, activitatea con
ducerii secției în formarea cadre
lor. Și n-a ieșit bine. Curînd au 
început să se constate deficiențe 
serioase în privința folosirii cup
toarelor și aparaturii moderne, a 
scăzut calitatea produselor. Orga
nizația de bază și conducerea sec
ției au fost nevoite, în vremea 
din urmă, să facă mari eforturi 
pentru redresarea situației.

Așa au decurs lucrurile. Nu-i o 
plăcere să vorbești despre pro
priile tale lipsuri, dar n-avem în
cotro. Biroul organizației noastre 
de bază s-a orientat într-o singu
ră direcție. N-a știut să îmbine 
preocuparea pentru îndeplinirea 
sarcinilor de producție imediate 
cu orientarea constantă spre o- 
biectivele în perspectivă.

Redacția : Vă propunem 
să discutăm, în continuare, 
despre preocuparea organi
zațiilor de bază pentru pri
mirea de noi membri și 
candidați de partid. Avem 
în vedere această cerință 
mereu actuală ca în fiecare 
loc de muncă, în fiecare a- 
telier, brigadă, să lucreze 
comuniști, ca forțe motrice, 
înnoitoare, care să ducă 
înainte colectivul. Și aici 
este vorba de o muncă în 
perspectivă.

Una dintre secțiile importante ale uzinei : secția de motoare 
Diesel

Cum pregătim 
oamenii 
de mîine

FILA ION DAMASCHIN 
— secretarul comitetului de 
partid, secția motoare-Diesel : 
Eu înțeleg spiritul de preve
dere într-un sens foarte con
cret Să te. gîndești din vreme 
și să planifici acțiuni și mă
suri proprii muncii de partid 
care să ducă la atingerea 
unor obiective mai îndepăr
tate dar absolut reale, așa se 
pune chestiunea.

Secția noastră fabrică mo
toare pentru locomotiva Die
sel electrică. Un produs de o 
mare complexitate tehnică. Și 
sarcinile noastre cresc de la 
un an la altul sub aspect can

titativ, dar mai ales calitativ. 
Ei bine, noi trebuie să fim 
pregătiți să realizăm orice 
sarcină. Și, după cum se știe, 
la noi mai mult de 60 la sută 
din muncitorii secției sînt ti
neri.

Ne gihdeam : va trebui să 
repartizăm în locurile de 
muncă cele mai grele, la ma
șinile cele mai importante, 
membri și candidați de partid. 
Recenta Hotărîre a Plena
rei Comitetului Central al 
partidului subliniază încă o 
dată că trebuie să se pună 
accentul principal pe ca
litățile politice, morale și 
profesionale ale celor ce so
licită primirea în partid. Noi 
avem astfel de tineri. Și nu 
puțini. Ei au fost primiți, la 
timpul lor, în rîndurile parti
dului. Oameni serioși, bine 
pregătiți din toate punctele de 
vedere. Exemple bune de ur
mat. Dar pe lingă aceștia mai 
aveam și alți tineri, utemiști 
sau nu, care dovedeau lipsă 
de răspundere în muncă și în 
comportare.

La îndrumarea comitetului 
de partid al secției, organiza
țiile de bază au pus în discu
ția adunărilor generale nece
sitatea stabilirii căilor, meto
delor și măsurilor de intensi
ficare a muncii educative în 
rîndurile tineretului. S-au 
luat hotărîri bune. în primul 
rînd, organizația U.T.M. a fost 
îndrumată să întreprindă ac
țiuni specifice preocupărilor 
vîrstei, care să atragă tinere
tul, treptat și firesc, spre 
preocupări majore. Să organi
zeze, de pildă, discuții libere 
pe tema pasiunii pentru teh
nică, pentru specializare, dez
bateri vii, captivante, despre 
ținuta morală a oamenilor 
înaintați, a comuniștilor.

Urmăream, în perspectivă, 
să primim în rîndurile parti
dului pe cei mai buni utemiști. 
Cu toate că în unele locuri 
de muncă n-aveam membri 
de partid, eram hotărîți să 
nu slăbim nici o clipă exi
gența.

Organizațiile de bază nu 
s-au pripit, totul a fost 
bine chibzuit, răbdarea a 
caracterizat orice acțiune. 
Munca de partid în rîndurile 
tineretului a început cu lu
cruri poate elementare, dar 
necesare. Am sfătuit mem
brii de partid să se a- 
propie de tineri tovărășește 
stirnindu-le interesul pentru 
meserie, îndrumîndu-i, cu tact 
părintesc, spre o comportare 
vrednică de oameni care mun
cesc într-o uzină de mare în
semnătate pentru economia 
națională. S-a dat sarcină de 
partid celor mai buni dintre 
comuniști să se ocupe, în pro
ducție în primul rînd, de pre
gătirea cîte unui tînăr, nu de la 
înălțimea catedrei, a omului 
care știe tot, ci, cu interes de 
tovarăș. Iar atunci cînd va fi 
bine încredințat că a crescut 
alăturea un om adevărat, să 
propună organizației U.T.M. 
să-i dea recomandare de pri
mire în rîndurile candidaților 
de partid.

N-am să înșir aici toate me
todele folosite. Principalul este 
că s-a muncit metodic. Și a- 
cum am început să culegem 
roadele. Cei mai merituoși ti
neri au fost primiți candidați 
de partid. Au fost repartizați 
în toate sectoarele de pro
ducție. Unde lucrează acum 
tinerii zvăpăiați de odinioară, 
care ne dădeau atît de furcă? 
Unul la mașina de danturat 
roți dințate pentru motorul 
Diesel, altul lucrează piese cu 
toleranțe de ordinul microni
lor, un al treilea muncește la 
mașina de rectificat arbori co
tiți. Și așa mai departe. Iată 
unde a dus munca noastră de 
partid făcută cu perspectivă. 
Avem multe cereri de primi
re în rîndurile candidaților de 
partid și — fapt deosebit de 
important — toți solicitanții 
sînt deținători ai insignei de 
„fruntaș în întrecerea socia
listă".

Firește, nu-i o problemă „re
zolvată". Ce comunist se mul
țumește vreodată cu succesele 
obținute ? Cred că foarte pu
țini. Muncim în continuare cu 
aceeași răspundere pentru 

creșterea de noi cadre. Am a- 
juns, noi înșine, la concluzia 
că rezolvarea sarcinilor pre
zente și de viitor depinde în 
mare măsură de prezența, la 
fiecare loc de muncă, în fieca
re atelier, brigadă și echipă, a 
membrilor de partid care să 
mobilizeze, prin exemplul per
sonal, colectivul întreg.

Redacția : Unii tovarăși 
cred cam așa: am primit a- 
cum în partid doi oameni 
de la atelierul cutare, peste 
o săptămină sau o lună vom 
avea acolo succese deosebi
te. Ca și cînd, prin aceas
ta problemele sint pe de
plin și definitiv rezolvate. 
Ce părere aveți ?

Uneori este 
de fapt 
inceputul

IIARALAMB1E SURDEI — 
secretarul organizației de 
bază, secția sculărie: Nu-i 
chiar așa. Am avut suficiente 
dovezi, din practica noastră, 
că întărirea unor locuri de 
muncă grele cu membri și 
candidați de partid este, de 
fapt, începutul unei activități 
ample, de răspundere, pentru 
îmbunătățirea activității în 
sectorul respectiv. E drept, 
comuniștii dau întotdeauna 
exemplu personal, au un rol 
activ și mobilizator în toate 
acțiunile, iau inițiative, sînt 
un adevărat ferment. Dar ei 
muncesc în mijlocul celorlalți 
oameni, au în jur firi care se 
deosebesc între ele, cu preo
cupări felurite, cu un nivel 
politic diferit.

Dar să mă refer întîi Ia ceea 
ce spunea mai înainte tovară
șul Damaschin. Am aflat și 
noi, cei de la sculărie, despre 
această muncă de partid plină 
de conținut și cu perspectivă 
de la secția motoare Diesel. 
Comitetul de partid pe uzină 
ne-a informat la timp. Tova
rășul Damaschin n-a mai a- 
mintit aici că organizațiile de 
bază de la motoare analizează, 
în adunările generale, cum își 
îndeplinesc sarcinile membrii 
și candidații de partid care 
muncesc în rîndurile tineretu
lui. N-a amintit că în unele 
cazuri mai grele, mai spinoa
se, organizațiile de bază au 
colaborat îndeaproape cu fa
milia în stabilirea unui punct 
de vedere comun pentru edu
carea unor tineri. Se mun
cește cu toată răspunderea. 
Vezi într-adevăr acolo rolul 
de conducător politic al orga
nizației de partid, al comu
niștilor.

Ceea ce voi spune, în con
tinuare, este un fel de replică 
la cuvîntul tovarășului Iovan, 
de la forjă, care ne-a arătat 
cum anume au fost luați ei 
prin surprindere de probleme 
importante.

Rămînem statornic la păre
rea că ținerea regulată a adu
nărilor generale și a ședințe
lor de birou este cel mai bun 
mijloc de a nu pierde din ve
dere perspectiva în munca de 
partid. Susțin observația 
printr-un exemplu In toamna 
anului trecut, intr-o adunare 

generală, mai mulți tovarăși 
au spus ; „începe să se 
construiască o nouă sculă
rie. Sarcinile ei vor fi deo
sebit de mari — să pregăteas
că scule, dispozitive și verifi
catoare pentru agregatele de 
mare tehnicitate ce se vor 
fabrica. Organizația noastră 
de bază trebuie să dea dovadă 
de un dezvoltat spirit de pre
vedere, orientînd conducerea 
secției în formarea cadrelor și 
în promovarea lor".

Personal, av un o altă pă
rere. Biroul dăduse ca sarcină 
unui inginer cu experiență, 
membru de partid, să analize
ze împreună cu un colectiv 
capacitatea de producție a ac
tualei sculării pentru ca noi, 
comuniștii, să dezbatem mai 
apoi, într-o adur.’*re generală, 
ce avem de făcut în Ce pri
vește corelarea posibilităților 
cu sarcinile din anul 1965. Ne 
gîndeam serios cum să organi
zăm producția nu în noua 
sculărie. care abia urma să se 
ridice, ci în secția existentă.

Au vorbit însă cîțiva ingi
neri — și aici vreau să ating 
o altă chestiune de mare im
portanță. In Hotărîrea Plena
rei C.C. al partidului din 
14 — 15 aprilie se spune : 
faptul că în ultimii ani 
au fost primiți în partid va
loroși oameni de știință și cul
tură, ingineri și tehnicieni, are 
o deosebită importanță pentru 
creșterea competenței organi
zațiilor de partid în rezolva
rea problemelor tehnico-știin- 
țifice ale producției. Ne vi
zează și pe noi. Inginerii 
și tehnicienii care au luat 
cuvîntul în adunarea gene
rală, oameni cu multă com
petență, ne-au convins. „Gîn- 
diți-vă, au spus ei, uzina va 
construi turbine hidraulice și 
locomotive perfecționate, nu-i 
de glumit. Propunem ca în 
viitoarea adunare generală să 
dezbatem pregătirea, sub toa
te aspectele, a producției în 
noua sculărie".

Propunerea a fost accepta
tă. Organizația de bază a pro
pus conducerii uzinei zece 
membri de partid, muncitori 
de prima mînă, pentru școala 
de maiștri. S-au făcut reco
mandări pentru organizarea 
unor cursuri de specializare, 
pentru formarea în școala 
profesională a unei promoții 
de sculeri. Și organizația noas
tră de bază n-a fost surprinsă 
de o problemă majoră, cum 
s-a întîmplat la forjă.

Să știi 
să alegi 
esențialul

AUREL LASOU — secreta
rul comitetului de partid al 
uzinei :

Această îmbinare a sarcini
lor actuale cu perspectiva, în- 

La consfătuire au mai luat cuvîntul tovarășii: Con
stantin Mihalcea, secretarul organizației de bază din 
secția mecanică grea. Francisc Kiraly, secretarul comi
tetului de partid de la turnătoria de oțel, Simion Șan- 
dru, membru în comitetul de partid al uzinei și alții. 
Ei s-au referit la preocupările actuale și de perspectivă 
privind munca de educare politică a membrilor și can
didaților de partid, întărirea serviciului de control 
tehnic de calitate cu cadre bine pregătite din toate 
punctele de vedere etc. Asupra acestor probleme vom 
mai reveni într-unul din numerele noastre viitoare.
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tr-o uzină constructoare de 
mașini atît de mare ca Re
șița, cu binecunoscutele ei în
datoriri în dezvoltarea indus
triei țării, a economiei națio
nale. implică punerea unor 
probleme deosebite. La ăsta 
trebuie să ne . gîndim tot 
timpul. A munci cu per
spectivă presupune o con
lucrare strînsă cu conducerea 
uzinei, cu specialiștii, cu miile 
de oameni ai muncii, pentru a 
ști din vreme ce analize știin
țifice să întreprindem, ce con
diții să creăm, ce forțe umane 
și materiale să asigurăm in 
vederea atingerii obiectivelor 
care ne stau în față.

Așa cum spunea aici tova
rășul Petru Ștefan, viitorul 
are puternice rădăcini în pre
zent. Și aici va trebui să ve
dem noi, organizațiile de par
tid, ce avem de făcut, cum să 
orientăm mai bine activitatea 
noastră în lumina sarcinilor 
de viitor.

Știți că uzina vă construi, 
între altele, turbo-agregate 
perfecționate. Organizațiile de 
partid din sectoarele de 
concepție au privit și con
tinuă să privească cu multă 
seriozitate această sarcină im
portantă. întelegînd just că 
aici, în sectoarele muncii de 
concepție, de creație în accep
ția cea mai deplină a cuvîntu- 
lui, se determină de fapt per
formanțele tehnice și calitati
ve ale mașinilor actuale și vi
itoare, organizațiile de bază au 
luat o seamă de măsuri. Aces
tea privesc asigurarea unei 
largi participări a piembrilor 
și candidaților de partid, a 
tuturor inginerilor, proiectan- 
ților și tehnologilor la înde
plinirea obiectivelor în pers
pectivă despre care aminteam 
mai înainte.

Și nu-i deloc singurul e- 
xemplu. Multe alte organizații 
de bază, din secții-cheie, iau 
măsuri de întărire a unor 
locuri de muncă grele, care 
vor avea mari sarcini în cu
rînd. cu alți și alți membri și 
candidați de partid. Se iau 
măsuri și hotărîri specifice 
muncii de partid pentru in
troducerea mai largă în 
producție a tehnicii noi, a 
tehnologiei moderne etc. Ne 
ocupăm, de asemenea, de 
îmbunătățirea învățămîntului 
de partid ; se știe doar cit de 
important este să cunoști bine 
problemele fundamentale ale 
construcției socialiste. Au fost 
combătute tendințele, din unele 
forme de învățămînt, de a dez
bate problemele la fel ca pe 
linie profesională, oarecum li
mitat, neînțelegîndu-se sufici
ent că studiul de partid tre
buie să ducă la ridicarea nive
lului ideologic și politic al 
membrilor de partid și să con
tribuie, pe această cale, la 
îmbunătățirea muncii în sec
țiile respective.

Asemenea probleme majore 
am înțeles noi, din îndrumă
rile date de comitetul orășe
nesc, de comitetul regional de 
partid, că trebuie să stea în 
atenția muncii de partid pen
tru îmbinarea sarcinilor ac
tuale cu cele în perspectivă.

O subliniere cred că e nece
sară, în concluzie. întărirea 
organizațiilor noastre de par
tid atît pe calea creșterii rin- 
durilor lor, cît și a pregătirii 
politico-ideologice, ridicarea 
competenței lor în rezolvarea 
sarcinilor, prin exemplul per
sonal, se reflectă în succesele 
în producție pe care le obține 
întregul colectiv al uzinei, din 
ce în ce mai mari in uitimii 
ani.
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UN COLȚ DE ȚARĂ
dorm înghesuiți ca sardelele în cutie și mănîncă fier
tură de dovlecei dintr-un castron de aluminiu...

...Au ver.it patru tineri, de 18—20 de ani, nu prea 
înalți, destul de bine tăcuți, oacheși — tipic 
dori", 
că nu

„torea- 
Numai unul, mai grăsuț, cu părul roșcat, părea 

face parte din aceeași familie.
Prinde-o torrero I a strigat nu știu cine, aruncîn- 
o saulă, ca ei să-și lege barca, și folosind sin-

„...Heringul se deplasează în bancuri imense 
din Oceanul Arctic spre coastele nordice ale 
Islandei. Oameni din toate regiunile dau fuga 
într-acolo și „orașele heringului" seamănă 
atunci cu micile așezări din timpul goanei 
după aur, în Statele Unite ale secolului al 
XIX-lea. însă pescuitul acestui pește fiind o 
loterie, nu poți fi niciodată sigur de rezultat. 
Uneori oamenii au de lucru nebunește, zile și 
nopți în șir, și într-o săptămînă cîștigă dintr-o 
dată salariul pe un an, în întregime. în schimb, 
sint ani cînd heringul lipsește cu desăvîrșire, 
fără să se știe pentru ce, și toți cei care și-au 
încercat norocul se întorc spre case fără un 
ban, nenorociți, ea să trăiască din ajutorul a- 
sistenței publice".

un cal nădușit, la sfîrși+ul drumului. A fost numai un 
început ; traulul de seară scosese douăzeci și cinci de 
tone I Mi-a venit amețeală... Nu era rău de mare 1

Sint cuvintele unui islandez care, cînd vorbește des
pre pescuitul în apele Islandei, știe ce spune.

Am căutat și noi heringul în apele nordice și chiar 
în jurul Islandei dar, negăsindu-l, 
curcătură. Folosindu-ne 
navei noastre, nu ne-au 
pentru a ajunge în altă

n-am rămas în în
de marea rază de acțiune a 
trebuit mai mult de șapte zile 
zonă, mai norocoasă.

am avut în 
înseamnă

Nu mai țineam minte 
mai știam, la urma 
Traulerul „Constanța 
sare, iar oamenii au arătat atîta virtute marinărească, 
încît de la o vreme nici nu le-au mai luat în seamă. De 
aceea, vrînd să le înregistrez statistic, am apelat la 
„jurnalul de bord" și am constatat cu surprindere că 
am avut patruzeci de zile de furtună. In multe din 
aceste zile s-a traulat, acrobatic, pe frig și în bătaia 
valurilor, ceea ce a însemnat pentru echipaj o școală a 
îndemînării și bărbăției.

Primul hering l-am văzut în viscerele unui cod, pește 
depășind un metru lungime ; i-ăm atribuit codului, pe 
bună dreptate, mai multă pricepere decît puteam să 
avem noi — și n-am pus la inimă.

Sfîrșind experiența nordică și avînd adunate con
cluzii asupra timpului și zonelor unde se va pescui în 
campaniile viitoare, ne-am îndreptat spre sud, dar nu 
în migrația întrisfăloare a pescarilor din Islanda, amin
tiți adineauri. Casa noastră, cu toate ustensilele și cu 
tot ce este trebuitor vieții pentru zeci de zile, fiind va 
porul, n-am avut nevoie de nici un ajutor din afară ca 
să ne putem continua campania în altă parte a oceanu
lui, la peste 3 000 de mile. O asemenea autonomie 
ne-a încredințat că, oricîf de capricioasă ar fi fauna 
marină, un trauler ca al nostru n-o să rămînă niciodată 
cu magaziile goale — și ne-a dat simțămintul că sîn
tem mai tari decît însuși oceanul.

ce furtuni 
urmelor, ce 
le-a făcut față aproape

nord, nu 
furtun'le. 

cu nepă-

Un flăcău dintre cei care ocupă primele locuri în 
amintirile mele, Gheorghiță Alexandru, de la manevra 
vinciului traul. Mult are să se mire citindu-și scurta pre
zentare ; l-am observat fără să vreau anume și fără ca 
el să știe.

In salopetă de lucru, pătată de unsori și vopsele, 
în ture de cîte șase ore, Gheorghiță stă pe platforma 
care domină puntea de lucru, spre pupa, și de acolo, 
avînd în față un fel de orgă, în alt fel dificilă decit 
orga de catedrală, cu claviatura alcătuită din nume
roase pîrghii care nu îngăduie greșeala, pune în miș
care tamburii și îi oprește cu precizie de centimetru 
— de semiton, aș putea spune. A căpătat o mare 
rutină, dar r.u și-a pierdut nici pasiunea, nici mo
destia.

După ce își termină fura, pe care o va relua la tre
cerea altor șase ore, se spală cu îngrijire și apare la 
masă în haine curate, ca în zile de sărbătoare. L-am 
zărit pe străzile porturilor unde am făcut escală, pu
țin sfios, dar plin de demnitate, îmbrăcat cu 
cuviință care îi stătea foarte bine.

o bună

Ce fa— 
așa de

Cîte ceva despre orele noastre de odihnă, 
ceau oamenii cînd lăsau lucrul, în societatea 
cunoscută și în cadrul așa de limitat al vaporului ?

Cele cinci sute de volume ale bibliotecii noastre, 
cărți de toate felurile, apărute în ultima vreme, au 
trecut din mină în mînă. Cele treizeci de filme au 
fost văzute de toți și de unii nu o singură dată. Cum 
cinematograful se punea în funcțiune, de obicei, cînd 
vremea rea împiedica pescuitul, filmele acelea mi-au 
rămas în minte legate de balansul vaporului ; 
najele cele mai cumpătate 
și mă tot așteptam ca la un 
ecranului...

S-a proiectat un concurs 
subiecte potrivite călătoriei, 
anunțat chiar și premiile, în 
trecut termenul de folosire 
ținut : n-a mai fost vreme, 
echipe, la congelare.

Dar 
deon, 
punte,

Nu, 
cale ■

perso- 
păreau stăpînite de beție 
pas greșit să iasă în afara

,,Cine știe cîștigă", cu 
S-a stabilit planul, s-au 

sticle de bere. Berei i-a 
și concursul nu s-a mai 

Acum era ,,concurs“ între

ale marinăriei ? Un acor-

bărcufă de doi metri lungime, șf s-au așezat în ba
bordul nostru, escortîndu-ne cu răbdare.

l-am urmărit mult timp cu binoclul, care 
prin apropiere, impresia că sînt chiar pe 
între oameni. Așezat pe capacul magaziei

îmi dădea, 
bordul lor, 
din prova, 

un flăcău de vreo douăzeci de ani mînca dintr-un cas
tron de aluminiu, cu lingura, ceva care ar fi putut 
fie o fiertură, de dovlecei cred, și cred că destul 
mizeră.

Bieți pescari din Atlantic, paisprezece oameni care 
duc viața luptîndu-se cu oceanul, pe un barcaz unde

du-le
gurul cuvînt pe care-l cunoștea în limba spaniolă...

...Cînd au coborît la buncăr au făcut ochii mari ; 
avusesem norocul să scoatem obișnuitele zece tone 
de dimineață, ceea ce pentru ei apărea ca o minune. 
Dar ce-ar fi făcut în fața unuia din „tunurile” noastre, 
de 30 de tone, adică întreg deplasamentul vasului 
lor ?l

îi uluiau cu siguranță și mașinile de filetat pește, 
și mecanizarea pescuitului, și prietenia noastră. Au ales 
stavrid mărunt (mai bun pentru nadă fiindcă are mai 
multă vitalitate), dar au luat și puțină scrumbie. Unul 
din ei, uitîndu-se pe furiș în jur și urmărind să ne tragă 
clapa, a aruncat în fundul coșului, cu fereală și cu mare 
dexteritate (ca un brav picaro din care se trage) o... 
caracatiță. In Spania și în alte părți, caracatița are 
multă căutare. Diseară vor avea o mîncare aleasă în 
locul fierturii de dovlecei..."

De atîta timp nu mai vedeam decît pește și oa
meni I...

Cind nu venea din afară, îl căutam între not pe „al 
optzeci și doilea”. Cel mai adesea el era „planul" — 
nelipsit personaj I — pe care-l discutam de obicei 
dimineața.

Ne adunam cîțiva în cabina doctorului fiindcă ei 
era mai dibaci și mai expeditiv în prepari 4 cafelei, 
singura băutură neleșinată pe care ne-o în„_duia re
gulamentul vaporului. Dimineața cunoșteam rezultatul 
zilei precedente, încheiate la miezul nopții. De canti
tatea peștelui înmagazinat depindea ziua pornirii noastre 
spre țară — se știe. Fiecare vroiam ca ea să vină cît 
mai devreme. Urmau zi de zi socoteli, făcute migălos 
pe hîrtie. Uneori, exasperat de creșterea prea înceată 
a cifrelor și bănuind cine știe ce greșeală, „contabilul" 
grupului, inginer frigotehnist în schema vaporului, Ma
rian Murariu, apela la rigla de calcul, prin deformare 
profesională, dar nici acest instrument nu liniștea spiri
tele.

In afară de un „al optzeci 
exista unul, al fiecăruia, dar 
ca să vină I...

comun, mai 
nrea departe

să 
de

își

într-o noapte, „al optzeci și doilea" s-a nimerit sa 
fie un rechin din cale afară de mare. Altă dată era 
Crucea Sudului sau luna plină. într-o zi, mergînd pe 
un trauler polonez, cu care legasem strînsă prietenie, 
m-am jucat nebunește cu cîinele lor —■. noi 
animale — și cu maimuța,

n-aveam
poate mascota vaporului.

Cunoscătorii pot sâ-și dea seama, dupâ linia de plutire, cît de încârcat este vaporul la înapoiere 1

Pe cînd înfr-o zi cu soare pavilionul 
deasupra oceanului, unde venirea a două 
romînești, cum nu se mai văzuseră pe acolo, n-a tre
cut nebăgată în seamă de celelalte vase, ale atîtor 
popoare, m-am gîndit că astăzi prestigiul unei țări nu 
mai este determinat de întinderea 
vrednicia poporului.

La întoarcere, în noaptea de 12 
rei de la Sulina, unde începea 
făceam, în ultimul meu caiet, ultima însemnare.-’*ț>afe 
retorică, datorită emoției, dar sinceră și sponta.,5. O 
reproduc înainte de încheiere, dîndu-i sensul unei 
declarații solemne :

„Nu cred că există și că a existat vreodată o colec
tivitate omenească mai unită, mai sudată, mai întrepă
trunsă sufletește, decît echipajul unei nave care, dacă 
a plecat pe mări, se întoarce cu toți oamenii teferi...

...Și totuși, în nici o colectivitate nu-i posibil ca toți 
să aibă însușiri egale, aceeași putere de muncă, ace
leași virtuți, aceleași tării ale sufletului. Ele însă se 
adună, se împart pe numărul oamenilor și cifra care re
zultă reprezintă valoarea echipajului”.

Unui gazetar fînăr, care ne ieșise în' întîmpinare pe 
Dunăre și vroia să afle, pe puntea de comandă, întîin- 
plări senzaționale și fapte demne de luat în seamă, 
i-am spus cu toată încredințarea :

— Nu ni s-a întîmplat nimic senzațional ; senzațio
nală e călătoria noastră în sine. Indreaptă-ți privaea 
spre punțile de jos ; demn de luat în seamă e echipa
jul, în formația lui nezdruncinată de nici o slăbiciune I

FOI LET OANE
de NICUȚĂ TÂNASE

nostru flutura 
traulere mari

teritoriului, ci de

ba-

j

Primul traul cu adevărat productiv, „industrial”, dacă 
se poate spune astfel, l-am scos din vecinătatea Insu
lelor Canare, după șapte zile de călătorie. Eram atunci 
la nord-esful insulelor și zona mai bogată se afla la 
sudul lor, dar, ierte-ni-se... n-am mai avut răbdare.

Zonele bune de pescuit sînt cunoscute prin tradiție, 
ceea ce nu înseamnă o garanție totală. Și-apoi, aseme
nea zone se întind pe sute de mile ; în limitele lor 
peștele poate fi azi ici, mîine colo. Odată ajunși 
în locurile presupus bune, am început „urmări
rea" — treabă pe cît de pasionantă pe atît de 
dificilă, pe care o vor înțelege mai ușor vînătorii decît 
pescarii. E drept că aveam la bord un aparat de depis
tat bancurile de pește, din cele mai moderne, pe bază 
de ultrasunet. El înregistrează pe bandă, grafic, fundul 
oceanului, cu o claritate indiscutabilă, iar deasupra 
fundului, mai puțin cert, prezența vietăților marine, cu 
condiția ca ele să aibă o anumită concentrare. „Mură 
în gură I” — s-ar putea spune. Planctonul, curenții, al
gele, diferențele de densitate a apei înșeală însă prea 
ades ochiul observatorului și, ca el să poată trage o 
concluzie neeronată, trebuie să aibă ceva asemănător 
cu priceperea medicului care interpretează o radiogra
fie, sau a șefului de orchestră care descifrează o parti
tură. In această privință, unul din oamenii echipajului, 
așa de modestul și cumsecadele Costică Oțeleanu, șeful 
timonier al vasului, vechi comandant de pescador în 
Marea Neagră, deci marinar din cap pînă în picioare, 
iar pe deasupra om de nădejde în fot înțelesul cu- 
vîntului, cred că a ajuns la o adevărată virtuozitate, 
deosebind uneori pe banda „ecografului" stavridele de 
scrumbie.

Dar chiar atunci cînd peștele e depistat cu limpe
zime, se întîmplă uneori să nu intre în traul, sau să 
intre foarte împuținat la număr. Din clipa cînd a fost 
„citit" sub chila vaporului și pînă să ajungă acolo plasa, 
care trenează la sute de metri în urmă, frec trei mi
nute și jumătate în viteza redusă, de traulare. Timp 
destul ca peștele să-și schimbe locul și să dispară, afară 
de cazul cind e în bancuri de mare întindere, sau.., 
cînd vrea să se arate binevoitor cu pescarii.

Primul traul, în nordul Canarelor, a adus numai cîteva 
tone de stavride, și încă nu din cele mai mari. Dacă nu 
era chiar o izbîndă, ne dădea în schimb speranțe și, 
mai cu seamă, ne încredința că peștele n-a dispărut 
din apa oceanului. Liniștiți în parte, acum cînd lua
sem contact cu avangărzile, ne-am sfăpînit nerăbda
rea și am pornit să căutăm „grosul”, la sud de insule, 
pe marea platformă continentală. Au trecut multe zile, 
am traversat tropicul, căutînd ici 
două-trei tone, consumînd puțină 
consumîndu-ne iarăși, și din plin, 
răbdare.

Convenisem în mine că pentru 
fru minimul ar fi zece tone — și de la un timp mă 
gîndeam la această cifră, încă nerealizată, ca la o uto
pie. In ziua izbînzii, cînd am scos în sfîrșit cele zece 
tone, vaporul mi s-a părut mai alb și mai mare ; aș 
fi vrut să-l mîngîi, dacă ar fi

elementele romantice
o chitară, ale căror sunete să le auzi seara pe 
sub lună, în liniștea nemărginită a oceanului... 
n-a avut nimeni asemenea instrumente muzi- 

— nici măcar un fluier ciobănesc sau o oca
rina. Pe un vas mecanizat, unde fotul funcționează cu 
electricitate — și vinciurile și cuptorul de pîine — 
muzica o furnizează, colectiv, stația de amplificare, 
iar individual o furnizează „tranzistorul". Pe cînd ne 
aflam încă în mijlocul oceanului, vedeam cîte un om 
singuratic, seara, la ora meditațiilor, pe punți sau la 
balustradă, ascultîndu-și tranzistorul cu ochii departe, și 
atunci știam că în sunetele muzicii întîmplătoare își 
îneacă dorul de țară, de casă, foarte împletite unul cu 
altul.

Cînd jos, la sortarea peștelui și la congelare, era de 
lucru peste obișnuitul zilelor, oamenii cereau muzică 
și, îndată ce difuzoarele intrau în funcțiune, munceau 
satisfăcuți, cu mai multă rîvnă. Nu-i o ciudățenie... 
Spre nenorocul nostru, am avut o singură bandă de 
magnetofon cu muzică romînească ; fiecare din noi o 
știe acum pe dinafară Dacă o auzeam răsunînd în 
careu și pe coridoare, știam că treburile ne merg bine.

Uneori, după un traul mai bogat, echipa din tură 
nu putea să facă față prelucrării peștelui, 
care nu îngăduie întîrziere. In cazul 
nerecomandabilă a lucrului în „asalt" 
sea și cu totul scuzabil. Atunci, prin 
ficare, se chemau voluntari ; aceștia 
deauna, mai mulți decît era nevoie, 
ca să pună mîna pe lopată sau pe tăvile de conge
lare, oameni din toate compartimentele, 
urmă era medicul vasului...

Pornisem să scriu ceva despre orele 
fără să vreau, am ajuns la încordarea 
unele zile. Nu-i o greșeală : 
odihna echipajului, fiindcă orice efort ne apropia 
ziua întoarcerii.

Cum m-a atacat In culisele clubului

*

■

și colo, scofînd cîte 
motorină, în schimb 

așa de greu refăcuta

fosf cu putință, ca pe
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un leu sportiv „Căldărușa"

manoperă 
nostru, metoda 

se folosea ade- 
stafia de ampli- 
s-au oferit tot- 
Mergeau acolo,

și nu cel din

făcea și

de odihnă 
colectivă 
ea parte

Odihnă pentru noi mai însemnau întîmplările 
afara programului, deși însuși programul nostru, supus 
atîtor surprize, era lipsit de monotonie. Dar cei opt
zeci și unu de oameni, cîți ne aflam acolo, simțeam 
uneori nevoia să vedem pe al optzeci și doilea — și 
pe acela ni l-au adus adesea oceanul și întîmplarea.

Din multele întîlniri așa de tulburătoare în mijlocul 
mării, extrag una, cum am notat-o în jurnalul călăto
riei :

„...înainte de scoaterea primului traul, pe la 7,45, 
s-a apropiat de noi un mic pescador spaniol, un vas 
de lemn, de 35—40 de tone, cu pupa ascuțită, după 
modelul vaselor scandinave. Pe punte se vedeau vreo 
doisprezece oameni și or mai fi fost doi la mașină. 
Căpitanul, în cabina timonei, de unde scotea capul din 
cînd în cînd, era un om uscat, subțire și înalt, cărunt, 
cu un fel de. vestă burgheză, descheiată, și cu o... pă
lărie destul de civilă. Vasul se chema „Fernando Joya” 
iar portul lui de înregistrare era Ceufa — drum pînă 
acolo de minimum șapte-opt zile. Pe urmă am aflat că 
intră de obicei într-un port din apropiere, probabil pe 
coasta marocană...

...Prin semne, de la distanță, ne-au făcut să înțe
legem (pescarii noștri au înțeles la iuțeală I) că ne 
roagă să le dăm pește viu pentru nadă, întrucîf pes- 
cuiau cu cîrlige. Le-am răspuns’ pe aceeași cale să 
aștepte pînă ridicăm traulul, ceea ce au înțeles fără 
dificultate, dovadă că imediat au lăsat „puiul" la apă, o

în
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Deocamdată puteți sta liniștiți. 
Leul va apărea abia pe la sfirșitul 
acestei istorioare. Și vă rog să nu 
vă înspăimântați — leul este al 
meu. A stat el in clădirea din ca
lea Victoriei nr. 56 o bucată de 
vreme, dar acum e la mine. Pînă 
una alta, dați-mi voie să vă aduc 
la cunoștință că eu am, in cele 
două camere ale melc, sobe de te
racotă. Aceste două sobe se încăl
zesc cu gaze. Cum ? Să trec direct 
la leu ? Așa vreți dumneavoastră? 
Nu pot. Povestea leului începe de 
la cele două sobe ale mele, așa că 
vă rog să nu mă mai întrerupeți, 
că pierd firul. Unde am rămas ?

— La sobele care se încălzesc cu 
gaze.

— Mulțumesc.
Exact acum un an, pe vremea 

asta, au venit la mine acasă doi 
salariați ai I D.G.B. și mi-au spus 
că trebuie să focă nu știu ce revi
zie la arzătoare. La urmă, unul 
dintre ei mi-a luminat un crimpei 
de hîrtie : să. mă duc in calea Vic
toriei nr. 56, să achit suma de 
lei 48.

Om ascultător, m-am dus. în 
schimbul banilor, am căpătat chi
tanța nr. 11 717.

Liniște, arzătoarele verificate, 
chitanța achitată... — cine mai era 
ca mine ? O dată cu frigul a venit 
însă și un cetățean de la I.D.G.B. 
Mi-a închis gazele.

— Pentru ce, domnule, pentru 
ce mi le închizi ?

— Trebuie să achitați 48 de lei. 
Pentru revizia arzătoarelor.

Am dormit vreo două nopți în 
frig. (Eram în concediu medical). 
A treia zi am dat de un om care 
să mă înțeleagă.

— Nu vă supurați, mi-a spus el, 
se mai întîmplă. Știu, dumnea
voastră aveți dreptate, văd că ați 
achitat, dar n-ați fost descărcat 
dintr-o fișă. Duceți-vă liniștit a- 
casă. Imediat va veni omul să vă 
deschidă gazele.

Anul acesta a fost o iarnă blîn- 
dă. Dar exact în prima zi geroasă, 
cînd m-am întors dintr-o depla
sare, am găsit din nou gazele în
chise. Și o avizare. Cred că ați 
ghicit: „V-am închis gazele pentru 
că n-ați achitat suma de 48 de lei 
reprezentînd c/v reviziei instala
ției".

Dacă eram laș, în ziua aceea mă 
sinucideam și mă aveau I.D.G.B.- 
iștii pe conștiință toată viața lor. 
De fapt, eu am și început să mă 
sinucid. Am scris chiar și un bilet: 
„Mi-am pus capăt zilelor din cauza 
birocraților. Incinerați-mă și ce
nușa mea împrăștiați-o printre 
hîrțoagele sertarelor funcționarilor 
care m-au adus în această stare". 
Am amînat sinuciderea și m-am 
dus la funcționarul cu pricina.

— Nu vă supărați, se întîmplă... 
Avem un sistem de urmărire a 
încasărilor cam complicat.

— Bine, dar eu am fost la dv., 
v-am arătat. Chitanța nr. 11717! 
Mi-ați promis că...

— N-ați fost descărcat într-o 
fișă. Duceți-vă acasă și eu chiar 
acum trimit un om să vă deschidă, 
c-am angajat un plus de închiză
tori și deschizători...

★
Și acum la o parte că apare leul ! 
în cît avem astăzi ? In 24, nu ?

24 aprilie 1965 ! Alaltăieri am pri

mit o altă avizare de la I.D.G.B. 
Textul îl cunoașteți: „V-am închis 
gazele pentru că nu ați achitat 
suma de lei 48 ș.a.m.d".

Nu m-am mai dus la omul cu 
care mă familiarizasem. Am bătut 
la ușa contabilului șef care face 
parte din conducerea întreprinde
rii. Mi-a spus :

— Chiar ieri am sancționat niște 
salariați, care au pus pe drumuri, 
la fel ca și pe dumneata, pe mai 
mulți abonați. Am avșit un .sistem 
de urmărire a plăților cam încîl-

cit. Dar de la 1 ianuarie l-am sim
plificat și dă rezultate foarte 
bune.

— Dar acum sîntem în aprilie.
— Gata ! E pentru ultima dată. 

Vreți să-mi dați chitanța ?
S-a uitat de vreo 16 ori la chi

tanță, de vreo 16 ori în actele lor, 
după care a făcut o mină care îmi 
prevestea închiderea gazelor pe 
viață.

— Apare un leu !
M-am uitat înfricoșat în jur.
— Ce leu apare ?
— Dumneata trebuia să plătești 

numai 47 de lei, atît costă revizia 
instalației. De ce ai plătit 48 ?

— Atît mi-au cerut!
— Ți-apare un leu în plus.
— Lăsați-l încolo de leu. Ce 

vă cer eu dumneavoastră e să 
nu-mi mai închideți gazele.

— Nu putem lăsa leul. Trebuie 
să vi-l dăm.

— Unde e ?
— L-am vărsat la bancă. Tre

buie acum să facem forme să-l 
scoatem.

Am vrut să plec. Nu mi-au dat 
voie. A făcut un referat și m-a 
trimis la casierie să-l încasez. Ca
sierul plătitor era însă la bancă. 
Cît m-am atacat pentru leul ăla ! 
Am vrut să mă furișez pentru a 
nu mai pierde timp. M-au prins și 
m-au încuiat într-un birou. M-au 
descaptivat abia după ce mi-a dat 
casierul un leu și am semnat pen
tru el.

Semnează
Posesorul chitanței nr. 11717 
iar pt. conformitate 
sussemnatul

De data aceasta, vreți, nu vreți,' 
o să fiți nevoiți să citiți un foile
ton sportiv. Rog să fiu iertat de 
responsabilii rubricilor de specia
litate, și de „Sportul popular", că 
mă vîr în meseria domniilor lor, 
dar n-am încotro.

Iată despre ce este vorba.
Pe hartă există o comună care 

se cheamă Ciuceni. Comuna asta 
are, precum se obișnuiește, și un 
cămin de copii cu grupe „mică", 
„mijlocie" și „mare". La acest că
min funcționează, după cum este 
și normal, un colectiv sportiv, pe 
numele lui „Căldărușa"', care cu
prinde toate disciplinele sportive, 
începînd de la fotbal și pînă la oină, 
sau invers.

Primind niște sesizări în legă
tură cu unele abateri, m-am de
plasat în comuna sus-amintită și 
iată ce am constatat:

1. întreaga echipă de rugbi, 
internată în spitalul comunei. 
Cauza ? Făceau antrenament pe 
un teren cu zgură. Responsabilul 
colectivului „Căldărușa", care este 
și monitorul grupei mari a cămi
nului de copii, a interzis cu desă- 
vîrșire rugbiștilor să facă antre
namente pe terenul de fotbal, pe 
motivul că strică gazonul cu oca
zia grămezilor și a placărilor.

2. întregul lot de boxeri al co
lectivului „Căldărușa" are guturai. 
De ce ? Responsabilul clubului i-a 
lăsat să facă antrenamente pe 
unde au putut. Sala e complet ne
glijată. în timpul iernii n-au fă
cut focul și nu le-a instalat nici 
măcar un duș. Toate acestea pen
tru că responsabilul și chiar con
ducerea căminului de copii se in
teresează numai și numai de 
fotbal.

Și acum, despre fotbal.
1. Deși colectivul „Căldărușa" 

dispune de foarte mulți copii ta- 
lentați, au fost aduși jucători din 
comunele vecine. Și nu știu din ce 
fonduri li s-au cumpărat trotinete 
și triciclete ca să 
se poată depla
sa. Unei extreme 
drepte, Stopcescu, 
i s-a dat, pe lingă 
trotinetă, o muzi
cuță de gură cu 
schimbător și 16 
penițe claps, ma
terial pentru două 
uniforme școlare, 
un clasor cu tim
bre cu tot și un 
penar din material 
plastic. Și barem 
de s-ar ține de 
treabă. Umblă toa
tă ziua hai-hui 
prin comună. De

Dacă-l iei la bani mărunți, nu 
știe nici măcar in ce an s-a năs
cut. întoarce spatele la educatoare, 
se urcă pe tricicleta lui cu motor 
(că el a cerut tricicletă cu motor, 
altfel n-a vrut să-și facă transfe
rul la. căminul nostru) și se duce 
la centrul de răcoritoare unde bea 
suc pînă dimineața, de nici nu mai 
știe cum îl cheamă... Și nu merge 
singur, mai ia și alți copii din co
lectivul „Căldărușa".

2. Untura de pește care este a- 
dusă pentru toți copiii căminului, e 
pusă numai la dispoziția fotbaliș
tilor.

3. Cînd echipa de fotbal „Căldă
rușa" are cite un meci-cheie, res
ponsabilul sportiv bagă jucători, 
adică și copii din clasa întîia și a 
doua elementară. La ultimul meci 
s-a întîmplat un caz edificator. 
Responsabilul a luat pe unul, Ma
tei, care e un vlăjgan din clasa 
a doua B. L-a adus tocmai de la 
Cinceriii de Sus.

— Dacă te-ntreabă cineva, 
înainte de meci, tu să spui că ai 
trei ani și jumătate neîmpliniți... 
Cîți ani ai ?

— în decembrie împlinesc nouă.
— N-ai înțeles! Cîți ani ai?
— Aaa ! Trei ani jumate neîm

pliniți.
— Foarte bine ! Și dacă poți să 

zici în loc de r, l, nu-i rău. Dacă 
te pune să spui vreo poezie, să 
spui „Lață, lață, lățișoală".

4. Acest ultim exemplu este și 
mai concludent. Sus, în satul de 
pe dealul Sămăila, era un copil ta
lentat nevoie mare. Un talent de 
portar nemaipomenit. Juca la o 
echipă de amatori pentru că 
n-avea nici măcar trei ani ca să 
poată intra în grupa mică a cămi
nului de copii. Responsabilul co
lectivului „Căldărușa" s-a dus cu 
o uniformă a căminului la el 
acasă și a spus că i-a venit so
rocul să intre în cămin. Copilul 
s-a împotrivit, a arătat actul de

Un vapor trec* prin apropierea noastrâ — încă un „al optzeci și doilea'

multe ori lipseș
te și de la antrenamente. Respon
sabilul însă îl ține prezent pentru 
că, zice el, are fugă și știe să dri
bleze.

Ce să mai vorbim de Lache ! 
Lache este adus dintr-o comună 
care este la o depărtare de mai bine 
de 30 km de Ciuceni. Pentru el 
s-au cheltuit, din fondurile cămi
nului de copii, o mulțime de bani. 
I se plătește găzduire la un cetă
țean din sat, masa și un abona
ment pe C.F.R. ca să se ducă de 
trei ori pe săptămînă să-și vadă 
părinții. Cind este chemat de edu
catoare in clasă, ca să învețe o 
poezie, puștiul, care n-are nici 
cinci ani, e în grupa mijlocie, răs
punde flegmatic :

— Ia mai lăsați-mă !

naștere, că n-a împlinit încă trei 
ani, dar pînă la urmă, cînd s-a 
văzut în uniformă, n-a mai avut 
ce face.

Cam acestea sînt neregulile în- 
tîlnite în Ciuceni, și m-am grăbit 
să scriu aceste rînduri pentru a 
atrage atenția U.C.F.S., care tre
buie să trimită o brigadă la co'ec- 
tivul sportiv „Căldărușa" spre 
a le analiza munca și a lua mă
suri. Altfel, te pomenești că se în
tinde plaga aceasta și la echipele 
din prima categorie.

Desene de Eugen TARU
•
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Solemnitatea înmînării unor ordine 
și titluri ale R. P. Romine

Ministrul afacerilor externe al R. P. Romine
a plecat la Cairo VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

La Consiliul de Stat al R. P. Ro
mine a avut loc vineri la amiază 
solemnitatea înmînării unor ordine 
și titluri ale Republicii Populare Ro
mine.

La solemnitate au luat parte to
varășii Ștefan Voitec, vicepreședin
te al Consiliului de Stat, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului dc 
Stat. Ion Cosma, membru al Con
siliului de Stat, Mihai Suder, Janos 
Fazekaș și Ion Marinescu, miniștri, 
reprezentanți ai unor instituții cen
trale.

Pentru merite deosebite în dome
niul științific și didactic s-a confe
rit Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romine" clasa a Il-a aca
demicienilor Duiliu Marcu și Ște
fan Procopiu; „Ordinul Muncii" 
clasa I acad. Oscar Sager, prof, 
univ. Vasile Velican, membru co
respondent al Academiei R. P. Ro
mine, și prof. univ. dr. Ștefan Bîrsă- 
nescu, de la Universitatea „Alexan
dru Ion Cuza" din Iași.

Pentru merite deosebite și activi
tate îndelungată în domeniul artei 
tv >rale, s-a conferit Ordinul „Steaua 
Republicii Populare Romîne" clasa 
a Il-a artistului poporului Grigore 
Vasiliu-Birlic ; pentru activitate în
delungată șl merite deosebite în 
dezvoltarea învățămîntului, s-a con
ferit titlul de „Profesor Emerit al 
Republicii Populare Romine" prof, 
univ. dr. Anghel Manolache, rector 
al Institutului pedagogic din Bucu
rești, iar pentru activitate îndelun
gată și merite deosebite în dome
niul artei teatrale titlul de „Artist 
Emerit al Republicii Populare Ro
mîne" actorilor Mircea Constanti- 
r.escu și Lulu Savu.

Pentru activitate îndelungată în

Obiective concrete și mobilizatoare 

în întrecerea socialistă

(Urmare din pag. I-a)

în atenția colectivelor din între
prinderi trebuie să stea în perma
nență grija pentru îndeplinirea ri
guroasă a obligațiilor ce le revin din 
contractele economice și din planuri
le de colaborare. îndeplinirea la ter
men și la un înalt nivel calitativ a 
comenzilor din contractele economice 
și a celor în cooperare este o obliga
ție de cea mai mare însemnătate, 
Care trebuie tradusă în fapt de fie
care uzină cu acurateță, ca și cele
lalte sarcini înscrise în plan.

fn toate întreprinderile care pro
duc mărfuri destinate exportului, 
realizarea de produse la un înalt 
nivel calitativ, competitive cu cele 
aflate pe piața mondială, livrarea 
lor cu promptitudine constituie un 
obiectiv important al întrecerii so
cialiste.

Experiența întreprinderilor frun
tașe se cere să fie larg fructificată, 
astfel ca în întîmpinarea Congre
sului partidului toate colectivele să 
obțină rezultate cit mai însemnate 
în producție. Organizațiile de partid 
au un r.l deosebit de important în 
mobilizarea largă a oamenilor mun
cii în întrecerea socialistă. Prin e- 
xercitarea cu competență a dreptului 
de control asupra activității econo
mice, ele au datoria să urmărească 
sistematic cum se aplică planurile de 
măsuri tehnico-organizatorice, cum 
sînt îndeplinite prevederile planului 
și angajamentelor, să acorde în
treaga atenție răspîndirii nou
lui care apare în tehnică, în 
producție, stimulării inițiativei crea
toare a muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor. în atenția organi

mișcarea muncitorească și contribu
ția adusă la opera de construire a 
socialismului s-a conferit Ordinul 
„Steaua Republicii Populare Ro
mîne" clasa a IlI-a tovarășului 
Stelian Moraru.

Au fost decernate, de asemenea, 
„Ordinul Muncii" clasa a Il-a și a 
ill-a și Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romîne" clasa a IV-a și 
a V-a unui număr de 149 de lucră
tori din diverse sectoare de activi
tate, pentru merite deosebite în or
ganizarea Expoziției Realizărilor E- 
conomiei Naționale a R. P. Romîne, 
în realizarea unor obiective indus
triale importante la Combinatul si
derurgic din Hunedoara, cu prilejul 
împlinirii a 15 ani de activitate a 
Institutului de studii și proiectări 
forestiere, cu prilejul aniversării 
centenarului industriei tutunului și 
pentru merite deosebite în munca 
depusă la dezvoltarea acestei ramuri 
de producție, pentru merite deose
bite. în munca depusă la realizarea 
produselor electrotehnice și cu pri
lejul împlinirii a 15 ani de la înfiin
țarea revistei „Steaua".

Tovarășul Ștefan Voitec a felici
tat călduros pe cei decorați, în nu
mele Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, al Con
siliului de Stat și al guvernului, 
urîndu-le noi succese în activitatea 
de viitor.

Din partea celor decorați au răs
puns tovarășii Claudiu Popeșteanu 
de la Camera de Comerț a R. P. 
Romîne, loan Țifrea de la între
prinderea de construcții siderurgice 
din Hunedoara, și Nicolae Ionescu 
de la Institutul de studii și pro
iectări forestiere.

(Agerpres)

zațiilor de partid de pe șantierele 
de construcții trebuie să fie în per
manență respectarea întocmai a 
graficelor de execuție, darea în fo
losință la termen a noilor obiective, 
ridicarea nivelului calitativ al lu
crărilor. Cu aceeași stăruință sînt 
datoare să se preocupe de înfăptui
rea exemplară a sarcinilor de plan 
și a angajamentelor organizațiile 
de partid din ramura transporturi
lor, din unitățile agricole de stat și 
din alte unifăți economice.

Comitetele sindicatelor din între
prinderi, îndrumate în permanență 
de organizațiile de partid, au dato
ria să perfecționeze continuu orga
nizarea și desfășurarea întrecerii 
socialiste, să acorde întregul lor 
sprijin conducerilor tehnico-admi- 
nistrative pentru crearea celor mai 
bune condiții necesare îndeplinirii 
sarcinilor de plan și a angajamen
telor. Popularizarea și extinderea 
experienței înaintate, a inițiativelor 
valoroase apărute în întrecere con
stituie direcții principale spre care 
trebuie să-și concentreze atenția 
organele și organizațiile sindicale.

Muncind cu avînt și devotament 
pentru înfăptuirea politicii parti
dului, afirmîndu-și din plin capaci
tatea creatoare, oamenii muncii vor 
înscrie noi și însemnate realizări în 
întrecere, vor aduce o contribuție 
importantă la dezvoltarea mai de
parte, în ritm susținut, a economiei 
naționale, la ridicarea nivelului de 
trai al poporului, cinstind astfel 
din toată inima Congresul al IV-lea 
al Partidului Muncitoresc Romîn 
— eveniment pentru care se pregă
tește intens întregul nostru popor 
muncitor.

Vineri dimineață, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe 
al R. P. Romîne, a plecat spre Cairo 
prin Praga pentru a face o vizită de 
bunăvoință la invitația ministrului 
afacerilor externe al Republicii A- 
rabe Unite, Mahmud Riad.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, au fost prezenți Grigore Geamă
nu, secretarul Consiliului de Stat. 
Ștefan Bălan, ministrul învățămîntu-

★

PRAGA 23. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Liță, transmite : în drum 
spre R.A.U., Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al R. P. 
Romîne, s-a oprit vineri la Praga. 
Pe aeroport el a fost întîmpinat de 
V. David, ministrul afacerilor exter
ne al R. S. Cehoslovace, A. Gregor, 
prim-locțiitor al ministrului afaceri
lor externe, și de funcționari supe
riori din M.A.E. cehoslovac. Au fost

VIZITA IN CAPITALĂ A DELEGAȚIEI SOCIETĂȚII 
DE CONSTRUCȚII AERONAUTICE - SUD AVIATION 

Primire la Consiliul de Miniștri
La București a sosit o delegație a 

societății naționale franceze de con
strucții aeronautice — Sud Aviation, 
condusă de Andre Puget, președinte, 
director general al societății.

Alexandru Bîrlădeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, a 
primit vineri pe Andră Puget, pre
ședinte, director general al Societă
ții naționale franceze de construcții 
aeronautice — Sud Aviation.

La întrevedere a fost de față An

ȘEDINȚĂ OE ANALIZĂ A ACTIVITĂȚII 
TRUSTURILOR REGIONALE DE CONSTRUCȚII

în Capitală a avut loc vineri o 
ședință de lucru organizată de Di
recția pentru problemele locale și 
administrative de stat, în colaborare 
cu Comitetul de stat pentru con
strucții, arhitectură și sistematizare, 
în care au fost analizate activitatea 
de construcții montaj a comitetelor 
executive ale sfaturilor populare 
regionale și ale orașelor București 
și Constanța pe trimestrul I și mă
surile luate pentru realizarea inte
grală a sarcinilor de plan pe anul 
1965.

La ședință au luat parte Petre 
Blajovici, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Gheorghe Stoica, 
directorul Direcției pentru proble
mele locale și administrative de stat, 
conducători ai unor instituții cen
trale.

Pe marginea informării prezentate 
de Vasili Bumbăcea, vicepreședinte 
al Comitetului de stat pentru con
strucții, arhitectură și sistematizare, 
au luat cuvîntul numeroși vicepre
ședinți ai comitetelor executive ale 
sfaturilor populare regionale și con

Informații
Vineri au plecat în R. D. Germa

nă tovarășii Stelian Nițulescu și Pa
vel Cristescu pentru a participa ca 
delegați ai. Comitetului foștilor de
ținuți antifasciști din R. P. Romînă 
la manifestările ce vor avea loc la 
Sachsenhausen și Ravensbriick, cu 
prilejul aniversării a 20 de ani de 
la eliberarea acestor lagăre. 

lui, Mihail Petri, ministrul comerțu
lui exterior, membri ai conducerii 
și funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe.

Au fost de față Mohamed Fahmy 
Hamad, ambasadorul R.A.U. în R.P. 
Romînă, și membri ai ambasadei. A 
fost prezent, de asemenea, Jaroslav 
Sykora, ambasadorul R. S. Ceho
slovace în R. P. Romînă.

(Agerpres)

★

prezenți, de asemenea, Gh. Nițescu, 
ambasadorul R. P. Romîne în R. S. 
Cehoslovacă, șl membri ai ambasa
dei.

C. Mănescu a făcut o vizită lui V. 
David, la care a participat și amba
sadorul R. P. Romîne la Praga. în 
seara aceleiași zile, A. Gregor a ofe
rit o masă în cinstea oaspetelui ro
mîn.

dre Piquard, consilier comercial al 
ambasadei Franței în R. P. Romînă.

★
în cursul zilei de vineri, oaspetele 

a fost primit de Dumitru Simulescu, 
ministrul transporturilor și teleco
municațiilor, și Mihail Petri, minis
trul comerțului exterior.

Vineri seara, ambasadorul Franței 
la București, Jean Louis Pons, a ofe
rit un cocteil cu prilejul vizitei în 
țara noastră a delegației.

(Agerpres)

ducători ai organelor regionale de 
specialitate, participanți la ședință. 
Ei au discutat despre activitatea 
desfășurată pentru îndeplinirea pla
nului de construcții atît pe anul 
1964, cît și pe trimestrul I al acestui 
an. Scoțînd în evidență realizările și 
unele lipsuri a căror înlăturare va 
contribui la îmbunătățirea activită
ții de construcții și obținerea unor 
rezultate economice corespunzătoare, 
vorbitorii au făcut numeroase pro
puneri în vederea asigurării condi
țiilor pentru îndeplinirea sarcinilor 
principale ce stau în fața întreprin
derilor de construcții în această pe
rioadă : darea în folosință a obiecti
velor de construcții la termenele sta
bilite, executarea lucrărilor în con
diții calitativ superioare și la un 
preț de cost cît mai scăzut. Partici- 
panții și-au exprimat hotărîrea ca 
în cinstea celui de-al IV-lea Con
gres al partidului să depună toate 
eforturile pentru obținerea unor re
zultate cît mai bune în activitatea 
de construcții.

(Agerpres)

LOTO
La tragerea Loto din 23 aprilie 1965 

au fost extrășe din urnă următoarele 
numere :
3 74 50 19 62 87 86 12 88 68. Premii su
plimentare : 26 18 41.

Fond de premii : 923.401 lei din care 
87.570 report supliment I.

Tragerea următoare va avea loc vi
neri 30 aprilie 1965 la Giurgiu.

Premiile Leni
După cum anunță agenția TASS, 

au fost acordate pe anul 1965 pre
mii Lenin pentru cele mai remar
cabile realizări în știință, tehnică 
și artă.

In domeniul științei au fost dis
tinși, printre alții, Bogdan Voi- 
țehovski, Rem Solouhin și Iakov 
Troșin — pentru studiul detonări
lor în gaze; Iuri Mitropolski — 
pentru ciclul de lucrări în dome
niul teoriei oscilațiilor nelineare ; 
Lev Zenkevici — pentru lucra
rea științifică „Biologia mărilor 
U.R.S.S.; Evgheni Pavlovski — 
pentru lucrări în domeniul bolilor 
infecțioase; Leonid Kantorovici, 
Vasili Nemcinov și Viktor Novo- 
jilov — pentru elaborarea unor 
căi de aplicare a metodelor mate
matice în economie; Piotr Kornev

Szczecin
„oraș al tinereții0

Statisticienii au calculat că 
Szczecinul este cel mai tînăr oraș 
din Polonia și poate că unul din
tre cele mai tinere din lume, de
oarece vîrsta mijlocie a locuitori
lor săi nu atinge 30 de ani. Orașul 
este în plină dezvoltare. In port 
— unul dintre cele mai moderne 
la marea Baltică — acostează vase 
care navighează sub pavilioanele 
celor mai diferite țări. Numai în 
anul 1964 s-au transportat prin el 
peste' 10 milioane tone de mărfuri, 
dintre care multe în tranzit pen- 

Excavatorul „Dianbakho" înlocuiește, în exploatările de minereu de 
fier din R.P.D. Coreeană, munca a 200 oameni

i pe 1965
— pentru lucrarea „Chirurgia tu
berculozei osteo-articulare".

Șase premii Lenin pe anul 1965 
au fost acordate unor colective 
pentru lucrări remarcabile în do
meniul tehnicii.

în domeniul literaturii și artei 
au fost premiați regizorul Iuri Za- 
vadski și actorul Nikolai Mordvi- 
nov pentru spectacolul „Masca
rada", montat pe scena Teatrului 
„Mossoviet"; violonistul Leonid 
Kogan — pentru activitatea sa 
concertistică; regizorul Grigori 
Kozințev și actorul Innokentii 
Smoktunovski — pentru filmul 
„Hamlet"; caricaturiștii Mihail 
Kuprianov, Profirii Krîlov și Niko
lai Sokolov (Kukrîniksî) — pentru 
realizări în domeniul caricaturii 
politice și alții.

tru Cehoslovacia, R.D.G., Ungaria 
și Austria.

Orașul are propria sa oțelărie 
precum și alte întreprinderi ca, de 
pildă, fabrica de fibre sintetice, 
uzina de motociclete „Junak", o 
fabrică de hîrtie și mai ales șan
tierele navale „A. Warski". In anul 
1952 aici a fost lansat la apă pri
mul vas. Astăzi șantierele navale 
din Szczecin construiesc anual cite 
cincizeci de nave, dintre care u- 
nele cu un deplasament de 15 000 
tone. Orașul are două școli nava
le : una de ofițeri pentru marina 
comercială și alta pentru marina 
de pescuit oceanic. De asemenea, 
în Szczecin se mai găsesc un insti
tut politehnic, o academie de me
dicină și un institut de agronomie, 
două teatre de dramă și unul de 

operetă, un post propriu de radio- 
emisie și de televiziune. în anii 
puterii populare s-au construit aici 
100 000 camere de locuit. Au apă
rut cartiere noi de locuințe ca 
„Grunwald", „Domorzany", „Co
muna din Paris". Au fost recon
struite și monumentele istorice 
care au avut mult de suferit de pe 
urma războiului. Szczecinul, care 
ocupă o suprafață de 300 kmp, este 
astăzi un oraș întinerit, cu multă 
verdeață, scuaruri și parcuri.

Modernizarea 
transporturilor feroviare

întreprinderea „Iskra" din Krani, 
R.S.F. Iugoslavia, a produs un 
mecanism pentru frînarea au
tomată a locomotivelor, primul 
de acest fel realizat în Iugoslavia. 
Dacă mecanicul nu reacționea
ză la semnalele de oprire sau 
reducere a vitezei, mecanismul 
oprește în mod automat în
treaga garnitură. Recent, meca
nismul a fost montat pe o locomo
tivă Diesel și verificat în mod 
practic. El este alcătuit din două 
părți — una se fixează pe loco
motivă și alta pe calea ferată, lin
gă semnal. Funcționarea lor simul
tană se bazează pe principiul mag
netismului. Dacă din cauza vizibi
lității slabe, a ceței, fumului sau 
neatenției, mecanicul nu observă 
semnalul de frînare, mecanismul 
intră în funcțiune în mod auto
mat și oprește întreaga garnitură. 
Noului mecanism i se acordă o 
importanță deosebită în cadrul 
programului de modernizare a că
ilor ferate din Iugoslavia.

Complex studențesc
în apropierea orașului Varna a 

început amenajarea unui complex 
studențesc pentru facultățile de 
electrotehnică și de mașini și con
strucții navale. Complexul va cu
prinde clădiri pentru învățămînt, 
laboratoare, ateliere, terenuri spor
tive etc. Se prevede ca tot aici să 
se construiască o facultate de me
dicină.

In bazinul Musan
In extremitatea nordică a R.P.D. 

Coreene, acolo unde fluviul Tu- 
mangan își croiește drum spre 
ocean prin munții stîncoși, se află 
bazinul Musan, regiune cu bogate 
zăcăminte de minereu de fier. Re
zervele sale au fost evaluate la a- 
proape 1,1 miliarde tone. Muntele 
are aici aspectul unei cariere, 
minereul se află la mică adîncime, 
dispus în straturi masive de cîte 
200—400 m. în anii puterii popu
lare lucrările de exploatare au 
fost aproape în întregime mecani
zate. Explozii puternice aruncă în 
aer dintr-o singură detunătură mii 
de metri cubi de rocă. în ajutorul 
minerilor au fost aduse utilaje 
perfecționate: buldozere, mașini 
cu troliu, funiculare. Numai exca
vatorul „Dianbakho" cu o cupă de 
4 m.c. înlocuiește munca a 200 de 
oameni, iar noile mașini de conca- 
sat fărîmițează cîte 500 tone de 
minereu pe oră. încărcat direct în 
vagoane de cale ferată, minereul ia 
drumul spre marile centre side
rurgice ale țării. Anual bazinul 
Musan livrează 2 milioane tone de 
minereu cu un bogat conținut de 
fier.

RAID-ANCHETĂ în regiunile Galați, Argeș, 
Mureș-Autonomă Maghiară și lași
(Urmare din pag. I-a)

RITMURI INEGALE

Din harta cu situația însămînțării 
porumbului publicată în ziarele din 
21 aprilie a.c. rezulta că pînă la a- 
ceeași dată, în regiunea Argeș se 
realizaseră mai puțin de 10 la sută 
din suprafețele prevăzute. Nici în 
zilele următoare nu s-a depășit a- 
cest procent. Situația se datorește 
nu numai condițiilor climaterice ne
favorabile, cum se afirmă aici. Con
statările pe teren evidențiază faptul 
că în multe locuri există deficiențe 
în organizarea muncii, ceea ce duce 
la folosirea incompletă a timpului 
prielnic, la ritmuri inegale de lucru. 
Iată cum stau lucrurile în raionul 
Găești.

La cooperativa agricolă de pro
ducție Broșteni, la punctul denumit 
de localnici „Redea", 8 tractoare e- 
rau folosite la discuit și la semănatul 
porumbului. Tractoriștii și membrii 
cooperatori spun că intr-adevăr 
pînă la orele 10 nu s-a putut lucra. 
Dar au urmărit ceas de ceas zvînta- 
tul terenului. Pînă seara, în tarlaua 
amintită s-au însămînțat cu porumb 
30 ha și a fost discuită o suprafață 
importantă. Rezultate bune s-au ob
ținut și în cooperativa agricolă ve
cină din Vișina unde s-au însămîn
țat cu porumb 400 ha din cele 900 
ha prevăzute.

Pe la orele 17, la sediul coopera
tivei agricole din Șelaru se aflau 
președintele, inginera și secretarul 
comitetului de partid. De la ei se 

putea afla că din 880 ha destinate a 
fi cultivate cu porumb s-au semănat 
doar 60 ha. Puțin față de posibili
tăți. Din ce cauză? Terenul desti
nat porumbului este situat la o dis
tanță mare de sediul brigăzilor de 
tractoare. Din cauză că nu s-au luat 
măsuri operative de deplasare în 
acest loc a vagoanelor dormitor, și 
a combustibilului, mecanizatorii 
pierd zilnic cu deplasarea două ore 
dimineața și două seara. Nu au fost 
repartizate nici căruțele care să 
transporte la locul de muncă hrana 
tractoriștilor și carburanții. Cine 
trebuie să se ocupe de aceste pro
bleme ? Bineînțeles că președin
tele, inginera, care stăteau liniștiți 
la sediu.

După cîte reiese din situația ope
rativă nu se stă bine nici cu pre
gătirea terenului. Aceasta din cauză 
că în multe locuri — la Fierbinți, 
Șelaru, Ionești și în alte părți — nu 
sînt folosite cum trebuie discurile ; 
unele dintre ele sînt defecte, iar al
tele descompletate.

Ritmuri inegale de lucru există și 
în raionul Drăgănești-OIt. Ele se da- 
toresc, de asemenea, unor deficiențe 
in organizarea muncii și în folosirea 
Incompletă a capacității tractoarelo) 
și mașinilor agricole. Cîteva exem
ple: mecanizatorii din brigada nr. 2 
de la S.M.T. Radomirești, care de
servesc cooperativa agricolă din sa
tul Mandra, sînt nevoiți să se depla
seze zilnic din cîmp, cale de mai 
mulți km, pentru că nu au ce le tre
buie. La cooperativa agricolă din 
Văleni, într-una din zilele cînd 
timpul era prielnic, din 10 semănă
tori nu au lucrat decît 4, celorlalte 
lipsindu-le furtunurile. In comuna 
Sprincenata pentru scurtarea pe
rioadei de semănat s-a hotărît cu

plarea a două semănători la tractor. 
Dar ce folos, că dispozitivele confec
ționate de S.M.T. Radomirești stau 
la sediul brigăzii nr. 25 pentru că 
nu se pricepe nimeni să le monteze.

PLANTATUL 
CARTOFILOR 
LUCRARE URGENTĂ

Parcurgînd în aceste zile ogoare
le regiunii Mureș-Autonomă Maghia
ră te întîmpină atmosfera de mun
că însuflețită pentru efectuarea la 
timp a lucrărilor agricole. Pe lin
gă semănatul porumbului și al 
sfeclei de zahăr se acordă o deose
bită atenție plantării cartofilor, care 
ocupă mari suprafețe în această re
giune. în raionul Ciuc, din cele 
14 804 ha destinate culturilor de 
primăvară, peste 6 000 ha urmează 
să fie plantate cu cartofi. Ce re
zultate s-au obținut pînă acum ?

La cooperativa agricolă de pro
ducție din Sîncrăieni, la cîteva ore 
după o ploaie, nu s-a mai putut lu
cra pe locurile prevăzute cu o zi 
înainte. în urma unui control pe 
cîmp făcut de ing. Darvas Imre 
s-au găsit unele terenuri mai zvîn- 
tate, unde au putut fi introduse 
tractoarele și atelajele pentru plan
tatul cartofilor. în numai cîteva 
ore, între două ploi, lucrîndu-se cu 
17 atelaje, s-a executat plantatul 
cartofilor pe 6 ha.

Printre unitățile mari producătoa

re de cartofi se numără ■ și coope
rativa agricolă din Tușnad care a 
prevăzut să cultive o suprafață de 
450 ha cu această plantă. Aici, în- 
cepînd lucrul de la orele 6 dimi
neața, tractoarele și atelajele au 
pregătit rîndurile pentru plantat 
după care s-au pus în sol cartofii 
pe o suprafață de 22 ha. Pentru a 
se recupera rămînerea în urmă din 
cauza ploilor căzute în ultima vre
me, consiliul de conducere al coope
rativei agricole în cadrul adunării 
operative din seara trecută, a ho
tărît concentrarea la această muncă 
a celor 14 tractoare și 76 de atelaje, 
în felul acesta ritmul zilnic de 35 ha 
stabilit mai înainte a sporit cu încă 
15 ha.

Cu totul altfel stau lucrurile la 
cooperativa agricolă vecină, la Sîn- 
timbru. Din 260 ha care urmează să 
se cultive cu cartofi nu s-a plan
tat nici un hectar. O suprafață de 
52 ha pe tarlaua denumită „Cîmpul 
mare" este gata pregătită. Cu toate 
acestea lucrarea întîrzie.

O situație asemănătoare este și la 
cooperativa agricolă de producție 
din Sînsimion, unde sînt pregătite 
pentru plantat numai 25 ha. Sînt 
intîrziate și arăturile, fertilizarea so
lului. Deși aici sînt condiții asemă
nătoare, sau chiar mai bune decît 
la Tușnad pentru plantatul carto
filor, această lucrare nici măcar n-a 
început.

DAR FLOAREA 
SOARELUI?

în raioanele de sud ale regiunii 
lași — Huși și Bîrlad — s-a termi
nat semănatul culturilor din epoca 
[. Aici se apropie de sfîrșit semă
natul florii-soarelui și al sfeclei de 
zahăr. în multe unități agricole s-a 
început semănatul porumbului. în 
celelalte raioane situația însămîn- 

țărilor nu este de loc mulțumitoare, 
în primul rînd este mult rămas în 
urmă semănatul florii-soarelui. în 
regiune din suprafața de 53 000 hec
tare destinată acestei culturi, pînă 
la 22 aprilie s-au însămînțat numai 
36 600 hectar,e. în raioanele Iași, 
Hîrlău, Negrești s-au realizat sub 60 
la sută din suprafețele prevăzute, 
iar în raionul Pașcani abia s-a a- 
juns la 46 la sută.

Iată cum stau lucrurile în raionul 
Pașcani. La cooperativa agricolă de 
producție din Tîrgu Frumos s-a 
început zilele acestea semănatul po
rumbului. în numai cîteva ore bune 
de lucru înaintea ploii din ziua de 
21 aprilie s-au și însămînțat 60 de 
hectare. Ceva mai înainte, în 2 zile 
prielnice s-a reușit să se lucreze la 
semănatul florii-soarelui și altor 
culturi cu o viteză zilnică de 246 de 
hectare. Dar nu peste tot se lu
crează astfel. La cooperativa agri
colă de producție Heleștieni a întîr- 
ziat semănatul celor 150 de hectare 
cu floarea-soarelui din cauză că lu
crările au fost începute tîrziu, în timp 
ce la cooperativa agricolă vecină. 
Strunga, lucrarea respectivă se ter
minase pe toate cele 160 de hectare 
La 22 aprilie la Brătulești mai erau 
de semănat încă 40 de hectare. Iată 
deci unde duce nefolosirea judicioa
să a timpului favorabil.

Rămînerea în urmă se datorește și 
faptului că mașinile agricole și ate
lajele nu sînt folosite judicios. Tov. 
Dumitru Marcovschi, directorul 
S.M.T. Pașcani, precum și Constan
tin Dascălu. inginerul șef, nu au 
exercitat un control și o îndruma
re concretă la brigăzi pentru a 
ajuta la organizarea muncii și reme
dierea operativă a defecțiunilor ivite 
Ia mașini. La acest S.M.T. nu s-a fă
cut din timp o instruire temeinică a 
mecanizatorilor pentru a cunoaște 
și exploata cît mai rațional mașinile. 
Tocmai din această cauză au intrat 
în întîrziere la lucru unele semănă
tori, cum s-a îrftîmplat la Cristești, 
Valea Seacă și în alte părți.

Este necesar ca asemenea defi
ciențe să fie lichidate în timpul ce) 
mai scurt.

Campionatele mondiale de tenis de masă
Vineri, în ziua a treia a probelor 

de simplu, Li Fu-iun (R. P. Chineză) 
l-a eliminat cu 3—1 pe fostul cam
pion european, Berczik (R. P. Un
gară), Cian Shin-lin (R. P. Chineză) 
a dispus cu 3—1 de japonezul Kona- 
ka, iar coreeanul Sin Il-pak l-a în
vins cu 3—0 pe fostul campion al 
lumii, japonezul Ogimura. Suedezul 
Alser l-a învins cu 3—1 pe Dorin 
Giurgiucă, dar a pierdut apoi cu a- 
celași scor la Scholer (R.F.G.) Van 
Cih-lian (R. P. Chineză) a cîștigat cu 
3—0 la Gh. Cobîrzan, iar Ogimura l-a 
eliminat cu 3—1 pe A. Rethi. Ame
lin (U.R.S.S.) l-a întrecut pe Cen 
Sen-lin (R. P. Chineză) cu 3—2, însă 
a fost eliminat apoi de Su In-sen 
(R. P. Chineză).

La simplu feminin, Ella Constan-

Rezoltate in concursul 
internațional de lupte 

în sala sporturilor Floreasca au 
început ieri întrecerile celei de-a 
5-a ediții a concursului internațio
nal de lupte al R. P. Romîne, la care 
participă sportivi din 13 țări. în 
competiția de lupte clasice, la cat. 
57 kg, Cristea Marin a dispus la 
puncte de cehoslovacul Kukla Mi
chal, Ion Baciu de turcul Topskal, 
iar Alionescu a cîștigat la Moshidis 
(Grecia). La cat. 63 kg, Ion Cernea 
a repurtat o victorie rapidă la elve
țianul Hoffman. Cîteva rezultate 
la lupte libere : cat. 52 kg Kalkow- 
ski (R.D.G.) b. p. Pătrașcu (R.P.R.). 
Gh. Tăpălagă (R.P.R.) b. p. Zamfi- 
ropoulos (Grecia). întrecerile conti
nuă astăzi de la ora 10.

(Agerpres) 

tinescu a dispus cu 3—0 de Sunde- 
raj (India), Mihalca cu 3—0 de 
Kriegelstein iar Maria Alexandru cu 
același scor de cehoslovaca Bosa. în 
turul următor însă, Luzova (Ceho
slovacia) a învins-o cu 3—2 pe Ella 
Constantinescu, iar Griberg (U.R.S.S.) 
cu 3—0 pe Mihalca. Campioana ță
rii noastre, Maria Alexandru, a cîș
tigat cu 3—2 Ja Richter (R.D.G.) și 
va juca în meciul următor cu Li Tu- 
cin (R. P. Chineză). în proba de 
dublu bărbați, cuplul Giurgiucă-Ne- 
gulescu a învins cu 3—0 pe Kos- 
mara, Utamo (Indonezia) și cu 3—2 
pe Hu Tao-pen, Ma Ciun-pao (R. P. 
Chineză), calificîndu-se pentru opti
mile de finală.

Alte rezultate în probele de du
blu : Averin, Rudnova (U.R.S.S.)— 
Cobîrzan, Mihalca (R.P.R.) 3—1, Ste- 
panici, Resler (Iugoslavia) — Păun, 
Ivan (R.P.R.) 3—0, Romberg, Han
sen (Danemarca)—Cobfrzan, Rethi 
(R.P.R.) 3—1, Giurgiucă, Ella Con
stantinescu—Sedelmayer, Wellinger 
(Austria) 3—0, Negulescu. Maria A- 
lexandru—Behan, Sebalianska (Ca
nada) 3—0.

R. 0. Germană și Anglia 
in finala turneului U.E.F.A.

Vineri s-au disputat semifinalele 
turneului internațional de fotbal pentru 
juniori U.E.F.A. Anglia a învins cu 
3—1 pe Italia, iar R. D. Germană a 
cîștigat cu 2—1 la R. S. Cehoslovacă.
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Franța își reduce participarea 

la sesiunile Pieței comune
PARIS 23 (Agerpres). — Ziarul 

parizian „Combat" publică o infor
mație în care subliniază că la ulti
ma ședință săptămînală a Consiliu
lui de Miniștri al Franței s-au a- 
doptat o serie de măsuri cu privire 
la participarea în viitor a miniștri
lor francezi la diferite organisme 
internaționale și, îndeosebi, la Co
munitatea economică europeană 
(Piața comună). La conferința de 
presă ținută de ministrul informa
țiilor, Alain Peyrefitte. la sfîrșitu) 
ședinței cabinetului s-a confirmat 
adoptarea unui calendar precis, care 
va limita pentru viitor participarea 
miniștrilor francezi la diferitele se
siuni ale Pieței comune. Subliniind 
că „președintele de Gaulle a dat 
dispoziții miniștrilor săi să frecven
teze mai puțin sesiunile de la Bru
xelles ale Pieței comune", agenția 
americană U.P.I. arată că această 
acțiune reflectă „nemulțumirea sa 
în legătură cu progresul lent al tra
tativelor dintre „cei șase" în ce pri-

transpunerea în fapt a uneivește
politici agricole comune în cadru) 
C.E.E.“, Posibilele consecințe ale 
acestei acțiuni au fost imediat rele
vate de observatorii politici din ca
pitala Franței. Astfel, agenția U.P.I. 
este de părere că acest fapt va pro
voca, cu siguranță, un puternic re
sentiment în rîndurile celor cinci 
parteneri ai Franței în cadrul Pieței 
comune. Deja, scrie U.P.I., aceștia 
au acuzat în repetate rînduri Fran
ța că încearcă să 
lor presiuni pentru 
grarea economică 
Cele mai negative 
teptate, însă, din partea Bonnului, 
unde cancelarul Ludwig Erhard a 
preconizat recent o participare mult 
mai frecventă a miniștrilor și chiar 
a șefilor de guverne din țările 
membre ale Pieței comune la dife
ritele sesiuni ministeriale, pentru a 
se accelera progresul pe calea așa- 
zisei „integrări politice".
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Sesiunea Uniunii Chemările P.C.U.S ■

...și nu va lua parte la
PARIS 23 (Agerpres). 

a făcut cunoscut vineri 
participa la manevrele 
blocului S.E.A T.O. prevăzute pen
tru săptămînile viitoare. Observato
rii subliniază că această hotărîre 
urmează la puțină vreme după ce 
guvernul francez a anunțat că nu

— Franța 
că nu va 

navale ale

exercite asupra 
a. accelera inte- 
a „celor șase“. 
reacții sînt aș-

manevrele S LA T O
va trimite la sesiunea Consiliului 

' ministerial al S.E.A.T.O. decît un 
observator. Ambele hotărîri se dato- 
resc, după cum relevă 
ciated Press, opoziției 
de actuala politică 
Vietnam.

agenția Asso- 
Franței față 

americană în

„Cele mai nesatisfăcătoareu

pentru Marea Britanie

Tratativele japono-sud-coreene recent încheiate continuâ să provoace 
protestele opiniei publice din Japonia, ca și din Coreea de sud, care le con
sideră ca un preludiu la înjghebarea unui nou pact militar agresiv in 
Asia. In clișeu : o ciocnire la Tokio între iorțe polițienești și studenți care 

manifestau împotriva unei tranzacții cu Coreea de sud

interparlamentare
LONDRA 23. — In cadrul lucrări

lor Uniunii interparlamentare, care 
se desfășoară la Dublin, au luat 
cuvîntul și reprezentanți ai R. P. 
Romine. în cadrul comisiei politice a 
luat cuvîntul 
după ce a 
noastre in 
rea situației 
niind dreptul 
de a dispune de propria sa soartă, a 
vorbit despre principiile coexistenței 
pașnice, ca bază a relațiilor dintre 
țări cu orînduiri sociale diferite.

In Comisia economică și socială, 
prof. Traian Ionașcu a arătat, printre 
altele, că este important să se stu
dieze temeinic condițiile de dezvolta
re a statelor recent eliberate, mai a- 
les problemele privind acordarea de 
asistență financiară și tehnică pentru 
aceste țări.

Barbu Solomon, care, 
expus poziția țării 

legătură cu agrava- 
în Vietnam, subli- 

poporului vietnamez

COMUNICATUL
SOVIETO-MONGOL

Regiuni populate din R.D. Vietnam
bombardate și mitraliate

cu prilejul zilei de 1 Mai

WASHINGTON 23 (Agerpres). — 
Noul ambasador al Marii Britanii 
în Statele Unite. Patrick Dean, a 
făcut prima sa declarație publică în 
care și-a exprimat îngrijorarea 
față de dezechilibrul balanței co
merciale dintre cele două state. El 
a calificat relațiile comerciale din
tre Marea. Britanie și Statele Unite 
ca fiind „cele mai nesatisfăcătoare" 
pentru Marea Britanie. în acest 
sens, Dean a amintit că „anul tre-

cut Marea Britanie a cheltuit mai 
mult de 1,75 miliarde dolari pentru 
achiziții din Statele Unite, care din 
nefericire reprezintă cu 80 la sută 
mai mult decît a cheltuit partea a- 
mericană în același scop în Marea 
Britanie". Ambasadorul englez a 
declarat că guvernul britanic este 
hotărît să ia toate măsurile nece
sare pentru îmbunătățirea balanței 
•sale comerciale.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — Co
municatul în legătură cu vizita pe 
care a făcut-o în U.R.S.S. delega
ția de partid și guvernamentală a 
R. P. Mongole a fost dat publicității. 
„U.R.S.S. și R. P. Mongolă — se 
spune printre altele în comunicat 
— condamnă cu hotărîre agresiunea 
imperialismului american împotriva 
popoarelor Indochinei, extinderea și 
adincirea ei în ultimul timp..., iși ex
primă solidaritatea și sprijinul față 
de lupta justă a poporului Vietna
mului de sud sub conducerea Fron
tului Național de Eliberare".

Cele două părți se pronunță îm
potriva încercărilor de slăbire a 
O.N.U., pentru restabilirea drepturi
lor legitime ale R. P. Chineze în 
O.N.U.

în comunicat se arată că „Uniunea 
Sovietică va acorda R. P. Mongole 
concursul și un larg ajutor multila
teral în realizarea celui de-al 4-lea 
plan cincinal de dezvoltare a econo
miei naționale a țării (1966—1970)".

A fost acceptată invitația ca Leo
nid Brejnev și Alexei Kosîghin 
viziteze R. P. Mongolă la o dată 
care o vor considera potrivită.

să 
pe

HANOI 23 (Agerpres). — La 23 
aprilie, valuri de avioane cu reacție 
americane și sud-vietnameze au 
bombardat și mitraliat regiuni popu
late din R. D. Vietnana, precum și 
insula Con Co din apele teritoriale 
nord-vietnameze. Unități ale arma
tei populare au doborît opt avioane

★
HANOI 23 (Agerpres). — înaltul 

Comandament, al Armatei Populare 
Vietnameze a 
comunicat în 
zilele de 21 
ale armatei 
nouă avioane 
tacat localități din provinciile nord- 
vietnameze Nghe An, Ha Tinh și

dat publicității un 
care se arată că în 

și 22 aprilie unități 
populare au doborît 
americane care au a-

împotriva colaborării 
in războiul agresiv

inamice. Șeful misiunii de legătură 
a înaltului comandament al Armatei 
Populare Vietnameze a transmis Co
misiei internaționale de supraveghe
re și control un protest împotriva a- 
cestei noi agresiuni asupra teritoriu
lui R. D. Vietnam.

★
Quang Binh și din regiunea Vinh 
Linh. în cursul acestor atacuri, care 
au avut loc atît ziua, cit și noap
tea, au fost bombardate și mitralia
te regiuni populate situate de-a lun
gul căilor de comunicații, școli, fe
riboturi, . ambarcațiuni de pescuit, 
vehicule și ambulanțe purtind în
semnele Crucii roșii.

MOSCOVA 22 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția TASS, C.C. 
al P.C.U.S. a dat .........
mările cu prilejul 
Ziua solidarității 
celor ce muncesc, 
adresate cuvinte de 
unității și coeziunii 
niște internaționale 
xism-leninismului, 
mului proletar și declarațiilor Con
sfătuirilor de la Moscova.

C.C. al P.C.U.S. cheamă popoare
le lumii să lupte pentru lichidarea 
deplină și definitivă a rușinosului 
sistem al colonialismului, împotriva 
tuturor formelor de dependență im
perialistă, pentru pace, democrație 
și socialism, pentru dezarmare ge
nerală și totală, pentru interzicerea 
armei nucleare.

Una din chemări cere popoarelor 
lumii să lupte pentru încetarea in
tervenției militare a imperialismului 
american în Vietnamul de sud și a 
acțiunilor sale agresive împotriva 
R. D. Vietnam.

Cuvinte de salut sînt adresate oa
menilor muncii din R. P. Chineză, 
R. P. Albania, R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R.P.D. Coreeană, Cuba, 
R. D. Germană, R.S.F. Iugoslavia, 
R. P. Mongolă, R. P. Polonă, R. P. 
Ungară. R. D. Vietnam care con
struiesc socialismul.

publicității che- 
zilei de 1 Mai — 
internaționale a 
In chemări sînt 
salut în cinstea 
mișcării comu- 
pe baza mar- 
internaționalis-

„Salut frățesc oamenilor muncii 
din Republica Populară Romînă. 
care construiesc socialismul ! Trăias
că prietenia veșnică, de nezdrunci
nat și colaborarea dintre popoarele 
sovietic șl romîn", se spune în- 
tr-una din chemări.

Un salut este adresat popoarelor 
din Asia, popoarelor țărilor arabe, 
popoarelor statelor africane și Ame
rica Latine.

Una din chemări îndeamnă la dez
voltarea și întărirea prieteniei și co
laborării dintre popoarele Angliei. 
S.U.A., Franței și Uniunii Sovietice 
în interesul păcii trainice în întrea
ga lume.

Chemările îndeamnă pe oaxr-Mii 
muncii din Uniunea Sovieticăvtțl-și 
îndrepte toate eforturile spre crea
rea bazei tehnice-materiale a comu
nismului, să lupte cu consecvență 
pentru traducerea în viață a mă
surilor urgente în vederea dezvoltă
rii continue a agriculturii, elabora
te de Plenara din martie a C.C. a) 
P.C.U.S.

„Trăiască comunismul, care in
staurează pe pămînt Pacea, Munca, 
Libertatea, Egalitatea, Frăția și Fe
ricirea tuturor popoarelor !“ — se 
spune în încheierea chemărilor C.C> 
al P.C.U.S.

Imagini din Vladivostok, via Cosmos

Sfidînd condamnarea și protestul ve
hement al popoarelor împotriva acțiu
nilor agresive în Vietnam, Statele Unite 
întreprind noi pași pe calea intensificării 
intervenției in sud și a aplicăm așa-nu- 
mitei politici de „escaladare" asupra Re
publicii Democrate Vietnam. Intențiile de 
a persevera pe diurnul extinderii agte 
siunii au fost evidențiate din nou de con
ferința care s a ținut, timp de două zile, 
la Camp Smith, in apropiere de Hono
lulu, cu participarea principalilor condu
cători militari americani.

Încă înainte de a pleca spre Honolulu, 
ministrul apărării al S.U.A., McNamara, a 
declarai că principalul scop al conferin
ței este de a stabili ce ajutor ar mai 
putea acorda S.U.A. marionetelor de la 
Saigon, lipsite de orice sprijin popular 
și supuse unor lovituri grele din partea 
forțelor patriotice.

In comunicatul dat publicității la în
cheierea conferinței, după ce se arată 
că s-a făcut „o trecere în revistă a celor 
mai recente raiduri aeriene împotriva 
Vietnamului de nord", se precizează că 
întilnirea a lost consacrată „discuțiilor 
privind ajutorul logistic, militar și buge
tar destinat întăririi forțelor sud-vietna
meze".

Aducînd . precizări, același McNamara 
a declarat, în interviul acordat ziariștilor 
pe aeroport, înaintea plecării spre Wa
shington, că „ajutorul acordat Vietna
mului de sud urmează ca să sporească 
peste limita prevăzută inițial". El s-a re
ferit concret la intenția .S.U.A. de a ridica 
numărul trupelor de mercenari sud-viet- 
namezi la 150 000 de oameni, care vor 
fi dotați cu echipamentul necesar, cu 
instructori americani. ,,in scopul sporirii 
puterii de foc a forțelor sud-vietnameze 
— a spus el — vom trimite mai multe 
elicoptere și vom acorda un mai mare 
sprijin aerian direct".

Deși au hotărît să sporească în pro
porții fără precedent ajutorul dat merce
narilor, strategii americani de la Hono
lulu nu își fac prea mari iluzii în pri
vința eficacității acestui sprijin. Experien
ța le-a 
dolari', 
in stare 
rionete 
avînful 
lafiei sud-vietnameze.
meiurile ca ei să considere că lucrurile 
se vor petrece la fel și de aici înainte. 
De unde să scoți zecile de mii de noi 
vietnamezi pe care militarii americani 
sînt gata să-i instruiască pentru a îngro- 
șa rîndurile armatei trădării l „Noua che
mare sub drapel — scrie agenția France 
Presse — pune numeroase probleme 
cu care își sparg capul in prezent 
experții Pentagonului, întrucît o impor
tantă parte a zonelor rurale se găsește 
sub controlul Vietcongului". Cit privește 
mărirea stocului de arme pentru Saigon, 
militarii americani au destule motive să 
se aștepte ca o bună parte dintre ele să 
abjngă, ca s.: pînă acum, în mîini'e sol- 
dajilor Armatei de Eliberare și să ser
vească cauza poporului vietnamez.

Față de aceasta perspectivă, cercurile 
militariste americane își dau seama că 
trebuie să conteze mai ales pe propria 
lor forță. Tocmai de aceea, șefii militari 
participant! la conferința de la Honolulu 
au hotărît să sporească lorțele S.U.A. în 
Vietnam, care au ajuns pînă acum la un

efectiv de 33 000 de militari, la un efec
tiv de minimum 50 000 de oameni. A- 
ceastă măsură, pe lingă altele luate — 
dislocarea pușcașilor marini, aducerea de 
arme de cele mai diferite tipuri, experi
mentarea gazelor etc. — arată că S.U.A 
se angajează tot mai mult, tot mai direct, 
mai multilateral în „războiul nedeclaral" 
pe care-l poartă in Vietnam, accentuînd

COMENTARIUL ZILEI

prin aceasta primejdia serioasă pe care 
au creat-o pentru pace in această regiune 
și in lumea întreagă.

Faptele șt nu vorbele sini criteriul de 
apreciere a politicii. Abia recent, oficia
litățile americane au încercat, într-un 
efort propagandistic, să acrediteze păre
rea că ar dori să se ajungă la o regle
mentare a situației din Vietnam, Confe
rința de la Honolulu constituie cea mai 
vădită dezmințire a acestor afirmații ; ea 
arată că ceea ce preocupă iii adevăr 
cercurile imperialiste agresive este agra
varea încordării, extinderea agresiunii. 
Aceasta este însă o linie aventuristă, con
damnata de opinia publică mondială, lip
sită de perspectivă. Fapte din ultimele zile 
— să ne referim doar la afrontul dat de

Franța prin hotărîrea de a nu trimite la 
conferința S.E.A. f.O. decît un observator 
— arată că se accentuează izolarea tn- 
'ervenționiștilo, americani. „Cel mai im
portant lucru de remarcai — scrie agen
ția Associated Press — este că aliații 
europeni ai S.U.A. consideră că războiul 
împotriva Vietcongului nu poate fi cîști- 
gat nici prin război terestru și nici prin 
raiduri aeriene împotriva Vietnamului de 
nord' . De la Tokio se anunță că guvernul 
japonez va primi cu rezerve pe emisarul 
american. Cabot lodge, care are misiu
nea de a „restabili încrederea Japoniei" 
față de politica S.U.A. în Vietnam.

In ceea ce privește poporul vietnamez, 
el își manifestă, prin rezistența eroică 
pe care o opune agresiunii, hotărîrea de 
a lupta pentru 'riumful cauzei sale drep
te. In această luptă, ei se bucură de so
lidaritatea popoarelor țărilor socialiste, a 
forțelor păc'i și progresului.

Măsurile lua'e de comandanții ameri
cani la Honolulu, de natură să agraveze 
situația periculoasă din Indochina, nu vor 
face decil să sporească protestul popoa
relor. Ele cer rol mai energic încetarea 
bombardamentelor împotriva R. O. Viet
nam, retragerea trupelor americane din 
Vietnamul de sud, respectarea acordurilor 
de la Geneva din 1954, crearea condi- . 
fiilor pentru ca poporul vietnamez să-și I 
poată hotărî singur soarta.

Al. C1MPEANU

HANOI 23 (Agerpres). — Misiunea 
de legătură a înaltului comanda
ment al Armatei Populare Vietna
meze a adresat Comisiei internațio
nale de supraveghere și control din 
Vietnam o scrisoare în care protes
tează împotriva colaborării Angliei 
eu S.U.A. in războiul agresiv din 
Vietnamul de sud.

Scrisoarea amintește că la 5 apri
lie 1965 Denis Healey, ministrul a- 
părării al Angliei, a recunoscut în 
Camera Comunelor că militari bri
tanici au fost trimiși în repetate 
rînduri pe cîmpul de operațiuni din 
Vietnamul de sud, precum și faptul 
că, încă în anul 1961, guvernul bri
tanic a trimis in Vietnamul de sud 
o „misiune de consilieri pentru pro
bleme administrative și polițienești" 
sub conducerea generalului Thomp
son. Scrisoarea subliniază că aceste 
fapte, ca și declarațiile altor mem
bri ai guvernului britanic, de
monstrează că guvernul britanic nu 
numai că nu»-și îndeplinește obliga
țiile care îi revin în calitate 
președinte al Conferinței de 
ne va din 1954 cu privire 
dochina. dar sprijină direct 
în războiul lor agresiv împotriva 
poporului șuti-vietnamez. Misiunea 
de legătură a înaltului comanda-

ment al Armatei Populare Vietna
meze protestează energic împotriva 
acestor acțiuni ale guvernului brita
nic, cerînd acestuia să pună capăt 
oricărei colaborări cu S.U.A. în 
războiul agresiv împotriva poporu
lui vietnamez.

După revărsarea fluviului Mississippi

de co
la Ge
la In- 
S.U.A.

arăfaf doar cu prisosință că nici 
nici arme/e amedcane n-au fost 
să proptească regimurile de ma-' 
de la Saigon și să zăgăzuiască 
luptei pentru libertate a popu- 

Există toate te-

Numeroase localități din sudul S.U.A. sînt amenințate de Inundațiile pro
vocate de revărsarea fluviului Mississippi. în clișeu: un cartier al orașului 

St. Paul, parțial acoperit de ape

In cursul zilei de vi
neri a fost lansat 
U.R.S.S. un satelit 
tificial al 
numit „Molnia 1“ (Ful
ger 1).. Satelitul are la 
bord aparate de re
transmisie a programe
lor de televiziune și 
pentru legături radio la 
distanțe mari. Alimen
tarea 
trică 
bord 
terii 
surse 
rent.

Potrivit datelor cen
trului de calcul, sateli-

în 
ar- 

Pămîntului

cu energie elec- 
a aparatajului de 
se face de la 
solare și de 
chimice de

ba
la 

cu-

tul a fost plasat pe o 
orbită eliptică cu apo
geul de 
emisfera 
perigeul 
emisfera 
oada sa de revoluție 
este de Uh48’. înclina
ția orbitei este de 65 
grade.

„Satelitul artificial al 
Pămîntului „Molnia 1", 
scrie G. Kazanski, prim 
adjunct al ministrului 
industriei radio, în
tr-un articol apărut vi
neri seara în „Izves
tia", poate stabili pen
tru cîteva ore în decurs

39 380 km 
nordică și 
de 497 km 
sudică.

in 
cu 
în 

Peri-

de 24 de ore legături 
între cele mai îndepăr
tate puncte ale U.R.S.S. 
Programele de televi
ziune ale posturilor 
din partea europeană a 
U.R.S.S. pot fi trans
mise în Extremul Ori
ent și invers".

Postul de televiziune 
din Moscova a transmis 
vineri seara, prin in
termediul satelitului 
„Molnia 1", imagini din 
Vladivostok.

A. MUNTEANU

Moscova, prin telefon.

un popas înParticipanții la marșul contra armelor nucleare au făcut 
localitatea Hofheim (R. F. Germană)

Un oaspete nedorit la Tokio
din To- 
japonezi

TOKIO. — La aeroportul 
kio, peste 1 000 de studenți 
au organizat o demonstrație de pro
test împotriva sosirii în Japonia a lui 
Walt W. Rostow, consilier al Depar
tamentului de Stat al S.U.A. Stu
denții au scandat lozinci condam- 
nind agresiunea S.U.A. în Vietnam.

In asemenea condiții, Rostow, care 
încă dinainte fusese nevoit să re
nunțe la prelegerile pe care inten
ționa să le țină în fața studenților 
din Tokio, și-a anulat pînă și confe
rința de presă de la aeroport. El ur
mează să aibă o serie de întrevederi 
cu membrii guvernului japonez.

OTELARII DIN1

PREGĂTESC 0
GENERALA

I Comitetul special O.N.U. cere anularea
I alegerilor din Rhodesia de sud

NEW YORK 23 (Agerpres). — La 
propunerea a 13 țari africane,. Co
mitetul special al O.N.U. pentru 
examinarea problemei aplicării De
clarației cu privire la acordarea in
dependenței țărilor și popoarelor 
coloniale a adoptat, cu majoritate 
de voturi, o rezoluție în care se a- 
trage atenția Consiliului de Secu
ritate asupra situației din Rhodesia 
de sud și se cere guvernului Marii 
Britanii să ia măsuri urgente pen
tru a anula alegerile parlamentare 
fixate de guvernul Ian Smith pen
tru data de 7 mai, în baza consti
tuției rasiste din 1961, respinsă de 
majoritatea- populației africane. Re
zoluția cere guvernului englez să

pentru a pune în practică
O.N.U., pentru eliberarea

intervină 
hotărîrile 
tuturor deținuților politici, împotri
va limitării activității politice a 
populației africane, pentru anularea 
constituției din 1961 și pentru con
vocarea unei conferințe constituțio
nale a reprezentanților tuturor parti
delor politice, care să elaboreze o 
nouă constituție prevăzînd dreptul 
de vot al tuturor cetățenilor și sta
bilind data acordării independenței 
acestui teritoriu, în prezent colonie 
britanică. Rezoluția cere, în același 
timp, Consiliului de Securitate să 
ia în discuție situația critică din 
Rhodesia de sud.

Partidele de opozijie sud-coreene 
au boicotat ședinfele parlamentului■

AdunareajSEUL 23 (Agerpres). — 
națională sud-coreeană nu și-a mai 
putut continua lucrările, așa cum 
se anunțase, întrucît partidele de 
opoziție au boicotat ședințele. Par
tidele civile au adoptat hotărîrea 
de a boicota Adunarea națională, 
după ce le-a fost respinsă moțiunea 
prin care cereau excluderea a doi 
membri din guvern pentru compor-

tarea pe care au avut-o în timpul 
marilor manifestații antiguverna
mentale de la Seul, în cursul săp- 
tămînii trecute. Este vorba de mi
nistrul de interne și de ministrul 
educației al Coreei de sud, care au 
ordonat poliției să deschidă focul 
și să reprime demonstrațiile de pro
test organizate în urma încheierii 
acordurilor cu Japonia.

S. U. A.
GREVĂ

(Agerpres). 
unit

I 
i

TRIPOLI. Peste 4 000 de profesori 
de la școlile elementare și secundare 
din Libia au declarat grevă revendi- 
cînd majorarea salariilor și dreptul de 
a se organiza într-un sindicat.

BELGRAD. După cum anunță a- 
genția Taniug, la 23 aprilie Vecea 
Federală a numit pe Marko Nikezici 
în funcția de secretar de stat pentru 
afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia 
tn locul lui Kocea Popovici, care a 
primit alte însărcinări.

PITTSBURGH 23
Conducerea sindicatului 
muncitorilor oțelari din S.U.A. 
hotărît declanșarea grevei generale, 
cu începere de la 1 Mai, dacă pînă 
la acea dată nu va fi încheiat un 
nou contract colectiv. Hotărîrea 
luată de Consiliul director al sin
dicatului a fost aprobată definitiv 
de cei 170 de membri ai Comite
tului pentru salarii. Ea este o ur
mare a eșecului tratativelor purtate 
timp de mai multe luni între re
prezentanții sindicatului și ai patro
natului pentru încheierea unui nou 
contract colectiv. Reprezentanții 
cercurilor patronale au refuzat să 
accepte revendicările muncitorilor 
privind o sporire a salariilor și alte 
clauze privind îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și beneficii sociale, 
sub pretextul că aceasta ar avea 
urmări „inflaționiste". Comitetul di
rector al Sindicatului unit al mun
citorilor oțelari a declarat că în a- 
ceastă acțiune se ghidează după 
principiul „nu există un contract — 
nu vom lucra". El a arătat, în ace
lași timp, că dacă greva va izbucni 
se va considera că ea a fost pro
vocată de patronatul din industria 
siderurgică. După cum transmite a- 
genția France Presse, pentru prima 
oară din anul 1959, cînd oțelarii a- 
mericani au încetat lucrul timp de 
116 zile, există perspectiva foarte 
gravă a unei noi greve în industria 
siderurgică, la care vor participa 
425 000 de muncitori. Amintind că în 
zilele care au mai rămas pînă la 
1 Mai nu sînt excluse definitiv noi 
tratative pentru a se putea ajunge 
la o soluție de ultimă oră în scopul 
evitării grevei, aceeași agenție a- 
rată că „pozițiile (sindicatului și pa
tronatului — n. r.) sînt atît de în
depărtate îneît observatorii conside
ră ca foarte reale riscurile unei gre
ve generale în industria siderurgică 
— coloana vertebrală a economiei 
americane".

, KUNMIN. La 23 aprilie 
Kunmin Fam Van Dong, 
tele Consiliului de Miniștri 
Vietnam, care se află în drum spre 
patrie. La aeroportul din Kunmin, el 
a fost întîmpinat de Ciu De, președin
tele Comitetului permanent al Adună
rii Reprezentanților Populari din în
treaga Chină, și Gen I, vicepremier 
și ministru al afacerilor externe al 
R. P. Chineze. Au mai fost prezenți 
prințul Sufanuvong, președintele Co
mitetului Central al partidului Neo 
Lao Haksat, și alți oaspeți laoțieni, 
care se află în prezent la Kunmin.

a sosit la 
președin- 
al R. D.

al
a TIRANA. Agenția A.T.A. anunță 

că la 23 aprilie o delegație econo
mică a guvernului R. P. Albania, con
dusă de ing. Spiro Kolcka, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri, a 
plecat în R. P. Chineză.

ROMA. La invitația C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din R. D. 
Vietnam, vineri a plecat spre Hanoi 

i Comunist 
Pajetta, 

Secreta-

o delegație a Partidului 
Italian condusă de Giancarlo 
membru al Direcțiunii și al 
riatului P.C.I.

MOSCOVA. în capitala 
Sovietice au sosit Dang Guang Minh, 
șeful reprezentanței permanente a 
Frontului de Eliberare din Vietnamul 
de sud, și colaboratorii acestei repre
zentanțe care a luat ființă la Mos
cova.

Uniunii

BONN. Oficialități vest-germane 
au făcut cunoscut că președintele 
Franței, de Gaulle, urmează să facă 
o vizită la' Bonn la 20 iunie. Data 
stabilită inițial pentru această vizită, 
care urmează să aibă loc în cadrul în
trevederilor bianuale prevăzute de 
tratatul de colaborare franco—vest- 
german, era de 4 iulie. Nu au fost 
precizate motivele pentru care s-a 
căzut de acord ca vizita să aibă loc 
mai devreme.

ROMA. Pietro Nenni, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al Italiei, 
care conduce Comitetul special pen
tru reorganizarea căilor ferate italie
ne, a făcut cunoscut reprezentanților 
presei un proiect de reformă care pre
vede, printre altele, reducerea rețelei 
căilor ferate ale țării cu 5 000 de km, 
majorarea tarifelor la transportul de 
mărfuri și de pasageri.
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