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Economii în valoare 
de 1.334.000 

de lei

A început prașila 
a treia la floarea- 
soarelui și sfecla 

de zahărPe 80 la sută din suprafața însămînțată cu porumb în gospodăriile agricole colective din regiunea București a fost efectuată pra- șiiă întîi. în alte gospodării agricole colective a început prașila a doua la a- ceastă cultură. Pînă acum a- ceastă lucrare a fost efectuată pe aproape 20.000 ha.în același timp continuă lucrările de întreținere a flo- rii-soarelui și a sfeclei de za- har. în gospodăriile agricole colective din raioanele Alexandria, Fetești, Turnu-Măgu- rele, Oltenița și Slobozia colectiviștii au început prașila a treia la aceste culturi.(Agerpres)
în curînd în magazine, 

primele televizoare 
romîneșfi

Tinerii Ciocan Ion și Popescu 
Tudor — de la S.M.T. Chitila 
- lucrează la repararea unei 
secerători-legători. Ei se stră
duiesc ca reparațiile execu
tate de ei sâ fie de bună 

calitateFoto : AGERPRES

Minerii de la Exploatarea Bratca. fruntaș: pe Trustul minier „Ardealul" in întrecerea pentru îmbunătățirea calității extrag acum cărbune in contul celei de-a doua jumătăți a lunii iunie. Un alt colectiv de mineri din regiunea Crișana — (cel al Exploatării Voivozi) — dă cărbune in contul ultimelor zile ale lunii mai. De la începutul anului și pînă la 20 mai, minerii apar- ținînd Trustului „Ardealul" au extras, peste plan, 22.140 tone de cărbune brun și lignit, 255 tone bitum și aproape 7-000 tone de nisip asfaltos pentru modernizarea drumurilor. Datorită atenției pe care ei o a- cordă înlăturării sterilului în timpul extracției și transportului. conținutul de cenușă din cărbune s-a redus simțitor, îm. bunătățindu-se calitatea acestui combustibil cu 7 la sută față de anul trecutMinerii Trustului ..Ardealul" au realizat numai în luna aprilie economii peste plan în valoare de 1.334.000 lei-(Agerpres)

La Mer-cc continuă să se 
ridice noi și impunătoare 

construcții menite să focă și 
moi frumoasă ocecstă sta
țiune a litoralului nostru, 
lată in fotografie unul din 

ceie trei blocuri de tip B. 
la a cărui finisare se lucrea

ză intens.

Foto: AGERPRES

Uzinele ,,Electronica" din Ca
pitală au început să fabrice in 
serie primele televizoare romi- 
hești ,,VS—43".

Televizoarele au ecranul cu 
diagonala de 43 cm și pot re
cepționa emisiuni pe 12 canale. 
Cutia televizorului este de con
strucție metalică, ornamentată.

In curînd va fi pus in vinzare 
primul lot din cele 20.000 de te
levizoare prevăzute a se fabrica 
anul acesta.
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Pentru a se asigura popu

lației o piine de cît imai bună 
calitate, C.C. al P.M.R. a luat 
hotărîrea să se organizez© un 
concurs pe țara, fa care vor 
lua parte Cei mai buni lucră
tori din sectorul de panificație 
din toate regiunile. Concursul 

la care participă 230 de 
muncitori din fabricile de 
piine, precum și un număr de 
gospodine — are ca scop gă
sirea celor mai bune metode 
și rețete de fabricație care să 
asigure îmbunătățirea calității 
și aspectului pîinii și a celor
lalte produse de panificație, 
precum și lărgirea sortimente
lor ce se realizează în acest 
sector.

Concursul a început în ziua 
de 26 mai și v© dura cca. 60 
de zile.

In timpul concursului se va

organiza o largă consultare a 
consumatorilor în legătură cu 
calitatea produselor realizate de 
echipele participante la acea
stă întrecere.

Lucrătorii care participă la 
concurs au fost primiți de că
tre tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, la sediul Comitetului 
Central al P.M.R. Cu acest pri
lej ei cu primit îndrumări pre
țioase in legătură cu obiecti
vele și cu modul de desfășu
rare a acestui concurs menit 
să generalizeze cea mai bună 
experiență obținută de lucrăto
rii acestui sector in realizarea 
de produse de bună calitate.

La primire au luat parte to
varășii Chivu Stoica, Alexandru 
Moghioroș, membri ai C.C. al 
P.M.R., reprezentanți ai mini
sterelor și altor organe centrale 
de stat.

Magazine cu deservire exemplară
Magazinele cu deservire 

exemplară, organizate în 
București, și-au cîștigat o bu
nă reputație în rîndul consu
matorilor.

Această formă superioară 
de desfacere a mărfurilor ur
mează să fie extinsă în prin
cipalele orașe și centre munci
torești din țară. Aproximativ 
29 tipuri de magazine urmea
ză să treacă în curînd la de
servirea exemplară. Ministerul 
Comerțului și sfaturile popu
lare au luat măsuri pentru în
zestrarea lor cu noi utilaje

Tînăra Postăvaru Lucia este 
muncitoare fruntașă la Intre- 
prinderea textilă „Tînăra Gar
dă" din București. Lucrind Ic 
mașina de depănat ea se stră
duiește să dea numai produse 

de bună calitate.

moderne, ridicarea calificării 
lucrătorilor și introducerea u- 
nor forme avansate de deser
vire.

In sectorul alimentar, se vor 
extinde astfel de forme înain
tate cum sînt aprovizionarea 
cu lapte la domiciliu pe bază 
de abonament, desfacerea de 
produse preambalate, de pre
parate și semipreparate, intro
ducerea în tot mai multe uni
tăți a vînzării cu plata directă 
la vînzător sau pe bază de co
menzi telefonice etc. în maga
zinele industriale cu deservire 
exemplară forma de comerț 
generală va fi cea a expunerii 
deschise. Produsele sînt pre
zentate ca într-o expoziție, 
creîndu-se astfel posibilitatea 
cumpărătorului să-și aleagă 
nemijlocit ceea ce dorește. 
Crește de asemenea numărul 
magazinelor care vînd confec
ții la ultima probă sau care 
croiesc la cerere materialele 
cumpărate.

Brigada pe care o conduc lucrează într-un sector deosebit de important pentru producția uzinei noastre — atelierul de scule al laminorului de 3 țoii. Noi executăm scule pentru secțiile de fabricație, matrițe pentru tras țevile la rece, domuri de refulat, role, filiere etc., piese deosebit de pretențioase care influențează în mod nemijlocit calitatea produselor.A fost o vreme cînd la noi în brigadă se lucra în asalt și deseori rebutul depășea coeficientul admis. Cele mai multe rebuturi le aveam la bucșele de ghidaj pentru dornurile de găurit și bocșele de bronz. Ne frămîntam. căutam o soluție să ieșim din această si- tuație. De multe ori ajungeam cu rebutul la limită, alteori lucram sub coeficientul admis. Erau în atelier unii tineri care socoteau atunci că lucrurile merg bine. Experiența ne-a dovedit însă că dacă I lucrăm cu atenție, dacă res- I pectăm procesul tehnologic și indicațiile desenelor putem realiza piese corespunzătoare, înlăturînd rebuturile. Ne-am pus tot mai des problema să eliminăm complet rebuturile. Unii s-au dovedit mai sceptici : „nu se poate*4 spuneau ei și ca argument arătau că există și „un coeficient... admis44. Dar acesta nu poate fi un argument.Am discutat de multe ori în brigadă despre calitatea produselor și de fiecare dată discuțiile noastre.se terminau cu măsuri concrete îndreptate înspre îmbunătățirea calității

produselor, înspre eliminarea rebuturilor. Mai ales că pentru aceasta aveam create și condiții : mașinile la care lucrăm sînt în bună stare, calitatea materiei prime este de asemenea bună, cei mai mulți a- vem experiență în producție și nu ne lipsește nici ajutorul concret al inginerilor și tehnicienilor. Convingerea noastră că putem lucra fără rebuturi a devenit realitate. De mai bine de un an brigada pe care o conduc lucrează fără rebuturi. Ca să ajungem aici nu am făcut nimic extraordinar, ci numai ceea ce în mod normal trebuie să facă oamenii care țin cu adevărat la marca fabricii. Mi-amin- tesc că din desele noastre discuții, din analizele pe care le făceam împreună eu maistrul sculer Comșa Costel, a reieșit clar că gradul de însușire a meseriei, responsabilitatea cu care lucrezi hotărăsc calitatea produselor. Deci, ne-am zis, aceasta este prima ușă la care trebuie să batem pentru înlăturarea rebuturilor. Ne-am înscris cu toții la cursul de ridicare a calificării profesionale. Acest lucru ne-a ajutat să ne însușim mai temeinic meseria, să cunoaștem metodele avansate de lucru. Prin rotație tinerii din brigadă au lucrat la toate tipurile de strunguri din atelier. Acum ei pot executa lucrări de categorii superioare.La ridicarea calificării .profesionale au contribuit mult „discuțiile fulger44 asupra calității produselor. Noi le numeam fulger deoarece le or

ganizam pe loc. cu ajutorul maistrului, ori de cîte ori se constata un rebut. Intr-o zi un tînăr venit nu de mult în brigadă, Constantin Cazacu, a rebutat mai multe bucșe de ghidaj pentru dornurile de găurit. Bucșa este o piesă foarte importantă, ea face ghidarea dornului, asigură deci o perforare corectă astfel ca țeava să nu iasă excentrică. Brigada a analizat cauzele rebutului, i-a explicat lui Cazacu cum. trebuie făcută fiecare o- perație pentru ca piesa să corespundă integral desenului. Pe parcurs ne-am dat seama că sînt și tineri care se descurcă mai greu cu citirea desenului. Pentru ca să înlăturăm acest neajuns am început să studiem în comun desenele, pe cele mai complicate să le discutăm cu maistrul sculer

U R Iși cu maistrul de schimb, așa că atunci cind pornim la treabă sîntem siguri că am pornit bine.La eliminarea rebutului din brigada noastră a contribuit în mare măsură o organizare mai judicioasă a muncii. Mă refer în primul rînd la repartizarea lucrărilor în funcție de pregătirea și experiența muncitorilor.Nu pot să nu amintesc despre un lucru care a contribuit nemijlocit la eliminarea rebutului, despre spiritul de întrajutorare, Brigada noastră
ȘTEFAN VASILE 

responsabilul brigăzii 
de producție a tineretului 

atelierul-scule - laminorul de 3 țoii Uzinele ,,Republica" — 
București

(Continuare în pag, a 3-a)

PRIN MUNCĂ• întrecerea patriotică pen- ; tru continua înfrumusețare a • satelor a cuprins întreaga regiune Suceava. Sub lozinca „Pentru cea mai frumoasă I comună", deputății, împreună ! cu cetățenii, contribuie cu însuflețire la lucrările de întreținere a drumurilor, ame- I najarea de noi parcuri, înăl- ■ ța rea de construcții social- I culturale.în prezent cetățenii din comuna Roma, raionul Botoșani, sînt în fruntea întrecerii pentru obținerea drapelului de comună fruntașă. Prin muncă patriotică, ei au amenajat un nou parc, două terenuri de sport, au plantat 1.600 de pomi. La amenaja- i rea unui nou drum, ei au ! efectuat 2.500 zile de muncă patriotică. Zeci de cetățeni i lucrează pentru fabricarea cărămizilor necesare construcției dispensarului comunal.(Agerpres)

PATRIOTICĂ
• Apele repezi ale pîraielor 

din marginea pădurii din 
Uliești, raionul Găești, inun
dau în fiecare an cîteva zeci 
de hectare din pădurea de 
stejar. De mult timp, cei din 
comuna Uliești au încercat 
să-și apere de năvala apelor 
frumoasa lor pădure.

Iată că a sosit și ziua cînd 
aceasta s-a realizat. Nu de 
mult peste 250 de tineri, or
ganizați în brigăzi utemiste 
de muncă patriotică au săpat 
un canal adine de 1,50 m și 
lat de 2 m pe o lungime de 
800 m. Acest canal va capta 
apa provenită din ploi și ză
pezi și o va îndrepta în altă 
parte. La sfîrșitul lucrului, 
cineva a scris pe o tăbliță: 
,.Construit de utemiști".

Prin munca tinerilor, -ele 
zece hectare de pădur, au 
fost salvate de inundații.GH. IONESCU 

secretar al Comitetului 
raional U.T.M. Găești

Plantări de puieți în terenuri 
degradate

Acțiunea de com
batere a eroziunii 
solului a constituit 
în această primă
vară pentru tinerii 
din satul Tabăra, 
•raionul lași una din 
preocupările lor de 
seamă. La chema
rea organizațiilor

U.T.M., ei au plan
tat în terenuri de
gradate. un număr 
d© 18.000 puieți de 
diferite specii, con- 
solidind astfel în
semnate suprafețe 
Ei au mai defrișat 
1,50 ha pădure. Prin
tre utemiștii care s-au

evidențiat în mod 
deosebit in această 
acțiune se numără 
Luca Gh. Ion, Popa 
St. Dumitru, Tabara- 
nu V. Constantin și 
’abaranu Mihai.LUCA MIHAI 

colectivist

Bn non business al aroazei

(Agerpres)

Folosesc procedee moderne 
de turnare

în scopul îmbu
nătățirii continue a 
calității 
metalice, 
torii din

pieselor 
munci- 

turnăto- 
riile uzinelor 
structoare de 
laj petrolier 
regiunea ~ 
folosesc în munca 
lor procedee mo
derne ca turnarea

con- 
uti- 
din 

Ploiești

în cochile sub pre
siune, 
forme întărite 
bioxid 
altele.
în turnătoriile uzi
nelor de utilaj pe
trolier din Ploiești, 
Tîrgoviște și Cîm- 
pina rebuturile au 
scăzut în luna a- 
prilie și în primele

turnarea în 
cu 

de carbon și 
Ca urmare,

dindouă decade 
luna mai cu aproa
pe 30 la sută față 
de procentul admis. 
Prin aceasta s-au 
realizat importante 
economii de metal, 
micșorîndu-se, tot
odată, prețul de 
cost al produselor.

(Agerpres)
Brigada condusă de comunistul 
laroșevici Mihai- de la Uzinele 
mecanice Timișoara, a primit o 
nouă comandă. Ca de obicei 
caracteristicile noii piese și 
metodele de prelucrare s’nt 

elaborate în comun.
Foto : V. CONSTANTINESCU

Prăjiturile lui Rockefeller

Prietenii

— Unde alergi așa grăbit, Bill?
— Cum, nu știi ? Cea mai tare 

chestie a zilei : au fost puse în 
vînzare prăjiturile lui Rockefeller...

— Și ? Altă treabă n-am decît 
să alerg după prăjiturile ăstuia ?... 
Spune-mi Bill, ce-i cu tine, ești 
cumva... bolnav ? Știam că o duci 
greu, că tragi targa pe uscat... 
Și dînd colo, poftim, domnul îmi 
aleargă după... prăjituri.

■— Uite aici, citește în New 
York Times : „Prăjiturile miracu
loase ale guvernatorului Rocke
feller I Cel mai bun mijloc împo
triva morfii atomice I Cumpărați 
biscuiții lui Rockefeller".

înfr-adevăr, la 6 mai, magnatul 
american Nelson Rockefeller, gu
vernatorul statului New 
York, a comunicat noua sa 
„măsură istorică" luată 
pentru „salvarea poporului 
american de razele ucigă
toare ale bombelor atomi
ce". După cum a informat 
Nelson- corpul de repor
teri sfrînși în anticameră, 
■sub conducerea sa price
pută direcția de asistență 
sanitară din statul New 
York a pregătit una' din 
cele mai formidabile reali
zări americane în dome
niul atomic': prăjituri anti- 
ațomice. Dacă ar fi să ne 
luăm după reclama făcută 
de Rockefeller acestor pră
jituri, ar trebui să ne ima
ginăm următoarea scenă : 

Sirene urlă înnebunite, 
răscolind New Yorkul. Se 
anunță o nouă alarmă
aeriană. Una din acele alar
me despre care revista en
gleză „Today" afirmă că „face 
să tremure pur și simplu de groa
ză o parte considerabilă a Ameri
ca". Lumea îngrozită gonește 
spre adăposturi. Cei slabi de în
ger leșină. Descoperim însă ceva 
ciudat : Fiecare om din mulțimea 
aceasta înfricoșată pînă la culme 
poartă în spate cîte un pachet 
voluminos, greu. La intrarea în 
adăposturi se produc chiar cioc
niri. Neîncăpînd atîtea pachete, 
fiecare vrea să introducă pachetul 
său. Bine, dar ce se află în pa
chetele ce produc atîta zarvă, de 
parcă de ele ar depinde vieți o- 
menești ? Exact, de aceste pache
te depind vieți omenești, zice 
mister Rockefeller, cu un glas ipo
crit de negustor en-gros și en- 
detail. De la tribuna sa guverna
mentală, acesta s-a adresaf mili
oanelor de locuitori ai New Yor- 
kului, îndemnîndu-i să cumpere 
pachete cu prăjituri.

— O sută de biscuiți plus o 
cantitate suficientă de apă dau 
posibilitatea omului să trăiască.., o zi.

Sîntem nevoiți să amintim că 
puțin onorabilul domn Rockefeller 
de ani de zile se îndeletnicește 
să bage groaza în oameni, între- 
ținînd psihoza de război. Mai în- 
tîi s-a lansat în discursuri isterice 
care se doreau istețe și prin care 
încerca să încingă spiritele. Neob- 
ținînd rezultatele scontate a înce
put să lanseze pe piața ameri
cană tot soiul de scorneli scabroa
se, pline de otravă războinică. Ce 
nu face mister. Rockefeller atunci 
cînd e vorba să-și apere intere
sele de clasă I Nu altul decît a- 

celași magnat, ce și-a fă
cut averi din jefuirea pe
trolului în numeroase țări, 
ale lumii, a supus discu
ției adunării legislative a 
statului un proiect de lege 
care obligă populația să-și 
construiască adăposturi 
proprii pentru evenfualifq- 
fea unui „atac" nuclear. 
Și intențiile și le-a dublat 
de acte concrete. New- 
yorkezii au căpătat posibi
litatea să vadă idealul dat 
de Rockefeller. — un adă- 
posf-cavou — aflat în vi
trina unei bănci, la inter
secția străzii 49, cu cea de 
a 6-a Avenue. Mormîntul 
oferit de magnatul Rocke
feller costă „numai" 115. 
dolari.

S-au întîmplat însă o 
seamă de lucruri ce nu

au intrat în socotelile magna
tului, care — vorba aceea •— 
încearcă să ia zece piei atît 
de pe cei vii, cît și de pe morți. 
Cetățenii New Yorkului în ma
joritate au refuzat să-și inves
tească banii în morminte. Foarte 
mulți au pus astfel problema : 
dacă americanii vor să supravie
țuiască nu ar fi mai bine să fie 
interzise armele nucleare ?

Dar urechile lui Rackefeller sînt 
surde. Lui nu-i place să asculte 
asemenea sfaturi, care la urma 
urmei l-ar lovi în cîșfig. Cum ? 
Potrivit datelor experților, „răz
boiul rece" aduce monopolurilor 
americane profituri anuale de cel 
puțin 5 miliarde dolari. Socoteala 
poate fi făcută și mai la concret. 
Adăposturile recomandate de 
Rockefeller și ceilalți de teapaCAROL, ROMAN

(Continuare în pag. a 4-a)

— Rusanca ?
— Douăzeci I
— Mala ?
— Douăzeci și doi de litri pe 

zi I
Luînd carnetul din mina briga

dierului, inginerul îi spuse aces
tuia : „îți dai. seama, nene Bar- 
bule, ce înseamnă asta ?“

Brigadierul zîmbi. Cum să nu-și 
dea seama el ce înseamnă să 
crească atît de repede producția 
de lapte a vacilor ? Dar, îi place 
să-l vadă pe inginerul utemist 
bucurîndu-se și acceptă întrebă
rile.

— Păi, eu cred că înseamnă 
că depășim planul.

— Și că se poate obține un 
spor de lapte de la fiecare din 
cele 126 de vaci.

împreună, găsiră loc la o masă 
din camera îngrijitorilor de ani
male și făcură un calcul. Brigadie
rul citea cifrele dintr-un carnet ; 
inginerul le scria, trăgea linii, a- 
duna, împărțea, înmulțea căutînd

rezultatul pe care pînă la urmă-l 
găsi cu satisfacție :

— în ultima vreme, nene Bar- 
bule, producția de lapte pe cap 
de vacă furajată a sporit cu 3,6 
litri. Asta însearpnă...

— Asta înseamnă îl întrerupe 
brigadierul că s-a respectat pro
gramul de pășunat și de grajd 
așa cum l-ai întocmit dumneata... 
Asta mai înseamnă hrană bună, 
înseamnă munca Iu’ Stan Gorcea, 
Ioana Bocea, a tinerilor îngriji
tori care știu că vaca dă lapte 
mult dacă o hrănești, o adapi 
și o mulgi la ore fixe și dacă-i 
schimbi la vreme așternutul și 
dacă intră lumină în grajd...

— Și fiindcă oamenii știu aces
te lucruri — se bucură inginerul 
— se poate obține o producție 
și mai mare ?

— Se poate I
— Atunci să încercăm I
Brigadierul rămase împreună cu 

îngrijitorii să întocmească rațiile, 
să completeze graficele, iar ingi

nerul Tiberiu Paminescu se grăbi 
să vadă cum se desfășoară mun
ca și în alte puncte ale sectoru
lui zootehnic.

Gospodăria agricolă colectivă 
„Grigore Preoteasa" din comuna 
Gighera, regiunea Oltenia, își 
dezvoltă necontenit acest sector 
și munca inginerului e complexă 
Nu-i ușor să știi în tot timpul dacă 
Pătrană Marina are sau nu vreo 
supărare cu cele 1250 de oi și 
700 de miei, dacă la padocuri 
cei 800 de porci cresc în greu
tate atîta cît s-a stabilit, sau dacă 
incubatoarele sînt în stare să-i a- 
jufe ca în anul viitor să aibă 6000 
de păsări în bălțile din „Cotul să
raturilor", să cunoști particulari
tățile fiecărui animal, să știi ce 
cunoaște și cum muncește fiecare 
îngrijitor. Dar nu e numai atît. în 
momentul de față cei din briga
da de construcții înalță alte două 
grajduri. Se mecanizează aprovi
zionarea cu apă a fermei de tau
rine. Bălegarul va fi transportat

din grajduri cu ajutorul vagone- 
telor. Se construiesc două mari 
cotețe. Și de toate acestea tre
buie să se îngrijească tînărul in
giner. Nu e ușoară munca, dar 
din facultate a venit însetat să 
cunoască satisfacția pe care ți-o 
dă această muncă. Și iată că o 
cunoaște din ce în ce mai deplin. 
Colectiviștii îl stimează pentru 
hărnicia pe care o dovedește, 
pentru priceperea cu care-i aju
tă, pentru atașamentul lui față de 
gospodăria colectivă. Iar pentru 
această prețuire el s-a apropiat 
de ei ca de niște oameni alături 
de care simte nevoia să trăiască 
și să muncească.

De sectorul vegetal al gospo
dăriei colective se ocupă un alt 
inginer, Valeriu Cîrstoiu. Și el e 
tot atît de tinăr. Utemist. Seara 
s-au întîlnit, ca de obicei, la se-
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(Continuare în pag. a 3-a)

Artiștii amatoriCînd în urmă cu vreun an la Facultatea de stomatologie din București s-a inițiat crearea unei echipe de amatori, cu toții așteptam nerăbdători primul spectacol. Repetițiile se făceau cu multă perseverență. Și una după alta, piesele de teatru au început să fie prezentate: „Elena", Piatra din casă", „Ursul", „Năpasta", au fost urmărite cu atenție. Programul s-a îmbogățit din ce în ce. A urmat apoi „Alexandru Lăpușneanu". Am văzut recent acest spectacol și trebuie să mărturisesc că mi-a făcut o impresie deosebită. Actorii de pe scenă s-au încadrat atît de bine în roluri încît au reușit să ne facă să uităm că de fapt sînt colegii noștrLI. RlNDAȘU medic
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PROCES LITERAR PE MARGINEA ROMANULUI 
„BĂTĂLIE ÎN MARS" DE GALINA NIKOLAEVA

M
area sală a Tribunalului special pen
tru, problemele de 
conștiință socială 
este plină pini la 
refuz. Nu simpla 

curiozitate a atras atei mulți
mea aceasta clocotitoare, ci 
interesul pentru problemele 
esențiale ale vieții, ale progre
sului, ale construcției comu
nismului. La intrarea comple
tului de judecată se așterne o 
liniște adincă. Rînd pe rînd 
intră președintele, procurorul, 
grefierul, inculpatul și avoca
tul apărării.PREȘEDINTELE : Deschidem dezbaterile asupra dosarului nr. 1954, cuprinzînd cazul inginerului Semion Petro- vici Valgan, personaj al romanului „Bătălie in marș“ de Galina Nikolaeva. Tovarășe grefier, dă citire rezumatului cercetărilor întreprinse pînă acum la fața locului,GREFIERUL: Din actele care alcătuiesc dosarul lui Semion Petrovici Valgan reies următoarele :în luna martie a anului 1953, inginerul Dmitri Ale- xeevici Bahirev a fost numit în funcția de inginer șef al uzinei de tractoare pe care inculpatul — Semion Petrovici Valgan - o conducea ca director. Pînă la această dată uzina trecea drept fruntașă pe regiune și deținea drapelul roșu pe minister pentru că își îndeplinea și depășea cu regularitate planul lunșr șj trecuse la fabricarea unui nou tip de tractor — care urma să obțină premiul Stalin — fără să_ o- prească producția. Dar cînd și-a luat funcția în primire, inginerul Bahirev a constatat că această „strălucire" era numai aparentă și că în realitate producția din uzină su- fereQ din cauza tehnologiei înapoiate și a unor deficiențe de organizare. Cît despre noul tip de tractor, el nu era decît un hibrid, care nu aplica nici un principiu inovator și nu corespundea cerințelor cres- cînde ale agriculturii, avînd în același timp și o serie de greșeli de construcție. In fața acestei situații, Bahirev a propus mai întîi un plan judicios de reorganizare a producției și de îmbunătățire a procesului tehnologic, plan pe care Valgan, care nu voia să recunoască starea înapoiată a uzinei, l-a respins. In afară de a- ceasta, Bahirev s-a opus premierii noului tip de tractor ceea ce a dat naștere de la început unui conflict puternic între el și Semion Petrovici Valgan. în lipsa acestuia plecat într-o delegație la Moscova, Bahirev a trecut la organizarea procesului de producție, ceea ce a dus la scăderea temporară a cifrelor de realizare a planului. Tocmai în această perioadă, din cauza greșelilor de construcție. au început să se rupă contragreutățile montate pe noile tractoare, accidentul provocînd mari neajunsuri în campania de însămîn- țări. întors de la Moscova, Valgan a folosit aceste incidente împotriva lui Bahirev, aruneînd toată răspunderea împotriva acestuia și învinu- indu-1 că a dezorganizat producția și a dat planul uzinei peste cap. Inginerul șef Bahirev a studiat însă cauzele care provocau avaria și, des- coperindu-le, a propus modificarea construcției contragreutăților, lucru la care Valgan s-a opus pretexting că nu construcția e de vină ci haosul provocat în uzină de Bahirev'. Inculpatul a încercat să-și demonstreze părerea cu argumentul că înainte de venirea lui Bahirev nu avusese avarii, iar la cealaltă uzină care fabrica același model de tractor nu se rupsese nici o contragreutate. S-a dovedit însă că avariile avuseseră loc și înainte de venirea lui Bahirev, dar Valgan mușamalizase totul, iar lipsa de accidente la cealaltă uzină se datora faptului că acolo tehnologia era mai bună, iar loturile de tractoare fabricate erau trimise la șes, unde aratul era mai ușor. Valgan a folosit însă aceste coincidențe pentru a-1 submina pe Bahirev, reușind să obțină scoaterea lui din funcția de inginer șef. Ajutat însă de comitetul de partid, Bahirev • rămas în uzină în funcția de inginer de schimb și și-a experimentat, cu toate dificultățile pe care Valgan i le crea, noul model de contragreutate, între timp au început să se rupă contragreutățile și la tractoarele fabricate de cealaltă uzină, ceea ce a confirmat justețea poziției lui Bahirev. Speriat de consecințe, Valgan s-a schimbat la față ca un cameleon, dar a fost prea tîrziu. S-a dovedit că el menținea în uzină o stare de înapoiere, că se opunea cu regularitate oricărei încercări de inovație și că depășirea planului lunar era fictivă, bazată pe norme artificial evaluate și pe inducere în eroare.Colectivul uzinei de tractoare cere instanței să dezbată public cauzele care l-au determinat pe inculpatul Semion Petrovici Valgan să adopte o 

poziție atît de retrogradă, să caute fenomenele negative de conștiință care se ascund în spatele faptelor lui și să indice ce trebuie făcut pentru înlăturarea unor asemenea stări de spirit înapoiate, care aduc prejudicii,PREȘEDINTELE : Acuzarea are cuvîntul.PROCURORUL: Onoratăinstanță ! Din prezentarea sumară a faptelor ne putem da seama că asupra inculpatului atîrnă o serie de învinuiri grele. Ascunderea situației reale din uzină printr-o falsă strălucire de suprafață și trecerea în grabă la fabricarea unui nou model de tractor care avea defecte de construcție, reprezintă o încercare conștientă și premeditată de înșelare a organelor de partid și de stat. Valgan se dovedește a fi, deci, un om necinstit și mincinos. Atitudinea de calm și toleranță față de lipsurile inadmisibile din uzină, respingerea planului de măsuri propus de Bahirev pentru a înlătura aceste lipsuri și tendința de înăbușire a spiritului inovator manifestat de muncitori și ingineri ne dovedesc că Valgan este un om al stagnării, un dușman al progresului tehnic, un om care nu ține pasul cu vremea. Abilitatea cu care inculpatul a știut să-și ascundă defectele, mijloacele și mașinațiile necinstite cu care s-a menținut vreme îndelungată la suprafață, fac din Valgan un om periculos pentru societatea noastră ' socialistă, un înrăit carierist. Acestea sînt adevăruri care nu pot fi tăgăduite, deoarece faptele le demonstrează cu prisosință. Nu ne mai rămîne decît să aflăm cauzele adinei care le-au determinat. Pentru aceasta va trebui să plecăm tot de la fapte. Colectivului de la uzina de tractoare i-a apărut clară adevărata față a lui Valgan numai după ce l-a cunoscut pe Bahirev care contracara — prin calitățile și idealurile lui nobile - atitudinile retrograde ale inculpatului. Pînă și cei mai înaintați reprezentanți ai acestui colectiv se lăsaseră induși in eroare și vedeau în Valgan un- om ideal, avîntat, indispensabil pentru uzină. De aceea cerem instanței să solicite participarea lui Dmitri Bahirev la acest proces ca martor permanent al acuzării.PREȘEDINTELE : Instanța socotește justă cererea acuzării și o acceptă. Tovarășul Bahirev este invitat să intre în sală pentru a lua parte la dezbateri. Inculpat, ce ai de răspuns la învinuirile care ți-au fost aduse ?
V

algan se ridică, în- 
cercînd să-și ascundă 
încordarea printr-un 
aer solemn. Este stă- 
pinit de o singură 
dorință: să iasă din 

nou la suprafață. Are impresia 
că s-a ivit prilejul reabilitării 
lui, de aceea se avintă în luptă 
cu toate vechile lui arme : 
frazeologia pompoasă, ocolirea 
adevărului prin aparențe, tonul puternic.VALGAN : Tovarăși! învinuirea care mi se aduce este că aș fi ascuns adevărata situație din uzină. S-ar părea, tovarăși, că intr-adevăr așa am făcut. Dar dacă analizăm mai profund faptele, situația se schimbă. E adevărat că din punct de vedere al tehnologiei și organizării muncii aveam unele lipsuri mari. Dar să nu uităm de unde am pornit și unde am ajuns. Am venit La această uzină în nouă sute patruzeci și patru. Ce era pe a- tunci aici ? Ruine, tovarăși I Colectivul nostru eroic a muncit din răsputeri ca să înlăture ororile războiului! Am trăit în bordeie, ne sculam la lumina opaițelor, ne culcam la lumina lunii. Cu mîinile astea ale mele am muncit. Ajunsesem să le fac singur pe toate. Arcadele eu le-am făcut ! Secțiile - eu ! Straturile de flori de la intrare — tot eu.PROCURORUL: Ne interesează mai puțin arcadele și straturile de flori, care se pare că fac parte din obișnuita „strălucire de suprafață" cu care inculpatul tăinuia adevărul. Să răspundă inculpatul ce interes avea să ascundă situația reală a uzinei.VALGAN: Tovarăși! Intenția mea nu a fost să mint sau să induc pe cineva în e- roare. Știam că avem lipsuri și îi criticam aspru pe șefii de secții care nu le înlăturau. Mă străduiam eu însumi din răsputeri să le îndrept. Ce rost avea să facem paradă de a- ceste lipsuri și să le trîmbi- țăm peste tot ? Ar fi dăunat prestigiului uzinei, muncitorii s-ar fi descurajat.PREȘEDINTELE : Tovarășe Bahirev, dumneavoastră ce părere aveți despre toate a- ceste lucruri ?
I

nginerul Bahirev se 
scoală de pe scaunul 
lui, greoi și stân
gaci. ,,ca un urs". 
Nu se pricepe să 
vorbească frumos ca 

Valgan, dar sprîncenele în
crețite la rădăcina nasului 
dovedesc încordarea cu care 
caută simplul adevăr. Lumea

îl cunoaște acum și îl ascultă 
cu atenție deosebită, deși vor
bește monoton. Nu tonul, ci 
adevărul le cucerește inimile.BAHIREV : Valgan a încercat și acum, în fața dumneavoastră, să ascundă adevărul cu ajutorul vorbelor frumoase. li recunosc trucul și nu mă mai pot înșela. El vrea să ăxplice situația dezastruoasă existentă în uzină prin urmările războiului. Am vizitat cu puțin timp în urmă cîteva uzine care au suferit la fel de mult ororile războiului, dar în nici una n-am întîlnit atmosfera nesănătoasă și înapoierea tehnologică pe care am constatat-o în uzina noastră cînd am fost numit inginer șef. Războiul nu poate constitui deci o explicație, ci un pretext. Spunea Valgan aici că nu avea rost să facă paradă de lipsuri. Dar cu falsele realizări ale uzinei de ce a făcut paradă ? De ce a făcut paradă cu un plan care era depășit de fapt numai pe hîrtie ? De ce a făcut paradă cu noul model de tractor care era o rușine pentru producția noastră de mașini ? De ce a insistat atît de mult să obțină Premiul Stalin pentru acest tractor învechit, greoi, care mai avea pe deasupra și o mulțime de defecte ? Pentru că nu uzina l-a interesat, ci succesul său personal, laudele, decorațiile, premiile.AVOCATUL: Onorată instanță, avem impresia că martorul Bahirev prezintă prea în negru situația. Cred că e bine să mai ascultăm și alte păreri, de aceea cer să fie audiat ca martor tehnologul șef Uhanov.PREȘEDINTELE : Martorul Uhanov ! Ce părere aveți despre situația din uzină în momentul numirii lui Bahirev ca inginer șef ?UHANOV: Ca în fiecare uzină existau și la noi o serie de abateri și noi luptam pentru înlăturarea lor. Dar Bahirev exagera, vedea peste tot numai situații catastrofale. Și aceasta pentru că se lega totdeauna numai de lucruri mărunte.PROCURORUL: Crede martorul că tehnologia înapoiată, rebuturile și alte multe lipsuri sînt lucruri mărunte ?UHANOV : Dacă le iei în mare, nu ! Dar Bahirev reclama aceste lipsuri pornind de la lucruri mărunte, ca de exemplu, faptul că bucșele în loc să iasă rotunde, ieșeau puțin ovale. în schimb, se pronunța împotriva eroismului și entuziasmului colectivului nostru.BAHIREV : Sînt împotriva eroismului și entuziasmului numai atunci cînd cu ajutorul lor se acoperă lipsuri de ordin organizatoric. Despre ce fel de eroism poate fi vorba cînd îi pui pe muncitori să facă ore suplimentare, ca să depășească planul, în timp ce normele tehnologice sînt încălcate în mod grosolan ? Să lupți pentru mărirea productivității muncii, pentru tehnica înaintată, pentru calitatea produselor - da, iată, acesta este adevăratul eroism. în uzină însă multe cadre erau stăpînite de rutină, blazate, iar adevăratul eroism, de pildă, în străduințele muncitoarei Dașa pentru a-și înlătura rebuturile și pentru a-și îndeplini norma, era privit cu crasă indiferență.PROCURORUL: Pentru demonstrarea justeței poziției lui Bahirev, cerem audierea martorilor Demianov, șeful serviciului de control tehnic, a Da- șei, muncitoare la secția de miezuit, și a Olgăi Semionovna, muncitoare la secția turnătorie.PREȘEDINTELE : Martorul Demianov• Ce părere aveți despre eroismul colectivului din uzina în care lucrați ?DEMIANOV : Pe dracu e- roism ! Mi-am călcat conștiința în picioare, mi-am terfelit-o ! Am fost silit să dau drumul la piese rebutate! Valgan m-a silit... Am avut încredere în el pentru că m-a ajutat să mă calific și m-a promovat în muncă. Am crezut că a făcut-o dezinteresat, dar m-am înșelat. Avea nevoie de un om supus într-un post cheie, și m-a găsit pe mine.PROCURORUL : De ce ați continuat să dați drumul la rebuturi și după ce Bahirev v-a atras atenția asupra acestui lucru ?DEMIANOV : Intervenția lui Bahirev a fost pentru mine eliberatoare. Uite un om cinstit, mi-am zis, pe el îl ascult, nu pe Valgan. Numai că imediat ce am început să mă port corect, a izbucnit scandal la direcție. Am fost învinuit că lucrez împotriva colectivului, că mă situez pe pozițiile unui străin. Eu eram hotărît să nu cedez. Dar Valgan m-a șantajat, m-a amenințat că mă va trage la răspundere, pentru multele luni în care am dat drumul la rebuturi și... am tăcut. Arunca toată vina asu-

să miezuiesc. N-a avut nimeni grijă să mă învețe, ziceau că să mă uit cum lucrează celelalte și să prind. Dar muncitoarele lucrau prea repede și eu nu izbuteam să le aflu secretul. La început nu dădeam decît rebuturi... Pînă cînd m-a găsit tovarășul Bahirev plîngînd într-un colț și a mers cu mine la secție ca să-mi arate cum să lucrez. încetul cu încetul am ajuns să nu mai dau rebuturi, dar stăteam prost cu norma.PREȘEDINTELE : Și peste hopul acesta cum ați sărit ?DAȘA : Ei, prinsesem și eu meseria. Am stat să mă uit la Igoreva cum face mișcările, am făcut exerciții multe și m-am deprins. Singură m-am deprins. Dar cît am mai muncit ! Și cît am mai plîns și m-am chinuit, numai suflețe- lul meu știe. Dar am învins.VALGAN : Tovarășul Bahi- rev vede în aceasta eroism. Eu nu-nțeleg ce e eroic la a- ceastă fetișcană ?BAHIREV : Tocmai perseverența cu care a muncit pentru a-și însuși meseria, tenacitatea cu care a luptat împotriva propriilor ei îndoieli —- iată unde stă entuziasmul. Nu în discursuri patetice de la tribună. Nu în cucerirea unor premii care să ne aducă, fără să le merităm, laude, decorații și bani.PROCURORUL: Socotimproblema discutată pînă acum ca fiind încheiată. Tovarășe președinte, am vrea ca inculpatul să ne spună acum de ce s-a opus planului de reorganizare a producției propus de inginerul Bahirev și de ce a împiedicat realizarea inovațiilor propuse de ingineri și muncitori ?PREȘEDINTELE : Inculpat, ce aveți de răspuns la aceste acuzații ?VALGAN: Nimeni nu-mi poate reproșa că am avut o atitudine negativistă față de planurile lui Bahirev. Dimpotrivă, îmi aduc aminte că le-am apreciat sincer și cu emoție. Dar am fost împotriva pripelii. în lipsa mea Bahirev s-a apucat să-și pună planul în aplicare cu o grabă inexplicabilă. Rezultatul ? Planul lunar a fost dat peste cap, producția s-a dezorganizat complet. Printre muncitori au a-

pra mea, deși principalul vinovat era el.PREȘEDINTELE : Martora Olga Semionovna! Dumneavoastră munceați cu entuziasm în uzină cînd era director Valgan ?SEMIONOVNA: Cum să muncesc cu entuziasm într-o secție de care nu se interesa nimeni ? Ni se aducea pămînt de calitate proastă, nu ni se creau condiții de lucru, deși munceam la secția cea mai grea — turnătoria. Unii aveam și probleme personale nerezolvate. Eu de exemplu locuiam intr-un subsol. Tovarășul Valgan a stat 10 ani în uzină și niciodată n-a dat cu nasul prin secția noastră, dar să se mai intereseze și cum trăim.PREȘEDINTELE: Martora Dașa ! Dumneavoastră lucrați de mult în uzină ?DAȘA : Păi am venit cam odată cu tovarășul Bahirev și m-au repartizat la secția de miezuit. Eram dornică să muncesc, să fiu folositoare, dar eu muncisem pînă atunci numai în colhoz și nu știam

părut nemulțumiri. S-a creat haos, debandadă. Nici Ciuba- sov n-a fost de acord cu organizarea pripită, nici Roslav- lev... Să spună și ei. Tovarășul Bahirev s-a situat ne o poziție neprincipială.BAHIREV : Principial este acela care înțelege just rolul său in construcția socialistă, îmi permiteți, tovarășe președinte : Sînt de acord că îndeplinirea planului de producție este sarcina noastră de bază. Dar dacă ar fi fost după Valgan, reorganizarea producției trebuia să dureze nu știu cîți ani- în uzină se manifesta însă o vădită rămînere în urmă care trebuia curmată energic. E adevărat că graba mea excesivă, la care m-a silit ostilitatea lui Valgan, precum și faptul că am acționat de unul singur au dus la unele greșeli destul de mari. Socotesc însă că oricare ar fi fost condițiile, reorganizarea producției ar fi provocat obligatoriu o scădere temporară a ei-

VALGAN : Nu puteam să acceptăm o asemenea scădere tocmai în preajma zilei de 1 Mai cînd planul trebuia să fie neapărat depășit.BAHIREV : N-ați acceptat-o nici după 1 Mai. Și tot din cauza planului v-ați opus și modelului de tractor al lui Șatrov, deși el răspundea cu adevărat cerințelor actuale ale agriculturii. Dar vă întreb, tot în numele planului v-ați opus și frezei lui Sugrobin ? Și inovația cu cochila de ce n-ați admis-o, că doar asigura o depășire colosală a planului ?PREȘEDINTELE: Inculpatul este rugat să răspundă.VALGAN: Tovarăși! înatitudinea pe care am adoptat-o față de aceste inovații, în afară de respectul pentru plan m-a călăuzit grija pentru muncitori, respectarea dorințelor lor. Constructorul Șatrov și-a propus modelul lui de tractor odată cu noul model pe care noi l-am pus în fabricație. Față de modelul lui Șatrov, tractorul nostru avea avantajul că putea fi pus în producție fără să stagneze îndeplinirea planului, lucru care ar fi ridicat mult prestigiul uzinei. Era o victorie cu care voiam să întîmpinăm marea sărbătoare a muncii...PROCURORUL : Deși știați cite greșeli mai avea noul tractor, puteți numi aceasta o victorie ? La cei care vor munci pe cîmp cu aceste tractoare nu v-ați gîndit 1VALGAN: Ba da, dar nu am putut să prevăd totul. Timpul a fost scurt. în ceea ce privește inovațiile lui Sugrobin, muncitorii nu le-au acceptat.PROCURORUL: Eu propun să-i audiem ca martori chiar pe cei doi inovatori : Șatrov și Sugrobin.PREȘEDINTELE : Martorul Șatrov! Ce atitudine a avut inculpatul Valgan față de modelul dumneavoastră de trac, tor ?ȘATROV : Cînd a aflat că mă ocup de el m-a învinuit că mă țin de prostii și că trădez interesele colectivului. Apoi a încercat prin toate mijloacele să-mi împiedice lucrările. începusem să lucrez pe apucate și ascunzîndu-mă de Valgan. Din cauza asta lu

crul la proiectare a durat nu mai puțin de 5 ani.PROCURORUL : Ați încercat să vă explicați această atitudine a lui Valgan ?ȘATROV: Desigur- Nu-i convenea tractorul meu pentru că trecerea la fabricarea lui ar fi necesitat o întrerupere temporară a producției. Or, pentru Valgan planul era dumnezeu, pentru că depășirea lui aducea decorații și premii. Mi-a spus-o chiar el direct. „Lasă cioara de pe gard — adică proiectul meu, zicea el —, și mobilizează-te asupra vrabiei din mină, adică modelul pus in fabricație, că el aduce și succes și premiu, și cite or mai fi—“ Pe mine însă mă pasiona tractorul meu, nu banii și succesul.AVOCATUL: Și totuși tovarășul Valgan vă aprecia și se purta frumos cu dumneavoastră !ȘATROV : Am priceput eu ce vrea de la mine- Dacă se ivea vreodată nevoia să se evidențieze urgent, mă avea la îndemînă împreună cu proiectul meu. Socotesc o asemenea atitudine ca lipsită de scrupule, lașă... Nu se mai sătura de succes și de bani !PREȘEDINTELE : Martorul Sugrobin ! Care a fost soarta inovațiilor dumneavoastră pe vremea cînd era director Valgan ?SUGROBIN : Ce să vă spun... tristă poveste. Acu’ de freză nu zic nimic, făcuse un muncitor de la altă uzină una mai bună decît a mea- Dar cu cochila era altă treabă. Folosirea ei mărea binișor productivitatea muncii, de aceea am rămas trăznit cînd m-am văzut sabotat de Gurov și de Valgan. Despre Gurov, șeful nostru de secție, știam că este un conservator, un rutinat, dar atitudinea lui Valgan m-a uimit. Pină atunci mă răsfă- țase, îmi încredințase comenzi ae răspundere, mă încurajase părea că sînt un fel de favorit al lui. Dar cînd a aflat de cochilă, a început să muște ca un șarpe pe care l-ai călcat- M-a pus mai întâi să execut comenzi grele, apoi m-a trams in tot felul de delegații. așa că in loc să mă bucur de victoria mea. a trebuit să a- jung la concluzia că nu mai are nici un rost să mă ocup de inovații.AVOCATUL : Și totuși, inculpatul susține că muncitorii au fost împotriva aplicării co- chilei în producție.SUGROBIN : Nu-i adevărat. Nu împotriva cochilei s-au ridicat muncitorii, ci împotriva aplicării ei fără a modifica procedeele tehnologice. Aici a fost Ia mijloc o manevră meschină a lui Valgan. Mi-a luat cochila fără a-mi acorda drepturile care-mi reveneau după lege și a dat-o spre utilizare tovarășilor mei de muncă mărindu-le normele, ca să-i instige împotriva mea. Am dedus de aici că Valgan avea motive serioase să se teamă de cochilă.PROCURORUL : Și nu bă- nuiți cam care ar putea fi a- ceste motive?SUGROBIN : Din spusele lui Gurov am cam dedus. Se temea de cochilă pentru că aplicarea ei ar fi pus în lumină înapoierea tehnologică a uzinei, ceea ce ar fi fost o palmă pentru el. După părerea mea însă, un om care se sperie de tehnica înaintată este un om mort. El nu mai trăiește. încurcă pe cei din junii său.PROCURORUL : Onoratăinstanță, ne este clară atitudinea inculpatului față de progres și cauzele ei. Am vrea să mai stăruim puțin asupra unor grave abateri de la etica comunistă care au reieșit din depozițiile martorilor- De a- ceea propun să mai fie audiați și martorii Roslavlev și Ciu- basov.PREȘEDINTELE : Martorul Roslavlev ! Ce ne puteți spune despre comportarea lui Semion Petrovici Valgan ca director al uzinei ?Sk ntrarea lui Roslavlev, 
■ actualul inginer șef k al uzinei, provoacă 
re în sală un murmur 

de satisfacție. însuși 
Bahirev are o tresă

rire plăcută. Toată lumea îl 
iubește pe acest bătrîn comu
nist și apreciază siguranța cu 
care cîntărește el faptele și 
scoate la iveală adevărul.ROSLAVLEV: înainte de a-1 cunoaște pe Bahirev mi-ar fi fost greu să răspund la a- ceastă întrebare. Dar acum Bahirev a aruncat lumină a- supra lui Valgan și i-a descoperit goliciunea. Pentru că am găsit în acest Bahirev un om cu o conștiință înaintată, care vedea în progres sensul vieții lui. Bahirev visa acest progres cu toată ființa sa, pe Valgan progresul îl speria. Bahirev vedea în progres maxima specializare a uzinelor, ridicarea calității produselor; Valgan încărca uzina cu comenzi externe, ba ne mai cerea ca în

afară de tractoare să fabricăm și cratițe, tigăi și paturi !?!? Pentru realizarea idealurilor lui, Bahirev muncea cinstit și lupta cu pasiune; pentru a-și ascunde goliciunea, Valgan recurgea la mașinații de culise, minciună, necinste.AVOCATUL: Credeți că Valgan este un om complet lipsit de calități ?ROSLAVLEV : Nu ! Valgan avea putere de muncă, uneori era sincer în entuziasmul lui, manifesta chiar dorința de a promova pe muncitorii fruntași. Dar setea de profit personal l-a transformat într-un soi de animal de pradă ; pe oamenii promovați de el încerca să și-i aservească, să-și facă din ei niște unelte docile. Cu Bahirev a încercat să facă același lucru. Dar Bahirev este un om ferm, un luptător. Nimeni nu s-a mai îndoit de acest lucru cînd Bahirev, scos prin intrigi de Valgan din funcția de inginer șef. a rămas totuși în uzină ca inginer de schimb. Eu socotesc acest gest ca o manifestare a dragostei fără margini față de uzină, față de colectiv. Oameni ca Bahirev ne trebuie. Pe Valgani îi respingem Sînt cu atît mai periculoși cu cît sînt mai ascunși.PREȘEDINTELE : Martorul Ciubasov ! Ne puteți ajuta și dumneavoastră să ne formăm o părere mai precisă despre Valgan ?CIUBASOV : Conflictul dintre Bahirev și Valgan cred că a fost cea mai grea problemă a vieții mele. Valgan știa atît de mult să simuleze personajul pozitiv îneît am făcut eroarea să văd mult timp în el un om plin de calități, un om al epocii noastre. în schimb, Bahirev mi s-a părut la început atît de stîngaci și ursuz îneît n-am putut să-mi dau seama ce fel de om e. M-a impresionat însă profesiunea de credință pe care mi-a făcut-o într-un moment de încordare: oțelul vieții mele, zicea el, este întîietatea tehnicii noastre”. L-am urmărit pas cu pas ca să mă conving dacă această afirmație a fo6t o simplă frază sau un mare adevăr. îi descopeream rînd pe rind micile cusururi și marile calități. Și atunci am încercat să văd de ce se înverșunase Valgan împotriva lui și am observat un lucru extraordinar : de oîte ori Bahirev făcea un pas înainte, de atî- tea ori Valgan se întărită și îi anula hotărîrile sau îi punea tot felul de piedici. La început am crezut că Valgan face acest lucru ca să-și apere ideea : respectarea planului de producție. Dar cînd mi-am dat seama că el nu vrea să vadă în activitatea lui Bahirev un lucru necesar uzinei, m-am încredințat că lui Valgan puțin îi păsa de interesele uzinei. Asta s-a întîmplat cînd Valgan s-a opus cu înverșunare rămînerii lui Bahirev în uzină ca inginer de schimb. De atunci mi-am format O convingere pe care faptele ulterioare mi-au confirmat-o. Valgan și Bahirev nu se puteau împăca pentru că erau doi oameni diferiți, primul — minat de ambiții personale, cel de-al doilea — entuziast, minat de dragostea pentru colectiv. Valgan s-a dovedit a fi un om îmbîcsit de vechi, care sta în calea desfășurării năvalnice a vieții. De aceea viața l-a și măturat. în schimb, Bahirev era progresul în persoană. Tot ceea ce însemna progres în uzina noastră, era în legătură cu el-AVOCATUL: Credeți că Valgan nu mai poate fi recuperat ?CIUBASOV : Depinde ce înțelegeți prin recuperare. Dacă vedeți în ea o realizare a dorințelor lui Valgan de a fi readus într-o muncă de conducere, în acest sens nu cred că poate fi recuperat.BAHIREV : La această întrebare mă simt îndreptățit să răspund eu. pentru că am avut cu Valgan o discuție în care mi s-a dezvăluit adevărata lui concepție, burgheză. Valgan mi-a declarat clar și răspicat că acționează „în numele sfîntului instinct de conservare". Și n-a mințit. Dacă ar fi fost o simplă scăpare, n-ar fi făcut afirmația că toți oamenii sînt niște ticăloși și acționează în virtutea aceluiași instinct. Pornind de la a- ceastă afirmație nu mă îndoiesc că Valgan și-a descoperit cu luciditate condiția lui de om decăzut și interpreta întreaga viață prin propria lui mîrșăvie. Aceasta mi se pare a fi cea mai gravă acuzație, care aruncă o lumină deplină asupra lui Valgan.PREȘEDINTELE: Audierea martorilor fiind încheiată, a- cuzarea are cuvîntul.
n sală ■ încordareaC crește. Dezbaterile se 
apropie de deznodă- i mîntul lor firesc. In- 
dignarea participanți- 
lor la dezbaterile a- 

cestui proces de conștiință este 
tot mai puternică. Colectivul 
se pronunță ferm împotriva 
celor de teapa lui Valgan.PROCURORUL : Onorată Instanță 1 Lucrurile au ieșit

atît de evident la iveală îneît nouă nu ne-a mai rămas decît să recapitulăm și să precizăm unele chestiuni. Cauza esențială care a reușit să-1 transforme pe Valgan într-un individ periculos este, după părerea noastră, nepăsarea față de interesele întregului popor, punerea mai presus de orice a intereselor personale. Carierismul, goana după succesul personal devin o primejdie pentru colectiv. De aceea ele trebuie preîntîmpinate la timp și anihilate. Asemenea oameni ajung pînă acolo îneît transformă calitățile lor reale în defecte monstruoase. Este tocmai contradicția dintre viața noastră socialistă și rămășițele capitalismului din conștiința oamenilor. De aici decurg rutina și inerția care au făcut din Valgan un dușman al progresului și al luptătorilor pentru progres.Din fericire există puțini valgani printre noi. Eață de ei trebuie să avem o poziție intransigentă. Să nu uităm că valganii fac pui. Inginerul Uhanov este un produs clar al lui Valgan. Șatrov, Demianov, Sugrobin fuseseră și ei sortiți de Valgan să devină niște valgani. De aceea se cere o combativitate continuă față de aceștia. Așteptăm deci ca în sentința care se va da să se reflecte această cerință.PREȘEDINTELE : Are cuvîntul apărarea.AVOCATUL: Onorată instanță ! Sarcina mea în acest proces este destul de ingrată. Nu vreau să mă situez pe o poziție neprincipială, dar nici să renunț la încercarea de a face apărarea inculpatului. .Valgan se face într-adevăr vinovat de o serie întreagă de fapte pe care conștiința înaintată a poporului nostru le condamnă. Dar am impresia că se exagerează cînd se afirmă că n-ar mai fi un om recuperabil. Pornind de la unele a- firmații pe care inculpatul le-a făcut fiind în stare de ebrietate, Bahirev a ajuns la concluzia că Valgan este iremediabil pierdut. Concluzia este forțată. Să nu uităm că Valgan e om, că trăiește în societatea socialistă și că poate și trebuie să fie recuperat. S-a recunoscut aici că Valgan are unele calități reale. Chiar dacă au fost alterate de egoism, credeți că ele nu pot fi curățite și restabilite ? Să nu uităm că o parte din greșelile lui Valgan se datoresc și lui Bahirev. Dacă acesta ar fi lucrat mai calm și mai cu tact, Valgan nu ar fi ajuns unde a ajuns. Departe de mine gîndul să-l absolv pe inculpat de învinuirile ce i s-au adus. Aș dori ca instanța să lase posibilitatea refacerii și creșterii acestui om.PREȘEDINTELE: Instanța se retrage pentru deliberare.
P

auză. Deși lucrurile 
sînt lămurite, atmos
fera rămîne încorda
tă. Discuțiile conti
nuă aprinse. „Care 
va fi soarta lui 

Valgan ?“ — se întreabă unii. 
Și tot ei își răspund : Mai, 
puțin ne interesează asta. Ce 
avem noi de făcut ca să nu 
mai apară între noi asemenea 
oameni înapoiați ? Iată între
barea la care vrem răspuns".SENTINȚA INSTANȚEI : Analizînd și interpretînd dezbaterile acestui proces, tribunalul constată că principalele acuzații care i s-au adus lui Semion Petrovici Valgan: desconsiderarea intereselor poporului, inerție și rutină în fața progresului social, urme puternice ale concepției burgheze sînt pe deplin dovedite prin depozițiile martorilor. Tribunalul consideră că un om cu asemenea trăsături este un individ periculos pentru colectivul socialist. Sistemul socialist a deschis forțelor de producție un cîmp imens de dezvoltare. In unele forme de organizare și în conștiința unor oameni, obișnuința și stagnarea creează însă forțe de inerție care se opun progresului. Acuzatul Valgan reprezintă o asemenea forță de inerție, care a ținut ani de-a rîndul în loc dezvoltarea unei întregi uzine.De aceea tribunalul cere opiniei publice să acționeze cu intransigență ori de cîte ori apar oameni de felul lui Valgan. Recunoașterea lor nu este grea dacă vigilența noastră este ascuțită, dacă ne vom strădui întotdeauna să descifrăm aparența de strălucire după care valganii se ascund. Goana după succesul ieftin, comeleonismul, deruta în fața adevărului și progresului, folosirea intrigii, a relațiilor personale și a manevrelor de culise, iată trăsăturile lui Valgan și ale celor ce-i seamănă. De aceea tribunalul cere opiniei publice să sprijine lupta plină de abnegație a oamenilor înaintați a căror activitate ajută la eliminarea a tot ceea ce este vechi și înapoiat în viața societății, pentru victoria deplină a progresului.PAVEL RUXĂNDOIU



Cum am organizat
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timpul petrecut
de activiști la raionPrin tiviștii U.T.M. mare parte a timpului în comune ajutînd organizațiile de bază U.T.M. să-și îndeplinească sarcinile care le stau în față.Dar pentru a-șl putea îndeplini bine și la timp obligațiile ce-i revine, activistul u- temist trebuie să posede un bogat bagaj de cunoștințe politice șj culturale. De asemenea, în munca de organizație 6urvin mereu sarcini noi, care se cer îndeplinite. Iată de ce, pornind de la indicațiile C.C. al U.T.M., noi am dat multă atenție folosirii judicioase a timpului petrecut de activiștii utemiști la sediul raionului. Am întocmit încă începutul anului un program în care se prevede studierea documentelor de partid și de stat, precum și a documentelor U.T.M-, care apar timp, organizarea unor uni care să ducă la îmbogățirea bagajului de cunoștințe politice și culturale ale fiecărui activist utemist.La întocmirea programului de activitate pentru zilele petrecute la raion ținem întotdeauna seama de sarcinile care stau în fața organizațiilor U.T.M. în perioada respectivă, insistînd în mod deosebit asupra căilor și metodelor pentru aplicarea lor in viață.La începutul lunii aprilie, de pildă, activiștii noștri au petrecut la raion șapte zile. Dintre acestea cinci au fost destinate efectiv pregătirii lor. Si iată acum pe scurt care au fost cele mai importante puncte din programul acestor zile :Tovarășul Vasile Panait, secretar al Comitetului raional Focșani al P.M.R., a ținut o expunere despre „Sarcinile organizațiilor U.T.M. în mobilizarea tineretului la lupta de întărire economico-organizato- rică a G.A.C.“. Expunerea, care s-a bazat pe multe exemple concrete, a subliniat experiența bună din unele organizații U.T.M., a criticat lipsurile manifestate în altele dîndu-ne o imagine clară asupra a ceea ce au de făcut

natura muncii lor, ac- comitetului raional își petrec cea mai

de la

organizațiile U.T.M. ceastă privință. La comitetului raional de pirtid noi am organizat apoi o vfcită la G.A.C. Tătaru. Organizația U.T.M. de aici a acumulat o bună experiență în mobilarea tineretului la întărirea -• conomico-organizatorică a goi podăriei. Am vizitat împreu nă toate sectoarele gospodăriei, am discutat cu tinerii, cu conducătorii echipelor de tineret. După aceea, tovarășul Dinu Dumitru, instructor al comitetului raional U.T.M. a prezentat un referat în care a arătat cum s-a ocupat el în mod practic de îndrumarea activității acestei organizații U.T.M.Comitetul raional U.T.M. a acordat o mare atenție pre-

în a- sugsstia ajuta pe cei mai buni în vederea primirii lor în rindurile U.T.M. S-au pus întrebări, s-au purtat discuții, iar în încheiere s-au prezentat concluziile biroului comitetului raional U.T.M. în aceste probleme.în vederea bunei organizări a muncii cultural-educative desfășurată de organizațiile U.T.M. în perioada de vară, am invitat în fața activiștilor și un inspector al secției de învățămînt și cultură a sfa- ului popular raional. Acesta ■ vorbit în special despre modi concret în care se pot or- Shiza activitățile culturale în acostă perioadă, cum trebuie îritțmit și ce trebuie să con- ținăprogramul unei brigăzi artisice ’
Doctorul Margareta Constanti- 
nescu din cadrul spitalului de 
pediatrie „Emilia ksa“ din Ca
pitală dude a intensă muncă de 
studiu in laboratorul de Hema
tologie, pe lingă activitatea zil
nică pe core o desfășoară în 

spital

FOT B A L

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

între acți. spe- Da- noi viti- un

de agitație, cum să se organizeze o seară literară, un spectacol dat pe cimp etc. Acestea au fost principalele acțiuni întreprinse de noi în ciți zile de program. In

Sesiune 
consacrată 

a 40 de 
înființarea

Comunist din Romînia

științifică 
aniversării 

ani de la
Partidului

Vineri, în sala de festivități a 
Casei Scînteii din Capitală, a a- 
vut loc sesiunea științifică comu
nă organizată de Institutul de is
torie a partidului de pe lingă 
C.C. al P.M.R., Școala superioa
ră de partid „Ștefan Gheorghiu", 
Institutele de științe sociale ale 
Academiei R. P. Romlne și Aca
demia Militară Generală, consa
crată aniversării a 40 de ani de 
la înființarea Partidului Comunist 
din Romînia.

La sesiune au participat mem
bri ai C.C. al P.M.R., academi
cieni și membri corespondenți ai 
Academiei R. P. Romîne, cercetă
tori ai institutelor de științe so
ciale, cadre didactice din învă- 
fămînful superior de partid și de 
sfat, activiști de partid și de stat 
din domeniul ideologic.

Lucrările sesiunii au fost des
chise de tov. Ion Popescu-Puțuri, 
membru al C.C. al P.M.R., direc
torul Institutului de istorie a parti
dului.

Au fost prezentate comunică
rile : „Congresul I al P.C.R. și 
însemnătatea sa istorică" de 
Gh. Stoica, membru al C.C. al 
P.M.R., și FI. Dragne ; „Lupta 
P.M.R. pentru continua sa întă
rire, pentru unitatea și coeziunea 
rîndurilor sale" de Petre Lupu, 
membru al C.C. al P.M.R. ; „Parti
dul — forța conducătoare în con
strucția economică și culturală a 
țării" de Manea Mănescu, mem
bru al C.C. al P.M.R. ; „Rolul 
dezvoltării bazei tehnico-mafe- 
riale a socialismului în desăvîrși- 
rea construcției socialiste" de Ro
man Moldovan, directorul Institu
tului de cercetări economice al 
Academiei R. P. Romîne și prof. 
I. Rachmuth ; „Politica P.M.R. de 
făurire a culturii socialiste" de 
acad. Atanase Joja, membru al 
C.C. al P.M.R., președintele Aca
demiei R. P. Romîne ; „Lupta 
partidului pentru făurirea și în
chegarea alianței clasei muncitoa
re cu țărănimea muncitoare" de 
Vasile Vîlcu, membru al C.C. al 
P.M.R. și V. Malinschi, secretar 
prim adjunct ai Academiei R. P. 
Romîne ; „Conducerea de către 
partid a organizațiilor de masă" 
de Grigore Comartin, rectorul 
Școlii superioare de partid „Ște
fan Gheorghiu" ; „P.M.R. — fău
ritorul și conducătorul armatei 
populare romîne, apărătoarea in
tereselor poporului rorfiîn și a pă
cii" de genera! maior Ion Dincă, 
șeful Direcției superioare politice 
a armate1o'. I. L. -4IMNICU VÎLCEAAngajează imediat:— inginer constructor— inginer mecanicîn condițiile H.C.M 1053/1960

Cererile se vor adresa direct 
la CJ! Rimnicu Vîlcea, tele

fon 422

A fost definiți- 
vat turneul pe care 
urmează să-l între
prindă în cursul 
lunii iunie in Eu
ropa, echipa selec
ționată de fotbal a 
Argentinei. Progra
mul celor 6 întil- 
niri este următorul: 
4 iunie : cu Portu
galia la Lisabona; 
11 iunie cu Spa
nia la Sevilla ; 15
iunie cu Italia la 
Florența ; 18 iunie 
Cu R. S. 
slovacă la 
23 iunie cu U.R.S.S. 
la Moscova și 28 

Interna- 
Milano.

Ceho- 
Bmo ;

iunie cu 
zionale la

★Cel de-al _____meci al turneului in-6-lea

ternațional de fotbal s-a disputat joi la Montreal intre echipele Everton (Anglia) și Kilmarnock (Scoția). Fotbaliștii englezi au prestat un joc foarte bun, obți- nind victoria cu scorul de 2—1 (2—0) prin punctele realizate de Boby Collins. Pentru scoțieni a înscris Kerr. Echipa Everton se anunță ca una din principalele pretendente la primul loc. acumulind 4 puncte în cele două meciuri susținute de la începerea competiției.Echipa Dinamo București și-a continuat pregătirile >n vederea celui de-al

doilea meci pe care îl va susține astăzi Ia Polo Grovnds cu formația New York A- mericans. In timpul liber, fotbaliștii ro- mîni au făcut o excursie cu vaporul în jurul insulei Manhattan, și au vizitat Palatul Organizației Națiunilor Unite. De asemenea ei au participat la o masă oferită in cinstea lor la sediul Misiunii Permanente a R. P. Romine la O.N.U.
★

Meciurile dispu
tate la 25 mai in 
cadrul campionatu
lui unional de fot
bal s-au încheiat 
eu următoarele re-

zultate : Belarus
Minsk-Spartak Mos
cova 2-0; Dinamo 
Kiev-Kairat Alma 
Ata 2-0; ȚSKA-Ze- 
nit Leningrad 3-1; 
Pahtakor Tașkent- 
Moldova Chișinău 
2-0 ; Dinamp Mos- 
cova-Kalev Tallin 
1-0.

•kStațiile noastre de radio vor transmite duminică de la Cluj cu începere din jurul orei 18,10, repriza a doua a intîl- nirii de fotbal Știința Cluj — Rapid București, contînd pentru campionatul categoriei A. Transmisia se va face pe programul I.

Campionatele 
internaționale 

de scrimă ale R.P.R.
In sala Dinamo au început vi» 

neri întrecerile celei de-a 4-a e» 
difii a campionatelor internafioi 
nale de scrimă ale R. P. Romîne 
la care participi trăgători din 4 
fări: R. P. Polonă, R. P. Ungară, 
R. D. Germană și R. P. Romtnă, 
Prima probă a campionatelor, fio-’ 
reta a fost cîștigată de Tănase 
Mureșan (R. P. Romînă) care d 
totalizat 6 victorii. El l-a învins 
în meci de baraj pe polonezul 
H, Nielaba, clasat pe locul doi. 
Locul trei a fost ocupat de S, 
Skrudlik (R. P. Polonă) cu 4 vic
torii urmat de A, Csipler (R.P.R.J 
— 4 victorii, Szabo (R. P, Ungară) 
3 victorii și Janicke (R. D. Ger
mană) 3 victorii.

Astăzi de la orele 9 și 17 aulpd 
întrecerile probei de spadă.

gătirii activului și cu unele probleme de economie cifice raionului nostru, torită faptului că la are o mare pondere pomicultura, am invitatinginer de la stațiunea I.C.H.V. Odobești care a vorbit activiștilor despre dezvoltarea și îmbunătățirea patrimoniului viti-pomicol din raionul Focșani, despre contribuția pe care organizațiile U.T.M. o pot aduce la creșterea producției și îmbunătățirea soiurilor de struguri șj fructe. El a explicat apoi pe larg care sînt zonele ce favorizează dezvoltarea viticulturii și pomicul- turii, ce lucrări sînt specifice fiecărei zone în parte.Un loc important în programul de pregătire din a- ceastă lună l-au ocupat și problemele vieții interne de organizație. Ajutați din timp să se pregătească, instructorii comitetului raional U.T.M., Va- sile Rainită și Aneta Cîrje au prezentat cite un referat, primul cu tema ..Cum ajut comitetele comunale U.T.M. și organizațiile de bază în pregătirea și desfășurarea adunărilor generale U.T.M.", iar tovarășa Cîrje despre îndrumarea organizațiilor U.T.M. pentru a antrena întreaga masă de tineri la acțiunile întreprinse de organizație și pentru a-i

cele ,________ __—o—...afară d faptul că ele au constituit i ajutor concret pentru actitatea viitoare a fiecăruia «itre noi, discuțiile care s-a-, purtat pe marginea expunerif prezentate au a- tras atent biroului comitetului raion; U.T.M. și asupra unor slătțuni existente în munca uș- instructori raionali. Ion .>locioiu, Ion Bratu n-au știusă explice unele probleme'e muncii de organizație, n au cunoscut temeinic sitțja din organizațiile. pe ire le îndrumă. Biroul cQtetului raional U.T.M. a rărit ca de fiecare dintn acești instructori să secupe în perioada care us^ază cite un secretar al cotețului raional U.T.M., să-i ute practic în muncă.Pentru că. cite instructaje am face OTj oîte schimburi de expeiță am organiza, dacă ele sînt însoțite și de un ajutor ictjc dat fiecărui activist Cpâtre secretarii și membrijjrouiui comitetului raiona./f M., treaba rămine făcut^r jq. mă ta te.

------•-----

întâlnirea publicului 
bucureștean 

cu artiștii Teatrului 
„Vladimir 

Maiakovski“

al

ION CĂLI5cr 
prim-secrv

Comitetului raiq țj:T-.-M, 
Focșani

Vineri după-amiază a avut 
loc la Casa Prieteniei romino- 
sovietice din Capitală o întîl- 
nire a publicului bucureștean 
cu artiști ai Teatrului „Vla
dimir Maiakovski- din Mos
cova, care întreprinde un 
turneu în țara noastră.

Au participat reprezentanți 
ai conducerii Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., ai I.R.R.C.S., 
oameni de artă, știință și cul
tură, oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile 
Capitalei,

Oaspeții au fost salutați de 
artistul poporului Costache 
Antoniu.

A răspuns artistul poporu
lui al U.R.S.S., N. P. Ohlop- 
kov.

A urmat un recital prezen
tat de artiști ai Teatrului 
„V. Maiakovski".

Publicul bucureștean a ofe
rit artiștilor sovietici buchete 
de flori.

N. P. Ohlopkov a oferit în 
semn de prețuire a teatrului 
romînesc, artistului poporului 
Costache Antoniu, insigna și 
titlul de membru de onoare 
al Teatrului „V. Maiakovski" 
din Moscova. (Agerpresî

Semnarea Programului de colaborare domeniul educației, științei
și culturii intre R. P.In scopul aplicării Acordului de colaborare culturală încheiat între Guvernul Republicii Populare Romîne și Guvernul Revoluționar al Republicii Cuba în octombrie 1960, la 26 mai 1961 la Ministerul Afacerilor Externe a avut loc semnarea Programului de colaborare în domeniul educației, științei și culturii între Republica Populară Romînă și Republica Cuba pe anii 1961—1962.La elaborarea Programului, părțile s-au condus după principiul reciprocității, avind în vedere extinderea multilaterală a legăturilor culturale și științifice între Republica Populară Romînă și Republica Cuba.

Programul cuprindyrim- buii largi în domen^tiin- ței, educației, artei, răfay iii, presei, radioteleviij și sportului. Părțile voresrâ stabilirea și lărgirea faclelor directe dintre oi^a- taie corespunzătoare, tjtu- ta ți oameni de știintoitu- ri și tavătăntint.Program-! a fost nat din partea rostind de yu. mitteecu. adjunct ai mjy. lui Afacerilor Externe, țjn partea cubană de Alej^j. pentier, scnitor. membț. Consiliul Suprem pentru;, tură.Din partea romină kr _ nare au asistat: Al. Bu vicepreședinte al I.R.R Virgil Horea, director

igl al Artelor din Ministerul,! Ihvățămînlului și Cufiuni, L no Vancea, membru în Qăfe.F mitetul de conducere ăl Ușii' t unii Compozitorilor, '.“g» Popovici, membru în birouji Uniunii Scrntoriîor, membrii delegației culturale romîrie, precum și funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul învă- țămîntului ți Culturii.Din partea cubană la semnare au asistat membrii delegației culturale cubane 1 Carlos Herera Yanes, director ai Direcției pentru legăturile internaționale din Ministerul Educației, și fiarta Jimenez, director adjunct al Departamentului cultural din Ministerul Afacerilor Externe.

TiiSF'

Se apropie examenele. Elevii școtH medii muncitorești a Fabricii de ruh D,
F- steiKan"

(Urmare 'din

i

LUCRĂM
pag. I-a)obiectivul ei îndeplinirea indicii. Un în aceastăare în vedere că principal este planului la toți factor important direcție îl constituie întrajutorarea tovărășească, răspîin- direa experienței celor mai buni muncitori. Pe această bază se realizează și o ridicare permanentă a calificării muncitorilor din brigadă. Cei mai buni din brigadă — Baicu Constantin, Sînpetru Constantin, Iacob Dumitru îi ajută în permanență pe ceilalți tineri, îndeosebi pe Melinte Constantin, Matei Gheorghe, Bratu Ion, Andrei Nicolae care n-au

r E3Uajuns încă la nivelul fruntașilor.Cînd am început să lucrăm fără rebuturi, ne-am gîn- dit la datoria pe care o avem în perfecționarea muncii noastre. Pe această .linie brigada a obținut unele succese. Controlul pe care-1 făceam înainte dornului cu a- jutorul micrometrului ne aducea de multe ori surprize neplăcute. La lungimi mari mașina deviază iar controlul se poate face în 2-3 puncte. E- xista deci posibilitatea să ră- mînă porțiuni care să nu corespundă toleranțelor prescrise, ne-am sfătuit cu maistrul și mieroaneiyele au fost înlocuite cu calibre de control. Avantajul ? Calibrul

merge de _ , al dornulcaPat la altul deci în înt: controlează tea a pr< Tatucu Cris- unui dispoîn^ect'onarea jirea matrifntru strun- tea se prinlain^® aces- și nu se rea1 universal centrare per3^633113 0 cazuri cu carț aici ne; cu maistrul (împreună Mihai, tînăiu113 Victor a realizat disk “prnitru lucrare exterR.°e ,pfe_ de bronz. Sin bucșelor xemplele pe c<roase le dau. Ce vrea^103 83 Ca să lucrezi fa iniez‘ .. - , tun nuți se cere sa fac.. _ ,tu extraordinar. Treb .noști bine meser? cu'> per-

CHgo Munteonu și Binder Erica 
stat două talentate țesătoare 

io tiz Inele textile dtn <3isnădie.

Foto i A, POCJȘA

Informați»!Vineri dimineața, delegația culturală cubană, condusă de ecriitorul Alețjo Carpentier, membru în Consiliul Suprem pentru Cultură al Republicii Cuba, a fost primită de Constanța Crăciun, adjunct al ministrului învățămintolui și Gul turn *în aceeași zi. membrii delegației culturale cubane au depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Patriei.La solemnitate au participat reprezentanți ai Ministerului învățămîntului și Culturii, Ministerului Afacerilor Externe, Institutului romîn pentru relațiile culturale cu străinătatea, ai unor uniuni de creație, ofițeri superiori.
★Vineri a părăsit capitala plecînd în R.D.G. o delegație a U.T.M. care va participa la sărbătorirea ,,Săptămînii Tineretului" organizată cu ocazia Expoziției Internaționale de horticultura de la Erfurt.

♦Vineri, 26 mai, ministrul Afacerilor Externe al R. P. Romîne, Corneliu Mănescu, a primit în audiență pe trimisul extraordinar și ministruplenipotențiar al Islandei la București, dr. Kristinn Gudmundsson, în legătură cu a- propiata prezentare a scrisorilor de acreditare.TURIfecționezi pe tine, procesul de producție, locul tău de muncă. Pe această linie brigada primește un sprijin permanent din partea maiștrilor, din partea conducerii secției și a atelierului.Bilanțul muncii noastre în acest an arată astfel: zero rebuturi, depășirea lunară a planului de producție cu 8-9 la sută, în 4 luni aproape 15.000 de lei economii prin reducerea manoperei (în afară de economiile de metal și re- condiționări de scule). După cum se vede, părerea și experiența noastră concretă dovedesc că se poate lucra fără rebuturi. Pentru aceasta e nevoie de dragoste pentru mar
ca fabricii.

RugbiEchipa de rugbi a R. P. Romine a repurtat vineri la Brno a doua victorie din cadrul „Cupei Păcii", învingind cu categoricul scor de 34—0 (11—0) echipa R. D. Germane. Din nou, cel mai bun jucător de pe teren a fost fundașul Pen- ciu, care a înscris 19 puncte. Foarte bine au mai jucat De- mian, Sava și Wusek. Meciul dintre echipele R. S. Cehoslovace și R. P. Polone a fost întrerupt de ploaie.Astăzi, la Praga, echipa romînă susține ultimul meci în- tîlnind echipa R. S. Ceho-tîlnind slovace.
HaltereAstăzi Ș- desfășura la’ Cluj _—— campionatelor republicane individuale de haltere la care participă 70 dintre cei mai buni halterofili ai țării. Pe lista participanților figurează numele recordmanilor Silviu Cazan, Lazăr Baroga, Nicolae Amzuică, Ion Birău, Fitzi Bai laș, Tiberiu Roman.

și duminică se vor j finalele

CiclismVineri dimineața a plecat la Paris echipa de tineret a R. P. Romîne care va participa astăzi și duminică la cursa ciclistă internațională Paris— Rouen—Paris organizată de ziarul „L’Humanite". Echipa cicliștilor romini este alcătuită din Ion Braharu, Silviu Duță, Constantin Burtea și Constantin Moiceanu. Antrenorul e- chipei este Nicolae Voicu.
p

(Urmare dm pag. frat)

dîul gospodăriei să-;șl povesteas
că ce au făcut in cursul zilei, & 
se sfătuiască. Inginerul zootehnist 
ara mulțurpit. A încercat o com
parație între meseria lui și • eo- 
iegului.

— Vezi tu, Va Ieri «ie, meseria 
de zootehnist Iți de satisfacții 
mai mari decît cea de agronom. 
Văd în fiecare zi cum oamenii pe 
care-i ajut și care mă ajută — 
îngrijitori și brigadieri — pătrund 
tot mai mult tainele meseriei, 
văd „pe viu" în fiecare zi cum 
crește producția de lapte și de car
ne. Am mereu, la fiecare 
satisfacții în meserie mea. Și thca 
ceva, la sectorul nîeu se construi 
iește. Clădirile sînt argumente 
impunătoare care dovedesc pu
terea colectivei. Pe cîtă vreme la 
tine, culegi toamna ultimele recol
te și vine iarna cu zăpada ei să 
uniformizeze totul. E cam prozaic, 
nu găsești ?...

Valeriu Cîrstoiu zîmbi cu îngă
duință. Constata încă o dată, fără 
să-l mire, că Tiberiu rămăsese tot 
ca în facultate, îndrăgostit de me
seria lui pe care o consideră cea 
mai bogată în satisfacții. Încercă, 
la rîndu-i să-și convingă priete
nul :

— Eu am terminat de însămîn- 
țat 100 ha cu orez despre care 
altă dată se știau prea puține lu
cruri pe aici. Și asta mi se pare 
destul de interesant ,- i-am învă
țat pe oameni ceva nou, îi ajut 
să-și dureze un nou izvor de ve
nituri. Apoi am început prașila 
pe cele 398 ha cultivate cu po
rumb dublu hibrid. Și sămînța 
asta e nouă pentru ei, și felul în 
care lucrează — după carte — 
este nou. Cînd vezi prășitoarele 
mecanice înlocuind treaba sute
lor de oameni, care acum fac alt
ceva, fără să se istovească, nu fi 
se pare interesant ? Sau încă ce
va : noi am cultivat cu porumb 
siloz 140 ha, 30 ha cu lucerna 
și o să începem coasa pe cele

RIETEN
400 ha de finețe, pentru ea te 
iarnă, cînd zăpada „uniformizea
ză prozaic" totul, în sectorul zoo
tehnic unde lucrezi și pe care-l 
lauzi tu, să meargă treaba bine și 
oamenii să devină bogați așa cum 
îți place să spui. Nu ți se pare 
plină de poezie și meseria mea?

Concluzia 
doi prieteni, 
miști, a fost 
dăți, In alte 
tat despre __ .VI. r dinu 
fiecare din ei munca este la fel 
de plină de poezie, le dă mereu, 
la fiecare pas, în fiecare zi, noi 
satisfacții. Pentru că amîndbț «u

la care au ajuns cei 
cei doi ingineri ute- 
aceeași ca in alte 
seri, cînd au discu- 
meseria lor. Pentru

11
Venit aici, ta Gighera, cu dorin
ța fermă de a-și pune în prac
tică toate cunoștințele pe cara 
le-au acumulat în facultate, de 
a-i ajuta pe oamenii de aici, pe 
colectiviști, să muncească mereu 
mai bine să-și întărească din ce 
în ce mai mult gospodăria, să 
consolideze averea obștească —« 
baza bunului trai al fiecărui «o» 
lectivist.

Și pentru pasiunea cu care 
muncesc, pentru interesul pe pa
re-! manifestă față de dezvolta
rea gospodăriei colective, ei so 
bucură în egală măsură de pro« 
țuirea tuturor colectiviștilor ,
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CABLURI TELEVIZIUNE

posturi remunerate con-

electr o-meea-

COMBINATUL 
SIDERURGIC 

„GH. GHEORGHIU-DEJ 
HUNEDOARA

form normelor in vigoare, asigurin<l și locuință, următorul personal de spe- . cialitate:
— Ingineri mecanici— Ingineri electro.energetici— Inginerinici— Ingineri metalurgiști (indomeniul furnale, o- țelării, laminoare)— Maiștri, cocsari, electricieni. oțelari, laminatori, lăcătuș și strungari.Ofertele se vor adresa în scris, direct Combinatului Siderurgic „Gh. Gheorghiu- Dej “-Hunedoara, telefon2691, serv, personal.

________________________

Ploduce si 
Ueivtuit:

CONDUCTORI INSTALAȚII AUTO

CONDUCTORI INSTALAȚII
CONSTRUCȚII

cordoane telefonice
— ALTI CONDuCTODl

PAOOUȘELE OE MAI 6US SÎNT EXECUTATE 
Șl CU IZOLAȚII IN MASE PLASTICE

SIHOPUHiLE 51
SUCURILE de FRUCTE

1.1 S. BÂlCULEȘTi 
k SÎNT DELICIOASE 
k HRĂNITOARE 
ț ÎNVIORĂTOARE

I



Răsunetul internațional 
al apropiatei întîlniri

Hrușciov-Kennedy

din -viața, și lupta, tineretului lumii

IRameșvari Nehru salută

Manifestări organizate la Paris 
în cinstea delegației 

grupului parlamentar romîn
PARIS 26 Corespondentul 

Agerpres transmite : Delegația 
grupului parlamentar romîn pen
tru relațiile de prietenie Romînia 
■—Franța a participat în cursul zi
lei de joi la mai multe manifes
tări, organizate în cinstea sa la 
Paris.

Consiliul național ăl patronatu
lui francez (C.N.P.F.) a oferit un 
prînz în cinstea delegației parla
mentare romîne.

La prînz au participat membrii 
delegației parlamentare romîne, 
precum și Constantin Nicuță, mi
nistrul R. P, Romîne la Paris.

Au fost de asemenea prezenți 
senatorii Jean Louis Vigier, Andre 
Armangaud și Marcel Pellenc, 
precum și numeroși reprezentanți 
ai cercurilor de afaceri franceze.

Vorbind în numele președinte
lui Consiliului național al patro
natului francez, Georges Villiers, 
și al (ui Max Flechef, președinte
le Comitetului Franța—Europa de 
est, Emanuel Mayolle, vicepreșe
dinte al Consiliului național al pa
tronatului francez, a arătat că vi
zita parlamentarilor romîni per

mite să se stabilească încă o dată 
contacte utile și a exprimat dorin
ța industriașilor francezi de a dez
volta schimburile economice cu 
Romînia și celelalte țări răsări
tene.

In cuvînfarea sa, acad. Șt. S. 
Nicolau, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, după ce a e- 
vocat tradiția relațiilor dintre cele 
două țări, a subliniat posibilita
tea de intensificare a relațiilor 
culturale și economice dintre 
Franța și Romînia. Vorbitorul a 
toastat pentru prietenia dintre po
poarele romîn și francez.

în aceeași zi, după vizitarea 
palatului Luxemburg, delegația 
parlamentară romînă a participat 
la o recepție dată în cinstea ei, 
în clădirea senatului.

In seara aceleiași zile, societa
tea Fives-Lille-Cail a oferit un di
neu în onoarea delegației parla
mentare romîne pe bordul unui 
vapor pe Sena.

Al. Bîrlâdcaini 
primit de 

A. KosîghinMOSCOVA. La 26 mai, A. lexei Kosighin, prim-vicepre- ședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a primit pe Al. Birlădeanu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.P. Romîne, șâ pe Gh. Gaston Marin, președintele Comitetului de Stat al Planificării al R.P.R. La convorbirea care s.a desfășurat într-o atmosferă de sinceră prietenie, au fost abordate problemele relațiilor economice.In aceeași zi V. N. Novikov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președinte al Comitetului de Stat al Planificării al U.R.S.S., a primit pe Al. Birlădeanu, și Pe Gh. Gaston Marin și a avut cu ei o convorbire consacrată problemelor colaborării economice și tehnice dintre Uniunea Sovietică și Repu- plica Populară Romînă.

PNOM PENH 26 (Agerpres)’. — Presa cambodgiana acordă o deosebită atenție apropiatei întîlniri dintre N. S. Hrușciov și J. Kennedy. Ziarul „Depe- che du Cambodge" scrie în- tr-un articol de fond că „o adevărată destindere a relațiilor internaționale este cu putință numai în urma unei înțelegeri între cele două mari puteri".Ziarul subliniază că întîlni- rea de la Viena este necesară. Declarația lui Kennedy că intenționează să promoveze o nouă politică și să abando-

neze starea de inerție Care a caracterizat regimul lui Eisenhower, scrie ziarul, va rămâne un simplu deziderat dacă Kennedy nu va încerca să realizeze cel puțin un a- cord .minimal cu Uniunea Sovietică.„Depeche du Cambodge", în numele poporului Cambodgiei și al tuturor popoarelor iubitoare de pace, declară că ar fi de dorit ca la această întâlnire istorică cei doi conducători să facă tot posibilul pentru a obține rezultate satisfăcătoare.Inmînacea Premiului Lenin pe 1961 unor oameni de cultura sovieticiMOSCOVA 26 (Agerpres). - TASS transmite: La 26 mai în sala Ghiorghi din Marele palat al Kremlinului, a avut loc solemnitatea înmînării medaliilor și diplomelor de lau- reați unor oameni de litere și artă din Uniunea Sovietică distinși cu Premiul Lenin pe anul 1961.Nikolai Tihonov, președintele Comitetului pentru de-

cernarea premiilor Lenin în domeniul literaturii și artei a remis înaltele distincții poetului Aleksandr Prokofiev, romancierului ucrainian Mihail Stelmah, poetului Aleksandr Tvardovski, actriței Vera Pa- șennaia de la Teatrul Mic din Moscova, pianistului Sviatoslav Richter și lui Valentin E- jov. coautorul scenariului filmului „Balada soldatului".

Forumul. Mondial al TineretuluiIntr-o convorbire cu un 
corespondent al agenției 
TASS, doamne Rameș- 

vari Nehru, laureată a Premiu
lui Internațional Lenin „Pen
tru întărirea păcii între po
poare11, a salutat călduros 
ideea Forumului Mondial al Ti
neretului, unde reprezentanți ai 
tineretului vor discute probleme 
importante care frămintă astăzi 
I uimea.

„Tinerețea este o fericire 
uriașă — a subliniat doamna 
Nehru — și tocmai tineretul c 
contribuit in diferite etape a-’ 
istoriei la prefaceri revoluți* 
nare în societatea omeneasJ- 
De aceea sfătuim tineretul lin 
toată inima să se conscre 
cauzei luptei pentru pacec Și 
independența tuturor pofPre- 
lor globului pămînesc11.

Doamna R. Nehru, cun'Cuîă

luptătoare pentru pace, a vor
bit <u căldură despre lupta de 
eliberare a popoarelor Africii, 
car< au suferit veacuri de-a 
rinrul sub asuprirea puterilor 
cconiale. „Africanii a declarat 
dna Nehru, doresc să fie in- 
dpendenți, să sfarme cătu- 
ele colonialismului.
Datoria noastră este de a Ie 

acorda tot ajutorul în lupta lor 
...........................|umjjustă. Tineretul întregii

V

Mz/fa delegației R. P. Romine 
in AustriaVIENA 26 (Agerpres). — La Viena au avut Ioc festivități cu prilejul împlinirii a 15 ani de existență a industriei naționalizate din Austria.La aceste festivități au participat delegații din numeroase țări. Din partea R. P. Romîne a participat o delegație guvernamentală condusă de Tiberiu Abrihan, adjunct al ministrului Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini. Delegația R. P. Romîne a fost primită de vicecan

celarul dr. Bruno Pittermann. In timpul șederii în Austria, delegația R. P. Romîne a vizitat o serie de întreprinderi din Austria, printre care Voest, Bohler, întreprinderi petrolifere, de gaze etc. In ziua de 23 mai, vicecancelarul Pittermann a dat o masă în cinstea delegației romîne. La plecare delegația a fost condusă de vicecancelarul Austriei, dr. Bruno Pittermann și de reprezentanți ai Cancelariei Președințiale.
Pe teritoriul R. S. Cehoslovace 
se construiesc 255 km. din lun
gimea conductei petrolifere care 
va lega U.R.S.S. de o serie de 
țări socialiste. In fotografie : 
Montarea conductei în valea 

rîului Va h

Tratativele de la Evian
EVIAN 26 (Agerpres). - 

După a treia ședință a trata
tivelor franco-algeriene, agen
ția France Presșe consideră 
că „dialogul a fost angajat la 
Evian". în cadrul ședinței de 
joi care a durat peste 4 ore 
a avut loc un adevărat schimb 
de întrebări și răspunsuri în
tre cele două delegații in le
gătură cu pozițiile lor".

După ședința din 25 mai 
purtătorul de cuvînt al guver
nului provizoriu al Republicii 
Algeria, Malek, a făcut o de
clarație reprezentanților pre
sei in care a arătat că dele
gația algeriană, pornind de la 
dreptul poporului nigerian la 
autodeterminare, a adresat 
părții franceze cererea de a 
da unele lămuriri, schimbul 
de păreri urmînd să continue 
în ședința din 27 mai.

Răspunzînd la întrebările 
ziariștilor Malek a declarat că 
Ben Bella și ceilalți miniștri 
ai guvernului provizoriu care 
se mai află deținuți în Fran
ța, trebuie să participe la tra
tative.

în timp ce opinia publică 
franceză își îndreaptă priviri
le spre Evian trimițînd sute 
de delegații ale partizanilor 
păcii care se pronunță cu ho- 
tărire pentru încetarea vărsă
rii de singe în Algeria, cercu
rile ultracolonialiste se dedau 
la noi provocări, menite să

împiedice desfășurarea trata
tivelor. în cursul zilei de joi 
noi atentate cu bombe au 
fost comise la Alger și Con
stantine, provocînd rănirea 
mai multor algerieni. La 
Oran grupuri de ultracolonia- 
liști au încercat să organizeze 
demonstrații.

★
P'ARIS 26 (Agerpres.) — în 

declarația dată publicității de 
Biroul Politic al C.C. ai P.C. 
Francez se arată că deschide
rea tratativelor de la Evian 
este o mare victorie a forțelor 
păcii.

în declarație se arată în 
continuare că „autoritățile 
franceze, în pofida faptului că 
au recunoscut principiul auto
determinării, încearcă ca și 
înainte cu insistență să pună 
poporul algerian în fața alter
nativei : asocierea neocolonia- 
listă sau amenințarea cu scin
darea Algeriei. Menținerea 
pretențiilor monopolurilor a- 
supra Saharei algeriene cons
tituie o piedică în calea spre 
pace".

Biroul Politic al C.C. al P.C. 
Francez a subliniat că poporul 
Franței, prin delegațiile sale 
de masă și prin mesajele și 
rezoluțiile sale, exprimă par- 
ticipanților la tratativele de 
la Evian voința sa de pace.

---- •---

Declarația guvernului sovietic 
cu privire la situația 

din Angola

Prăjiturile
Iui Rockefeller

(Urmare din pag, I-a)

■ ui pot aduce bănișori frumoși. 
Specialiștii în construcție ameri
cani așteptau ca în cursul urmă
torilor 8—12 ani adăposturile- 
groapă să aducă trusturilor ameri
cane comenzi în valoare de 3—5 
miliarde de dolari. In definitiv cei 
10.000.000 de locuitori ai New- 
Yorkului X 115 dolari prețul unui 
cavou ar da o sumă mai mult 
chiar decîf frumoasă pentru buzu
narele rockefellerilor.

Dar Rockefeller este un vajnic 
ațîțător, dublat de un bun negus
tor. Văzînd că nu prea face trea
bă cu adăposturile a sucit maca
zul pe... prăjituri. Ce, speculînd 
groaza oamenilor pe care unii ca 
el o provoacă, nu se pot obține 
dolari și prin intermediul făinii și al 
zahărului, și nu numai de pe urma 
cimentului și fierului din adăpos
turi ?l Alarma atomică de la 28 
aprilie, care a reprezentat o nouă 
înscenare a unui „atac atomic" 
s-a soldat după cum s-a anunțat 
oficial cu „pierderea a peste 
30.000.000 de americani". Dom
nul Rockefeller s-a grăbit să se 
lamenteze că cei mai mulți din
tre aceștia ar fi putut să scape 
dacă ar fi avut în mînă cite... o 
prăjitură. în continuare și-a ex
primat regretul pentru „eroicii 
fii ai Americii" care au căzut jert
fă „atacului", fără să fi avut la 
îndemînă cutia miraculoasă cu 
prăjituri.

Asistăm la acte inumane, odi
oase. Se speculează groaza ome
nească, stimulată intenționat de 
ațîfători la război, de profitori 
vicleni. Dar tot mai mulți ameri
cani de rind au priceput că „pră
jiturile miraculoase" ale lui Rocke
feller n-au nici o valoare pentru 
ei. De pe urma lor cîșfigă dolari 
alde Rockefeller. Așa se explică 
de ce la 8 mai, judecătorul Mag- 
glio a condamnat la 60 de zile 
închisoare pe Allan Thorpman, 
care nu numai că nu a vrut să-și 
facă un adăposf-groapă, ori să

cumpere din „prăjiturile miracu
loase" ale lui Rackefeller, ci a 
refuzat să intre în vreun adăpost 
în timpul unui exercițiu de apăra
re antiaeriană. Cu prilejul pronun
țării sentinței judecătorul a făcut 
o remarcă, care subliniază comu
nitatea sa de vederi cu cea a 
celor ce cîștigă averi de pe urma 
businessului groazei : „Aici nu 
poate fi vorba despre nici un fel 
de indulgență. Dacă elevii sînt 
învăfafi ce trebuie să facă pentru 
a se salva în cazul unui război 
și li se arată cum să se ascundă 
sub bănci, cum putem renunța la 
instruirea oamenilor adulți î“

Americanii cinstiți pun net ches
tiunea în fața celor de teapa lui 
Rockefeller. într-o scrisoare adre
sată acestuia, de către un cititor 
al ziarului „New York Herald Tri
bune" se cere începerea de „tra
tative cinstite privitoare la lichi
darea întregii primejdii create de 
bombele atomice". Ca alternati
vă la propunerea sa, cititorul nu 
vede altceva de făcut decîf „să 
se dea posibilitatea unei familii 
de maimuțe din junglele înde
părtate să se ocupe din nou de 
popularea lumii cu ființe raționale 
care să aibă un creier mai dez
voltat". Avem senzația că remar
ca de la urmă este o aluzie pen
tru destinatar I

Un ziar american compara pră
jiturile guvernatorului Rockefeller 
cu hrana pusă în mormintele anti
cului Egipt pentru a asigura „tra
iul" mortului în lumea de apoi.

în antichitate mai puteau exista 
asemenea naivități. în epoca mo
dernă, în secolul XX, ei nu pot 
primi serviciile interesate ale unor 
gropari sus-puși, cu funcții și cu 
bani. Americanii vor să trăiască 
fără frica de moarte atomică, de 
goana hrăpăreață a miliardarilor 
americani, care fac comerț cu 
cavouri, „prăjituri miraculoase" 
etc., care nu sînt altceva decît 
produse ale unui business al 
groazei.

Forțele patriotice 
laoțiene au eliberat 

60 la sută .
din teritoriul țăriiXIENG KUANG 26 .Agerpres). — într-un comunicat o- ficial al forțelor patriotice, difuzat de postul de radio „Vocea Laosului", se arată că din august 1960 și pînă la . încetarea focului, la 3 mai 1961, armata guvernamentală și forțele armate Neo Lao Haksat au eliberat deplin trei provincii — Phong Saly, Sam Neua și Xieng Kuang — o mare parte a provinciilor Luang Prabang și Khammuan, cu excepția orașelor Luang Prabang șj Thakek, precum și multe regiuni în alte provin-, cii.Armata guvernamentală și forțele armate Neo Lao Haksat au eliberat 60 la sută din teritoriul Laosului, 7.226 sate, cu o. populație de peste un milion de oameni. Au fost scoase din luptă 19 batalioane din trupele regulate ale i- riamicului, dintre care cea mai mare parte fuseseră comandate nemijlocit de ofițeri americani și tailandezi, și peste 40 de companii din trupele destinate executării operațiunilor de diversiune și de de- s’ant.

’ GENEVA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 26 mai. 
la reședința de la Geneva a 
delegației sovietice a avut loc 
o întîlnire între G. M. Pușkin, 
locțiitor al ministerului Aface
rilor Externe al U.R.S.S., și 
miniștrii Afacerilor Externe 
Cen I (R- P- Chineză), Ung 
Van Khiem (R. D. Vietnam) și 
A. Rapacki (R. P. Polonă).

Au fost discutate probleme 
legate de conferința pentru 
Laos.

MOSCOVA 26 (Agerpres). - TASS transmite declarația guvernului sovietic cu privire la situația din Angola în care se subliniază că acțiunile Portugaliei în Angola creează un serios pericol pentru pacea și securitatea popoarelor din Africa și nu numai din Africa.Declarația arată că în aceste condiții, Organizația Națiunilor Unite este chemată să ia măsuri efective pentru a înfrâna pe colonialiștii portughezi. Este necesar, se spune în declarație, ca actualii conducători ai Portugaliei să fie înconjurați de oprobiul și disprețul general, este necesar să se oprească mina călăilor care amenință sute de mii de vieți omenești; este necesar ca poporul Angolei să fie salvat de exterminare masivă.Este necesar, se subliniază în declarație, să se facă ne- întîrziat o anchetă internațională, de autoritate, asupra situației din Angola cu participarea, în primul rând, a reprezentanților țărilor africane.Guvernul Portugaliei, care pune la dispoziție teritoriul țării sale și al coloniilor ei pentru bazele militare ale N-A.T.O. — se spune în declarație — primește de la N.A.T.O.I ajutor în diverse forme, mer- I gînd pînă la arme și echipa- I ment destinat trupelor colo- ( niale de pedepsire.Guvernul sovietic amintește ' că atunci cînd situația din An- | gola a fost discutată la O.N.U., . numeroși reprezentanți ai ma- ; rilor puteri au fost nevoiți să ■ se disocieze de Portugalia, iar ! unii din ei au votat chiar pen- j tru condamnarea atitudinii I Portugaliei in Angola. Insă a- tunci cînd la cîteva săptămâni I după aceea, la Oslo s-a întru- | nit cu ușile închise, sesiunea Consiliului N.A.T.O., aceleași

puteri nu numai că nu au făcut nimic pentru a pune frâu Portugaliei, care se dedă la acte de tilhărie. dar, in fond, au încurajat-o la intens fto- rea războiului color.ial Subliniind că si aliații Portugaliei din cadrul N-A.T.O. poartă răspunderea pentru crimele din Angola, în declarație se arată că Uniunea Sovietică ca și toți prietenii adevărați ai popoarelor asuprite nu va ră- mine pasivă față de soarta Angolei.

Noi date in legătură 
eu invazia mercenarilor S. U. A.

WASHINGTON 26 (Ager
pres). — După cum anunță a- 
gențiile de presă americane, 
în cadrul unor audieri secre
te, care au avut loc recent in 
ședința subcomisiei pentru 
America Latină a Comisiei 
Senatoriale pentru relații 
externe, au ieșit la iveală noi 
date în legătură cu invazia 
împotriva Cubei organizată și 
sprijinită de Statele Unite.

„Pentru această invazie, 
subliniază agenția United 
Press International, s-au chel
tuit circa 45.000.000 dolari".

Potrivit declarației președin
telui comitetului mixt al șe
filor de state majore, genera
lul Lyman Lemnitzer, acesta 
a aprobat personal pregăti
rile militare în vederea inva
dării Cubei.

Planul acestei invazii eșua
te era întocmit în amănunți
me cu mult înainte de a avea 
loc invazia. Conform planului,

„avioanele americane „B-26" 
urmau să distrugă în primul 
rind aeroporturile cubane în 
momentul cînd și avioanele 
armatei revoluționare cubane 
ar fi fost la sol". Paralel cu 
aceasta forțele contrarevolu
ționare urmau să provoace o 
răscoală împotriva guvernului 
revoluționar. Un alt obiectiv 
era ca bandele de invadatori 
„să evite pe cit posibil con
tactele și luptele directe cu 
forțele armate cubane și sa 
ducă mai mult o luptă de hăr
țuire pentru a asigura debar
carea în diferite puncte din 
Cuba a altor grupuri de mer
cenari și contrarevoluționari".

Insă, subliniază agenția 
A. P., „toate calculele au fost 
făcute pe dos". Avioanele ar
matei revoluționare cubane 
se aflau în aer în momentul 
invaziei.REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA J București, Piața i.Scînteii"

Conferința d la 
Geneva în prcilema 

încetări 
experient<or 

nucleas
GENEVA 26 (Arpres). — 

TASS transmite : zdința din 
25 mai a conferințelor trei 
puteri cu privire "încetarea 
experimentării a& nuclea
re a început cu d<arația de
legatului Marii ritanii, M. 
Wright. Fără reușească 
să-și argumentez concluziile, 
reprezentantul eze.2 a pretins 
că Uniunea Sa^ca nu ar 
dori să facă cces^- că s-arsitua pe o pozf „dură" și... 
nu ar dori să .-ajungă la un 
acord".

Cuvîntarea 1 M. Wright, 
sprijinită de eSUl său ame
rican Steele, lvxft caracterul 
unei denatur directe a sen
sului și însefătății propune
rilor sovieti

Reprezentul Uniunii So
vietice, S. Țarapkin, care a 
luat apoițv^ntul, a arătat 
lipsa de cecvență a poziției 
delegațilo'-cidentali față de 
o serie dr°bleme importan
te care u *n fața partici
panților conferință și a respins anat’-a că delegația 
sovietif111 vrea să ajungă 
Ic o îngere.

trebuie să se consacre luptei 
pentru independența țărilor co
loniale, pentru interzicerea ar
enei nucleare, pentru excluderea 
războiului din viața societății11.

In încheiere, Rameșvairi Nehru 
a spus : „Am încredere pro
fundă în ti nara generație. Urez 
succes deplin apropiatului Fo
rum în lupta lui justă pentru o 
lume fără războaie și fără co
lonialism11.

rgna a 
din R .P. Ungară

u C. C. al U. T. CiDupă cum anunță 
agenția MTI la 
Budapesta a a- 

vut loc o plenară lăr
gită a C.C. al Uniunii 
Tineretului Comunist 
din R. P. Ungară, la 
care au fost discutate 
directivele uniunii cu 
privire la sarcinile ti
neretului sătesc.

Plenara a subliniat 
că în prezent o mare 
parte a tineretului să
tesc lucrează activ în 
cooperativele de pro
ducție. Numeroase

brigăzi de tineret la 
safe s-au angajat în 
întrecere pentru spo
rirea producției agri
cole. In primele luni 
ale anului de pildă, 
în întrecerea pe fără 
pentru cultivarea po
rumbului s-au înca
drat peste 1.500 de 
brigăzi de tineret.

Lajos Feher, secre
tar al C.C. al Uniunii 
Tineretului Comunist 
din R. P. Ungară, a 
expus participanților 
la plenară sarcinile

care stau în fața agri
culturii.

Plenara ă discutat de 
asemenea sarcinile U- 
niunii pionierilor din 
R. P. Ungară. în a- 
ceastă problemă a 
luat cuvîntul la plena
ră Istvan Szirmay, 
membru supleant al 
Biroului Politic, secre
tar al C.C. al Partidu
lui Muncitoresc So
cialist Ungar.

Plenara a adoptat 
hofărîri asupra pro
blemelor discutate.

Cuvîntarea tovarășului T. Jivkov 
la Consfătuirea tinerilor fruntași 

în agriculturăSOFIA 26 (Agerpres). arele din Bulgaria au cat cuvîntarea rostită T. Jivkov, prim-secretar __ Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, la Consfătuirea tinerilor fruntași în agricultură care a avut loc recent la Sofia.T. Jivkov a vorbit reprezentanților tineretului țărănesc despre perspectivele dezvoltării întregii economii naționale a Bulgariei în următorii 10—20 de ani. El a subliniat că sarcina fundamentală care stă în fața poporului bulgar .......... “ - --------- ' să înproducție, să creeze condiții pen-

— Zi-publi- de al

în această perioadă este întreacă țările capitaliste dezvoltarea forțelor de

tru ca Bulgaria să pășească aproape concomitent cu alte țări în epoca comunismului. Unul din principalii factori de care depinde îndeplinirea cu succes a acestei sarcini îl constituie însușirea științei și tehnicii.Vorbitorul s-a ocupat apoi pe larg de sarcinile ce revin tineretului în dezvoltarea a- griculturii.In primul rînd, tineretul trebuie să participe cu și mai multă energie la lupta pentru avîntul creșterii animalelor, în al doilea rînd tineretul de la sate trebuie să se preocupe mai temeinic de problema mecanizării agriculturii.JEZMĂȚUL RASIST ÎN S.U.A.CONTINUĂ
f YORa 26 (Agerpres).— 

rtduirea —ac^Tă a auto— ripr, dezmățul rasist în sa sudice continuă.ă cum anunță agențiile aicane de presă numărul Torilor libertății11, ares- tje poliția din Jackson (șl Mississippi) după ce șicontinuat drumul din o- r Montgomery (Alabama) j în acest oraș, se ridică

înalt turn de televiziune din Europa

în prezent la 27 — negri și albi.Un alt grup de „călători ai libertății11 format din patru profesori albi și trei studenți negri au fost arestați la Montgomery pe cînd se pregăteau să plece cu autobuzul spre Jackson. împreună cu aceștia a fost arestat și reverendul W. Walker, unul din conducătorii mișcării pentru integrarea rasială. Ca și cei arestați la Jackson, cei opt călători ai libertății arestați la Montgomery sînt acuzați de „tulburare a ordinei publice11.La 25 mai în orașul Montgomery reverendul Solomon Seay, conducător al mișcării de integrare din acest oraș, a fost rănit cu o armă de foc de un grup de albi.în timp ce rasiștii își manifestă entuziasmul față de atitudinea autorităților care au arestat <pe „călătorii libertă

ții", presa relatează că autoritățile federale din S.UA. s-au situat în această privință Pe o „poziție de neamestec". Ministrul de Justiție al S.U.A.; Robert Kennedy, a hotărît să recheme pe agenții federali trimiși în Alabama pentru a pune capăt ciocnirilor care au avut loc, considerând că prin arestarea „călătorilor libertății" lucrurile se vor liniști.în ciuda violențelor și represiunilor, populația de culoare din S.U.A. este hotărîtă să continue lupta. După cum anunță agenția France Presse, J. Farmer, directorul organizației S)Congresul pentru egalitatea raselor11 care a fost a- restat la Montgomery a adresat un apel tuturor membrilor organizației în care le cere să se ridice împotriva măsurilor de segregație rasială oriunde se manifestă ele.

Jim 
pentru 
la bo rna 

irasia

tînăr student a Ib maltratat de Ku-Klux-KIan 
icipat la demon strațiile antirasiste din statul A- 

că va conți nua să lupte pentru integrare 
ar trebui să plătească aceasta cu viața

VTN26 (ASerPres)- — .„(Jiite: La periferia i Aa-j-jjțg din Ucraina orașt construirea unui ® inu retransmiterea turr¥ de televiziune, profinge o înălțime de Accst-a va fi cel 350 turn din Europa. m^a totală a turnului

de televiziune din Vinnița va fi de 400 tone. El va fi asamblat din tuburi de oțel cu un diametru de 2,5 metri. Montarea trunchiului acestui turn gigantic, care va fi terminată pînă la sfârșitul acestui an; se face cu ajutorul unei maca- sale-turn cu dispozitiv ridicător automaf. Proiect de modificare a Statuii Libertății
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