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ÎN CINSTEA CONGRESULUI
Proletari din toate țările, uniți-vă 1

PARTIDULUI SI ZILEI DE 1 MAI
întîlnești, în aceste zile, în 

serviciile de concepție, în sec
țiile și sectoarele Uzinei „1 
Mai“ din Ploiești o însuflețită 
^tmosferă de întrecere. O at
mosferă în care apropierea 
Congresului partidului și a zi
lei de 1 Mai se simte în pa
siunea și hotărîrea cu care co
lectivul de aici muncește 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan, pentru introducerea 
tehnicii noi și îmbunătățirea 
continuă a calității produselor.

înfățișăm. în cele ce urmea
ză, cîteva fapte din acest ta
blou

Să 
pra 
pînă 
ele ? 
producției globale cu 2 000 000 
Iei. Cu o lună mai devreme, 
s-au realizat 3 890 000 lei. De
pășirea volumului producției 
marfă cu 1100 000 lei. Cu o 
lună mai devreme s-au reali
zat 1037 000 lei. Depășirea 

(sarcinii de creștere a produc
tivității muncii cu 0,5 la sută. 
Cu o lună mai devreme s-a 
înregistrat o depășire de 1.2 
la> sută.

Deci:’ ÎNDEPLINIREA AN
GAJAMENTELOR. PE TOA
TĂ LINIA. CU O LUNĂ MAI 
DEVREME.

Despre realizarea ac?.:r 
succese s-ar putea vorb: pe 
larg. La conducerea uzinei mi 
s-au spus următoarele : ..Cer-

ale
uzi-

cetăți planurile M.T.O. 
secțiilor, atelierelor și al 
nei și veți afla cum am obți
nut aceste realizări-. Pentru 
îndeplinirea sarcinilor de pian 
pe acest an — cele mai mari 
din planul de 6 ani — in sec
țiile uzinei s-au făcut peste 
1 097 de propuneri. Și fiecare 
din aceste propuneri a indicat 
o soluție, o măsură pentru

fost realizate in proporție de 
40—50 la sută. Planul M.T.O. 
pe uzină a cuprins 309 obiec
tive. Mai bine de 130 dintre 
acestea au și fost aplicate in 
producție. Multe. înainte de 
termenul planificat. Despre 
care să xuîtxm?

Ar trebui vorbit despre ex
tinderea unor tehnologii 9 
procedee noi in turnătorie

Uzinele „1 Mai Ploiești

constructive aduse instalațiilor 
de foraj. (Aproape întreaga 
familie de instalații de foraj 
a cunoscut, in acest interval 
de circa 4 luni. îmbunătățiri 
constructive,’.

Ar Trebui să vorbim. în 
mod deosebit, despre secția 
sape foraj a cărei contribuție 
la îndeplinirea angajamente
lor uzinei este de peste 50 la 
sută.

Ce să amintim mai întii la 
sape-foraj ? Să vorbim despre 
întregul colectiv, despre ti
nerii secției. De numele ingi
nerului Dumitru Ene se leagă 
o nouă etapă in îmbunătăți
rea per fx mantelor tehnice ale 
sapelor de foraj.

Sapele de foraj cu role 
fabrică în urină de ani 
zile. Nu se poate spune că 
cestea nu erau apreciate
petroliști. E cereau insă uzi
nei; -Mănț; rezistența la uzu
ră pentru ea sapele să aibă o 
durată de funcționare cit mai 
mare in puț*- Inginerul E.e a 
dat răspuns acestui apel. A 
schimbat vechea tehn - logic de 
armare a cocurilor de sapă 
pnn armarea acestora cu ma
teriale dure Simplu de spus. 
Dar știți ce-a însemnat aceas
ta? Instruirea, mai întii. pină

- • - _-.t

cînteia
tineretului

Muncitor
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ANGAJAMENTUL
unei ecluzeÎNDEPLINIT! Dunării

(90 sută

c friiscv (Agerpres)

ICt

PANOUL

Construcția

spre o- 
: au fcst 
ctoe. Ir

al întrecerii.
ne oprim mai întîi asu- 
angajamentelor uzinei 

la 1 Mai. Ce prevedeau 
Depășirea volumului

„Dacia

se construiește o ecluză 
asigura accesul in aceas- 
ai navelor de transporta* 
totodată, dirijarea regi 

unităb* 
3. a cărei îndiguiri

in Delta

se 
de 
a- 
de

800 piiop mail dm beton armat, 
și a turnat peste 4 500 mc de 
beton, în prezent, lucrindu-se Ia 
montarea elementelor portalului 
dm beton armat.

Prin ecluză vor pătrunde in 
ceastă mare zonă stuficolă 
muri pentru transportul stufului și 
alte nave pină la 50 metri lungi
me.

■e ix pc-î « fi-c>

Miercuri 28 aprilie 1965

Foto : AGERPRES

UN NOU OBIECTIV INDUSTRIAL'

ta

(Agerpres)

construcții ce 
betonului. A-

Fabrica de beton celular autoclavizat

W:

In Delta Dunâni. la punctul Ia 
cubova din apropierea localității 
Pardina. ~ “
care va 
U zonă 
stuf fi,
■nului de apă in incinta 
stuficole nr.
a fost terminată asul trecut- Pină 
♦cum. Întreprinderea șantierelor 
de construcții hidrotehnice dir 
Tulcea a termisat plantarea celor

întreprinderea

București

• Producția marfă

DEPĂȘIT
• Calitatea firelor

ÎNDEPLINIT
• Țesături crude

DEPĂȘIT
• Țesături finite3

DEPĂȘII

ÎNTRECERII

dneția marfă echivalind cu 275 000 lei peste sarcina planificată, 
ea 25 M9 lei mai mult decît se angajaseră ; au produs peste 
pUa 14 799 kg fire bumbac ; au trimis comerțului cu 105 000 

i pătrați mai multe țesături finite, realizind in același 
indicele de calitate pe care-1 prevăzuseră în angajament, 
i cum este și firesc, la obținerea acestor succese au parti- 
majaritatea muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor. între

cerea wîilirtă fiind un stimulent al energiilor lor creatoare. 
Latâ-i in fotografiile de mai jos pe cițiva dintre autorii acestor

z sectoru/ aJbHone. 
GH£ORGH£ COS-

...N-are nici optsprezece ani și abia se află in cel de-al doilea an de lucru in faor:c . 
(pină mai anul trecut a învăjat în școala profesională). dar la vlrsta ei SALOMEEA SLA
TINĂ și-a cîștigat, deja, în secția filatură, un bun renume : de muncitoare bine pregătite 
profesional. Odată cu învățătura, ea a deprins regulile disciplinei, ale îndeplinirii înde 
toririlor, așa Incit, luînd mașina în primire și-a propus s-o Îngrijească și să muncească ia 
nivelul celor mai buni. Primul an i-a adus și evidențierea 
anul acesta, tînăra filatoare este evidențiată lună de lună, 
că 2,5 kg fire peste plan, iar depășirea angajamentului

kilogram lunar)

în întrecere. luni la rind. iar 
Angajamentul ei — să proău- 
(in medie, cu o jumătate de

?regu/nj cotecta* cpcîc
TACH£ si echipa condusd de el îndeplinește o sci r smpJd. pe atit de impor
tantă c procesului de producție, o operație de tratament a țesăturilor. Rezumatele bune 
obținute de colectivul fabricii au depins in egaM măsură «: de echipa lui, angajată sa 
prepare lunar peste plan 15 000 de metri de țesături Pină ieri. 27 aprilie băieții conduși 
de Gheorghe Costache au trimis Unise juhii cu 196 metri mai must de At se angajaseră

...Talent, hărnicie, dar, mai ales, 
un deosebit spirit organizatoric. 
Acestea sint principalele cuvinte 
de laudă pe care muncitoarele de 
Ia secția iilatură le spun despre 
tovarășa lor, FLORICA VLAD. 
Brigadieră dintre cele mai bune, ea 
conduce un număr de 14 tinere, 
ale căror rezultate fac mîndȚia. fi
laturii. Angajamentele lor — în
scrise cu litere mari pe un panou 
— prevedeau realizarea a 16 ki
lograme lire zilnic, peste sarcina 
de plan. Tinerele muncitoare au 
înțeles că strădania pentru înde
plinirea angajamentului fabricii 
înseamnă, pentru ele, hotărîrea de 
a-și îndeplini 
ment. Florica a 
timp, inima 
tul ei, fiind 
cu cea mai mare experiență. „Să 
respectăm cu strictele disciplina, 
să nu lipsim nemotivat'..., să în
țelegem clar ce avem de făcut, 
ce rost are fiecare lucru care ni 
se cere'..., „să învățăm mai 
-:i ... „să ne îndeplinim angaja
mentele, ciștigînd fiecare 
care minut'... Acestea 
principalele obiective pe 
le-a propus cu brigada.

Iar pasiunea, energia 
transmis și celorlalte tinere : 
lanful tuturor lunilor a arătat că 
brigada condusă de Florica Vlad 
a realizat cu 
kg fire peste 
de lună titlul i 
trecere.

Cele 14 700 
prezintă depășirea sarcinii de plan 
pină acum Ia fire-bumbac de că
tre I.T. „Dacia", s-au realizat șl 
prin hărnicia acestor muncitoare.

propriul angaja- 
fost, in tot acest 
brigăzii, moto- 
și muncitoarea

zi, fie- 
au fost 

care și

ei s-au 
bi-

: regularitate 20—25 
plan, obținîrtd lună 
de evidențiată in in-

kilograme cit re-

In cartierul Balta Albă, în apropiere de noile 
se ridică, funcționează stația de preparare a 
ceasta unitate de mare productivitate, dotată cu instalații mo
derne, produce in 24 ore betonul necesar pentru circa 70 de 
apartamente. In îotograiie: vedere a stafiei de preparare a 

betonului

Adunări festive

In regiunea Ploiești și-a în
ceput activitatea un nou o- 
biectiv al șesenalului 1* Fabrica 
de beton celular autoclavizat 
din Doicești. Prima de acest 
fel din țară, avînd o capaci
tate de producție de 104 000 
mc pe an, fabrica folosește ea 
materie primă cenușa rezul
tată din arderea cărbunelui la 
termocentrala din localitate. 
Aceasta, în amestec cu var 
ars, piatră de ghips, praf de 
aluminiu și un detergent, li
vrat de Uzina „Dero“ din Plo
iești, dă naștere noului mate-

rial de construcție — betonul 
celular autoclavizat. Greuta
tea construcțiilor făcute din 
beton celular autoclavizat este 
de trei ori mai mică decît a 
celor din cărămidă, fără ca a- 
ceasta să afecteze rezistența 
construcțiilor, iar productivi
tatea muncii crește de aproape 
cinci ori, un bloc din acest 
material înlocuind 14 cără
mizi. Noul produs asigură 
totodată o bună izolație ter
mică.

LUCRĂRILE

III
AGRICOLE

Șl REPEDE
Șl BINE!

i

Foto.- I. CUCU

cu prilejul zilei de 1 Mai > O
în întâmpinarea zilei de 1 Mai, 

în Capitală și în alte localități 
au loc adunări festive în care 
oamenii muncii din țara jioastră 
își manifestă solidaritatea inter
națională cu lupta unită a clasei 
muncitoare de pretutindeni pen
tru pace și progres social, pentru 
socialism.

La adunarea de la Uzinele 
,.23 August" din Capitală, des
pre însemnătatea zilei de 1 Mai 
a vorbit tovarășul Florian Dă- 
nălache, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Comite
tului orășenesc București al 
P.M.R.

Colectivul acestei uzine a în
deplinit toate angajamentele lua
te în cinstea zilei de 1 Mai. Pla
nul producției globale pe primul 
trimestru al anului a fost depășit 
cu 2,5 milioane lei, iar cel al pro
ducției marfă cu 15 milioane lei.

O adunare asemănătoare a 
avut loc la Uzinele de mașini a- 
gricole „Semănătoarea", unde a 
luat cuvîntul tovarășul Gheorghe 
Borș, președintele Consiliului lo
cal al sindicatelor din Capitală. 
La întreprinderea „Suveica" din 
București a luat cuvîntul tova
rășa Georgeta Dumitru, președin
ta Comitetului orășenesc al fe
meilor din București.

La adunarea festivă ce a avut | 
loc la clubul Rafinăriei Teleajen 
a luat cuvîntul tovarășul Gheor- ■ 
ghe Militam, secretar al Comite- ■ 
tului orășenesc Ploiești al I 
P.M.R. Petroliștii rafinăriei au ■ 
obținut economii suplimentare la ■ 
prețul de cost care depășesc cu ■ 
1 450 000 lei angajamentul luat, ■ 
iar la beneficii cu 3 862 000 lei. ■ 
Colectivul rafinăriei și-a propus I 
să realizeze în cinstea celui de-al ■ 
IV-lea Congres al partidului o ■ 
depășire a planului la producția I 
globală de 1 300 000 lei, precum I 
și 10 milioane lei la economii și ■ 
beneficii peste angajamentul luat I 
pe întregul an. ■

Adunări consacrate zilei de I 
1 Mai au mai avut loc la Uzi- I 
nele „Rulmentul" — Brașov, ’ 
unde a vorbit tovarășul Aldea E 
Militam, prim-secretar al Co- | 
mitetului regional de partid Bra
șov, la Combinatul poligrafic I 
„Casa Scînteii" din București, I 
unde a luat cuvîntul șeful sec- " 
ției de propagandă al Comitetu- E 
lui orășenesc București al P.M.R., I 
Atanase Fotache, la uzinele 
„Unirea" și „Tehnofrig" din Cluj, B 
și în alte întreprinderi și institu- | 
ții din țară. ■

(Agerpres) ■

în anul 1963 au început la 
Slatina lucrările de construcție 
a Uzinei de aluminiu ; în același 
an, în imediata vecinătate a șan
tierului, a luat ființă și școala 
profesională. Construcția uzinei 
și pregătirea viitorilor ei munci
tori, constituind un proces unic, 
s-au desfășurat simultan, succe
sele de pe șantier fiind însoțite, 
ca un ecou firesc, de pașii re
pezi pe care cei peste 400 de 
elevi ai școlii îi fac pe drumul 
însușirii temeinice a meseriei.

în prezent, uzina trăiește emo
țiile apropiatei intrări în func
țiune. Școala va da și ea prima 
promoție de metalurgiști în me
tale neferoase.

Secțiile uzinei — 
săli de clasă

în acest trimestru, practica 
ocupă locul principal în cadrul 
școlii. Elevii anului II învață în 
secțiile uzinei trei zile pe săptă- 
mînă, iar cei din anul III con
sacră acest ultim trimestru în 
întregime practicii în producție. 
Repartizați în diversele secții ale

DATĂ CU UZINA
uzinei, în echipe, pe lingă cei 
mai buni muncitori, deșii par
ticipă efectis’ la procesul de pro
ducție, luînd parte la lucrările 
de montaj, de întreținere, de 
constmcție etc. „Electricienii* 
— elevii anului II C — treizeci 
și nouă la număr, par de pe 
acum muncitori adevărați. Pose
dă cunoștințe temeinice, iar da

Ștafeta meseriei
torită practicii de pînă acum au 
dobîndit și priceperea de a exe
cuta numeroase lucrări în vii
toarea lor meserie. Dar pentru 
a o stăpîni pe deplin, mai au 
atâtea lucruri de învățat.

Conținutul bogat, variat al 
practicii le oferă din plin aceas
tă posibilitate. Pe baza unui plan 
riguros respectat, elevii execută 
o gamă largă de lucrări care cu
prind toate operațiile. în trimes
trele I și II, elevii anului II C au 
lucrat la centrala termoelectrică ; 
acum au fost repartizați la lu

crările de montaj (instalațiile 
electrice de la Electroliză, Stația 
de transformare și Stația de re
dresori a turnătoriei). Aceasta s-a 
făcut pentru a da elesilor posi
bilitatea să treacă de la simple 
observații de spectator, la .înde
plinirea unor sarcini de produc
ție potrivit priceperii lor. Un 
fapt care merită consemnat îl 

constituie și asigurarea în pers
pectivă cu lucrări din ce în ce 
mai complexe, corespunzător 
programei analitice a întregii pe
rioade de instruire practică. Ast
fel, se știe de pe acum că ele
vii anului II C, de pildă, vor 
participa în acest trimestru la 
montarea corpurilor etanșe pe 
canalurile dintre cuve, a apara
telor de măsură și control, la in
stalațiile electrice ale podurilor 
rulante și la tablourile generale 
de alimentare.

Dacă, așa cum apreciază ca
drele de conducere ale uzinei 
care urmăresc îndeaproape creș
terea viitorilor muncitori, pregă
tirea elevilor se realizează în 
bune condiții, aceasta se dato
rează într-o foarte mare măsură 
îndrumării atente, pline de răs
pundere a practicii de către 
muncitorii și maiștrii caro se

pe miini
ocupă de ucenici. Amintind doar 
cîteva nume, ca cele ale tova
rășilor Petre Virgil, secretar al 
organizației de partid de la lotul 
I (întreprinderea de instalații 
București) și Gheorghe Nicolae, 
maiștri, Maldea Nicolae, secre
tar al organizației U.T.M. a șan
tierului I.I.B., Bucur Ciobanu și 
Sorescu Constantin, șefi de echi
pă, menționînd că cei mai mulți 
dintre muncitorii care au în grijă 
elevi ai școlii profesionale dove
desc reale calități de profesori.

Excepția 
de la „Electroliză"
Metalurgiștii — iată profesia 

de bază specifică viitoarei uzine. 
Este vorba de metalurgiști pen
tru metale neferoase, o meserie 
nouă în care școala din Slatina 
va da prima promoție în acest

bune
an, odată cu elaborarea primelor 
tone de aluminiu. Pregătirea 
muncitorilor pentru această me
serie nouă, în care experiența 
o vor dobîndi de aici înainte, 
necesită o preocupare susținută, 
o atenție deosebită. Din păcate, 
tocmai în ceea ce privește prac
tica elevilor la această mese
rie, la uzina de aluminiu se ma
nifestă unele deficiențe. Este 
adevărat, pînă la intrarea în 
funcțiune a uzinei, pînă la prima 
șarjă de aluminiu practica nu 
poate oferi acestor elevi integra

rea efectivă în procesul de pro
ducție, cunoașterea procesului 
tehnologic. Dar nu despre asta 
este vorba. Viitorii metalurgiști 
pot să învețe multe, foarte mul
te lucruri chiar și în stadiul 
actual de construcție a uzinei. 
Practica în acest stadiu le oferă 
posibilitatea să cunoască utila
jele, să le studieze amănunțit, 
prilej pe care nu-1 vor mai avea 
atât de cutând și în împrejurări 
atât de favorabile.

Ce se întâmplă însă ? în acest 
trimestru, care oferă condiții mai 
prielnice decît pînă acum, o par
te însemnată din timpul pe care 
elevif anilor III A și II A — 
metalurgiști — îl petrec în uzi
nă nu este folosit cu maximum 
de eficacitate în interesul bunei 
lor instruiri.

Elevii sînt folosiți la tot felul 
de lucrări puțin legate de spe
cialitatea în care se pregătesc. 
Astfel, o grupă de' 20 de elevi 
din anul ÎII A timp de 11 zile

NICOLAE ARSENIE 
ION TRONAC

(Continuare in pag. a 11-a)



ÎN PREAJMA CELEI DE
A VICTORIEI ASUPRA

■
mwmn

a 9 Mai 1965 se vor implfai 20 de ■ 
după un război greu, dus cu mari jertfe 
materiale, a fost repurtată victoria at 
fasciste. Contribuția hotăritoare la t 
antihitleriste a adus-o Uniunea Sarieti 
armate au zdrobit principalele ierte 

Odată cu începerea insurecției 
de Ia 23 August 1944, organizată și coadt 
romînă a întors armele împotriva Germanii 
unile hotărîte și unite ale formațiunilor de 
matei au fost lichidate în numai 8 zile tonte 
riște din partea centrală, de sud-est ți sud-vest 
zeci de mii de prizonieri.

Partidul Comunist Romîn — însuflețitorul 
nostru împotriva fascismului — a dus o intensa 
rîndul militarilor, a mobilizat masele la sasfta 
menii muncii din patria noastră, răyzind d 
au sprijinit frontul prin toate mijloacele, de b

iva Gprm»iei

GERMANIEI HITLERISTE

InformațiiA 20 A ANIVERSARI

S BRAD

■--ii pe

LUPTA DE CLASĂ44

duminica trecută 
activități cultural- 

în cinstea zilei de 
Ziua tineretului din

- -. laboratoarele Institutului politehnic din 
Cluj

Tineretului din

EROISMUL VIMEORIL OR DE
...înawiiam anevoios prin 

ploaie. Era atît de întuneric că 
nu-ți vedeai nici mîinile. Dar in 
clipele acelea nu la asta mă gin- 
deam. Nu simțeam că sînt ud 
pînă la piele, că fața mi-e zgiri- 
ată, că mîinile îmi sînt însingu
rate. în acele clipe mă preocupa 
un singur lucru : lansarea rachete: 
roșii cu trei steluțe în momentul 
cel mai prielnic nouă, în luptă. 
Așa stabilisem, ca la acest sem
nal, să înceapă atacul compa
niei 1 din batalionul 8, grupa 5, 
Brigada 2 vînători de munte, 
împotriva trupelor hitleriste care 
se aflau în comuna Gilău, să o- 
cupăm șoseaua Cluj-Oradea. ca
lea ferată și să împiedicăm 
retragerea în voie a trupelor ina
mice. Ca prim obiectiv pentru 
această acțiune era ocuparea po
dului de pe Someș, care despăr
țea comuna în două și formarea 
unui cap de pod, prin alungarea 
fasciștilor din Gilău.

La ora 24, în ziua de 8 octom
brie, dinspre masivul Munte e 
Mare, mai precis, din Valea Ier: 
compania 1 vînători de munte se 
îndrepta spre Gilău. Se știa că 
numai printr-un atac de noaptt 
dat prin surprindere, puteam să 
alungăm trupele hitleriste și hor- 
tiste care se retrăgeau dinspre 
Aiud și care urmăreau să men
țină controlul căilor de co
municație între Oradea și C : 
înaintam, dar la fiecare pas 
ne pîndea primejdia. Puteam găsi 
cîmpul minat, sau să ne trezim 
cu un contraatac din partea ina
micului.

La aproximativ 300 de metri 
de comună, am fost întîmpinaț; 
de inamic cu o ploaie de pro
iectile de branduri și foc de au
tomate. Soldații romîni s-au des
fășurat pentru luptă. Brandurile 
noastre au început să bată, spri
jinind apropierea de Gilău. Ast
fel am ajuns pînă la 150 metri 
de liziera satului. Se aștepta cu 
emoție momentul hotărîtor—

Am apăsat pe trăgaciul pisto
lului de semnalizare. In văzduh 
s-a înălțat racheta cu trei ste
luțe roșii. Un strigăt prelun-t 
ele ura, a străbătut întunericul, 
în cîteva clipe sute de grenade 
chisel, care aveau siguranța scoa
să înainte de semnal, au explo
dat în pozițiile dușmane. Și în 
lumina acestora, a continuat

Marți ptecat
spre Pekin o driegațâe a R. P. 
Roenine condusă 6e Gheor^se 
Cioară, secretarul Cocusaet 
guvemamentaJe de eolabceare 
eeooomjcă și tehr.ico-știirțZ’.- 
că, care va participa la rea 
de-a 10-a sesiune a Comisie 
mixte romino-chineze de co
laborare tehnico-științifică.

*
Marți a plecat la Viena aca

demicianul Tudor 
președintele de onoare 
Uniunii scriitorilor din R. 
Romină care va participa 
festivitățile prilejuite de în- 
minarea premiului Gottfried 
von Herder, pentru literatură 
pe anul 1965. ce i s-a conferit 
de către 
Viena.

In localitățile Brad, Gura Bar
za, Ribița din raionul Brad, s-au 
organizat in 
interesante 
sportive 
2 Mai,
R. P. R. Au participat peste 
I 800 de tineri mineri, elevi, ță
rani cooperatori. Formațiile ar
tistice de amatori au susținut cu 
această ocazie bogate programe 
de cintece și reecitări închinate 
patriei șt partidului, au prezen
tat piese de teatru, dansuri popu
lare etc. Pe terenurile de sport 
au avut loc întreceri sportive pri
lejuite de etapa pe localități a 
crosului „Să întîmpinăm 1 Mai", 
la care au participat aproape 200 
de concurenți. Tot acum a avut 
loc deschiderea festivă a Sparta- 
chiadei de vară a tineretului.

In vederea desfășurării pro
gramului artistic ți sportiv din 
ziua de 2 Mar, tinerii din orașul 
Brad și din alte localități ale ra
ionului au participat, prm acți
uni de muncă patriotică, la pre
gătirea terenurilor sportive ji la 
amenajarea estradelor în curtea 
Școlii medii „Avram Iancu~ ți 
în alte locuri pe care vor evolua 
echipele artistice. Se afli de ase
menea în pregătite platoul de sub 
dealul Lia, din Brad, unde ca 
avea loc serbarea câmpenească 
din ziua de 2 Mai.

VLAD IONEL 
secretar al Comitetului raional 

U.T.M. Brad
Universitatea din

(Agerpres)
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SPORT
Tînărul jucător romîn llie Nă- 

stase a învins cu 6—1 ; 6—2; 
7—5 pe sovieticul lanis lușka în 
semifinalele turneului internațio
nal de tenis de la Soci. In finală, 
reprezentantul nostru se va în
tâlni cu Viaceslav Egorov, unul 
din cei mai buni jucători din 
Moscova. La simplu femei finala 
se va disputa între Alena Pal- 
meova (R.S.C.) și Maria Kull 
(U.R.S.S.). Prima a eliminat-o 
cu 4_6 ; 6—2; 6—3 pe Larissa 
Preobrajenskaia, Lar Maria Kti.l a 
cîștigat cu 6—0; 5—7; 6—2 Ia 
Roza lslanova.

Marți a
Sidi Mohammed Ould Abder- 
rahman. ministrul Economiei 
Rurale și Cooperației al Re- 
publicii Islamice Mauritania, 
însoțit de colaboratori.
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1230; 15; 18; 2030). TITANIC 
VALS rulează la Union forele 
tî 10.15: 2030). PARISUL VESEL 
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14.15: 1*30; 18.45; 21). 
MOUCHE — cnemascop 
zi la Cwiaati (orele 10; 
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SPĂRGĂTORUL — cinemascop — 
rulează la Dacia (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,45; 20). ANIMALE
LE rulează la Buzești (orele 14,15; 
16.30; 18,45; 21). O STEA CADE 
DIN CER — cinemascop — rulea
ză la Crîngași (orele 16 ; 18,15 ;
20.30) . SĂRUTUL rulează la Cos
mos (orele 16; 18; 20). UCIGAȘII 
DE FEMEI rulează la Bucegi (ore
le 10; - * *
(orele
20.30) ,
20.30) .

Timpul frumos de duminică 
a permis ca un număr mare de 
tinerii din Reșița să iasă la mun
că patriotică. Astfel, 150 de ti
neri de la U.C.M.M.R. au făcut 
curățenie pe șantier și au ame
najat în fața căminelor alei și 
rondouri cu flori. La Anina, mun
ca patriotică a avut mai multe o- 
biective, reușindu-se să se adune 
de către cei 250 de participant 
20 tone fier vechi.

De remarcat că la Reșița, în 
săptămîna care a trecut, au fost 
organizate zilnic acțiuni de mun
că patriotică. Printre cei care au 
obținut rezultate bune se numără 
tinerii de la U.C.M.M.R care 
au lucrat pentru întreținerea și 
îmbunătățirea a 4 parcuri și au 
colectat 740 tone fier vechi, tine
rii de la Combinatul siderurgic 
Reșița care au colectat 760 tone 
fier vechi. Tot în săptămîna care 
a trecut, tinerii din organizațiile 
din orașul Reșița au amenajat un 
teren pe care în zilele de 1 și 2 
Mai se vor desfășura frumoase 
serbări câmpenești.

ILIE BRINDESCU

IN
UNITĂȚILE
MILITARE

• Fotbaliștii 
maghiari, care se 
pregătesc pentru 
meciul din preli
minariile cam
pionatului mon
dial de fotbal cu 
reprezentativa 
R. D. Germane

(23 mai), vor întîlni într-un joo 
amical la 5 mai la Londra selec
ționata Angliei.

In vederea acestei partide an
trenorul federal L. Baroti a al
cătuit următorul lot din care va 
forma echipa : Geler-Matrai, Ju- 
hasz, Meszei, Sarosi-Nogradi, 
Sipoș, I. Nagy-Gorocs, Bene, 
Albert, Varga, Fenivessy, Antal.

Foto : AGERPRES

Intre 22—26 aprilie a.o, a 
avat Ioc Ia Burarești ședința 
Comisiei Permanente cLA-D-R. 
pentru industria de petrol și 
gaze.

La lucrările ședinței au par
ticipat delegații Republicii 
Populare Bulgaria, Republicii 
Socialiste Cehoslovace. Repu
blicii Democrate Germane. Re
publicii Populare Polone, Re
publicii Populare Romine. Re
publicii Populare Ungare și 
UJESJS.

La ședință au participat în 
calitate de observatori repre
zentanți din partea Republicii 
Populare Chineze. Republicii 
Populare Democrate Coreene. 
Republicii Cuba și Republicii 
Democrate Vietnam.

S-a ascultat informarea pre
ședintelui
Comisiei permanente pentru 
industria 
care decurg din hotăririle se-

siunii a XlX-a
a ședinței a XVI-a a Comite
tului Executiv al Consiliului.

La ședință s-au aprobat ra
portul Comisiei privind lucră
rile efectuate în anul 1964 și 
activitatea ei viitoare precum 
și planul precizat de lucru pe 
anul 1965 și trimestrul I al 
anului 1966.

Ședința Comisiei s-a desfă
șurat într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă.

★
Delegațiile țărilor membre 

ale C.A.E.R., participante la 
ședința a XlX-a a Comisiei 
Permanente C.A.E.R. pentru 
industria de petrol și gaze, au 
depus o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism, în 
memoria regretatului condu
cător al poporului romîn — 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

i URMĂRI DIN PAQ. I
• La Ploiești se desfășoară 

astăzi o întîlnire internațională 
de fotbal. Formația locală Pe
trolul întîlnește reprezentativa 
secundă a R. P. Bulgaria, care 
se află în pregătire pentru un 
meci cu echipa secundă a Tur
ciei, programat la Istanbul la 
9 mai.

• După 6 
runde, în turneul 
internațional de 
șah de la .Bog- 
nor Regjs în 
fruntea clasa
mentului se află 
trei concurenți ț

O’Kelly (Belgia), Karaklajici (Iu
goslavia) și Dopey (Anglia) fie
care cu eîte S puncte, în runda 
a 6-a, O’Kelly # remizat cu Ka- 
raklaiici, Hartson cu Wade, iar 
Doney a cîștigat la Bouaziz.

• în sala Tractorul din Brașov 
încșp astăzi întrecerile turneului 
final al campionatului republican 
feminin de baschet la care parti
cipă cele mal bune șase echipe 
din țară. Este vorba de formațiile 
Rapid București. Știința Bucu
rești, Voința București, Mureșul 
Tg. Mureș, Voința Brașov și Con
structorul București. Reamintim

j Odată cu uzina

I
I
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de la începutul acestui trimestru 
a fost repartizată în podul teh
nologic al halei de electroliză- 
sud pentru... curățenie. într-ade- 
văr, în acest interval elevii *u 
primit din pai tea a doi munci
tori (nu maiștri sau ingineri) ex
plicații care au durat 30 — 30 
de minute. Cam puțin totuși 
pentru cele 88 de ore de prac
tică 1 Și în cazul celorlalte grupe 
se întîlnesc astfel de situații. 
Dacă nu este de făcut curățenie 
se găsesc alte treburi : transpor
tul tuburilor de oxigen, al cără
mizilor refractare, sortarea di
verselor materiale etc. Este supă
rător faptul că solicitările elevi
lor de a li se explica unele lu
cruri despre care învățaseră la 
școală, dar pe care voiau să le 
cunoască și concret, în uzină, au 
fost primite uneori cu indife
rență, întrebările lor rămîntnd 
deocamdată fără răspuns.

Sesizat de secretarul comite- 
al Grupului de 

șantiere, șeful secției „Electroli
ză" tovarășul inginer Vana Du
mitru, a motivat această situație, 
explicînd-o ca „o scăpare din 
vedere". Simpla recunoaștere >

.Veteranii" 
atelierului mecanic 
dau un exemplu...
P« șantierul viitoarei uzine de 

aluminiu lucrează mulți tineri. 
Cei mai mulți dintre ei se ocupă 
cu gr. â, cu dragoste de elevii 
practicanți. de viitorii lor tova
răși de muncă. Organizațiile 
U.T.M. și-au înscris în preocupă
rile lor sarcina de a ajuta pe ele
vi veniți la practică să-și însușeas
că cunoștințe bogate, să-și forme
ze deprinderi practice, o compor
tare frumoasă, o ținută demnă 
de înaltul titlu de muncitor la 
care aspiră. Sînt însă unele or
ganizații U.T.M. ca cele de la 
..Electroliză" care nu se pot mîn- 
dri cu prea multe rezultate în 
activitatea cu elevii practicanți.

Comitetului U.T.M. al Grupu-

lui de șantiere îi stă la îndemînă 
un mijloc concret de îndrumare 
a acestor organizații — extinde
rea experienței valoroase a orga
nizației U.T.M. de la atelierul 
mecanic central. Iată, prezentată 
pe scurt, experiența acestei or
ganizații. Chiar înainte de veni
rea ucenicilor la practică, ute- 
miștii din secție au început să 
facă pregătiri. Au discutat despre 
sarcinile ce le revin în îndruma
rea ucenicilor, despre acțiunile 
pe care le pot iniția pentru a-i 
antrena la viața și preocupările 
secției, pentru a-i ajuta să-și în
sușească temeinic meseria. Prac
tica ucenicilor a constituit chiar 
obiectul unor aprinse discuții în 
adunarea generală U.T.M. din 
luna aprilie. Cu acest prilej, pe 
baza propunerilor tinerilor mun
citori s-a conturat și un plan de 
acțiuni concrete, care, după a- 
ceea, în urma cunoașterii preo
cupărilor elevilor s-a îmbogățit și 
a început să fie realizat. Unul 
din cele mai importante aspecte 
dezbătute de utemiștii secției ai 
cărei „veterani" au în jurul a 20 
de ani a fost acela al exemplului 
personal de seriozitate și disci
plină, de pasiune și dăruire pen
tru muncă, pentru meserie, pe 
care trebuie să-1 dea tinerii mun
citori elevilor. Programul bogat 
|i interesant de activități pe care

și l-au propus împreună, tinerii 
muncitori cu elevii, a și început să 
se realizeze. Așa, de pildă, a în
ceput pregătirea unui concurs 
„Cel mai bun lăcătuș", a unui 
program cultural-artistic și se 
fac antrenamente pentru meciu
rile de handbal și volei. Vor con
tinua, de asemenea, acțiunile de 
muncă patriotică (1 000 kg de 
șpan au și fost strînse) pentru în
frumusețarea atelierului și a îm
prejurimilor, precum și viziona
rea în comun a unor spectacole.

Cîteva întrebări 
necesare

• Anul III B — 2 — lăcătuși 
mecanici montatori, numără 42 
de elevi. Ei au fost repartizați 
în practică, la diverse întreprin
deri după cum urmează : la Uzi
nele mecanice Moreni — 4 elevi; 
la Uzina de aluminiu Slatina — 
5; la schela Ciurăști 
Trustul de extracție Tîrgoyiște
— 7; la Combinatul de hîrtie și 
celuloză Dej — 5; la Uzinele de 
îngrășăminte Valea Călugărească
— 5; Ia schela Bascpv — 3; la 
Rm. Vîlcea — 2; la transporturi 
auto-utilaj Ploiești — 1; la trus
tul de foraj Moreni — 1; la 
Uzinele chimice Florești — Cîm- 
pina — 1, Deci, 42 de elevi în 10 
localități, în 11 întreprinderi 1 Ce 
metodă poate folosi școala, care 
nu are totuși numai acești elevi, 
pentru a urmări și îndruma altfel . 
decît prin adrese și practica 
elevilor din această clasă ?

- 8; la

• In primul an de școală ele- 
vii anului III E se pregăteau sâ 
devină tîmplari de mobilă. în anul 
al doilea le-a fost schimbat profi
lul, pregătindu-se, potrivit cerin
țelor ministerului, ca tîmplari- 
construcții. In acest scop au făcut 
în anul II practică pe șantierul 
uzinei de aluminiu. Acum, ei 
fac din nou practică la mobilă, 
la întreprinderea „Oltul"; deși 
peste două luni, la absolvire, vor 
trebui să dea examen de con
structori. „O mică" contradicție 
deci... De ce ?

• Pînă în luna 
Școala profesională petrol-chi- 
mie Slatina avea 
adjunct. Prin plecarea celui 
care îndeplinea această funcție, 
directorul adjunct figurează doar 
în schemă. Numai că schema nu 
umblă, nu vorbește, nu rezolvă 
probleme pe care le ridică pro
cesul insțructiv-educativ și nu 
poate ține locul unei persoane 
competente. Din nou, de ce ?

decembrie,

un director

Angajamentul

îndeplinit!
lor și maiștrilor cu noua teh
nologie. Specializarea sudori
lor pentru a învăța cum să 
încarce conurile după noua 
metodă. Adaptarea din mers 
a cursurilor de ridicare a ca
lificării pentru ca strungarii

să învețe cum să prelucreze 
noul oțel Intr-un cuvînt — 
toată lumea trebuia să învețe. 
Inginerul Ene a ținut lecții, a 
condus demonstrații practice, 
a ținut conferințe tehnice. A 
făcut totul pînă cînd s-a in
trat „în normal". O lună de 
zile. In acest timp, tinerii Con
stantin 
Nicolae 
învățat 
un oțel ____
nichel. în acest timp, strun
garii Radu Dumitru, Gh. Ma- 
nolache. Petre Constantin au 
învățat să prelucreze noul oțel 
pe care „cuțitul nu prindea", 
iar acum „taie ca-n pîine".

Ar trebui să arătăm și fap
tul că întreaga secție este o 
școală de însușire a tehnicii 
noi. Exact același drum l-au 
parcurs pentru însușirea unei 
alte tehnologii noi, alți tineri 
— de data aceasta sub îndru
marea inginerului Gh. Dabija. 
Exact același drum l-au par
curs, sub forma unui concurs 
„Cine știe meserie, cîștigă" — 
peste 100 de tineri din secție 
(Tema: Căile de îmbunătățire 
a calității sapelor). Exact a- 
celași drum îl parcurg încă 
168 de tineri din secție care, 
în fiecare după-amiază, își în
sușesc, în sălile școlilor medii, 
fizica și chimia, algebra și tri- 
gonometria. Mașinile cu co
mandă program cer aseme
nea cunoștințe. Parametrii 
exigenței cresc an de an în 
marea uzînă.

Barbu, Ion Ghimică, 
Petrescu — sudori, au 
să încarce cu sudură 

special aliat crom-

*
Din unitățile militare ne sosesc 

vești care consemnează noi și în
semnate succese obținute de tine
rii ostași în cinstea Zilei tineretu
lui din R. P. Romînă.

...Ostașii dintr-o unitate de 
tancuri s-au întors veseli din po
ligon, 
tragere pe 
mamentul 
du-și și de 
militară, 
sine. Printre cei ce s-au evidențiat 
în mod deosebit se numără capo
ralul Cornel Cristescu, fruntașii 
Mihai Cenușă, Dumitru Dumitru, 
soldații Ion Bălan. Constantin llie 
și multi alții.

Iată șl vești de Ia artileriști. In 
aceste zile, în baterii domnește o 
atmosferă însuflețită. Comandanții 
de subunități au înaintat rapoarte 
prin care cer ca subordonații lor 
să fie examinați în vederea acor
dării titlului și a insignei de „Mi
litar de frunte".

— N-am să uit niciodată, ne spu
ne soldatul Ion Briceag, ziua cînd 
s-a dat citire ordinului pe unitate 
cu militarii cărora li s-a acordat 
titlul de frunte. Cînd mi-am auzit 
numele m-am gîndit la comandan
tul meu, la comuniștii care mi-au 
lost exemplu în orice împrejurare. 
Am fost felicitat și am răspuns 
scurt: „Servesc Republica Popu
lară Romînă I"

La Școala militară superioară de 
ofițeri de marină pregătirile pen
tru întîmpinarea Zilei tineretului 
din R. P. Romînă au început mai 
de mult, 
tice este 
punct.

Dar nu 
are de lucru în aceste zile. Tinerii 
militari participă 
înfrumusețare a 
muncește de zor 
rondurilor de flori 
baza sportivă a căpătat o nouă în
fățișare, se sădesc pomi fructiferi 
— toate acestea însumînd aproape 
2 000 de ore de muncă patriotică. 
Alții fac antrenamente în vederea 
participării la Spartachiada mili
tară de vară. Pretendenta la pri
mele locuri s-au manifestat încă 
din aceste zile cu prilejul desfășu
rării crosului „Să întîmpinăm 
t Mai" și a altor activități sportive 
inițiate de organizațiile U.T.M. 
Și la Școala militară tehnică de 
aviație „Traian Vuia" se desfă
șoară multiple activități închinate 
Zilei tineretului din R. P. Romînă

Printre acestea se remarcă par
ticiparea masivă a tinerilor elevi 
la întrecerile sportive. Cu deosebi
tă însuflețire s-au desfășurat pro
bele de atletism și cele aplicativ- 
militare. Marea majoritate a par- 
ticipantilor s-au prezentat bine pre
gătiți, dornici să cucerească 
„Cupa Tineretului" — oferită cu 
prilejul acestui eveniment. Printre 
cei care se pot mîndri cu rezul
tatele obținute 
Valentin Georgescu, 
Tănase, 
Pascu.
Maior

Au executat o ședință de 
timp de noapte cu ar
de pe tanc, dovedin- 

această dată măiestria 
precizia, stăpînirea de

Programul brigăzii artis- 
acum pe deplin pus la

numai brigada artistic®

Ia acțiunile de 
cazărmii. Se 
la amenajarea 

și părculețelor,

se numără elevii 
Constantin 

Ioan Circei șl Nicolae

SUHARU GHEORGHE



LUCRĂRILE AGRICOLE:

Și repede și bine !
n ultimele zile au căzut mai 
puține ploi. Ritmul însămin- 
țării porumbului în regiunile 
din sudul țării s-a intensifi
cat, a crescut viteza de lucru 
la semănatul florii-soarelui.

sfeclei de zahăr și cartofului. Se lucrea
ză din zori și pînă în seară pe terenurile 
viitoarelor podgorii sau în viile pe rod. 
Obiectivul numărul 1 pentru lucrătorii 
din agricultură rămîne în continuare 
însămînțarea porumbuIuL Organizind 
mai bine munca la fiecare brigadă de 
tractoare, folosind fiecare clipă bună de 
lucru pe terenurile zvîntate, mecaniza
torii și țăranii cooperatori din regiunea 
București au efectuat această lucrare pe

circa 80 la sută din suprafața prevăzută. 
Suprafețe mari au fost însămințate în 
regiunile Dobrogea și Ploiești. In regiu
nile Banat, Crișana. Argeș. Oltenia și 
altele suprafețele însămințate sint încă 
mici. Timpul fiind înaintat este necesar 
ca în toate unitățile agricole să se urmă
rească in permanență starea terenulni 
pentru a se identifica parcelele zvin- 
tate. iar munca să fie astfel organizată 
incit fiecare zi. fiecare oră bună de lucru 
să fie folosită din plin. Prezentăm in a- 
ceastă pagină unele constatări făcute în 
mai multe unități agricole din regiunile 
Argeș, Oltenia. Mureș-Autonomă Ma
ghiară și Suceava.

In fiecare oră prielnică, mașinile agricole lucrecrf cu Ir."reogo capacitate pe ogoarele raionului Lehiiu Foto : N. STELORIAN1

• RĂMÎNERILE 
IN URMĂ TREBUIE

• Nu de la fereastră
u

RECUPERATE
Intr-o convorbire avută cu to

varășul Mircea Fette, vicepre
ședinte dl consiliului agricol raio
nal Săveni, ni s-a spus:

— In această perioadă toată 
atenția noastră este îndreptată 
spre terminarea în timp cit mai 
scurt a lucrărilor agricole de pri
măvară. Specialiștii de la con
siliul agricol raional, inginerii a- 
gronomi, brigadierii de cîmp, 
mecanizatorii, au cercetat solă cu 
solă și unde s-a putut lucra, s-a 
lucrat. Astfel, s-a reușit pînă a- 
cum să se execute arături pe o 
suprafață de 6 400 hectare din 
cele 10 400, care mai rămăse
seră din toamnă. S-au insămînțat 
totodată peste 10000 hectare cu 
diverse culturi. Unele cooperati
ve agricole, printre care Ripi- 
ccni, Movila Rupăt, Manoleasa, 
Borzești folosind orele bune de 
lucru și atelajele proprietate 
obștească, acolo unde nu pot in
tra tractoarele, au terminat de 
insămînțat culturile din prima e- 
pocă. Acum pregătesc temeinic 
semănatul porumbului pentru 
care patul germinativ e gata pe 
8 000 de hectare. Sămînța cali
brată și sortată se află depozi
tată la sediul brigăzilor. Cele 
553 tractoare, 300 semănători 
2 SPC 2 și 32 SPC 6 sint regla
te, bine puse la punct. Față de 
situația creată am întocmit un 
nou grafic, pe baza căruia ur
mărim să sporim cu mult viteza 
zilnică de 2 400 de hectare plani
ficată inițial.

Despre activitatea mecanizato- 
^rilor ne-a vorbit tovarășul Dumi
tru Bucovanu, directorul S.M.T. 
Dîngeni:

— Stațiunea noastră deservește 
un însemnat număr de coopera
tive agricole. Cele 12 brigăzi de 
tractoare sint gata de lucru in 
orice clipă. Din cauza ploilor, 
tractoarele nu pot lucra cu în
treaga lor capacitate. Se cerce
tează zilnic, parcelă cu parcelă, și 
se intră imediat la semănat. Me

canizatorii mențin mașinile în 
stare de permanentă funcționare, 
le pregătesc pînă la ultima piu
liță. La fiecare brigadă există 
rezerve de piese și combustibil 
pentru ca în zilele pline să se 
lucreze continuu, cu toată capa
citatea mașinilor.

Am mers apoi în cîteva uni
tăți. La cooperativa agricolă 
Săveni. datorită folosirii orelor 
bune de lucru, a repartizării judi
cioase a celor 20 de tractoare și 
67 de atelaje, s-a terminat însă
mînțarea culturilor din prima e- 
pocă și s-au grăpat 540 de hec
tare din cele 667 hectare destina
te porumbului. Imediat ce tem
peratura va permite se va trece 
cu toate forțele la însămînțarea 
acestei principale culturi.

în unele unități însă, sint se
rioase rămîneri în urmă. De e- 
xemplti, la Avrămeni, Vlăsincșli. 
Vomiceni, Dobîrceni mai sint 
încă nearate cite 250—500 de 
hectare. Cauza constă în faptul 
că nu se cercetează permanent 
tarlalele pentru ca tractoarele să 
intre pe fiecare petec de teren 
zvîntat. Apoi, nu sint folosite ate
lajele și agregatele proprietate 
obștească, așa cum se procedează 
în multe părți ale raionului, la 
unele lucrări pe terenurile pe 
care nu pot intra tractoarele, din 
cauza umidității excesive. Este 
necesar ca experiența unităților 
fruntașe să fie preluată și aplica
tă imediat în practică. Acum 
timpul permite ca în raion să se 
treacă cu toate forțele la însă- 
mînțatul porumbului pe cele 
22 600 de hectare. Folosirea fie
cărei ore bune de lucru, organi
zarea schimbului doi pe cit mai 
multe tractoare, aprovizionarea 
permanentă a semănătorilor cu 
sămînță — iată cîteva măsuri ce 
se impun pentru ca să fie recu
perate multe din întîrzierile pri
cinuite de timpul nefavorabil.

A. CĂRUNȚI’

se cercetează citnpul

Raidul brigăzii noastre
in

de 
Și

pe terenul mai 
pe celelalte trei

Caracal

nginerul agronom Ion Curtu de la cooperativa a- 
gricolă de producție Vadu Săpat, regiunea Plo
iești, este cunoscut ca un tînăr destoinic. Acum, in 
campania agricolă, este prezent pe cîmp din zori 
pînă seara tîrziu. Nimic nu se tace fără știrea lui. 
Pe cit este de apropiat de oameni, pe atit este de 
exigent față de activitatea și calitatea lucrărilor pe 
care aceștia le execută. La semănatul porumbului,

ăe exemplu, inginerul a făcut zilnic sondaje, a controlat tarla 
Vu tarla.

Da, mecanizatorii din brigada Iul Ioniță Dumitru de la S.M.T. 
Inotești au respectat întocmai toate coordonatele calității, pe 
toate cele 300 de hectare semănate cu porumb. Drept pentru 
care inginerul le-a acordat calificativul superlativ: „foarte 
bine 1"

Foto : I. CU CU

rerr.ea in raionul Caracal continuă să fie schim
bătoare ; totuși, intervalele dintre ploi sint acum 
mai mari, pămîntul are timp să se zvinte și se 
poate lucra mai bine. •

La Gostavăț. in noaptea de 22 spre 23 aprilie 
a mai căzut o bură de ploaie. In zori, inginerul 
Cornel Cîrjoi a plecat, ca de obicei, împreună

cu brigadierii și șefii de echipe la cîmp. Au sondat aici, au 
strins pămîntul in pumni dincolo ; era încă multă umiditate. 
Pe la prinz au făcut o încercare, trăgind o brazdă cu dis- 
cui torul.

— Merge ! Nu se încarcă cu pămînt.
$i imediat, pe solele brigăzilor I și a II-a au început lucrul 

cinci discuitoare și un cultivator pentru pregătirea patului 
germinativ.

Au mai încercat apoi o dată 
și pe altă solă, mai ridicată. Pe 
la ora prinzului s-a început 
semănatul cu patru mașini 2 
S.P.C. 2 și cu una S.P.C. 6. A 
doua zi, vremea s-a îmbunătă
țit ; lucrul a continuat cu toa
tă capacitatea mașinilor. Pînă 
vor fi însămîntate cele 300 de hectare 
ridicat, s-ar putea să se zvînte terenul 
sute de hectare din sistemul de irigație.

Este evidentă preocuparea țăranilor cooperatori din această 
comună și a mecanizatorilor care-i deservesc pentru folosi
rea fiecărei zile prielnice lucrului în cîmp. Mult mai con
vingătoare este însă experiența pe care am întîlnit-o la coo
perativa agricolă din comuna Băbiciu și am apreciat ca mult 
mai efeciente măsurile care s-au luat aici pentru urgentarea 
ritmului lucrărilor. Spre exemplificare, am luat o zi de lucru, 
cu toate că n-a fost o zi plină. Noaptea plouase ; dimineața 
mai căzuse o bură bună. Se părea că previziunile și măsu
rile luate pentru începerea însămînțărilor vor fi date peste 
cap. „Dacă privești prin fereastră la noroiul de pe drum — 
spuneau oamenii — atunci nici peste cinci zile nu ieși la se
mănat. Numai cîmpul poate să-ți indice ce trebuie să faci“. 
Așa că, nici nu se luminase bine de ziuă, cînd președintele, 
inginerul, brigadierii, șefii de echipă și mecanizatorii erau 
pe cimp, fiecare la locul stabilit de cu seară, cu merinde în 
pachet, și echipat pentru ploaie. Era limpede pentru toată 
lumea precizarea făcută : „Chiar dacă pierdem nouă ore în- 
tr-o zi. așteptăm la capul locului și constatăm că putem 
lucra doar o oră, cîștigăm foarte mult; prețul unui minut 
a crescut acum enorm". Și au așteptat nu nouă ore, ci numai 
șapte, pentru că în jurul orei 11 s-a constatat că se poate 
începe însămînțatul. Dar pentru aceasta trebuie să ai patul 
germinativ pregătit și mai înainte de a începe lucrul cu 
discuitorul, trebuie împrăștiate îngrășămintele chimice — cîte 
200 kg de azotat de amoniu la hectar. Oamenii — vreo 120 
erau necesari — fuseseră anunțați. Aproximativ 50 dintre

aceștia erau tineri antrenați la acțiune de către organizația 
U.T.M.

Deci, se poate intra cu tractoarele pe brazdă Pentru ca 
timpul să fie cît mai bine folosit forța mecanică a fost îm
părțită astfel: la fiecare din cele șase brigăzi de cîmp au 
fost repartizate cite trei tractoare, un discuitor și două se
mănători 2 S.P.C. 2. A intrat la lucru și semănătoarea S.P.C. 6 
— singura existentă aici — pe care inginerul o va dirija în 
continuare spre acele brigăzi de cîmp care au reușit să pre
gătească pe suprafațe mai mari patul germinativ.

Și acum, iată rezultatele acestor măsuri. Dacă în trei zile 
anterioare (care au totalizat 15 ore de lucru), au fost însă- 
mînțate 168 de hectare, în ziua aceea, pînă s-a înnoptat a mai 
fost pusă sămînța pe alte 70de hectare. Pentru a asigura 
calitatea lucrărilor și a întări responsabilitatea celor care le 

execută s-au luat aici cîteva 
măsuri foarte bune. Ca însoți
tori de semănători au fost nu
miți șefii de echipă — fiecare 
pe terenul echipei lui. Apreci
ind ca bună această organizare 
a muncii, sugerăm tuturor ce
lorlalte cooperative agricole din

raion să o preia. Se va putea astfel imprima o viteză mult 
sporită, în condițiile asigurării unei calități corespunzătoare.

Am amintit într-un paragraf anterior despre necesitatea 
verificării practice, în condiții de lucru, a cunoștințelor me
canizatorilor cu privire la funcționarea semănătorii S.P.C. 6. 
La cooperativa agricolă din comuna Scărișoara, în ziua de 
23 aprilie, o astfel de mașină de mare productivitate a fost 
oprită pe brazdă pentru că nu funcționa normal; unele 
lanțuri erau prea strînse, la altele săriseră siguranțele și nu 
mai acționau discul distribuitor. Constatările au fost făcute 
întîmplător și nu de către mecanizatorul care o avea în pri
mire, nici de însoțitorul mașinii; a rezultat că ambii nu-și 
însușiseră o serie de deprinderi practice. Deoarece se pier
duse o siguranță de la unul din lanțuri (tractoristul o mon
tase greșit) a fost nevoie să se decupleze tractorul și meca
nizatorul să plece cu el la sediul brigăzii ca să aducă alta. 
Timp irosit, care valorează foarte mult în condițiile specifice 
actualei campanii agricole.

Pornind de la acest exemplu, mărunt în aparență, credem 
că este necesar ca în regiunile unde semănatul porumbului 
este abia la început, precum și în celelalte regiuni unde în 
unele zile nu se poate lucra din cauza precipitațiilor atmo
sferice, să se organizeze de urgență o reinstruire a tuturor 
mecanizatorilor care lucrează cu semănătorile S.P.C. 6 și a 
țăranilor cooperatori care însoțesc aceste mașini, insistîn- 
du-se îndeosebi asupra montării lanțurilor și a verificărilor 
care trebuie făcute la fiecare întoarcere la capetele solelor.

n. simionescu
V. BARAC

S'.-.Z If tineri -neemizctori 
două brigăzi. I-npreur.ă cu 

cocperstc’-.i din Crucea. raio
nul Hirșora, ei cu același țel: 
să muncească mem mei 
bine, să obțină producții cît 
mai mari pentru a justifica 
încă o dată, diploma de uni
tate fruntașă pe raion, acor
dată la sfîrșitul anului trecut 
cooperativei de către Consiliul 
Superior al Agriculturii. A- 
cestea sint motivele pentru 
care în fiecare seară mecani
zatorii se interesează la pon- 
tatorii alimentatori sau la șe
ful de brigadă:

— Cit a făcut brigada lui 
Chiru Nicolae ?

— Cît au făcut mecanizato
rii lui Marin Podarul

De fiecare dată însă, răs
punsurile la aceste întrebări 
nu aduceau deloc diferențe 
prea mari, între o brigadă și 
alta. Tocmai de aceea, în fie
care zi din primăvara aceasta, 
mecanizatorii lucrau și mai 
îndîrjit. Așa au fost însămin
țate culturile din epoca I în
tr-un timp record, așa s-a pre
gătit terenul pentru însămîn
țarea porumbului. Dar, de cu- 
rînd, s-a întîmplat un fapt 
neobișnuit. Se discuia ultima 
tarla din suprafața de 350 de 
hectare pe care a doua zi ur
ma să se însămînțeze porumb. 
Brigadierul de cîmp controla 
terenul, inginerul agronom 
Alexandru Mușat urmărea 
temperatura solului. Atunci, 
brigadierul Nicolae Cioclovan 
a descoperit că în sola în care 
urma să intre semănătorile, 
mai mult de 10 hectare de 
teren era discuit ca vai de 
lume. între brazde, fîșii late 
de un pas, păstrau bulgării 
mari neatinși. A alergat repe
de la Nicolae Chiru și într-o 
clipă au găsit vinovatul: tî- 
nărul Gheorghe Lupescu. .Se 
grăbise să termine mai repede 
și făcuse treabă de mîntuială. 
Brigadierul de cimp s-a supă
rat foc și a cerut să se refacă 
lucrarea. Șeful brigăzii de

tractoare, Nicolae Chiru, S-a 
supărat și mai rău pentru că 
era tn joc prestigiul brigăzii 
lui și pentru că în ziua aceea, 
rezultatele lor erau sub cele 
ale brigăzii a 7-a. Un om fă
cuse treaba de mîntuială, 
munca iui de aproape o zi se 
dusese în rint și isprava a- 
ceasta se răsfrinsese asupra 
tuturor celor 8 mecanizatori.

Seara, înainte ca schimbul 
II să înceapă lucrul, cînd toți 
mecanizatorii erau la sediul 
brigăzii, această abatere de la 
disciplină a fost aspru criti
cată de toți eomponenții bri
găzii. Un om și o mașină 
agricolă pe al căror aport se 
conta o zi întreagă, pierduseră 
timpul. Și acest fapt se întâm
plase tocmai acum în plină 
campanie cînd fiecare clipă 
bună de lucru este extrem de 
prețioasă. A fost o discuție 
scurtă, operativă, la obiect, cu 
efecte imediate. Cei din schim
bul II au plecat la treabă. Ei 
au acordat o mai mare aten
ție pregătirii patului germina
tiv la nivelul agrotehnic cerut. 
A doua zi primul cu tractorul 
în brazdă a fost Lupescu. Sea
ra a fost ultimul care a plecat 
din cimp. In ziua care a ur
mat, greșeala fusese reparată. 
Rezultatele brigăzii a 8-a sint 
la fel cu cele ale brigăzii a 
7-a așa că mecanizatorii au 
uitat întîmplarea aceasta. Dar 
Nicolae Chiru nu a uitat-o. Sau 
cel puțin așa i se pare lui 
Lupescu pentru că prea îl ve
dea urmărindu-l și controlin- 
du-l pas cu pas. Vine în capul 
locului, îi reglează marcato
rul de la semănătoarea de po
rumb. se uită de-a lungul tar
lalei la urmele lăsate de trac
tor, drepte ca sfoara întinsă, 
apoi te pomenești cu el pe 
la mijlocul tarlalei, scormo
nind pămîntul și măsurind 
distanța între boabe. Dar nu 
zice nimic. Ce poți zice, cînd 
tarlaua, arată ca o coală de 
hîrtie dintr-un caiet de citire?

G. MIHĂESCU

Imperative

■
 n raionul Drăgă- 

șani am întîlnit 
înscris pe agenda 
actualei campanii 
agricole, alături de 
pregătirile pentru 
însămînțarea po

rumbului. un alt obiectiv la 
ordinea zilei: lucrările din vi
ticultură. Necesită aceeași ur
gență altoitul, forțatul mate
rialului săditor, amenajarea 

biloanelor, sapa mare. Și tot 
acum se conturează viile noi.

Pe coasta însorită a Dealu
lui Viilor i-am găsit preocu
pați tocmai de aceste amena
jări pentru plantațiile viitoare 
pe tovarășii Florian Pomană, 
directorul G.A.S. Simburețti, 
Vasile Zinca, inginerul șef al 
gospodăriei și Raisa Caloianu, 
inginer de la I.S.P.O.T.A. 
București. Stabileau măsurile 
pentru începerea amenajării 
terenului în terase. Tot pe a- 
celași plan insă, se situau lu
crările curente din viile gos
podăriei. Continuă acum, ime
diat ce terenul se zvîntă, pe 
parcele cît de mici. sapa 
mare; comparativ cu aceeași 
perioadă din anul trecut, lu
crarea este mai avansată. Se 
fac zilnic sondaje în sol pentru 
a se constata gradul de umi
ditate. Temperatura este 
bună, dar pemfntul mustește

încă de apă; îndată ce acest 
exces se va infiltra sau se va 
evapora, va începe plantatul 
viței pe cele 13 hectare des
fundate din iarnă și comple
tările de goluri. Dar pînă a- 
tunci timpul este folosit pen
tru ceea ce se poate face în 
condițiile actuale; se fac ni
velări pentru noua plantație, 
se pichetează terenul, se per
fectează pregătirile pentru 
viitoarele lucrări de întreți
nere. Altoitul a fost terminat 
acum cîteva zile, iar 500 000 
de butași (o treime din total) 
au fost scoși la aclimatizare.

Am început cu gospodăria 
de stat pentru că este o uni
tate puternică, bine organiza
tă, care oferă un bun exem
plu cooperativelor agricole 
de producție cultivatoare de 
viță. De altfel, după cum vom 
vedea, acest exemplu este ur
mat în majoritatea unităților.

Cooperativele agricole din 
raionul Drăgășani vor planta 
cu viță în primăvara aceasta 
o suprafață de 770 de hectare. 
Terenul a fost desfundat, ma
terialul săditor este asigurat 
din producția proprie.

Intr-o convorbire pe ca-e 
am avut-o cu tovarășul ingi
ner Alexandru Mărculescu — 
președintele consiliului agri
col raional, ni s-a înfățișat un

1. Gheorghe Mihai este unul dintre cei mai 
harnici mecanizatori ai brigăzii a 15-a 
de la S.M.T. Brincenl, regiunea Bucu
rești El a obținut calificativul „foarte 
bine’ la toate lucrările agricole din

campania actuală
2. Pentru modul exemplar în care își În
deplinește sarcinile de producție In coo
perativa agricolii Malu, raionul Giurgiu, 
tînărul tractorist llie Gheșu a fost feli

citat de conducerea unității
3. In gospodăria agricolă de stal Arțiza- 
cea, regiunea Dobrogea, mecanizatorul 
Constantin Munleanu se numără printre

fruntașii întrecerii socialiste
4. lngrijindu-și bine tractorul, folosind 
fiecare oră bună de lucru, Mircea Oprea, 
mecanizator la S.M.T. Cocioc, raionul 
Răcari, reușește să depășească zilnic

viteza planificată

la zi în viticultură
tablou succint al recomandă
rilor consiliului, al măsurilor 
stabilite care, dat fiind timpul 
înaintat, au devenit impera
tive. Ce trebuie să se facă ?

• în zilele imediat urmă
toare este necesar să fie ter
minat altoitul în toate coope
rativele agricole de producție.

• Inginerii și brigadierii 
din aceste unități să facă zil
nic sondaje pentru a constata 
gradul de umiditate a solului 
și îndată ce terenul permite, 
chiar pe suprafețe mici, să ia 
măsuri pentru continuarea cu 
toată intensitatea a sapei 
mari.

• Paralel cu plantările, 
care trebuie începute firi în- 
tîrziere, să se facă completa
rea golurilor în vil.
• Să continuie plantarea 

salcîmilor pe terenurile supu
se eroziunii, care vor da în 
anii următori și materialul 
lemnos pentru araci (acum 
necesarul se asigură destul 
de anevoios) și combustibilul 
pentru încălzirea încăperilor 
unde se fac forțările.

Cum se materializează aces
te recomandări, cum este în
țeles imperativul măsurilor 
stabilite ?

O zi de muncă la cooperati
va agricolă de producție din 
comuna Zlătdret. Urgențe:

terminarea altoitului, conti
nuarea sapei mari, amenaja
rea biloanelor. Brațe de mun
că necesare (numai la lucrările 
din viticultură): 305. Prezenți: 
305. Repartiția — conform pla
nului stabilit: 50 de oameni la 
altoit, 25 la fasonat, 30 la a- 
menajarea biloanelor, 200 la 
sapă. Este demnă de remarcat 
aprecierea pe care organiza
ția de partid, consiliul de con
ducere o fac cu privire la par
ticiparea activă a tuturor ute- 
miștilor și a celorlalți tineri 
țărani cooperatori la toate lu
crările amintite, care impun 
urgență. La altoit, toți cei 50 
erau tineri; la fasonat lucrau 
fetele, în vii — majoritatea 
erau tineri. Fiecare la postul 
său de lucru, fiecare cunos- 
cind precis recomandările in
ginerului, ale brigadierilor. 
Mulți din tinerii altoitori au 
realizat mult mai mult decît 
era prevăzut pentru o zi (700 
de bucăți). Dumitru și Tudor 
Iordache, Nicolae Olteanu — 
peste 2 000 de bucăți; Ioana 
C. Popescu — 1 200. O subli
niere deosebită pentru faptul 
că peste 50 la sută din mate
rialul săditor este numai de 
calitatea întîi. Procentul ridi
cat al vițelor de calitate su
perioară reflectă responsabili
tatea cu care tinerii de alei

își îndeplinesc sarcinile de 
producție. Această responsa
bilitate^, această disciplină so
cialistă este rodul muncii po
litice de educație pe care o 
desfășoară organizația U.T.M., 
sub conducerea și cu ajutorul 
direct al organizației de 
partid.

Revenind la lucrările de 
primă urgență — pichetat, 
plantat, transportul îngrășă
mintelor organice — s-a sta
bilit ca toate acestea să se 
facă, pe toate cele 35 de hec
tare, în numai 6 zile. Pentru 
aceasta însă sint necesare 400 
de brațe de muncă. In ajuto
rul viticultorilor s-au angajat 
să vină și tinerii din brigăzile 
de cîmp care momentan nu 
sint antrenați în campanie. 
La rîndul lor, cei din brigă
zile viticole vor da ajutor la 
lucrările din cîmp în perioa
dele de vîrf.

Buna organizare a muncii, 
răspunderea cu care își înde
plinește obligațiile fiecare ță
ran cooperator, asigură înca
drarea tuturor lucrărilor în 
timpul optim și efectuarea lor 
la un nivel agrotehnic cores
punzător. ,

Am prezentat mai detaliat 
acest tablou, fiind caracteris

tic și pentru activitatea coo
perativelor agricole de produc
ție din comunele Orlești, Cre- 
țeni, Amărăști, a organizații
lor U.T.M. de aici.

Sint însă în raionul Drăgă
șani unități agricole și comu
ne mult rămase în urmă cu 
lucrările curente din viticul
tură (Prundeni, Ștrejești, Io» 
nești etc). Printre cauzele care 
au determinat această situație 
se numără : așteptarea pînă 
ce întreaga suprafață se zvîn
tă, . neprocurarea la timp a 
portaltoiului, nefinisarea pînă 
la amănunt a organizării 
muncii în fiecare brigadă, în 
fiecare echipă, ceea ce a fă
cut ca participarea la lucru în 
unele zile și la unele lucrări 
să nu fie satisfăcătoare. Posi
bilitățile și condițiile fiind a- 
proape asemănătoare cu cele 
din unitățile fruntașe, pentru 
aducerea „la zi", în cel mai 
scurt timp, a lucrărilor din 
acest sector de producție, su
gerăm să fie preluată expe
riența înaintată (mai ales în 
ce privește organizarea mun
cii) pe care am prezentat-o 
în acest articol.

B. VASILE 
NAE SIMION



Vizita delegației militare
romîne in R S. Cehoslovacă

Roma: Expoziție 
dedicată mișcării PE SCURT

Comentariul zilei

de rezistentă

ale 
vi-
S. 
în 

re-

PRAGA. — Marți 27 apri
lie, delegația militară romină, 
condusă de generalul de ar
mată Leontin Sălăjan, minis
trul Forțelor Armate 
R.P.R., care întreprinde o 
zită prietenească în R. 
Cehoslovacă, s-a întîlnit 
sala Teatrului Armatei cu
prezentanți ai Ministerului 
Apărării Naționale al R. S. 
Cehoslovace și militari din 
granizoana Praga.

După intonarea imnurilor 
de stat ale R. P. Romîne și 
R. S. Cehoslovace, au rostit 
cuvîntări ministrul Apărării 
Naționale al R. S. Ceho
slovace, generalul de armată 
B. Lomsky, și conducătorul 
delegației militare romîne, 
generalul de armată Leontin 
Sălăjan, ministrul Forțelor 
Armate ale R. P. Romîne.

Adunarea s-a desfășurat 
sub semnul prieteniei romîno- 
cehoslovace.

în încheiere a avut loc un 
program

R.P.R. Ia Praga, prof. Gh. Ni- 
țescu, a oferit o recepție în 
cinstea delegației militare ro
mîne, condusă de general de 
armată Leontin Sălăjan.

Au participat B. Lomsky, 
ministrul apărării naționale 
al R. S. Cehoslovace, V. David, 
ministrul afacerilor externe, 
dr. J. Plojhar, ministrul sănă
tății, dr. A. Neumann, minis- 
trul justiției, ing. J. Burian, 
ministrul agriculturii. O. Ka
derka, șeful Secției externe a 
C.C. al P.O. din Cehoslovacia, 
L. Cerny, primarul orașului 
Praga, generali și ofițeri ai ar
matei populare cehoslovace.

Au participat, de asemenea, 
atașați militari acreditați la 
Praga.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

din Europa
ROMA. — Luni s-a deschis 

în sălile Muzeului din Bologna 
o expoziție dedicată mișcării 
de rezistență în Europa. Cu- 
vintul de deschidere a fost 
rostit de vicepreședintele Con
siliului de miniștri al Italiei, 
Pietro Nenni.

La expoziție sînt prezentate 
peste 500 de lucrări de sculp
tură. pictură și grafică, apar- 
tinînd unui număr de 250 de 
artiști din 18 țări.

Republica Populară Romină 
participă cu un număr de 27 
de lucrări de grafică executate 
în perioada dintre cele două 
războaie, care oglindesc pozi
ția artiștilor romîni în lupta 
împotriva fascizării țării. Prin
tre artiștii reprezentați la 
Bologna se află Leon Alex, 
Aurel Jiquidi. Jules Perahim, 
Iosif Ross și Geza Vida.

SOFIA. — La 27 aprilie s-a 
încheiat cel de-al III-lea se
minar internațional pentru în- 
vățămintul politehnic și pro
fesional și pentru educație 
prin muncă, care a început la 
19 aprilie, la Sofia. La lucră
rile seminarului au luat parte 
reprezentanți din 9 țări : R. P. 
Bulgaria. R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană. R.S.F Iugo
slavia, R P. Mongolă, R. P. 
Polonă, R. P. Romină. R. P. 
Ungară și Uniunea Sovietică, 
precum și oaspeți din Italia. 
Au fost prezentate 30 de refe
rate și au fost purtate discuții 
in problemele învățămintului. 
făcindu-se un schimb de ex
periență intre delegați.

ULAN-BATOR. — După 
cum informează agenția Mon- 
țame. la Ulan-Bator s-a co
municat oficial cc guvernele 
Franței ți R. P. Moagote cu 
hotărit stabilirea de relații 
diplomatice la nivel de emba- 
sade.

Seara, 
ordinar

artistic.
★

ambasadorul extra- 
și plenipotențiar al

Programul noului 
guvern olandez

HAGA. — Noul premier 
olandez Jacobus Cais a pre
zentat marți Parlamentului 
programul guvernului. în de
clarația făcută cu acest prilej, 
primul ministru J. Cals a 
menționat că în politica ex
ternă noul guvern va continua 
linia urmată de guvernele 
precedente, adică „atașament 
față de alianța Atlantică și 
sprijinirea inițiativei de unifi
care politică și economică a 
Europei occidentale". Premie
rul olandez a menționat tot
odată că actualul guvern este 
dispus să participe la tratati
vele privind colaborarea poli
tică a „celor șase" țări mem
bre ale Pieței comune, dar că 
va continua să acorde în ace
lași timp importanță întăririi 
legăturilor tradiționale exis
tente între cele trei țări mem
bre ale Beneluxului. Belgia, 
Olanda și Luxemburg.

Ședința Comisiei O. N. U.
pentru dezarmare

NEW YORK. — în ședința 
Comisiei O.N.U. pentru dezar
mare, care își desfășoară lu
crările la New York, au 
luat cuvîntul reprezentanții 
U.R.S.S., Statelor Unite și Ita
liei. Delegatul UJLS.S_ N. Fe
dorenko. a insistat asupra 
„inadmisibili tații de a se crea, 
sub orice formă, forțele nu
cleare multilaterale și de a se 
acorda revanșarzilor vest-ger- 
mani accesul la arma nuclea
ră". El a subliniat necesitatea 
de a se „discuta mai departe 
in comisie problema încheierii 
unui acord privind interzice
rea folosirii armei nucleare*. 
Delegatul 
Comisiei 
convocării 
mondiale 
idee formulată de Conferința 
de la Cairo din octombrie 1964. 
El a reafirmat sprijinul tării 
sale fată de propunerea R. P. 
Polone privind înghețarea în
armărilor nucleare în Europa 
Centrală.

Reprezentantul sovietic a 
reafirmat, de asemenea, afitu-

sovietic a propus 
să sprijine ideea 

unei conferințe 
pentru dezarmare.

dinea pozitivă a UKS5. față 
de propunerea R. P. Chineze 
privind convocarea unei con
sfătuiri a șefilor de state din 
întreaga lume pentru discuta
rea problemei lichidării totale 
a armei nucleare, precum și 
fată de propunerea Franței ca 
la tratativele privind dezar
marea să participe toate pu
terile care posedă arma nu
cleară.

Delegatul Statelor Unite, 
Adlai Stevenson. a arătat în 
cuvîntul său că in ultimii doi 
ani au fost adoptate o serie 
de măsuri pe linia slăbirii în
cordării internaționale în do
meniul înarmării atomice.

Stevenson a menționat apoi 
măsurile S.U_A. pe linia redu
cerii cheltuielilor militare. în 
continuare el a repetat pozi
ția americană de menținere a 
armamentului clasic, a unui 
efectiv de bază de militari, 
menținerea forțelor armate in 
teritoriile străine, păstrarea 
cheltuielilor militare la nive
lul actual și Înghețarea pro
ducție- și stocării armeScr nu
cleare la nivelul actual.

PRAGA. — La Praga a fost 
semnat un acord comercial pe 
anii 1965—1967 intre Ceho
slovacia și Finlanda. în baza 
acordului. Cehoslovaca va li
vra Finlandei automobile, mo
tociclete, produse ale indus
triei chimice, textile, iar Fin
landa va exporta in Ceho
slovacia celuloză, minereu de 
fier, cherestea, produse ale 
industriei chimice și produse 
agrare.
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R. S. CEHOSLOVACĂ. — Locuințe noi în jurul stadionului Stra- 
hovski din Praga

Discursul președintelui de Gaulle
PARIS. — Președintele 

Franței, de Gaulle, a rostit 
marți seara un discurs radio
televizat în care a reafirmat 
principalele linii directoare 
ale politicii externe franceze. 
Examinînd rolul pe care Fran
ța l-a jucat în lume în de
cursul istoriei sale, președin
tele a relevat că după ultimul 
război mondial, cercurile con
ducătoare franceze au susți
nut ideea includerii țării „în- 
tr-un sistem atlantic, în sînul 
căruia apărarea noastră, eco
nomia noastră, angajamentele 
noastre depindeau în mod 
necesar de armele, de influen
ta materială și de politica 
americană". El a arătat că 
Franța a fost în acest fel „li
teralmente dizolvată într-o 
Europă așa-zis integrată și 
care, lipsită de asemenea în
sușiri ca suveranitatea po
poarelor și răspunderea tutu
ror, urma să fie în mod auto
mat subordonată protectoru
lui de peste ocean". Dar, a 
subliniat președintele, „faptul 
capital al ultimilor șapte ani 
este că am rezistat sirenelor 
abandonării, apărîndu-ne in
dependența".

în continuare, de Gaulle a 
definit în felul următor poli
tica externă a Franței: „în 
domeniu] politic, este vorba 
ca fără a renega prietenia 
noastră americană, să ne com
portăm ca europeni ce sîntem, 
și în această calitate să apli
căm cu hotărîre un echilibru 
întemeiat pe înțelegerea și co

I

un timp, cu sporită insis
tență, se afirmă că problema 
cipriotă nu mai poate fi abor
dată pomindu-se numai de la 
situația existentă pe insulă. Nu
meroși comentatori turci vor
besc despre faptul că afacerea 

cipriotă se încadrează in ansamblul relațiilor 
greco-turce și că în fața celor două state se 
află un „packet deal". Formula întrebuințată 
semnifică dorința rezolvării globale a tutu
ror problemelor în suspensie dintre cele două 
state și nu numai a uneia singure. Prin ur
mare, la o eventuală masă a tratativelor, pe 
ordinea de zi nu ar mai putea figura doar 
cbestiunea cipriotă. Potrivit observatorilor 
din Ankara Turcia nu dorește să discute 
cbestnmea cipriotă decît cu condiția ca 
toate problemele privind relațiile celor două 
state vecine sâ fie abordate. Laconicul co
municat publicat la terminarea ședinței Con
siliului național al securității din Turcia nu 
permite să se apreoeze exact intențiile 
cercurilor conducătoare turce. „Consiliul na
țional al securității a examinat chestiunea Că
pruiul sub toate aspectele s toate probabi
litățile. Guvernul este hotărit să ia toate fe
lurile de măsuri" — se spune in comunica
tul difuzat după terminarea lucrărilor. Textul 
permite deci să se presupună atît hotărirea 
de a se trata numai chestiunea cipriotă, cit 
și intenția de a se pune în discuție „pache
tul* relațiilor dintre Ankara și Atena

Luînd însă în considerare comentariile an

terioare, precum și acțiunile întreprinse în 
ultimele săptămîni, putem deduce că obiec
tivul fixat îl constituie tocmai o discuție de 
ansamblu. Chiar în dimineața zilei cînd au 
avut loc lucrările Consiliului, presa turcă a 
publicat comentarii din care rezulta decizia 
amintită. „CUMHURIYET" afirma că scopul 
convocării Consiliului îl constituie orientarea 
într-o nouă direcție a politicii externe a 
Turciei, aprobarea intenției guvernului de a 
solicita Parlamentului acordarea unor puteri 
depline în vederea luării tuturor măsurilor 
eficace pentru rezolvarea crizei cipriote și 
examinarea posibilităților de a se duce con
vorbiri cu Atena. Dacă amintim și cîteva 
cuvinte 
„YENI 
sil'

dmtr-un comentariu apărut în 
GAZETE" — „ora hotăririlor a so- 

— putem vedea că presa turcă a acor
dat un caracter de solemnitate ședinței care 
a avut loc. Evident, dacă nu se hotăra o 
schimbare a cursului politicii nu era nevoie 
de o asemenea pregătire a opiniei publice 
turce. Na este mai puțin adevărat că for
mulele întrebuințate puteau foarte bine să 
fie destinate și consumului străinătății.

Referirile tot mai dese făcute în ultimul 
timp la tratatul de la Lausanne au fost în
soțite și de măsuri practice. Un mare număr 
de cetățeni greci au fost expulzați din Tur
cia, iar autoritățile din Istanbul au început 
să se intereseze îndeaproape de activitatea 
Patriarhiei. Este vorba deci despre probleme 
care au căpătat o reglementare în cadrul 
aminbtnlm acord. Punerea lui în discuție 
seanăBcă trecerea la aplicarea politicii defi
nite recent Ia Ankara ca fiind a „vaselor 
comunicante". Aceasta înseamnă că tot ceea 
ce se imimplă în Cipru are repercusiuni 
asupra tuturor relațiilor greco-turce ; din a- 
ceasia decurge luarea unor contramăsuri în 
orice alt domeniu de activitate. Opiniilor 
turcești privind necesitatea revizuirii acor
durilor de la Lausanne li s-au răspuns din 
Atena cu cereri asemănătoare. Ziarul pro- 
guvernamental „ETHNOS" cerea acum cîte
va zile ca guvernul grec să-și revizuiască 
politica : să se treacă la negocieri cu Tur
cia sau să se efectueze expulzarea turcilor 
din Grecia și proclamarea Enosisului.

rocă 
H acei timp.

CAIRO. — Agenfia JLEN. 
a anunțat la 27 aprfiie că gu
vernul RA.U. a hotărit să re
cheme ambasadorul său din 
Tunisia, ca urmare a recentei 
poziții adoptate de președin
tele Burgmba in problema 
palestiniană.

ROMA — Lucrările Congre
sului consacrat împlinirii a 
700 de ani de la nașterea ma
relui poet italian Dante Ah- 
gheri, deschis la 20 aprilie la 
Florența — orașul natal al po
etului — s-au transferat la 26 
aprilie la Verona. (Verona este 
primul oraș unde a trăit Dan
te in exH).

In acest oraș, a fost organi
zată tu sediul galeriilor âzn 
Ccsteicectăuo expoziția „Vero
na iu tTwpuI bă Dante*. Aici 
siut expose de o

hsreie de

CIUDAD DE GUATEMALA 
— Adunarea .Vațioaclă a Re
publica Guatemala a adoptat 
un amendament la noua con
stituție, prin care se interzice 
oricărui conducător creU seu 
militar, care a condus o lovi
tură de stat, să se prezinte la 
alegerile prezidențiale. Această 
clauză nu va avea, totuși, efect 
retroactiv și nu ta putea fi 
deci aplicată juntei militare 
care deține în prezent pu
terea în Guatemala.

PARIS. — Valentin Lipatti, de
legat permanent al R.P. Romine 
pe lingă U.KE.S.C.O., a ținut In 
cadrul cluburilor de tineret 
U.N.E.S.C.O. din Nantes, o confe
rință despre viața tineretului din 
țara noastră. Expunerea, care a 
fost urmată de discuții, s-a bucu
rat de un viu interes din partea 
elevilor, studenților si cadrelor di
dactice conducătoare ale cluburi
lor U.N.E.S.C.O.

PE SCURT

ITALIA. — Azzzzt-L „Videoregister", utilizat pentru Înregistrarea 
programelor de televiziune

Publifoto-Milano

Nou atac aerian
asupra R D. Vietnam

HANOI — După cum a- 
nunță agenția de presă VXA, 
in noaptea de 26 spre 27 a- 
prilie, precum și in ziua de 
27 aprilie, avioane americane 
și sud-vietnameze au bombar
dat și mitraliat in repetate 
rânduri teritoriul R. D. Viet
nam. precum și insulele Con 
Co și Hon Ngu. Unitățile ar-

matei populare au doborît 
cinci avioane inamice.

Misiunea de legătură a înal
tului comandament al Arma
tei Populare Vietnameze a 
transmis Comisiei internațio
nale de supraveghere și con
trol un protest împotriva noi
lor atacuri.

laborarea tuturor*. Președin
tele a spus că, pornind de la 
această concepție, Franța și-a 
dezvoltat relațiile cu R.F.G., 
cu partenerii din Piața Comu
nă, a reluat cu țările răsăritene 
„relațiile de activă înțelegere 
care ne legau în trecut". „în 
ce privește problemele care 
se pun în restul lumii, a con
tinuat el, independența noas
tră ne determină să acționăm 
în conformitate cu ceea ce 
constituie în prezent propria 
noastră concepție, și anume 
că nu pot fi justificate nici o 
hegemonie exercitată de indi
ferent oricare țară, nici o in
tervenție străină în afacerile 
interne ale unui stat, nici o 
interdicție impusă vreunei țări 
de a întreține relații pașnice 
cu oricare altă țară. Dimpo
trivă, după părerea noastră, 
interesul superior al speciei 
umane impune ca fiecare na
țiune să dispună de ea însăși, 
eliberată de umilințe, ajutată 
în progresul ei fără condiții 
de supunere. De aici dezapro
barea noastră față de războiul 
care se extinde în Asia din zi 
în zi tot mai mult, atitudinea 
noastră favorabilă eforturilor 
de eliberare umană și de or
ganizare națională întreprinse 
de diverse țări din America 
Latină, concursul pe care îl 
dăm dezvoltării mai multor 
state noi africane, relațiile pe 
care le avem cu China etc. Pe 
scurt, există acum o politică a 
Franței și ea se face Ia Paris".

remierul englez 
Wilson își continuă, 
în ritm susținut, că
lătoriile în străină
tate. După întreve
derile pe care le-a 
avut în ultimele

luni la Washington, Bonn, Pa
ris și din nou Washington, pri
mul ministru al Marii Britanii a 
sosit în capitala Italiei. Aceste 
călătorii se înscriu în cadrul po
liticii de consultări cu partenerii 
atlantici pe care a inaugurat-o 
guvernul laburist atunci cînd a 
venit la putere, în urmă cu ju
mătate de an.

întrevederile de la Roma sînt 
dominate, după cum remarcau 
majoritatea observatorilor scenei 
politice internaționale, de pro
blemele relațiilor din cadrul ali
anței atlantice și de unele che
stiuni economice.

în ce privește primul subiect, 
și anume situația din Pactul A- 
tlantic, Marea Britanie și Italia 
au o seamă de poziții comune. 
Este cunoscut faptul că Anglia 
s-a opus, cu mai multă sau mai 
puțină vehemență, în funcție de 
diferite momente ale complexu
lui internațional, proiectului ame
rican de creare a forțelor nucle
are multilaterale, susținînd o va
riantă proprie la acest proiect. 
Italia nu și-a formulat în fapt 
o poziție precisă, fiind de aceea 
solicitată de toate părțile în 
chestiune. Presa din capitala 
italiană remarcă însă, în editori
alele publicate în aceste zile, că 
s-ar putea ca în momentul actual 
oficialitățile din Roma să fie mai 
înclinate spre planul englez. A- 
ceasta pentru a da o oarecare 
satisfacție lui Nenni și celorlalți 
lideri socialiști care au acceptat 
să facă parte din actualul gu
vern Moro. Fruntașii socialiști se

opun oricăror modificări în ca
drul actualei repartiții a forțelor 
nucleare în cadrul alianței atlan
tice, acesta fiind unul din punc
tele înscrise în programul lor de 
activitate. în această privință este 
semnificativ faptul că în inter
viul acordat cotidianului „COR- 
RIERE DELLA SERA" premie
rul Wilson nu s-a referit la pro
blema înarmării nucleare cunos
când desigur că această chestiune 
formează obiect de dispută în 
cercurile politice italiene.

frontierele Marii Britanii se află 
în Europa fi nu in junglele din 
Borneo de Nord—' Această apre
ciere reflectă poziția multor 
cercuri influente din Londra, a- 
tit din rindul laburiștilor cit ți 
al conservatorilor. Așa că la 
Roma, Wilson caută desigur un 
sprijin pentru această politică. 
Si s-ar putea să găsească au
diență atît în întrevederile cu 
primul ministru Moro și cu mi
nistrul de externe Fanfani, cit și 
în cele cu președintele Sara ga L

Convorbirile
anglo- italiene

intrevederile anglo-italiene au 
importanță și din punct de ve
dere al actualului echilibru în 
cadrul relațiilor interoccidentale. 
Este cunoscut eșecul guvernan
ților de la Roma de a obține con- 
simțămîntul Franței pentru reuni
rea unei conferințe a miniștrilor 
de externe ai celor șase țări par
ticipante la Piața comună. Acest 
eșec nu a trecut neobservat, mai 
ales că era vorba de o inițiativă 
a unui guvern recent instalat la 
putere.

Din punct de vedere britanic, 
călătoria lui Wilson la Roma se 
înscrie în cadrul încercărilor An
gliei de a-și consolida pozițiile 
în Europa occidentală, politică 
inițiată de guvernul laburist. în 
acest sens este interesant un 
articol al influentei reviste „E- 
CONOMIST" intitulat „Viitorul 
Marii Britanii este în Europa" și 
în care se spune : „In realitate

Aceasta mai ales dacă ținem 
seama de actuala răcire în rela
țiile dintre Roma și Paris. Re
feritor la aceasta ziarul elvețian 
„ST GALLER TAGBLATT" re
marca că politica Italiei este 
„într-o opoziție nemărturisită față 
de ideile lui de Gaulle, într-o a- 
titudine rezervată față de Bonn 
și într-o favorizare deschisă a po
zițiilor Londrei".

Nu trebuie neglijat nici faptul 
că actualul președinte al Italiei 
este fostul lider al Partidului so
cial-democrat Or, în cadrul reu
nirii care a avut loc la sfîrșitul 
săptămînii trecute la Londra și 
Chequers a conducătorilor unor 
partide socialiste din Europa occi
dentală, și la care a fost repre
zentat și Partidul social-demo
crat italian, problema unei a- 
propieri între cele două blocuri 
economice rivale — Piața co
mună și Asociația Europeană a

Liberului Schimb — a fost pusă 
pe primul plan al discuției. Pre
ședintele, în exercițiu, al Inter
naționalei socialiste, vicecancela
rul Austriei, Bruno Pittermann, 
declara la înapoierea la Viena că 
la apropiata sesiune a Asociației 
Europene a Liberului Schimb, se 
va pune problema relațiilor cu 
Piața comună. Această problemă 
interesează în cel mai înalt grad 
Anglia, căreia i s-a refuzat acum 
ățrva ani, în special din cauza 
opoziției Franței, intrarea în Pia
ța comună. Precizindu-și poziția 
premierul Wilson spunea de cu- 
rind că „obiectivul nostru pe ter
men lung este constituirea unei 
piețe comune europene care să 
includă Marea Britanie". Italia 
s-ar putea să privească cu bună
voință eforturile britanice în a- 
cest sens, așa cum remarca co
mentatorul agenției ASSOCIA
TED PRESS, Louis Nevin.

Un alt domeniu al relațiilor e- 
conomice care formează obiectul 
discuției este cel al colaborării 
italo-engleze în domeniul aero
nauticii. în momentul de față au 
loc tratative în vederea achizi
ționării de către unele firme de 
aviație italiene a aparatului en
glez „B.A.C. 1-11". Conducătorii 
britanici x'or insista desigur ca 
L_li_ „ă achiziționeze asemeneaItalia să 
tipuri de avioane (se știe că în 
cercurile 
domnește 
compania vest-germană „Luft
hansa" a anulat o comandă de a- 
vioane, preferind aparatul ame
rican „Boeing-737").

Desigur, convorbirile anglo- 
italiene se vor referi și la alte 
probleme ale actualității interna
ționale.

aeronautice engleze 
neliniștea dat fiind că 

vest-germană
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In momentul de față nu se știe cît de 
departe sînt dispuse părțile angajate ;on- 
flictul cipriot să meargă pe calea aplicării 
preconizatei politici a „vaselor comunican
te". S-ar putea foarte bine ca, pentru mo
ment, să nu fie vorba decît despre o intensi
ficare a „războiului nervilor" în care, după 
cum atrăgea atenția „FRANCE PRESSE", 
cele două state „folosesc toate argumentele 
pentru a încerca să se impresioneze reci
proc". Firește, un asemenea „război al ner- 
vilor" este regretabil, dar mai cu seamă pe
riculos, prin el însuși. Nu trebuie să uităm 
însă că într-o asemenea atmosferă încărcată 
cel mai mic incident — și asemenea inci
dente s-au repetat, în timpul din urmă, atît 
în Cipru cît și la frontiera greco-turcă — 
poate împinge ambele state la adoptarea 
unor măsuri care să ducă la o agravare con
siderabilă a relațiilor dintre ele. în situația 
încordată care domnește între cele două țări, 
orice gest al uneia dintre părți poate de
termina contraacțiuni din partea celeilalte. 
De exemplu, în momentul de față, observa
torii occidentali se întreabă care va fi reac
ția Greciei la ultimele declarații ale premie
rului Urgiiplu, făcute după tenninare;|Llu- 
crărilor Consiliului național al securi iuții. 
Primul ministru turc a declarat că un credit 
suplimentar — 125 milioane lire turcești — 
a fost deschis pentru înzestrarea armatei; 
el a adăugat că forțele armate turce sînt în 
măsură să îndeplinească orice misiune care 
le va fi încredințată. Premierul a ținut să 
sublinieze apoi că el este convins de posi
bilitatea reglementării problemei cipriote pe 
calea respectării tratatelor în vigoare care 
recunosc drepturile minorității turce.

Pe măsură ce problema cipriotă a determi
nat o abordare complexă a relațiilor dintre 
cele două state se înmulțesc știrile cu pri
vire la posibilitatea discutării din nou a si
tuației în cadrul N.A.T.O. Se așteaptă ca la 
sesiunea de la Londra să aibă loc discuții 
în acest sens ; cei mai mulți observatori sînt 
însă sceptici cu privire la posibilitățile de 
înțelegere între miniștrii de externe ai celor 
două state.

EUGEN PHOEBUS

Un „Chombe" fabricat

la Lisabona
ea mai nouă speranță a autorităților coloniale din Gui
neea „portugheză" se numește James Pinto Bull.

In mare criză de „băștinași servili", guvernatorul 
Carvalho a găsit totuși un docil slujbaș. Revista vest- 
germană „DER STERN" i-a creionat astfel principalele 
date biografice: „Pinto Bull s-a făcut remarcat încă din 
adolescență, cînd s-a oferit să-i supravegheze pe mun

citorii de pe plantația unde tatăl său era un fel de șef de grupă. 
Multor muncitori li s-a tăiat cîștigul la jumătate fiindcă tînărul Pinto 
semnala administratorului că s-au odihnit cu cîteva minute mai mult 
decît prescria regulamentul. După ce a învățat contabilitatea la 
Bissau, pe socoteala patronilor, el a revenit la vocația lui principală : 
a intrat ca agent în poliția colonială. Se spune că Pinto nu e străin 
de arestarea și împușcarea a peste 40 de muncitori portuari, partici
pant! la acțiunile de sabotai împotriva administrației coloniale".

Ne oprim aci cu amănuntele biografice din revista vest-germană. 
E suficient ca să înțelegem de ce, în căutarea unui Chombe local, 
alegerea guvernatorului Carvalho a căzut pe numitul James Pinto. El 
a fost „onorat" cu un loc în parlamentul portughez și cu funcția ab
solut fictivă de „secretar general al administrației din Guineea". 
După cum lesne se vede, rapida ascensiune a proaspătului deputat și 
secretar general de administrație e menită să servească drept test al 
„bunelor intenții" ale autorităților coloniale, promisiune pentru ceea 
ce Lisabona numește o „oarecare autonomie și autoconducere". Se
pare, însă, că noului deputat i s-au dat și alte obiective. împreună 
cu fratele său Benjamin, Pinto a creat un partid-marionetă numit 
.Asociația populației din Guineea portugheză". Despre programul 
acestui „partid , „DER STERN" ne informează că „el se pronunță 
împotriva acordării independentei, ca fiind prematură și primejdioa
să". In ce privește popularitatea „asociației" create de frații Bull, 
aceeași publicație relevă: „Potrivit celor mai optimiste aprecieri, nu
mărul membrilor lui nu trece de 300".

„DER STERN" își intitulează relatarea despre „Chombe" din Gu- 
ineea-portugheză.- „O miză lipsită de valoare". Această concluzie, 
plastic exprimată, este concluzia unui ziarist. Am în față textul unei 
declarații care seamănă surprinzător de bine cu aprecierea de mai. 
sțis: „Eu nu cred că doi sau trei Chombe ar valora ceva în actuaîaj 
situație^ a administrației noastre din Guineea". Autorul acestei decla^ 
rații, făcută unui corespondent al ziarului madrilen „TA" este minis
trul de război al Portugaliei, Manuel Gomez de Araujo.

El știe ce spune. '
De patru ani de zile, don Manuel trimite împotriva forțelor de eli- 

. berare mii de soldați și armament din cel mal modern, inclusiv avioa
ne cu reacție de tip „Sabre F-86" și tancuri de ultimul tip. Rezultatul 
l-a definit chiar dînsul: „Rebelii tind să-și instaureze controlul asu
pra întregului teritoriu". Laconica dezvăluire ministerială poate fi 
completată cu o relatare a unui trimis special al ziarului „NEW 
TORK TIMES" care a vizitat Guineea „portugheză".

„Insurgenții — scrie ziaristul — controlează aproape jumătate din 
teritoriul țării. Portughezii dețin încă principalele orașe, unde s-au 
baricadat îndărătul sîrmei ghimpate și unde pot fi aprovizionați nu
mai pe calea aerului. Forțele africane au tăiat în două teritoriul țării 
și au izolat complet portul Bissau, capitala, de avanposturile portu
gheze din interiorul tării... Doi ofițeri superiori portughezi mi-au po
vestit că spitalele militare (portugheze) sînt atît de supraaglomerate, 
incit, în fiecare săptămînă pleacă cel puțin patru avioane pentru a 
transporta excedentul de răniți la Lisabona. Rapoartele oficiale 
existente la Bissau apreciază că cel puțin 80 la sută din populația 
de 500 000 africani participă direct, sub diferite forme, la mișcarea 
de rezistență. Numărul membrilor detașamentelor regulate, înarmajG 
se ridică la peste 40 000. în același timp, pe măsură ce situația de®» 
ne mai disperată, moralul militarilor portughezi se deteriorează rapid. 
Numărul dezertorilor din ultimele trei luni este de 350. Au devenit 
frecvente cazurile de trecere a militarilor portughezi de partea răsen- 
laților. Mi s-au relatat cazuri de foști ofițeri portughezi, care activea
ză acum în cadrele de comandă ale detașamentelor insurgenților".

Așa stind lucrurile, „speranța", numită James Pinto Bull, reprezintă, 
intr-adevăr, o miză lipsită de valoare...

EM. RUCĂR

Republica Dominicană

Situația continuă
să rămînă confuză

SANTO 
tuația din 
cană după 
duminică continuă să rămînă 
confuză. Telegramele de presă 
transmise în cursul după-a- 
miezii de marți anunță că au 
loc în continuare ciocniri în
tre insurgenți și trupele ră
mase credincioase triumvira
tului. Raidurile avioanelor de 
la baza aeriană San Isidro, 
aflate sub comanda generalu
lui Wessin, și-au concentrat a- 
tacurile asupra palatului pre
zidențial și a podului de pe șo
seaua care leagă Santo Domin
go de baza de la San Isidro, a- 
flat sub controlul insurgenților. 
Au fost bombardate, de ase
menea, pozițiile ocupate de in
surgenți în afara orașului, pe 
căile de acces spre capitală. 
Postul de radio din Santo Do-

DOMINGO. — Si- 
Republica Domini- 
lovitura de stat de

mingo face apel continuu la 
populație să se alăture luptei 
pentru „revenirea la ordinea 
constituțională". O știre trans
misă de Associated Press in
formează că unități navale, 
care sprijineau pînă acum pe 
insurgenți, au trecut de partea 
forțelor care se opun întoarce
rii în țară a fostului președin
te. Juan Bosch, aflat în pre
zent în exil în Costa Rica. A- 
ceeași agenție menționează că 
generalul Wessin și forțele 
care îl susțin nu sprijină tri
umviratul răsturnat de la pu
tere, ci se pronunță pentru in
staurarea unei noi junte mili
tare care să organizeze, în de
curs de trei luni, alegeri gene
rale.

Santo Domingo continuă să 
rămînă în întregime sub con
trolul insurgenților.


