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Cînd știi să tragi concluzii 
din propria-ți experiență

• • Cu toate tortele 
ta executarea lucrărilor 
agricole de primăvară !

Printre numeroasele colective de întreprinderi care, în primul tri
mestru al anului, au obținut rezultate de seamă în îndeplinirea sarcini
lor de plan se numără și colectivele uzinelor „Timpuri Noi“ și uzinelor 
de utilaj chimic din București. învățînd din propria lor experiență, dez- 
voltîrid-o ' în continuare, colectivele acestor întreprinderi au pus în va
loare noi rezerve interne de creștere a producției și productivității 
muncii, de îmbunătățire a calității 
de cost.

produselor și reducere a prețului

UZINELE „TIMPURI NOI“

Progrese în organizarea 
unei producții ritmice

Metalurgiștii uzinelor „Timpuri 
Noi“ s-au pregătit intens pentru rea
lizarea planului din acest an. Tră- 
gînd învățăminte din propria lor 
experiență, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii și-au îndreptat atenția în
deosebi spre organizarea temeinică 
a muncii și a producției, în așa fel 
îneît planul să fie îndeplinit ritmic, 
fără asalturi. Aceasta constituia 
pentru colectivul întreprinderii unul 
din obiectivele principale. în anii 
trecuți, de pildă, turnătoria se mai 
poticnea cîteodată și nu executa 
după grafic toate piesele necesare, 
în asemenea condiții, nici sectorul 
prelucrător nu putea să asigure în
totdeauna la timp piesele cerute de 
sectorul montaj.

Spre sfîrșitul anului trecut, în ca
drul unei plenare a comitetului de 
partid, comuniștii au scos în evi
dență tocmai asemenea aspecte. 
S-au. făcut propuneri, s-au luat ho- 
tărîri.

în primul rind a fost stabilită 
precis succesiunea pieselor ce tre
buie să sosească la montaj. S-a ți
nut seama și de volumul de lucrări 
ce trebuie efectuat aici, luîn- 
du-se măsuri- ca reperele sau sub- 
ansamblele grele să nu mai fie li
vrate în ultimele zile ale lunii, ci 
din timp, ca să poată fi prelucrate 
In bune condiții. Apoi au fost în
tocmite cicluri de fabricație știin
țifice pentru reperele și subansam- 
blele principale ale produselor, luîn- 
du-se ca bază de calcul loturile 
optime de fabricație. In funcție de 
acestea, au putut fi stabilite deca
lajele necesare între secții și s-au 
întocmit programările de execuție a 
reperelor principale atît pentru 
turnătorie și forje, cît și pentru 
sectorul prelucrător.

Aceste măsuri organizatorice, ca 
și altele luate pe linia îmbunătățirii 
tehnologiei, au dus la rezultate po
zitive în munca desfășurată de co
lectivul uzinei în primul trimestru 
al anului. Muncitorii și tehnicienii 
din turnătorie, știind precis ce anu
me piese au de executat și în ce 
ordine, au căutat să le realizeze în 
termenele fixate. La sectorul prelu
crător, S-a reușit, în aceste condiții, 
să se facă o programare precisă 
pe om și mașină. Acum, nu se mai 
prelucrează piesele la întîmplare, ci 
se pregătesc grupe complete, așa 
cum este nevoie la montaj. Piese
lor care au un ciclu de fabricație 
mai lung li se acordă prioritate. în 
felul acesta au fost create condi
ții ca și mașinile să fie mai bine uti
lizate. în luna ianuarie, coeficientul

de utilizare a mașinilor din secto
rul prelucrător a crescut cu 3,3 la 
sută, față de aceeași lună a anului 
trecut ; creșteri însemnate au fost în
registrate și în lunile următoare.

Asigurarea desfășurării ritmice a 
producției — deși în acest domeniu 
ar mai fi încă destule de făcut — a 
influențat în bine întreaga activita
te de producție și gospodărească a 
uzinei. In primul trimestru planul 
producției globale a fost îndeplinit 
în proporție de 103,9 la sută, iar cel 
al producției-marfă — în proporție 
de 104,4 la sută.

Datorită muncii ritmice s-au putut 
valorifica mai bine rezervele inter
ne, iar produsele au fost livrate 
potrivit necesităților economiei na
ționale. De altfel, munca ritmică a 
influențat în bine și calitatea pro
duselor. Puține au fost reclamațiile 
primite de la beneficiari în această 
perioadă.

Bilanțul primului trimestru este, 
cum arată faptele de mai sus, po
zitiv. In această perioadă, metalur- 
giștii uzinei au muncit cu spor. To
tuși, în activitatea lor au stăruit și 
mai stăruie unele lipsuri asupra că
rora ar trebui să-și îndrepte mai se
rios atenția întregul colectiv. La 
turnătorie există încă însemnate re
zerve de reducere a procentului de 
rebuturi. E nevoie ca aici să se a- 
corde o mai mare atenție controlului 
preventiv înainte de turnare a di
feritelor piese — mai ales celor com
plicate. După părerea multor mun
citori, maiștrii trebuie să asigure o 
asistență tehnică mai sistematică și 
mai ales permanentă în toate 
schimburile ; să se fixeze o tehno
logie precisă în funcție de specifi
cul fiecărei piese și să se respecte 
mai riguros vitezele de turnare, spre 
a se evita rebutarea unor produse. 
La sectorul prelucrător există ca
zuri cînd nu se respectă cu strictețe 
programarea stabilită pentru anumi
te piese — și aceasta creează greu
tăți muncii celor de la montaj.

Stă în putința colectivului să în
lăture aceste neajunsuri, să-și îm
bunătățească în continuare munca.

UZINELE DE UTILAJ CHIMIC
BUCUREȘTI

Avantajele tehnologiei 
moderne

Nu mai puțin rodnică a fost în 
primul trimestru și activitatea co
lectivului uzinei de utilaj chimic din 
București. Deși uzina a avut unele 
greutăți obiective, planul la produc-

L. ȚINTEA

(Continuare în pag. III-a)

în multe gospodării agricole de stat și 
gospodării colective au fost obținute în ultima săp- 
tămînă rezultate bune în desfășurarea lucrărilor 
agricole de primăvară. Astfel, în regiunile Bucu
rești și Dobrogea lucrările de pregătire a terenuri
lor au fost executate pe 65—70 la sută din supra
fețele ce urmează să fie însămînțate în primăvara 
aceasta.

Semănatul mazării s-a terminat în regiunea 
București, iar în regiunile Iași și Galați s-a reali
zat pe 80—90 la sută din suprafețele prevăzute. 
Cele mai mari suprafețe au fost însămînțate cu 
sfeclă de zahăr în regiunile București, Oltenia și 
Ploiești. Potrivit datelor Ministerului Agriculturii, 
pînă Ia 12 aprilie în întreaga țară sfecla de zahăr 
a fost însămînțată pe aproape 45 la sută din tere
nurile prevăzute, floarea-soarelui pe 40 la sută, iar 
mazărea pe o suprafață cu 33.000 de hectare mai 
mare decît în anul trecut.

Repicatul legumelor în răsadnițe s-a făcut în 
proporție de 80 la sută, iar însămînțarea legume
lor în cîmp în proporție de 20 Ia sută,

Lucrările agricole de primăvară trebuie să fie 
intensificate în toate regiunile țării.

Pentru săptămîna viitoare, Ministerul Agricultu
rii recomandă să se organizeze în așa fel munca 
îneît în condițiile climatice existente să se urgen
teze arăturile, însămînțările și celelalte lucrări agri
cole de primăvară. Este necesar ca în cel mai scurt 
timp să se are toate terenurile ce vor fi însămîn
țate. în acest scop, gospodăriile agricole de stat și 
stațiunile de mașini și tractoare să organizeze lu
crul în două schimburi la un număr cît mai mare 
de tractoare și să facă arături pe parcelele zvîn- 
tate, fără să aștepte condiții bune de lucru pe toate 
tarlalele. Pe terenurile mai umede, lucrările să se 
execute cu atelajele gospodăriilor colective. Acolo 
unde apa băltește să se execute lucrări de scurge
re pentru a se putea începe imediat arăturile.

în săptămîna viitoare trebuie depuse eforturi 
sporite pentru terminarea grabnică a însămînțării 
sfeclei de zahăr, florii-soarelui, legumelor, cartofi
lor și plantelor furajere. îndată ce condițiile 
devin prielnice să se treacă din plin la semăna
tul porumbului boabe și siloz.

în podgorii și livezi să se intensifice plantările 
de primăvară, precum și lucrările de îngrijire.

Prin buna organizare a muncii și prin folosirea 
din plin a zilelor bune de lucru și a întregii ca
pacități a mașinilor și atelajelor, în săptămîna vii
toare lucrările agricole de primăvară pot fi grăbi
te și efectuate în condiții agrotehnice bune, în ve
derea obținerii în acest an a unor recolte sporite. 

(Agerpres)

Așa e în agricultură : primăvara 
se îngrămădesc sumedenie de tre
buri care se cer făcute repede și 
bine. Tov. Gheorghe Cotînghiu, pre
ședintele G.A.C. Feldioara, raionul 
Sf. Gheorghe, știe din experiența 
anilor trecuți că în asemenea situa
ție trebuie să organizeze operativ 
treburile.

Pe sutele de hectare ale colecti
vei din Feldioara lucrările agricole 
de primăvară se desfășoară din plin. 
Se însămînțează orzoaica pe cele 200 
ha (au mai rămas de semănat doar 
60 ha), se pregătește terenul pen
tru cartofi și alte culturi. Aces
te lucrări sînt programate minuțios 
pe zile și notate într-un grafic din 
carnetul președintelui. El urmărește 
cu grijă toate lucrările și intervi
ne gospodărește acolo unde e ner 
voie. Colectiviștii spun că președin
tele aleargă neobosit de la o tarla 
la alta, de la o brigadă la cealaltă.

1N Mmpinarea zilei 1 MAI
( Fruntași ai întreprinderilortimișorene

Membrii gos
podăriei colecti
ve „Progresul” 
din comuna Că
lească, regiunea 
Argeș, dau o ma
re atenție pregă
tirii răsadurilor 
necesare pentru 
cele 14 hectare 
grădină pe care 
ie vor cultiva. 
In fotografie: Un 
grup de colecti
viști lucrînd la 
îngrijirea 
durilor de

concur sulul
constructorilor

Șarja
DEVA (coresp. „Scînteii“). — Străduindu-se să re

ducă continuu durata de elaborare a șarjelor și să 
mărească indicii de utilizare a cuptoarelor, oțelarii de 
la Hunedoara au obținut ieri un remarcabil succes. în 
întrecerea în întimpinarea zilei de 1 Mai. Ei au elabo
rat la cuptorul nr. 1 cea de-a 10.000-a șarjă din istoria 
oțelăriel noi. Această cinste a revenit aceluiași colec
tiv care cu patru ani în. urmă a elaborat prima șarjă 
la oțelăria nouă.

Cinemaîograf 
în toate comu

nele raionului
BACĂU (co

resp. „Scînteii“). 
— Zilele acestea, 
la Cîndești, raio
nul Buhuși, s-a 
înființat un nou 
cinematograf să
tesc. în prezent 
toate comunele 
raionului sînt în
zestrate cu a- 
parate de proiec
ție cinematogra
fică. Cele 16 co
mune dispun de 
22 de aparate.

Fier vechi oteldriilor
CRAIOVA (coresp. „Scînteii''). — Co

lectarea fierului vechi constituie pentru 
tinerii din regiunea Oltenia o preocupare 
permanentă. De la începutul anului și 
pîna în prezent ei au strîns și predat 
I.C.M.-ului peste 1.600 tone fier vechi. 
Din această cantitate, aproape 500 de 
tone a fost realizată numai în prima de
cadă a acestei luni. Cele mai mari can
tități de metal au fost colectate de tine
rii din orașele >Tr. Severin, Craiova si Tg. 
Jiu.

In munții Vrancei

BRASOV (coresp. 
„Scînteii"). — 
Colectivul Teatrului 
de stat Brașov a 
prezentat piesa „Flori 
vii" de N. Pogodin, 
in fața muncitorilor 
de la întreprinderea 
3 Construcții.

Spectacolul, a că
rui regie este sem
nată de Ion Simio- 
nescu, decorurile și 
costumele apărținind 
Elenei Simirad-Mun- 
teanu, s-a -bucurat 
de succes,

De curînd s-a desfășu
rat un concurs de în
călțăminte organizat de 
U.C.E.C.O.M. Analizîn- 
du-se încălțămintea pre
zentată cu acest prilej, 
s-a acordat premiul I coo
perativei „Arta încălță
mintei”, iar premiul II 
cooperativei „Meseriașii 
cismari” din București. 
Premiul III a fost obți
nut de cooperativa „în
călțămintea” din Timi
șoara.

în cadrul concursului au 
fost prezentate și nume-

roase modele noi de în
călțăminte pentru copii. 
Cele mai frumoase mode
le au fost prezentate de 
cooperativele „Timișul” din 
Lugoj, „Solidaritatea” din 
Cluj și „încălțămintea 
manuală” din București.

Modelele prezentate la 
concurs vor forma o co
lecție care urmează a fi 
expusă în toate orașele 
reședință de regiune, în 
vederea efectuării unui 
larg schimb de experien
ță între cooperativele de 
încălțăminte.

Noi magazine
În cartierele Capitalei

Pe măsură ce ne apropiem de ma
rea sărbătoare a celor ce muncesc — 
ziua de 1 Mai — colectivele de muncă 
din fabricile și uzinele patriei noas
tre își intensifică eforturile in între
cerea socialistă pentru a da viață sar
cinilor de producție și angajamente
lor luate. Această preocupare o în- 
tîlnești la fiecare loc de muncă din 
întreprinderile timișorene.

Vă prezentăm cîțiva dintre frunta
șii în întrecere.

VICTOR MARIN, strungar la Uzi
nele metalurgice Timișoara.

De curînd, a reușit să se numere 
printre cîștigătorii întrecerii pe pro
fesii din secție. Acum el ajută și pe 
alții să-și ridice calificarea.

ILIE MIKE, șef de echipă la între
prinderea ,,Tehnometal”-Timișoara.

Acum cînd întreaga țărănime mun
citoare din patria noastră a pășit pe 
calea belșugului — gospodăria co
lectivă — întreprinderilor care exe
cută utilaj și mașini pentru agricul
tură le revine măreața sarcină de a

noas- 
între-

dintre frunta-

la Uzi-

mun- 
pe

produce mereu mai mult și mai bine, 
în această acțiune comunistul Iile 
Mike nu precupețește nici un efort.

Echipa pe care o conduce se men
ține de mai mult timp în fruntea 
întrecerii.

DUMITRA GHEMECI, țesătoare la 
Industria linii-Timișoara.

A devenit cunoscută colectivului 
prin rezultatele bune obținute în pro
ducție. însușindu-șl metode de muncă 
moderne, ea își depășește cu regu
laritate sarcinile de plan cu 30—40 la 
sută, dînd în același timp numai pro
duse de bună calitate.

MARIA LÄPUGEANU, țesătoare la 
fabrica „13 Decembrie”-Timișoara.

Pe lîngă faptul că în fieca
re lună își depășește sarcinile de 
plan în medie cu 20 la sută, ea a ca
lificat în ultimul timp 6 muncitoare în 
meseria de țesătoare. Unele dintre a- 
cestea — Victoria Dragomir. Constan-

Mai multă materie 
primă pentru mobilă

GALATI (coresp. „Scînteii”). — Colec
tivul fabricii de plăci aglomerate din 
lemn de la Brăila s-a angajat ca în cins
tea zilei de 1 Mai să dea peste plan 184 
tone de plăci și să îmbunătățească sim
țitor calitatea acestora. Acum, în toate 
sectoarele fabricii — la așchieforie, pre
sare, ca și la finisaj — se desfășoară o 
vie întrecere pentru îndeplinirea angaja
mentelor. La sectorul presare s-au lu
crat in ultimele 5 zile 29 tone de 
plăci aglomerate peste plan. Pînă la data 
de 13 aprilie, s-au realizat din angaja
ment 164 tone plăci. Aceasta înseamnă 
materie primă pentru circa 650 garnituri 
diferite de mobilă.

In această perioadă s-a îmbunătățit 
mult și calitatea produselor. In primele 
12 zile ale lunii aprilie au fost 'obținute 
produse de calitate A în proporție de 
65,9 la sută, față de 58,4, cit s-a reali-

Seara nu pleacă de la sediul gospo
dăriei decît după ce a analizat te
meinic ce este de făcut a doua zi.

Gospodăria colectivă din Feldioa
ra are și un mare sector 'zootehnic : 
665 taurine, dintre care 278 vaci, a- 
proape 750 porci și nu mai puțin de 
1300 oi. Ocupîndu-se de sarcinile 
urgente ale campaniei de primăva
ră, președintele nu uită de animale. 
Aproape în fiecare zi, el își găsește 
timp să meargă pe la ferme.

Condusă cu pricepere, gospodăria 
colectivă din Feldioara s-a dezvol
tat mult. Averea obștească se ridi
că la peste 7.000.000 lei. Anul aces
ta, veniturile gospodăriei vor fi de 
6.500.000 lei.

Zilele acestea, cînd la colțul roșu 
al gospodăriei colectiviștii au aflat 
că președintele lor, tov. Gheorghe 
Cotînghiu, a fost invitat la sesiunea 
Marii Adunări Naționale, ei și-au 
exprimat bucuria pentru marea 
cinste ce li s-a făcut.

Tov. Ion Bodean, șeful brigăzii a 
III-a de cîmp, a spus că președin
tele lor merită pe deplin această 
încredere, deoarece s-a dovedit om 
harnic, priceput și bun gospodar.

— Dacă gospodăria noastră face 
în fiecare an pași mari, acest lu
cru se datorește în bună parte și 
președintelui — à spus brigadierul. 
Noi îl rugăm să ducă la Marea 
Adunare Națională angajamentul 
nostru de a lucra bine pământul, 
așa îneît să scoatem producții tot 
mai mari la hectar.

Vorbitorii și-au exprimat hotărî- 
rea ca pînă la 25 aprilie să termi
ne în bune condiții toate lucrările 
agricole de primăvară.

C. CÄPRARU 
coresp. „Scînteii"

Pentru valorificarea masivelor fo
restiere din bazinele înfundate și 
greu accesibile din munții Vrancei 
au fost alocate importante fonduri. 
In planul de investiții din acest an 
se prevede dezvoltarea în ritm sus
ținut a rețelei de drumuri forestiere, 
în cursul acestui an vor fi construi
te în Vrancea aproape 50 km de noi
drumuri forestiere.

Pentru construcția acestora șantie
rul principal Focșani, aparținînd de 
întreprinderea de construcții fores
tiere din Piatra Neamț, a primit un 
număr important de mecanisme, cum 
ar fi : buldozere, excavatoare, moto- 
compresoare, concasoare, 
compresori etc. — procentul de me
canizare la principalele lucrări ur- 
mînd să crească pînă la 55 la

Mecanizarea complexă va cuprin
de în special execuția terasamente- 
lor și a derocărilor în stîncă. Intro
ducerea mecanizării la construcția 
drumurilor forestiere va duce la o 
ieftinire a lucrărilor cu circa 20 la 
sută.

cilindri

La sfîrșit de sâptâmînâ

săptămînl nu i-a împie- 
bucureșfeni să meargă 

locurile pitorești ale pa-

16, din Gara de Nord, 
de oameni ai muncii a

Vremea închisă și ploioasă de la 
sfîrșitul acestei 
dicat pe turiștii 
în excursii spre 
triei.

Ieri la orele 
un tren cu 500
pornit spre Sinaia, Bușteni, Predeal, unde 
excursioniștii își vor petrece ziua de du
minică. Ei vor vizita cabanele „Poiana 
Stînii", „Gîrbova", Cota 1.400 și altele.

Spre Valea Prahovei au mai plecat 
ieri 4 autocare cu peste 100 de turiști. 
Mulfi dintre ei vor merge pînă la Bran. 
Alte 12 autocare, cu peste 400 de oa
meni ai muncii, au pornit spre Valea Ol
tului pe ruta Călimănești — Govora — 
Sibiu — Brașov — Valea Prahovei — 
București.

TELEGRAMA
Tovarășului KIM. IR SEN 

președintele C.C. al Partidului Muncii din Coreea 
președintele Cabinetului de Miniștri 

al R.P.D. Coreene

VICTOR MARIN

se numără și eleța Jitaru și altele 
printre fruntașele din întreprindere.

PHENIAN

al

Dragă tovarășe Kim Ir Sen,
In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 

Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne și al nostru 
personal vă trimitem un salut frățesc și călduroase felicitări cu pri
lejul celei de-a 50-a aniversări a zilei dv. de naștere.

Fiu devotat al poporului, militant de seamă al Partidului Muncii 
din Coreea, dv. v-ați consacrat întreaga capacitate și energie luptei 
pentru înfăptuirea năzuințelor spre libertate și o viață 
oamenilor muncii, aducînd o contribuție importantă la 
lagărului socialist și a mișcării comuniste mondiale, la 
pace în întreaga lume.

Vă urăm, dragă tovarășe Kim Ir Sen, multă sănătate 
în activitatea rodnică pe care o desfășurați, în fruntea
dului și a guvernului, pentru construirea societății socialiste în R.P.D. 
Coreeană, pentru unificarea țării, pentru fericirea și prosperitatea po
porului coreean.

mai bună ale 
cauza
lupta

unității 
pentru

succese

’“WW*

MIKB DUMITRA GHEME« MARIA LÄPUGEANU

și noi
C.C. al parti

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Prim secretar al Comitetului 

Central al PajiWuhÿ 
Muncitoresc Roftiîn

ION GHEORGHE MAURER
Președinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii

- ,R1 Populare Rbmma

In trimestrul I al acestui an, rețeau, 
comercială a Capitalei s-a mărit cu 21 
de unități. în piața „3 Decembrie'

n trimestrul I al acestui an, rețeaua 
Capitalei s-a mărit cu 20

(Chibrit) s-au deschis un magazin ali
mentar cu autoservire și unul de pro- 

Piața Pieptănari, un 
magazin de legume- 
fructe ; în Bd. 1848 
(Piața de flori) 
magazin alimentar 
autoservire etc.' 

In prezent se 
pregătiri pentru 
chiderea de noi 
lăți comerciale 
blocurile de pe 
lea Griviței, din
țele Gării de Est și 
Pieptănari, Șoseaua 
Mihai Bravu etc. Un 
magazin gen „Cămi- 

deschide 
din Ca-

duse lactate ; în

un 
cu

fac 
des- 
uni- 

în 
Ca- 
pie-

acestea, 
noilor

In Interiorul magazinului cu
„3 Decembrie".

autoservire din piața

Paralel cu 
la parterul 
blocuri se vor înflinfa 
unităji ale coopera
ției meșteșugărești. 
Astfel, în cartierul 
Mihai Bravu (blocul 
D 11) va fi deschis 
un complex care va 
cuprinde ateliere de 
croitorie-lenjerie, tri
cotaje, fapițerie-plă- 
pumărie, reparații de 
încălțăminte și frize- 
rie-coafură.

De peste hotare
MARI MANIFESTAȚII au avut 

loc în Canada, Japonia și Italia 
împotriva hotărîrii S.U.A. de a re
lua experiențele nucleare în at
mosferă (amănunte în pag. IV-a).

O ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ 
a Consiliului de Miniștri francez 
a avut loc sîmbătă ; primul mi
nistru, Michel Debré, a prezentat 
președintelui Republicii demisia 
guvernului său.

Președintele De Gaulle l-a în
sărcinat pe Georges Pompidou, 
director general al Băncii Roth
schild, cu formarea noului gu
vern.

PATRU MILIOANE DE OAMENI 
AI MUNCII DIN R.F. GERMANĂ 
— constructori, metalurgiști, fe
roviari, muncitori agricoli, func
ționari — participă la lupta pen
tru majorarea salariului. 620.000 
de muncitori și funcționari din 
Frankfurt pe Main sînt deciși să 
declare grevă dacă nu li se 
satisface revendicările.

CA RĂSPUNS LA REFUZUL 
TORITĂȚILOR SALAZARISTE
a elibera pe studenții arestați și 
dé a permite sărbătorirea „Zilei 
studentului", studenții portughezi 
au hotărît să reînceapă greva. 
Forțe de poliție au fost masate în 
jurul clădirii parlamentului și în 
cartierul studențesc din Lisa
bona.

vor

AU-
de

IN CAPITALA VENEZUELEI 
continuă demonstrațiile antigu
vernamentale. La 12 aprilie de
monstranții, care au fost ata
cați de poliție, au paralizat cir
culația la principalele intersec
ții ale capitalei după ce au in
cendiat un autobuz și mai multe 
automobile. Poliția a deschis fo
cul împotriva unui grup de 
denți care pregăteau o altă 
monstrație. Trei studenți au 
uciși.

80 DE STUDENȚI RĂNIȚI,
tre care 14 grav, 250 de arestați 
—iată bilanțul relatat de presă al 
evenimentelor, sîngeroase care au 
avut loc la Atena în ziua de 13 
aprilie. Represiunile poliției îm
potriva tineretului au provocat 
indignarea opiniei publice gre
cești, constituind obiectul unor 
dezbateri furtunoase în parla
mentul grec. Opoziția a cerut 
demisia guvernului. (Alte amă
nunte In pag. IV-a).

stu- 
de- 
fost

din-

PREȘEDINTELE FINLANDEI, Urho :
Kekkonen, a aprobat la 13 apri
lie lista noului guvern, în frunte 
cu Ahti Karialainen.

ÎN ARGENTINA ministrul de In
terne a dat publicității textul unei 
„declarații de principii“ a nou
lui guvern, care prevede, printre 
altele, punerea în ilegalitate a 
partidelor justițialist și comunist. ■

DE PATRU LUNI continuă greva 1 
minerilor chilieni din regiunea 1 
Copiaco. Situația lor este grea. ] 
Din cauza ioametei, unii copii 1 
de mineri au murit, alții sînt bol- ] 
navi. Din inițiativa organizațiilor J 
de femei s-au deschis colecte de j 
alimente și îmbrăcăminte. Minerii J 
continuă să lupte pentru satlsfa- j 
aerea revendicărilor lor. j

'r*



îmbiat cu niște Șapte

ei re nici

Valea 
icrele 
peste

greu

ei

Lacul Iezer.
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PAVEL LĂZUREANU
la 18... înci Păi ce,

Propuneri rezolvate Pe urmele

materialelor publicate

știe, cîștigul mulgăfo- 
funcție și de produc- 
Deci, într-un fel, fiă- 
părea justificată. Ba

ivit și 
timpul, 

cu ele. 
mai și. 

dat anul „CIUCURI PENTRU PERDELE'*

s-au mai 
Dar cu 
obișnuit 

altele și

că se putea, la gîndul că din aceste 
juninci, cu ajutorul mulgătorilor, o 
să formeze un lot de vaci de mare 
producție. Atîta doar că mulgătorii 
gîndeau altfel. De ce să dăm noi 
cioara din mînă pe cea de pe 
gard, își ziceau ei. Cu vacile cele
lalte se obișnuiseră, le cunoșteau 
năravul și, chiar dacă nu dădeau o 
producție prea mare, cum să aibă ei 
siguranța că aceste juninci, după 
fătare, aveau să dea mai mult lapte? 
După cum se 
rilor este în 
ția obținută, 
mîntarea lor
unii dintre ei, mulgători cu expe
riență, ziceau să-și găsească de lu
cru în altă parte.

Lui Lăzureanu i-a trebuit pu
tere de convingere, nu glumă, ca să 
le schimbe părerile. Pînă la urmă 
a căzut cu

Ce nu nu-a

termi- 
încărcat 
lemnele 
întrebat

M OM CARt-ȘiIUBEȘTI MESERIA
—_ Ați picat cam rău, tovarășe in

giner, nu vă așteaptă o bucurie prea 
mare...

Cu aceste cuvinte l-au întî-mpinat 
Îngrijitorii de animale pe zootehni- 
cianul. Pavel Lăzureanu. Era prin 
1959. într-adevăr, primul necaz de 
care s-a izbit Lăzureanu la gospo
dăria de stat Orțișoara, raionul 
Arad, a fost procentul îngrijorător 
de mortalitate a purceilor.

A încercat să afle cauza de la în
grijitori. Aceștia au dat din umeri :

— Ști-o naiba de cauză 1 Că pe 
scroafe le hrănim pe săturate; din 
porumb nu le scoatem...

Lui Lăzureanu nu i-a fost
să-și dea seama că tocmai aci era 
buba. Scroafele, hrănite unilateral, 
se îngrășau prea tare, dădeau lapte 
puțin pentru purcei, din care ‘motiv 
o parte din ei mureau.

Cînd le-a spus îngrijitorilor des
pre ce este vor
ba, acestora nu le 
venea să creadă.

Cu ajutorul con
siliului gospodă
riei, Lăzureanu a 
izbutit să schimbe 
felul de hrană. Pe 
lîngă porumb s-au 
adăugat și alte fu
raje, care asigură 
o rație echilibrată. 
Inginerul a mai in
trodus și alte mă
suri, pe care la 
început îngrijitorii 
le priveau cu mi
rare : furajarea
purceilor sugari 
să se facă înce- 
pînd de la 4—5 
zile după fătare — 
în loc d.e 3—4 săp- 
tămîni — și de 
cîte 4—5 ori pe zi, 
purceii să nu se 
mai înțarce la 12 kg
cîteva luni mortalitatea a scăzut 
sub plafonul admis.

Din acest an, la maternitățile de 
scroafe au fost introduse și becuri 
infraroșii care au o influență bună 
asupra purceilor.

Un aii obiectiv care se cerea ur
mărit era'Creșterea în greutate a por
cilor. Daț fiind că în boxe era o aglo
merație prea mare, Lăzureanu s-a 
gîndit să micșoreze efectivele loturi
lor de la 100 la 60-70 de capete. In a- 
celași timp urmărea îndeaproape 
să se administreze ca hrană numai 
furaje de bună calitate și la ore 
fixe, după un program res'pectat cu 
cea mai mare strictețe. în felul ace
sta, anul trecut, la tineretul pînă la 

kg s-a înregistrat 
greutate de 310 gr
cît era planificat. Iar la cel de 5.200 1, iar media pe gospodărie a 

30 pînă la 90 kg
442 gr zilnic față de 350 gr pre-

la următoarea înțele
gere : să rămînă 
un an șl să vadă 
dacă este ceva de 
capul acestor ju
ninci sau nu.

Pe la începutul 
anului trecut, pri
mele din ele ur
mau să intre în 
.produoție. Și pri
ma era Astra, care 
făcea parte din 
lotul dat în grija 
tînărul-ui Rump Fi
del. în sfîrșit, As
tra a fătat un vi
țel. în ziua aceea 
Lăzureanu mai că 
nu s-a dezlipit de 
grajd.

A venit și
dul mulsului. Pri
ma zi, Rump a ră
mas cam dezamă
git. A doua zi, s-a 
pleoștit de tot.

asta e producție, 13
litri pe zi ? Am avut sau n-am avut 
dieptate, tovarășe inginer ?

— Bine, bine, o să vezi în zilele 
următoare. îngrijește-o ca pe ochii 
din cap.

într-adevăr, iată că a treia zi As
tra a dat 27 de litri. Ceilalți mulgă
tori se strînseseră în jurublui Rump. 
Acesta nu-și mai încăpea • în piele. 
Rînd pe rînd 
alte surprize.
mulgătorii s-au 
Ba au apărut
De pildă, vaca Agricola a 
trecut 7.400 1. Alte cinci vaci au dai 
peste 6.000 1. Rump a muls în me
die de la fiecare vacă din lotul său 
cîte 5.300 1, Paraschiva Iovi cîte

In sprijinul sporirii 
producției de țiței

un spor zilnic 
în loc de 250

în sprijinul sporirii producției de 
țiței, colectivul întreprinderii de ci
mentări, operații și transporturi spe
ciale din Ploiești a realizat de la 
începutul anului și pînă acum cu 
peste 10 la sută mai multe operații 
speciale decît în aceeași perioadă a 
anului trecut..

Printre noile procedee aplicate se 
numără : metoda de fisurare multi
plă care permite să se execute fi
surarea a două sau mai multe stra
turi simultan ; dispozitivul de ex
ploatare simultană prin aceeași son
dă a două straturi cu presiuni dife
rite ; tratamentul sondelor de țiței 
parafinos cu solvenți calzi.

Pe șantierele petroliere se folo
sește, de asemenea, perforatorul cu 
jet abraziv, conceput în întreprinde
re, cu ajutorul căruia fisurarea hi
draulică s-a efectuat Ia unele son
de de la Boldești, Băicoi și Momești 
la o presiune cu aproape 50 la sută 
mai mică decît cea obișnuită.

Prin aplicarea acestor metode se 
vor realiza importante economii pes
te plan.

Repopularea apelor de munte
distanță de 800 m cascade artificiale 
iar la ocolul silvic Moldovița pe 200 
m. în păstrăvăriile de la 
Putnei, Brodina și Argel, din 
puse la incubât au rezultat 
550.000 puieți de păstrăvi.

în bazinele păstrăvăriilor de la 
Valea Putnei și Barnar de pe Valea 
Bistriței se va continua acțiunea de 
înmulțire pe cale artificială a lostri-

SUCEAVA (coresp. „Scînteii“) — 
Ca în fiecare an, pe rîurile și pîraiele 
de munte din regiunea Suceava lu
crătorii ocoalelor silvice au început 
pregătirea albiilor în vederea re
populării apelor cu păstrăvi. Pen
tru a crea condiții cît mai bune 
de dezvoltare a faunei piscicole, la 
ocolul silvic Broșteni din raionul 
Vatra Dornei srau amenajat pe o

„Ghidul 
cooperației

sporul a fost

30 
de 
gr 
la 
de
văzut în plan.

Anul trecut, sectorul zootehnic a 
adus gospodăriei de stat Orțișoara 
un beneficiu de 1.225.000 lei. O bună 
parte din acest beneficiu s-a dato
rat creșterii vacilor de lapte. Dar și 
cu vacile a fost o poveste, își amin
tește Lăzureanu...

în primăvara anului 1960, gospo
dăria a primit un lot de juninci în 
locul unor vaci care fuseseră repar
tizate altor unități. Firește că pen
tru Lăzureanu bucurie mai mare nici

fost, în întreg anul trecut, de 5.035 1 
lapte. Subliniem că toate vacile au : 
fost la prima fătare. Anul acesta, 
producția zilnică se ridică la 16,7 1 
pe cap de vacă. Este adevărat că li 
se și dă o îngrijire exemplară.

Ținînd seama de anii de cînd 
practică meseria de inginer zooteh
nic, candidatul de partid Pavel Lă
zureanu nu se poate număra prin
tre veterani. însă, după ce te des
parți de el, parcă fără să vrei îți zici: 
Iată un om care-și iubește meseria.

GHEORGHE VLAD

CLUJ (coresp. „Scînleii"). — Creato
rii de modele de la uzina de pielărie și 
încălțăminte din Cluj au realizat 121 mo
dele noi de încălțăminte pentru femei, 
bărbați și copii. Dintre noile modele se 
evidențiază pantofii de șevro, pentru fe
mei, încălțămintea pentru copii, cu talpă 
flexibilă și ușoară, încălțămintea bărbă
tească cu talpă de cauciuc transparent 
șl altele.

La realizarea noilor modele s-au folo
sit piei de culori plăcute în diferite nuan
țe. Toate cele 121 de modele au fost 
omologate și urmează să fie prezentate 
pentru contractare reprezentanților orga
nizațiilor comerciale.

la ziarul „Scînfeia“ din 25 februarie 
a.c. se relata faptul că Uniunea coo
perativelor meșteșugărești din orașul 
și regiunea București a editat un pliant 
care cuprinde adrese utile pentru cei 
ce au nevoie de serviciile coopera
ției. în continuare, se critica faptul că 
UCECOM nu s-a îngrijit ca asemenea 
ghiduri să fie editate în toate regiunile 
țării.

Răspunzînd ziarului, conducerea 
UCECOM informează că a luat măsuri 
ca toate uniunile regionale ale coope
rativelor meșteșugărești să întocmească 
în cel mai scurt timp ghiduri, prin care 
să informeze populația asupra servi
ciilor pe care le prestează.

CC

Pe marginea repertoriului original 
al teatrelor de păpuși

Copiii — spectatori pasionați, sin
ceri, spontani în aprecieri, iubesc 
teatrul de păpuși, cred în 
întîmplările 
pe mica 
postează 
tot ceea < 
vingător în spectacol. Căror copii e 
destinat azi repertoriul teatrelor 
de păpuși, cu fermecătorii lor 
actori de lemn, postav și mucava ? 
Evident, copiilor noștri — spun pă
rinții și uneori cad în amintiri îndu
ioșate despre propria lor copilărie. 
Se întîmplă ca și unii autori pen
tru copii, bizuindu-se mai mult pe 
propriile amintiri îndepărtate decît 
pe o cunoaștere a prezentului, să se 
adreseze copiilor de azi cu aceleași 
imagini și cuvinte cu care li s-a 
vorbit lor odinioară...

Să nu uităm însă că în lumea co
piilor noștri se învecinează azi mi
nunatul hotar al basmelor cu certi
tudinea zborului spre Lună, că acești 
copii știu cine a fost Patrice Lu
mumba și îl admiră pe Fidel 
Castro... ceea ce nu îi împiedică însă 
să îngrijească de animale și plante, 
să scrie primele litere întorcîndu-le 
pe dos, sau să spargă geamurile cu 
mingea 1 în jocurile și în vocabula
rul copiilor noștri s-au statornicit 
firesc televizorul și tractorul, com
bina și magnetofonul. La fel 
de firesc cum ei nu vorbesc 
despre opaiț sau bordeie, argați 
și jupîni, fiindcă nu văd în jurul 
lor asemenea lucruri.

Este firesc ca teatrele de păpuși 
și scriitorii să-și îndrepte a- 
tenția, în primul rînd, spre lucrări 
menite să vorbească copiilor despre 
lumea în care ei se mișcă și cresc, 
să le înfățișeze aspecte ale vieții 
în socialism, familiarizîndu-i cu eti
ca muncii, cu spiritul de solidarita
te și întrajutorare al oamenilor 
muncii din uzine, din gospodării 
colective — trăsături caracteristice 
epocii ’ noastre. Publicul cere pe 
bună dreptate piese care să contri
buie la educarea copiilor în spiri
tul patriotismului, al dragostei față 
de popor și prieteniei cu celelalte 
popoare, care să vorbească despre 
transformările uriașe — cu adevă
rat de basm 1 — petrecute pe me
leagurile noastre în anii construc
ției socialismului. Se joacă mult în 
teatrele de păpuși piese ca „Neca-

păpuși, cred
ce se desfășoară 

scenă și totodată ri- 
cu promptitudine la 

ce e plictisitor și necon-

zurile lui Șurubel" și „Mîniosul" de 
Valentin Silvestru, fiindcă aceste 
piese tratează într-un mod sugestiv 
tema atitudinii socialiste față de 
muncă, a răspunderii pentru bunul 
obștesc. Sînt necesare piese care să 
educe „moravurile" copiilor, să for
meze bunele lor deprinderi. La a- 
ceasta contribuie și noile piese adre
sate preșcolarilor „Poveste despre

(

beend din „Cea mai frumoasă 
stea" de Irina Opran la teatrul Țăn
dărică
un băiat mic" de Al. Popovici, și 
„Rochița cu figuri" de Viorica Fili- 
poiu, prezentate la 
„Poveste despre un 
se adresează 
tr-un mod original, 
despre necesitatea unei 
ordonate, dezvăluind- poezia 
telor și obiectelor din mica 
cotidiană a copilului. Conținutul e- 
ducativ al piesei Vioricăi Filipoiu, 
care satirizează lenea și îngîmfarea 
este pus în valoare în imagini vii, 
colorate.

Aflăm în repertoriile teatrului de 
păpuși și alt gen de lucrări, care 
Urmăresc să dea spectacolului un 
caracter instructiv, să slujească for
mării unor cunoștințe despre lume, 
necesare tinerilor spectatori. „N-a

„Țăndărică", 
băiat mic" 

spectatorilor în- 
vorbindu-le 

vieți 
fap- 

lume

fost nici un zmeu de vină" de Vio
rica Huber, înscriindu-se în această 
sferă tematică, abordează cu oare
care stîngăcie dar eficient și unele 
probleme ale eticei pionierești. A- 
semenea scrieri sînt încă puține. în 
rîndul lor se numără și „Fetele din 
măr" de Viorica Filipoiu, o incursiu
ne fantastică 
intenția de a 
tea îngrijirii 
fructiferi. Din 
s-a preocupat aici de calitatea lim
bii literare, de expresia artistică a 
lucrării. Prezența unor versuri pla
te, excesul de diminutive, aparținînd 
unui stil „alintat", impropriu adevă
ratului limbaj al copiilor de azi, um
bresc realele însușiri ale piesei.

Problema roilectării vieții contem
porane cu mijloace speciiice ge
nului, preocupă azi numeroase co
lective păpușărești. în mod firesc, 
centrul unor asemenea preocupări 
se află la teatrul „Țăndărică", colec
tiv cu prestigiu în lumea păpușari
lor. Piesa „Cea mai frumoa
să stea" de Irina Opran a însemnat, 
de pildă, un rezultat valoros al a- 
cestor căutări creatoare. Este meri
tul teatrului „Țăndărică" dé a fi gă
sit într-o 
sîmburele viitoarei piese, 
apoi din colaborarea 
artistic cu scriitoarea, 
piesei nu provine doar 
la elementele tehnicii 
ce, din situarea cadrului acțiunii în 
cele mai îndepărtate zone astrale, 
sau prezentarea eroului în stare de 
imponderabilitate. Important este că 
toate aceste elemente și noțiuni noi, 
familiare copilului de azi, sînt utili
zate în slujba transmiterii unor idei 
ale educației comuniste. Și aceasta 
într-o formă adecvată sensibilității 
copiilor.

Nu aceeași adeziune dau specta
torii piesei „Cactus I-ul și ultimul" 
de Mircea Sîntimbreanu, aflată de 
asemenea pe afișele teatrului „Țăn
dărică" în această stagiune. Cactus 
I este un împărat lacom, trîndav și 
năzuros. Sensul educativ al piesei 
ar consta, după cum afirmă autorul, 
în programul de sală, în faptul că 
eroul negativ personifică totodată... 
obiceiurile proaste ale unui băiat 
răzgîiat. Asocierea e iorțată și micul 
spectator o sesizează cu greu. Fără 
o idee clară și originală, piesa —

în viața plantelor, cu 
demonstra supeiiorita- 
științifice a pomilor 
păcate, autoarea nu

povestioară a autoarei 
născute 

colectivului 
Actualitatea 
din referirea 
cosmonauti-

l-am luat toporul din 
mină și am început să 
lovesc in lemnul așe
zat pe buturugă. Sur
prins, bătrînul se uita 
la mine. Căuta să mă 
identifice.

— Al cui ești tu, măi, 
ficior ?

După ce-am 
nat, mi-am 
brațul cu 
sparte și l-am
unde să le duc. Mi-a 
deschis ușa unei odă- 
ife joase. Neorînduiala 
arăta că aici nu intra
se de multă vreme o 
gospodină. Am așezat 
lemnele la gura sobei. 
Am scormonit jarul, 
am umplut vatra și 
după ce am aprins de 
la un tăciune cite o 
figară l-am întrebat.-

— Ci ti ani ai, un
chiule ?

— Păi fă socoteala : 
m-am născut în 1874... 
Îs vreo 88 de ani de 
atunci. Dar cine ești ? 
Al cui ? Ce treabă ai 
cu mine ?

— Nu sînt de pe- 
aici. Și cu dumneata 
n-am nici o treabă. 
Te-am 
du-te 
și...

M-a
slană și pline întărită 
— Singur stai aici, co
pii n-ai ?

A oftat adine și, 
dînd din cap, mi-a răs
puns.

văzut chinuin- 
cu lemnul ăla

— N-am. N-am nici 
un copil. Ar fi fost 
bine dacă...

— Dar cine te îngri
jește ?

— Apăi, eu mă în
grijesc. Mai sînt în pu
tere.

Am ieșit. Trebuia să 
plec. Pe prispa odăii 
alăturate a apărut o 
namilă de om. Căsca 
și-și întindea oasele la 
soarele care se chi

are pe nimeni. De ce 
nu-1 internați la azilul 
de bătrîni ? Acolo ar 
avea ce-i trebuie : mîn- 
care caldă, îmbrăcă
minte, bibliotecă, plim
bări...

Președintele lăsă ti’ 
gara din gură, se în
toarse jumătate spre 
mine și mă privi lung:

Birnău 
Păi el 
Are 7

/ instantanee/
nuia să răzbească prin
tre nori. O femeie fă
cea curățenie în grajd. 
O certa pe Joiana, 
care nu sta locului.

— Oamenii ăștia ți-s 
ceva rude ?

Mi-a făcut semn că 
nu. l-am lăsat cîteva 
țigări și-am pornit spre 
Sfatul popular din Va
lea Dosului, o locali
tate de mineri. Cele 
de mai sus s-au pe
trecut, la cî/iva kilo
metri de Alba Iuiia.

Președintele, un om 
înalt, zgîrcit la vorbă, 
mi-a povestit despre 
îndeletnicirile și obi
ceiurile acestei așezări. 
L-am întrebat și despre 
bătrînul Vasile Ștefan 
Birnău.

— La anii Iui să se 
îngrijească singur ? Nu

— De moș 
îmi vorbești ? 
nu e singur, 
copii.

— Cum 7 copii? Chiar 
el mi-a spus că e sin
gur ! Că i-ar plăcea să 
aibă un sprijin acum, 
la bătrinete.

— Stă la băiatul lui, la 
Pătrut Vasile, răspun
se președintele. Fiul 
Iui cîștigă. E în pro
ducție. Bătrînul are și 
al ți copii in producție.

Deci namila de om 
care căsca la soare în 
timp ce bătrînul spăr
gea lemne este copi
lul lui. Femeia care 
îngrijea de Joiana li 
este noră.

— Și ceilalți copii 
unde sînt ?

— Cinci locuiesc 
in localitatea noa
stră. O fată e la Alba 
iar Ion Vasile lucrea
ză la Zlatna... 
copii are.

De ce mi-a spus bă
trînul că nu 
unu! ?

MICUȚĂ TÄNASE

Legatara noastra cai locatara 
este folositoare

deși nu lipsită de unele mo
mente amuzante — se desfășoară 
în genere greoi, fără farmec. 
Or, basmului îi sînt proprii fantezia, 
culoarea, imaginile reliefate, care să 
comunice în modul cel mai direct 
semnificațiile urmărite de autor.

Fără îndoială că basmul nu poate 
și nici nu trebuie să lipsească din 
educația estetică a copiilor ; el își 
va păstra întotdeauna marele său 
loc în repertoriul destinat celor mici. 
Dar în reprezentațiile multor teatre 
de păpuși din țară se întîlneso 
basme, legende și povestiri re
zultate din adaptări, 
sau pastișări care 
tifică „actualizarea", 
de autentic conținut 
ran, de imaginație, incapabile de a 
trezi emoție din pricina limbajului 
lor sărac și imaginilor uzate. „Inima 
lui Tuti" de R. Anagnoste și D. Cos- 
tescu este un astfel de basm „ac
tualizat", construit pe un conflict ar
tificial cu un copil-moștenitor al 
tronului, cărui i s-a lurat inima, dar 
de fapt inima nu i-a fost furată, ci 
doar așa i s-a spus etc., etc.; piesa 
nu izbutește să fie nici basm în ac
cepția tradițională a cuvîntului, și • 
nici să releve, într-o expresie artis
tică corespunzătoare, realități și idei 
ale zilelor noastre.

Pentru 
noi, 

ar 
cu 
în

In numele mai multor locatari, to- 
rășul Tudor Ristea, maistru la uzi- 
le „Grivița Roșie", s-a adresat ar- 

hifecfilor prin coloanele ziarului „Scîn- 
teia“, cerîndu-le să țină legătura
cu locatarii noilor blocuri, după ce 
construcția concepută de ei a fost
terminată și dată în folosință.

Considerăm foarte utilă propunerea 
făcută în ziarul „Scînfeia“ din 1 aprilie 
1962. Constructorii și arhifeejii între
prinderii noastre au organizat de cîteva 
ori convorbiri cu locatarii noilor 
blocuri din cartierul Pieptănari și Bd. 
Mărășești. Întîlnirile au fost întot
deauna rodnice. Am avut de învățat 
unii de la alții lucruri folositoare. 
De pildă, locatarii ne-au semnalat ne
cesitatea măririi curjilor de lumină și 
a uscăforiilor. Proiectanții au și adus 
astfel de îmbunătățiri la blocurile ce 
se construiesc pe șoseaua Giurgiului. 
Alfi locatari au propus ca spălătorul 
din bucătărie să fie astfel amplasat 
îneîf să dea gospodinei posibilitatea 
să-și monteze mașina de gătit lîngă 
sau aproape de fereastră, pentru o 
mai bună aerisire a încăperii. Unii lo
catari ne-au cerut solujii în legătură 
cu fixarea tablourilor în apartamentele 
construite din panouri prefabricate. în
treprinderea noastră a pus la dispozi
ția lor un salariat care, cu ajutorul 
unui dispozitiv, fixează 
locurile indicate, fără să 
jul perefilor.

Legătura noastră cu
necesară și din alt motiv, 
nim încă locatari care nu-și 
jesc casa ca buni gospodari. Aparta
mentul confortabil și frumos reparti
zat unui locatar în blocul nr. 9 de pe 
magistrala Nord-Sud a devenit în scurt 
timp de nerecunoscut. Nici construc
torii, nici arhifeejii nu pot rămîne 
nepăsători față de o asemenea atitu
dine.

Pentru viitor ne-am propus ca după 
darea în folosință a noilor blocuri,

bine. Un sfat 
să contribuie 
și înfrumuse-

să ținem mai mulfă vreme legătura cu 
locatarii. Vom forma grupuri de arhi- 
tecji și ingineri constructori de pe șan
tier, care, la inițiativa comitetelor de 
bloc, să se întîlnească cu locatarii. 
Vom sfa la dispoziția acestora, dîn- 
du-le sugestii asupra felului cum să-și 
aranjeze mai plăcut apartamentele, Cum 
să și le întrețină cît mai 
util, dat la timp, poate 
la întregirea confortului 
țarea unui apartament.

în scrisoarea sa, tovarășul Tudor 
Ristea ridică problema : care ar fi cea 
mai bună cale de legătură dintre cei 
ce au proiectat și construit o locuință 
nouă și oamenii muncii care se mufă 
în ele? Noi am arătat cîteva acțiuni 
întreprinse de noi în această privință. 
Ne-am propus să realizăm în conti
nuare o asemenea legătură cu ajuto
rul comitetelor de bloc. Socotim, de 
asemenea, că e bine-venită propune
rea tov. Tudor Ristea ca Uniunea Arhi- 
tecfilor, comisiile de femei, deputății 
sfaturilor populare să prevadă în pla
nurile lor de activitate, organizarea de 
convorbiri între locatari și arhitecți.

Ziarul nostru a semnalat într-un 
articol lipsa ciucurilor pentru per
dele, de mai multe dimensiuni și. 
culori. Ministerul Industriei.Ușoare, .a J, 
răspuns redacției că s-ăii luat mă-, 
suri corespunzătoare ; la contrac
tările de mărfuri pe semestrul al 
Il-lea întreprinderile producătoare 
vor oferi comerțului ciucuri de di
ferite mărimi și culori.

OBiECTE NECESARE 
PENTRU ORELE DE LUCRU 

MANUAL

fablourile în 
strice finisa-

locatarii este 
Mai întîl- 

îngri-

prelucrări 
nu-și jus- 
lipsite fiind 

contempo-

a spori numărul lucrări- 
cu adevărat contempo- 
fi bine ca teatrele să 
și mai multă îndrăz- 
întîmpinarea scriitorilor. 

„Țăndărică" va avea loc 
premiera „Cărții cu Apo- 
Geilu Naum, adaptare a

lor 
rane, 
iasă, 
neală, 
La teatrul 
în curînd 
lodor" de 
unei scrieri apărute .în.urmă cu .c.îți- 
va ani. Iată o cale de lărgire a re
pertoriului. Ca să dăm numai cîte- 
va exemple, isprăvile eroului lui 
Marcel Breslașu — Bondocei —, pe
ripețiile lui Nică fără frică sau ale 
Prințului Miorlau din cărțile Ninei 
Cassian, ar putea oferi de aseme
nea subiecte valoroase și material 
dramatic scenei.

Căile stimulării și dezvoltării dra- 
matùrgiei pentru teatrul de păpuși 
sînt variate. Copiii sînt dispuși să 
se pasioneze deopotrivă de soarta 
unui iepuraș pedepsit pentru neas
cultare ca și de peripețiile relatate 
într-o povestire științifico-iantastică, 
dacă întîmplările sînt descrise cu 
talent, cu umor, cu forță emoțională. 
Indiferent dacă piesa vorbește des
pre iepurași sau roboți (o asemenea 
dispută a existat în rîndul specia
liștilor), esențiale rămîn forța însu- 
flețitoare a ideilor, mesajul înaintat, 
limbajul adecvat capacității copiilor 
de a înțelege și de a-și însuși ade
văruri contemporane.

MIRA IOSIF

Arhitect NINETA ZÂNE 
Ing. CONSTANTIN DIȚA 

întreprinderea 
de construcții de locuințe 

București

• •

Cu privire la critica adusă . fap
tului că nu se găsesc în magazine 
obiecte 
orele de lucru manual UCECOM a 
răspuns ziarului următoarele : „în 
cooperativele meșteșugărești se exe. 
cută șervețele, milieuri, fețe de 
masă etc., desenate pe pînză sau e- 
țamină pictată, astfel incit s-ar pu
tea furniza școlilor obiectele nece
sare pentru orele de lucru manual. 
Propunem Ministerului învățămîn- 
tului și Culturii să stabilească te
matica materialului și cantitățile 
necesare. Cooperația, meșteșugăreas
că are posibilități să le producă"^

necesare elevilor pentru

Sugestii ale Institutului „Proiect - București“
Institutul nostru consideră foarte folo

sitoare discuțiile dintre proiectanți și lo
catarii noilor apartamente, se arată într-o 
scrisoare adresată redacției de Institu
tul „Proiect București". Deputății sînt 
cei care ar putea organiza asemenea con
sfătuiri. In acest fel proiectanții își vor 
lărgi experiența pentru proiectarea noi
lor apartamente, iar locatarii vor primi 
un ajutor prețios în ceea ce privește fo
losirea și păstrarea locuinței.

Cu ajutorul forurilor de resort, institu
tul „Proiect-București" ar putea proiecta

’ ..===♦»♦===••....... =

și unele tipuri de mobilier, care să țină 
seama de condițiile pe care le oferă lo
cuințele. înainte de a intra în producția de 
serie, noile tipuri de mobilier să fie su
puse unei discuții publice, la care să 
participe locatari, arhitecți, proiectanți și 
reprezentanți ai ministerelor și întreprin
derilor interesate, Acest lucru merită fă
cut, mai ales că în prezent se mai fa
brică unele tipuri de mobilier cu format 
și gabarite care nu corespund întru totul 
liniei moderne a locuințelor îh construc
ție.

T1EÆT1R1E •<£3[jl)®ijùli33» ^/eiA/ziune k
SLUGA SAFILARMONICA DE STAT „GEORGE 

ENESCU“ (Ateneul R.P.R.) : CONCERT 
SIMFONIC. Dirijor : Vaclav Smetacek 
(R. S. Cehoslovacă) — (orele 11).

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R.P. ROMINE : LACUL LEBEDELOR — 
(orele 11) ; RÄPIREA DIN SERAI — (o- 
rele 19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
VÎNZĂTORUL DE PASĂRI — (orele 
10,39) ; BOCCACCIO — (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE" (Sala Comedia) : ANNA KARE
NINA — (orele 10) ; CIDUL — (orele 15) ; 
DISCIPOLUL DIAVOLULUI — (orele
19.30) . (Sala Studio) : FIICELE — (orele
10) ; -OMUL CU MIRȚOAGA — (orele 15); 
VICLENIILE LUI SCAPIN — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala Ma
gheru) : ANTONIU ȘI CLEOPATRA — 
(orele 10) ; PYGMALION — (orele 15,30); 
DE PARTEA CEALALTĂ — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : SCANDALOASA LEGĂ
TURĂ DINTRE DOMNUL KETTLËE ȘI 
DOAMNA MOON — (orele 10,30) ; BĂIE
ȚII VESELI — (orele 16 și orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (B-dul Schitu Măgureanu nr. 
1) ; CUM VĂ PLACE (orele 10) ; RUSTICA 
■50—’60 — (orele 15); TACHE, IANKE ȘI 
CADIR — (orele 19,30). (Sala Studio 
—str. Alex. Sahia nr. 76) : MENAJERIA 
DE STICLA — (orele 10) ; UN STRUGURE 
IN SOARE — (orele 15) ; COPIII SOA
RELUI — (orele 19,30).

TEATRUL DE COMEDIE : SVEJK IN 
AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL — (orele
11) ; MI SE PARE ROMANTIC — (orele
15.30) ; PRIETENA MEA PIX — (orele
19.30) .

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : PIGULETE 
PLUS CINCI FETE — (orele 11) ; IN FIE-

æ.OAMNA — (orele tuțmu Sfl rvnvwiMa ci-
O a C°P *) ■ BĂIATUL DIN nematografele Maxim Gorki (10; 12; 14; 16;

(0.rele n> > DO1 LA 18.15; 20,30), Olga Bancic (10,30; 15; 17; 19;
ARITMETICA — (orele 17). 21), Luceafărul. (15; 17; 19; 21). PROCESUL

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.- MAIMUȚELOR : Central (9; 11,30: 14;

DOMNUL PUNTILA ȘI 
MATTY — (orele 19,30).

TEATRUL EVREIESC DE STAT : 
VREAU SĂ FIU NEVASTA TA — (orele 
20).

INSTITUTUL DE ARTĂ TEATRALA ȘI 
CINEMATOGRAFICĂ „I. L. CARAGIA- 
LE“ : DISCIPOLUL DIAVOLULUI — (o- 
rele 20).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TA- 
NASE“ (Sala Victoriei 174) : CONCERT IN 
RE... HAZLIU — (orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Acade
miei) : CĂLUȚUL COCOȘAT — (orele 11 
și orele 17). (Sala Orfeu) : UN BĂIEȚEL, 
O PAIAȚĂ ȘI O MAIMUȚA ȘI ROCHIȚA 
CU FIGURI — (orele 11) ; MINA CU 
CINCI DEGETE — (orele 20,30).

ANSAMBLUL DE CINTECE ȘI DAN
SURI AL C.C.S. t DRAG MI-I CINTECÜL 
ȘI JOCUL ! — (orele 20).

TEATRUL -------------- ----------------
TAȘII’N CARNAVAL și 
COR — (orele 17 și orele

REGIONAL BUCUREȘTI : 
............ ’ MILLO DIREC- 

20).

INBĂTĂLIE
Patria (9; 12,45; 

‘ 12,40; 16,20;
20,15), Volga

CINEMATOGRAFE : 
MARȘ — ambele serii : 
16,30; 20,15), I. C. Frimu (9:
20) , Miorița (9; 12,35; 16,30; 
(10,30; 16,30; 20), G. Coșbuc (10; 16,15; 20). 
DUPĂ DOI IEPURI : Magheru (10,15; 12; 
15; 17; 19; 21), Lumina (9,45; 11,30; 13,15; 
15; 16,45; 18,45; 20,30), 1 Mai (10; 12; 15; 17; 
19; 21), 23 August (10; 12; 17; 19; 21). EX
PRESUL DE SEARA : Republica (9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21), Elena Pavel (9; 11: 15; 
17; 19; 21). PROFESIUNEA DOAMNEI 
WARREN : București (9; 11; 13; 15; 17; 19;
21) , Gh. Doja (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). 
Alex. Sahia (10; 12; 15; 17; 19; 21). EXPE
RIENȚA PRIMEJDIOASA rulează la ci
nematograful V. Alecsandrl (10; 15; 17). 
IN NOAPTEA DE AJUN ; Flacăra (12; 15;. 
17; 19; 21), B. Delavrancea (11; 14; 16; 18;’ 
20). ARME ȘI PORUMBEI rulează :1a ci-

toria (10; 12). POZNAȘA : Victoria (15; 17.; 
19; 21). NU E LOC PENTRU ANIMALE 
SĂLBATICE : Timpuri Noi (rulează în 
continuare de la orele 10 pînă Ia orele 
21). PROGRAM SPECIAL PENTRU CO
PII : 13 Septembrie (rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 15). 
RAIDUL VĂRGAT : Tineretului (11; 16: 
18,15; 20,30). CINTECUL . ÎNTRERUPT : 
înfrățirea între popoare (12; 16; 18; 20), 
Libertății (10; 12; 16,30; 18,30; 20,30). BĂ
DĂRANII : Cultural (10,30; 15,30; 17,15: 19; 
20,30). CAVALERII TEUTONI — ambele , 
serii : Alex. Popov (rulează în continua
re de la orele 10 pînă la orele 20). AR- ■ 
TISTUL : 8 Martie (11; 15;. 17; 19; 21), 16 
Februarie (11; 16; 18; 20). NU TE LĂSA 
NICIODATĂ : Grivița (10; 12,10; 14,20; 
16,30; 18,40; 20,50).

TELEVIZIUNE : Orele 9,00 — Emisiu
nea pentru copii și tineret școlar. 10,30
- EMISIUNEA PENTRU SATE. In jurul 
orei 14,45, transmisiunea întîlnirli de fot
bal Steaua — Metalul Tîrgoviște, de la 
stadionul „23 August“. 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Teatru in studio : 
„VANINA VANINI“. Dramatizare după 
nuvela lui Stendhal de Anda Boldur. 20,15
— Transmisiune de la Circul de Stat. 
„O SEARĂ LA MOSCOVA“ cu concursul 
artiștilor circului sovietic. In pauză : fil
mul documentar : „Spectacol de gală“. 
In încheiere : Ultimele știri șl rezulta
tele sportive.

CUM VA FI VREMEA ?
Timpul probabil pentru zilele de 16, 17 

și 18 aprilie : Vreme rece și umedă. Coc 
variabil temporar noros. Ploi locale vor 
cădea în toate regiunile țării, în special 
în prima parte a intervalului. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura se men
ține coborîtă. Minimele .vor fi cuprinse 
între minus 4 șl plus 6 grade iar maxl- 

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.- MAIMUȚELOR Centrai’«jOi?’ mele îhțre 6 și 16 grade, local mai rid). 
GIULEȘTI ; FATA CU PISTRUI — (orele 16,36; 19; 21,30), Moșilor ' (li; 15,30; '"Ï8; câte Ia 'Sfîrșitul intervalului. Brumă Io 
19,30). (Sala Palatului R.P. Romîne) : 20,30). CETATEA HURRAMZAMIN : Vie- cală. In munți lapoviță șl ninsoare.
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ZIUA LIBERT A
in cinstea sărbătorii} de 1 Mai 1962

Oaspeți cubanezi 
despre țara noastră

Timp de cîteva zile țara noastră a organizat învățămîntul în .țara dv. 
îo'st vizitată,' îa invitația Çomitetu-j Credem că avem multe de învățat 
lui Central al Ûniunif sindicateîor din acest sistem de organizare. Le- 
din inștjtuțiile de. îfivățămînf șî’.cul- gateă'îhyățărriîntului de producție,-' 
tufă, de profesorii cubanezi Leslie ' a școlii de viață — sînt procedee din 
Rodrigüez, secretar general al Sin
dicatului invățămîntului din Cuba și 
Francisco Escoriza, secretar al Co
mitetului regional al Sindicatului în- 

(Vâț"' " '' ...........

care putem trage' învățăminte folo
sitoare pentru dezvoltarea activității 
noastre în acest domeniu.

Prof. L. Rodriguez s-a referit la 
'vațămîntului. din Las Villas. Ina- vizitele făcute la Muzeul de istorie 
ihtç de plecare,, oaspeții, cubanezi a partidului și la Muzeul Doftana. 
aü .avut ,o. convorbire cu redactorul Documentele istorice pe care, le-am. 
Agenției romîne, de. presă „Ager- . văzut cu. acest prilej — a declarat 
preș“, Gh. Mănăiieșcu. .. . el'— ne-au lăsat o impresie 'putèr-

Poporul cubanez — a declarat nică, profundă, déoarèce ele' 'evocă 
prof. L. Rodriguez — este dornic să 
știe cum se muncește în țările so
cialiste, care sînt procedeele de pro
ducție și sistemele de educație. Toa
te acestea sînt probleme care preo
cupă astăzi îndeaproape pe orice cu
banez. Cele' cîteva zile petrecute în 
R. P. Romînă — această frumoasă 
țară — ne-au dat prilejul să ne fa
cem o impresie generală despre 
felul în care se desfășoară opera de 
construire a socialismului în Romî
nia. Prin vizitele făcute în unele 
școli; de pildă, am căpătat cunoștin
țe clare asupra felului în care este

lupta comuniștilor din țara dv. pen
tru apărarea intereselor poporului 
împotriva fascismului și a războaie
lor cotropitoare, pentru o viață tot 
mai bună.

Activitatea muncitorilor din Romî
nia pentru dezvoltarea continuă a 
industriei socialiste — a adăugat e! 
— ca și entuziasmul cu care a fost' 
primită știrea îmbucurătoare despre 
încheierea colectivizării agricul
turii de întreaga populație ne 
demonstrează elanul cu care poporul 
romîn construiește socialismul.

<>o-o-----------

Cind știi să tragi concluzii 
din propria-ți experiență

(Urmare din pag, I-a) principale — turnătoriile de fontă și 
de oțel. Merită subliniat în mod deo
sebit faptul că, în primul trimes
tru, uzina n-a primit decît o singură 
reclamație de la beneficiari.

în primul trimestru al acestui an 
colectivul uzinei a îmbunătățit în 
continuare organizarea întrecerii 
socialiste. La propunerea comitetului 
de partid, conducerea uzinei a luat 
măsuri pentru îmbunătățirea evi
denței în întrecere, graficele exis
tente la locurile de muncă fiind 
completate ■ operativ și sistematic. 
Pe această bază, comitetul sindica
tului organizează o susținută publi
citate în jurul întrecerii, populari
zează sistematic pe fruntașii în pro
ducție și metodele lor de muncă. 
Dacă în luna ianuarie erau antrenați 
în întrecere 72 la sută din numărul 
muncitorilor și tehnicienilor, în luna 
martie au fost antrenați 80 la sută, 
în cadrul întrecerii organizate între 
muncitori, echipe și brigăzi, fruntașii 
în producție ajută pe cei cu o califi
care mai slabă să lucreze din ce în 
ce mai bine.

Desigur, și aici activitatea din 
primul trimestru a scos în evidență, 
alături de numeroase aspecte poziti
ve, și unele lipsuri care se cer în
lăturate. E vorba, mai ales, dè faptul

ția globală a fost realizat în propor
ție de 101,5 la sută, iar la producția- 
marfă — în proporție de 101,2 ia 
sută.

Și aici, în urma muncii desfășu
rate de comitetul de partid, munci
torii au făcut multe propuneri de 
îmbunătățire a muncii. Pe baza lor 
s-a ' întocmit un plan -care cuprind ' 
peste'100 de măsuri tehnico-organi- 
zatörice. La propunerea comitetului 
de partid, conducerea uzinei anali
zează în fiecăre săptămînă stadiul 
executării fiecărei măsuri în parte. 
Drept rezultat, în primele 3 luni ale 
anului au fost realizate o mare par
te din. aceste prevederi ale planului 
de măsuri tehnico-organizatorice.

Anul trecut, din cauza desfășură
rii neritmice a producției, planul 
producției-marfă era îndeplinit dese
ori „în asalt". în urma măsurilor a- 
plfcate, în acest an lucrurile s-au îm
bunătățit mult în acest domeniu, 
deși nu s-a ajuns încă-să se asigure 
pe deplin îndeplinirea ritmică a pla
nului producției-marfă.

în lumina Directivelor C.C. al 
P.M.R. cu privire la criteriile prin
cipale ■ale întrecerii socialiste, colec
tivul- uzinei a pus în centrul între- _______ _
cerii problemele ridicării, .calității . că unele comenzi sè lansează cil în- 
pro.duselQrj,.acor.dind' în., a.ceas.tă. p.ri- , tîrzierirân- fabricație și ca atare nu 
vință o mgré aleriție introducerii ' ------- ----- -■L!
tehnologièi moderne. în âfară de 
faptul că au fost reproiectate și mo
dernizate unele subansamble la pro
dusele principale,, au fost extinse 
larg în producție procedeele tehno
logice avansate de turnare, forjare 
și dè sudură. în loc de 50 tone piese 
forjate în matrițe, cît prevedea sar
cina de plan pe primul trimestru, au 
fost executate după această metodă 
103 tone ; s-au turnat în cochiie 206 
tone piese, în loc de 50 tone.

Introducerea tehnologiei moderne 
a avut ca urmare nu numai reali
zarea unor importante economii de 
metal, dar și reducerea simțitoare a 
procentului de rebuturi în secțiile

poate fi -făcută din vreme pregăti
rea tehnologică a producției. Unele 
S.D.V.-uri se execută în aceeași pe
rioadă în- care se fabrică produsul 
—■ și, din această cauză, muncitorii 
nu pot obține o productivitate pe 
măsura posibilităților. O mai mare 
atenție trebuie acordată urmăririi 
producției pe bază de grafice.

•. ★

La uzinele „Timpuri Noi“ și uzi
nele de utilaj chimic din Capitală 
se desfășoară în aceste zile o în
suflețită întrecere. Colectivele aces
tor întreprinderi sînt hotărîte să 
întîmpine ziua de 1 Mai cu noi rea
lizări în munca lor.

-O «O-----------

Acad. prof. dr. C. lonescu Mihăiești
astfel Romînia printre primele țări 
din lume în care acest vaccin a 
fost aplicat pe scară mare.

Valoarea deosebită, teoretică și 
practică, a lucrărilor sale în tuber
culoză și poliomielită a fost răsplă
tită de statul nostru democrat- 
popular prin acordarea, în 1957, a 
Premiului de Stat.

Acad. C. lonescu Mihăiești, cu 
deosebitele sale calități de organi
zator, a contribuit la înființarea 
stitutului Dr. I. Cantacuzino, al 
rui director a fost peste 40 de 
dedicîndu-și întreaga putere 
muncă organizării și dezvoltării a- 
cestei instituții.

Pê lîngă bogata și valoroasa sa 
activitate științifică cu renume in
ternațional, acad. prof. dr. C. Io- 
nescu Mihăiești, ca profesor de mi
crobiologie începînd din 1925, a con
tribuit. la pregătirea a gendrații în
tregi de studenți și medici.

După eliberarea țării, el a desfă
șurat o bogată activitate pe tărim 
obștesc.

în semn de prețuire a meritelor 
sale în dezvoltarea științei medicale 
romînești, C. lonescu Mihăiești a 
fost ales membru al Academiei Re
publicii Populare Romîne și distins 
cu ordine și medalii.

Opera sa valoroasă constituie un 
permanent îndemn la făurirea unei 
gîndiri înalte medicale, închinate 
dezvoltării vieții noi a poporului.

încetarea din viață a Iul C. Iones- 
cu Mihăiești. este o grea pierdere 
pentru medicina romînească.

Academia Republicii Populare Ro
mîne, Ministerul Sănătății și Preve
derilor Sociale, Ministerul învăță- 
mîntului și Culturii, Uniunea Socie
tăților de Științe Medicale, Institu
tul Medico-Farmaceutic și Institutul 
Dr. I. Cantacuzino anunță cu 
profundă durere încetarea din via
ță- la 14' aprilie 1962 a prof. dr. C. 
lonescu Mihăiești, membru al Aca
demiei R. P. Romîne, director al In
stitutului Dr.'I. Cantacuzino, șef al 
catedrei de microbiologie a Institu
tului Medico-Farmaceutic din Bucu
rești, laureat al Premiului de Stat.

Născut' în București la 12 septem
brie 1883, C. lonescu Mihăiești a ab
solvit Facultatea de Medicină din 
București ; a făcut studii de specia
lizare la Institutul „Pasteur“ (Paris), 
Universitatea John Hopkins (Balti
more) și Institutul Dr. Lister (Lon
dra):

Din primii ani ai activității sale 
s-a- remarcat ça un cercetător talen
tat, bucurîndu-se de • aprecierea de
osebită a prof. V. Babeș și prof. I. 
Cantacuzino, al căror strălucit elev 
și colaborator a fost. ■ 

Opera științifică a acad. prof. dr. 
C. lonescu Mihăiești, începută încă 
din primul deceniu al secolului, s-a 
evidențiat . prin originalitatea și 
profunzimea cercetărilor, în special 
în. domeniul imunității, și al variabil 
lității. ■ microbiene, în tuberculoză, 
poliomielită, holeră, limfogranulo- 
matoză și altele.

Studiile sale teoretice au avut o 
lai-g i aplicabilitate în practică, adu- 
cînd prețioase. rezolvări, în acțiuni
le de ocrotire a sănătății. As.tfel; 
acad. prof. dr. C. lonescu Mihăiești 
a efectuat primele cercetări din țara Ministerul Sănătății și Prevederilor 
noastra pentru stabilirea diagnosti- - - -
cului- de laborator în poliomielită, 
realizînd în ultimii ani ai vieții sale 
(1959) prima, producție romînească 
de vaccin antipoliomielitic.

împreună cu I. Cantacùzino, acad, 
lonescu Mihăiești a fost promoto- 

' rul introducerii vaccinului B.C.G. 
în profilaxia tuberculozei, situînd

• ★ •

Corpul defunctiflui se află depus- truT Invățămîntului și Culturii ; dr. 
în Aula Facultății de Medicină din Voinea Marinescu — ministrul Să- 
București, ’ - - - - ■
Groza nr. 12.

Accesul publicului este permis, .de .Științe, .medicale a Academiei, 
duminică, 15 aprilie 1962, între, orele R.' .p. Romine ; acad. Șt. Milcu

, i._ mco președinte al Uniunii,Societăților de,.
Științe Medicale ; prof, dr.. Th. Bur- 
ghele — membru coresp. al Acade-

lonescu Mihăiești, cu

In- 
că- 
ani, 

de

Academia Republicii Populare 
Romîne ;

Sociale ;
Ministerul Invățămîntului și 

Culturii ;
Uniunea Societăților de Științe 

Medicale ;
Institutul Dr. I. Cantacuzino ;
Institutul Medico-Farmaceutic.

★

Bulevardul Dr. Petru nătății și Prevederilor Sociale ; acad. 
St. S. Nicolau — președintele secției

16—19 și luni, 16 aprilie 1962, între 
orele 10—19.

Mitingul de doliu va avea loc 
marți, 17 aprilie 1962, ora 10. -, T i-,miei R. P. Romîne, rector al Institu- 

Comisia pentru organizarea fune- tului Medico-Farmaceutic din Bucu- 
■aliilor : Ilie Murgulescu >—> minis- rești.

MOSCOVA 1A ^(Agerpres) 4 W. 
TASS: C.C. al P.C.U.S? a dat pu-" 
blicității chemările în cinstea săr
bătorii de 1 Mai 1962.

Una din primele chemări conține 
cuvinte de salut în cinstea păcii și 
prieteniei dintre popoare.

C.C. al P.C.U.S. cheamă pe oa
menii muncii din Uniunea Sovie
tică : „Toate forțele pentru înfăp
tuirea istoricelor hotărîri ale Con
gresului al XXÎI-leâ al PIC.U.S., a

:fescă pHet.enia'- 'Și colaborarea veș
nică, de uezdrunâmat,- dintre popoa
rele sovietic și romîn !" — se spu
ne într-una din chemări.

- Un salut frățesc este adresat, de 
asemenea, eroicului popor al Cubei.

. O altă, chemare șe referă la dez
voltarea și întărirea prieteniei și 
colaborării dintrè popoarele sovie
tic și iugoslav în interesul, luptei, 
pentru pace și socialism.

Sînt adresate cuvinte calde de 
mărețului program de'construire'a ' salut popoarelor Indiei, Indoneziei, 
societății comuniste i înainte, -.spre Laosului, Birmaniei,- popoarelor ță- 
victoria comunismului JA, • • ------- ---------- --------------------

„Trăiască marxism-leninișmul — 
măreață învățătură, revoluționară, 
puternică armă ideologică a oame
nilor muncii din întreaga lume!" 
— se spune într-una din chemări.

Clasa muncitoare și oamenii 
muncii din toate țările lumii sînt 
chemați să-și întărească unitatea de 
acțiune, solidaritatea lor în lupta 
pentru pace, independență națio
nală, democrație și socialism.

Adresîndu-se popoarelor lumii, 
C.C. al P.C.U.S. le cheamă să lupte 
pentru lichidarea deplină și defini
tivă a rușinosului sistem al robiei 
coloniale. Chemările subliniază că 
popoarele reprezintă forța hotă- 
rîtoare în lupta pentru pace, ele 
cuprind un apel la vigilență, la de
mascarea ațîțătorilor la război im
perialiști — dușmani ai omenirii, 
la lupta activă și hotărîtă pentru 
dezarmarea generală și totală, îm
potriva înzestrării revanșarzilor ger
mani cu arme rachetă și nucleare. 
„Cereți încheierea cît mai grabnică 
a Tratatului de pace german și 
transformarea Berlinului occidental 
în oraș liber, demilitarizat !"

Chemările conțin cuvinte de sa
lut în cinstea sistemului mondial 
socialist și adresează un salut fră
țesc oamenilor muncii din Alba
nia, Bulgaria, Cehoslovacia, China, 
R. P. D. Coreeană, R. D. Germană, 
Mongolia, Polonia, Romîhià, Unga
ria, R. D. Vietaam.

„Un salut frățesc oamenilor mun
cii din Republica Populară Romînă 
care construiesc socialismul ! Tră-

rilor- arabe,-curajosului popor alge
rian, popoarelor statelor africane, 
ale Americii Latine și altor popoa
re. într-una din chemări se spune : 
„Trăiască prietenia și colaborarea 
dintre popoarele Angliei, Statelor 
Unite ale Americii, Franței și Uniu
nii Sovietice, în interesul unei păci 
trainice în întreaga lume!".

Chemările conțin cuvinte de sa
lut în cinstea vitezelor forțe arma
te sovietice încununate de gloria 
victoriilor, care stau cu vigilență 
de strajă păcii.

Toți oamenii sovietici sînt che
mați să muncească cu perseverență 
pentru a repurta într-un timp cît 
mai scurt victorii în întrecerea 
economică pașnică cu capitalismul.

în chemări se proclamă : „Glorie 
oamenilor de știință, proiectanților, 
inginerilor, tehnicienilor și munci
torilor sovietici care au asigurat 
primele zboruri triumfale din is
torie ale cosmonauților sovietici la 
bordul puternicelor nave cosmice 
în jurul globului. Glorie eroicilor 
cosmonauți sovietici!“.

Chemările finale ale C. C. al 
P.C.U.S. sînt consacrate întăririi 
unității indestructibile dintre partid 
și popor — izvorul forței și invin
cibilității orînduirii socialiste, che
zășia noilor succeșe în construirea 
comunismului.

„Trăiască comunismul care.instau- 
rează pe pămînt Pacea, Munca, Li
bertatea, Egalitatea, Frăția și Feri
cirea tuturor popoarelor ! “ — se 
spune în încheierea chemărilor C.C. 
al P.C.U.S.

Declarafia primului Congres al Frontului 
de eliberare din Vietnamul de sud

HANOI 14 (Agerpres). — Agenția 
patrioților ăud-vietnamezi „Elibera
rea" a transmis declarația primului 
congres al Frontului național de 
luptă pentru eliberarea Vietnamului 
de sud, care a avut loc la sfîrșitul 
lunii februarie a.c. Sarcinile Fron
tului național de luptă pentru eli
berarea Vietnamului de sud, se spu
ne ,în declarație, sînt următoarele : 
strîngerea rîndurilor întregului po
por al Vietnamului de sud, lupta ho- 
tărîtă împotriva intervenției ameri
cane, răsturnarea clicii ngodinhdie- 
miste, formarea în Vietnamul de sud 
a unui guvern de coaliție național 
și democratic,' obținerea independen
ței naționale și a libertăților demo
cratice, îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale poporului, lupta pentru 
pace, promovarea unei politici de 
neutralitate și reunificarea pașnică 
a patriei.

In domeniul economic, frontul își 
ia obligația să lichideze dominația 
economică a monopolurilor S.U.A. și 
a clicii lui Ngo Dinh Diem, să creeze 
o~ industrie națională independentă, 
să dezvolte agricultura, să extindă 
comerțul cu statele străine, să pri
mească ajutor economic și tehnic 
din partea tuturor țărilor, indiferent 
de regimurile lor politice, pe baza 
principiului egalității în drepturi și 
al avantajului reciproc.

Reunificarea patriei, se spune în 
declarație, se va înfăptui pas cu pas, 
ținîndu-se seama de aspirațiile și in
teresele tuturor păturilor populației 
din Vietnamul de sud, precum și ale 
poporului din Vietnamul de nord, în 
conformitate cu principiile libertății 
și democrației, prin tratative și prin 
încheierea unor acorduri între cele 
două părți.

Situația
DAMASC 14 (Agerpres). — Postul 

de radio Damasc a anunțat că la 13 
aprilie, la cererea Comandamentului 
suprem al armatei, Nazem El Kudsi 
și-a reluat funcția de președinte al 
Republicii Arabe Siria.

In declarația făcută la postul de 
radio Damasc, Kerim Zahreddin, 
comandantul suprem al armatei si-

din Siria
riene, a arătat că restabilirea regi
mului constituțional și democratic 
este „o necesitate absolută pentru 
realizarea stabilității în țară“.

Crearea unității cu țările arabe 
și, în primul rînd, cu Egiptul, a de
clarat Kerim Zahreddin, „trebuie să 
fie obiectul unui studiu aprofundat 
și să se sprijine pe 
bertății și demnității

OeO-

garantarea li- 
Siriei“.

• La librăria nr. 17 din Capitală s-a 
deschis simbătă la amiază o expoziție a 
cărții franceze pentru copii.

La deschiderea expoziției au partici
pat reprezentanți ai Ministerului Invătă- 
mîntului și Culturii, ai Ministerului Afa
cerilor Externe, scriitori pentru copii.

A fost de fată Jacques Rambal, secre
tar al legației Franței

SPORT

la București.

• O nouă piesă din 
ginală a văzut lumina 
seara în Sala „Matei Millo 
,,Lucia 
fierbinte

Piesa este pusă în scenă de regizorul 
Dinu Negreanu, laureat al Premiului de 
Stat, iar scenografia este semnată de 
George Ștefănescu.

dramaturgia ori-
• rampei simbătă 

" a Teatrului 
Sturdza Bulandra" — „Camera 
de Al. I. Ștefănescu.

(Agerpres)
O»O

IERI, PE STADIONUL REPUBLICII

In fiecare an, la 15 aprilie, popoarele întregii lumi 
își exprimă solidaritatea cu lupta popoarelor din 
Africa pentru înlăturarea ultimilor pioni ai colonia
lismului de pe acest continent, pentru consolida
rea independenței naționale a tinerelor state africane.

Procesul de prăbușire a sistemului colonial al im
perialismului este unul din cele mai .importante re
zultate ale dezvoltării sociale postbelice. în anii de 
după cel de-al doilea război mondial, în condițiile 
formării și întăririi sistemului mondial socialist, ale 
ascuțirii contradicțiilor imperialismului, ale luptelor 
pentru asigurarea coexistenței pașnice a țărilor cu 
sisteme sociale diferite, peste un miliard și jumătate 
de oameni s-au smuls din lanțul robiei coloniale.

în Africa, unde pînă nu de mult colonialiștii dom
neau nestingheriți, popoare însumînd trei sferturi din 
populația continentului și-au dobîndit suveranitatea 
de stat. Pe teritoriile care se mai află în situația de 
colonii sau sub tutelă se intensifică lupta pentru 
scuturarea jugului colonial.

Sărbătorim anul acesta Ziua libertății Africii sub 
semnul unei strălucite victorii a mișcării de elibe
rare națională : după 7 ani de lupte grele, în urma 
acordurilor de la Evian în fața poporului algerian 
s-au deschis zorii libertății și independenței națio
nale. Victoria poporului algerian este și victoria 
forțelor patriotice din Franța, a tuturor popoarelor, 
solidare cu cauza dreaptă a poporului algerian.

In Angola, de doi ani poporul s-a ridicat la luptă 
pentru libertate și independență. Popoarele din 
Kenya, Mozambic, Ruanda Urundi, Rhodezia și 
Nyas’saland, Uganda, Africa de sud-vest își inten
sifică de asemenea lupta pentru dobîndirea inde
pendenței. In condiții deosebit de grele, populația 
Republicii sud-africane luptă pentru înlăturarea do
minației rasiștilor albi.

Destrămarea sistemului colonial, avîntul mișcării 
de eliberare națională provoacă o împotrivire în
verșunată din partea forțelor colonialiste. Aceștia fac 
tot posibilul pentru a-și menține dominația asupra 
popoarelor care nu s-au eliberat și pentru a păstra 
sau acapara noi .poziții în economia țărilor elibe
rate. Pentru aceasta, ele pun în acțiune toate mij
loacele — de la intervenții militare, subminarea eco
nomiei tinerelor state eliberate și pînă la angajarea 
de asasini pentru a pune capăt vieții unor fruntași 
ai luptei anticolonialiste, așa cum arată evenimen
tele din Congo. în această zi de solidaritate cu 
Africa, popoarele cer cu hotărîre să fie salvată viața, 
aflată în mare primejdie, a lui Gizenga — continua
torul luptei pe care a dus-o eroul poporului oongo- 
lez și al Africii, Patrice Lumumba.

Existența lagărului socialist, transformarea lui în 
factorul hotărîtor al dezvoltării sociale contempo
rane, creșterea mișcării muncitorești și comuniste 
mondiale au creat o asemenea situație istorică în 
care colonialiștii nu mai au posibilitatea să înă
bușe mișcarea de eliberare națională. Sistemul so
cialist a devenit scutul de nădejde al dezvoltării 
naționale independente a popoarelor eliberate din 
Asia, Africa, America Latină.

In legătură cu contribuția U.R.S.S. la lupta de eli
berare națională și pentru consolidarea independen
ței tinerelor state, Kwame Nkrumah, președintele Re
publicii Ghana, a spus : „Dacă nu ar fi Uniunea So
vietică, mișcarea de eliberare a Africii de sub jugul 
colonial ar simți întreaga foiță a unor represiuni 
crunte și brutale".

Cu prilejul Zilei libertății Africii, poporul romîn își 
exprimă deplina solidaritate cu lupta popoarelor 
africane, urîndu-de succes deplin în eforturile lor pen
tru dobîndirea și consolidarea independenței, spre 
construirea unei vieți noi, în lupta pentru pace și 
progres.

„INDEPENDENTA ALGERIEI
ESTE NEÎNDOIELNICĂ

„La cîteva ore după semnarea acor
dului de la Evian — scrie ziarul englez 
„New Statesman" — Ben Khedda 
mit din partea lui Hrușciov un 
anunțînd recunoașterea de jure 
vernului său; au urmat repede 
țările lui Kennedy, U Thanf și 

.rităfii conducătorilor afît din Est 
din Vest. Astfel, cu mult înainte de re
ferendumul asupra autodeterminării, 
algerienii sînf recunoscuți în ochii 
lumii drept sfăpînii propriei lor 
fări — inclusiv Sahara — și drept un 
stat suveran. Acest sprijin global în
seamnă că Ben Khedda, 
colegii lor pot privi cu 
asemănător optimismului 
pentru independenfă — 
O.A.S.

în cursul următoarelor 
25.000 definufi algerieni 
plus alfi 45.000 din Algeria, vor fi puși 
în libertate. Acești oameni au primit 
în închisoare o serioasă educație po
litică. La Paris se spune că închiso
rile Santé și Fresnes 
tați de științe 
nerii algerieni, 
educații a fost 

•este „numai o 
pendenjă, ci și

Noua „forjă locală”, creată prin 
acordul de la Evian, poate oare să de
vină sfăpînă pe situație? — întreabă 
ziarul. Și fot el răspunde: Nimeni nu 
știe. Dar un lucru este destul de cert. 
Independența Algeriei este neîndo
ielnică".

t

La Bamako, capitala Republicii Mali, a fost creat un colegiu tehnic 
unde tinerii au posibilitatea să-și însușească cunoștințe necesare cons
trucției pașnice. In fotografie : aspect din auditoriul colegiului.

a pri- 
mesaj 
a gu- 
felici-. 
majo- 
cît și

Ben Bella și 
un sentiment 
ultima bătălie 
cea împotriva

trei săptămîni, 
din ,Franfa,

sînf universi- 
polifice pentru fi- 
Dar esenja acestei 

că revolta F.L.N. nu 
bătălie pentru inde- 
o revolujie socială".

la amploare lupfa 
poporului angolez

Pe zi ce trece ia amploare lupta 
patrioților angolezi împotriva colo
nialiștilor portughezi. în ultimele 
zile s-au intensificat atacurile împo
triva garnizoanelor și unităților mi
litare portugheze care controlează 
drumurile. Noi lupte au loc în re
giunea situată la sud de San Salva
dor și la cîteva sute de km de Luan
da, capitala țării. Pînă și în comu
nicatele oficiale portugheze se re
cunoaște că activitatea forțelor pa
triotice care luptă pentru izgonirea 
colonialiștilor s-a intensificat.

Ca răspuns la acțiunile tot mai 
puternice ale patrioților, siguranța 
salazaristă din Angola intensifică re
presiunile împotriva populației ci
vile pașnice. Nimic însă nu poate 
stăvili lupta poporului angolez pen
tru libertate.

SPRIJIN DEZINTERESAT
U.R.S.S. și celelalte țări socialiste 

acordă un sprijin important po
poarelor Africii în lupta lor pentru 
lichidarea grelei moșteniri coloniale, 
pentru consolidarea independenței. 
Numai U.R.S.S. acordă țărilor afri
cane ajutor tehnic în construcția a 
peste 200 obiective, printre care 
peste 50 întreprinderi industriale. 
Iată cîteva exemple :

® La Assuan, U.R.S.S. constru
iește o uriașă hidrocentrală, care 
va furniza anual 9,5 miliarde kWh 
energie electrică. Ca urmare a bară- 
rii Nilului, se va permite irigarea a 
sute de mii de hectare, ceea ce va 
mări suprafețele însămînțate ale 
Republicii Arabe Unite cu 30 la sută 
și va da posibilitatea să se strîngă 
de pe aceste suprafețe 2—3 recolte 
pe an.

• Uniunea Sovietică acordă aju
tor Republicii Ghana în construcția 
a aproximativ 40 de obiective, prin-

tre care o hidrocentrală cu capaci
tate de 200 mii kW pe fluviul Vol
ta neagră, o uzină constructoare de 
mașini, o fabrică de hîrtie, o țesă- 
torie de bumbac.

® Cu ajutorul organizațiilor so
vietice, în Republica Guineea se con
struiesc peste 50 de importante o- 
biective economice.

• în Republica Mali, cu ajutorul 
sovietic se execută lucrări pentru '- 
prospectarea de minereuri utile, se - 
construiește o fabrică de ciment cu - 
capacitatea de 100.000 tone ciment 
anual etc.

e Uniunea Sovietică ajută Repu
blica Somalia în dezvoltarea agri
culturii în regiunile secetoase ale 
țării, la construcția unui combinat 
pentru prelucrarea cărnii, a unei fa- - 
brici de conserve de pește și a unei 
fabrici de produse lactate.

CIFRE ȘI FAPTE
• Din producția totală a lumii ca

pitaliste, Africii îi revin : 96 la sută 
din producția de diamante, 71 la 
sută din producția de cobalt, 60 la 
sută din producția de aur, 42 la 

producția de fosforiți, 37 la 
producția 
producția 
producția 
producția

11/ 

vieți omenești sacrificate — iată ,'Y 
un rezultat concludent al domina
ției colonialiste în Africa.

® Venitul anual mediu pe cap de 
locuitor în țările Africii este de 12 
ori mai mic decît în țările 
tale.

• Peste 100 milioane de 
sînt analfabeți.

• în Kenya, muncitorii 
primesc în medie un salariu de 15 
ori mai mic decît cei europeni, iar././ 
în Rhodezia de nord de 29 de ori . 
mai mic.

® La începutul anului 1961, inves- . 
tițiile de capital ale monopolurilor 
S.U.A. în Africa au fost de aproxi
mativ 1 miliard 
du-și concurența, trusturile america- 
ne au ajuns treptat la minereurile 
de fier și cauciucul din Liberia, dia
mantele din Angola, cuprul și cro- ' 
mul din Rhodezia, aurul și plumbul . 
din Africa de sud, uraniul congolezi

e La fiecare dolar investit în A- 
frica, monopolurile imperialiste au - L. 
obținut în 1959 cite opt dolari pro-

sută 
sută 
sută 
sută 
sută

din
din
din
din
din
• Acum 300 de ani populația Africii, 

raportată la populația globului, era 
de 1/5. în zilele noastre ea repre
zintă numai 1/12. 100 milioane

de 
de 
de 
de

crom, 34 la 
stibiu, 24 la 
cupru, 21 la 

mangan.

occiden-

africani

africani .

meci din cadrul turneului U.E.F.A'.
Echipa oaspete dispune de jucători 

cu viteză remarcabilă și o apărare 
viguroasă din rîndul căreia s-a re-

Güreyman din 
care, desigur, 
să vorbim în'

R.P. Romînă (juniori)-Turcia (juniori) 4-0
Tinerii fotbaliști din reprezentati

vele de juniori ale R. P. Romîne și 
Turciei au făcut ieri, pe stadionul 
Republicii, în cadrul meciului amical 
disputat, o reușită repetiție generală 
demonstrînd că s-au pregătit sîrguin- 
cios pentru marea competiție în care 
sînt angajate : Turneul U.E.F.A. Pu
blicul bucureștean a răsplătit cu a- 
plauze jocul frumos practicat de cele se pare că nu s-a încadrat încă în 
două formații. Doar terenul alune- stilul Celor doi interi. Aceste lipsuri 
cos și ploaia au împiedicat intr-o mai pot fi retușate pînă la primul 
oarecare măsură reușita deplină a 
spectacolului. De-a lunguț celor 90 de 
minute de joc au fost .înregistrate 
totuși numeroase faze de bună cali
tate^ fotbalistică, lășînd șă se între; marcat fundașul Altan. In. cadrul tur- 
vadă clar talentul cu care sînt .în- neului U.E.F.A. echipa de juniori a 

Turciei joacă la Constanța în grupa 
C. alături de R. P. Ungară, Franța 
și Spania.

Jocul de ieri a fost condus cu 
competență de arbitrul Horvath Lajos 
(R. P. Ungară).

cursul competiției care începe săp- 
tămîna viitoare.

In meciul de ieri juniorii noștri au 
obținut victoria la un scor conclu
dent. Cele patru goluri, unul mai 
frumos decît altul, au fost marcate 
de : Matei, Haidu și Voinea (2). 
Echipa a dovedit și unele slăbiciuni 
în jocul apărării iar centrul înaintaș

vadă clar talentul cu care sînt .în
zestrați mulți din tinerii celor două ■ 
reprezentative — Matei, Haidu, Gher- 
gheli, Petescu din echipa romînă și ; 
Genap, Abdulah, 
echipa turcă — despre 
vom mai avea prilejul

In cadrul celei de-a 18-a etape a Lupeni : Minerul-Progresul ; Brașov: 
Steagul Roșu-Știința Timișoara ; 
Bacău : Dinamo-Dinamo Pitești.

Repriza a Ii-a a întîlnirii Steagul 
Roșu-Știința Timișoara va fi trans
misă la radio pe programul I înce- 

, pînd din jurul orei 17,25. în con
tinuare de la Cluj vor fi transmise 
ultimele 20 de minute ale meciului

campionatului categoriei A de fotbal 
au loc astăzi în Capitală, în pro
gram cuplat, pe stadionul „23 Au
gust“ întîlnirile : Steaua-Metalul 
(ora 14,45) și Rapid-Jiul (ora 16,30).

în țară se desfășoară următoarele
meciuri : Arad : U.T.A.-Petrolul ; urcimeie zu ue minute an 
Cluj .; Știința-Dipamo București ; Știința-Dinamo București

dolari. înlăturîn-

■ta
r,‘f

Ruanda Urundi 
pe drumul neatîrnârii

ADDIS ABEBA 14 (Agerpres). — '
Comisia O.N.U. pentru stabilirea 
neatîrnârii viitorului teritoriu Ruanda 
Urundi (aflat sub tutela O.N.U.) și-a 
început activitatea în capitala Etio
piei.

în urma rezoluției Adunării Gene- "c 
rale cu privire la acordarea inde- " 
pendenței țărilor și popoarelor colo
niale, Ruanda Urundi urmează să-și 
obțină independența în vara acestui ' " 
an.

Conform hotărîrii ' Adunării Gene
rale, administrația colonială belgiană 
trebuie să transfere, nu mai tîrziu de 
30 aprilie, autorităților din Ruanda 
Urundi împuternicirile asupra trebu- > 
rilor interne ale țării.

Manifestație populară în Su
dan : „Sîntem pentru pace și 
prietenie cu poporul sovietic".
•»-5,.■’»■.S-Vi n\ i,5 |l
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lui V, I. Lenin

cererile popoarelor!“Plecați-vă urechea la
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A doua ediție a biografiei

Manifestații 
în orașele Canadei
OTTAWA 14 (Agerpres). Tot mai 

mulți canadieni își dau seama de 
pericolul pe care îl reprezintă poli
tica guvernului de la Washington, 
care urmărește accelerarea continuă 
a cursei înarmărilor. Tocmai de a- 
ceea ei se pronunță cu atîta fermi
tate împotriva hotărîrii Statelor 
Unite de a relua experiențele nu
cleare în atmosferă.

Recent a avut loc la Montreal o 
impresionantă demonstrație.- Partici
panții,; oameni de diferite vîrste, pro
fesiuni și convingeri, purtau pancar
te pè care era scrisă cererea ca Sta
tele Unite să renunțe la hotărîrea 
primejdioasă de a relua experiențe
le nucleare în atmosferă.

într-o scrisoare adresată de de
monstranți președintelui Kennedy se 
declară : „Reluarea experiențelor 
nucleare în atmosferă este un pas 
lipsit de rațiune și inuman, care îm
pinge lumea spre catastrofă. Țările 
occidentale s-ar simți în mai multă 
siguranță dacă America ar renunța 
categoric la efectuarea experiențelor 
cu arma nucleară în atmosferă“.

Acțiuni ale canadienilor împotri
va cursei înarmării nucleare, pentru 
dezarmare și pace, au loc și în alte 
orașe ale țării. Cercurile guvernante 
dini Canada nu au putut să ignoreze 
această stare de spirit. După cum a 
anunțat la 13 aprilie ziarul „GLOBE 
AND MAIL“, guvernul canadian a 
făcut un demers pe lîngă guvernul 
S.U.A. în legătură cu hotărîrea a- 
cestùîa de a efectua experiențe nu
cleare în atmosferă.

cu experi- 
atmosferă,

în senatul 
interpelare

înarmărilor atomice va avea loc la 
Milano peste o săpfămînă.

Din Verona, Neapole, Pescara, Car
rara și din alte orașe ale Italiei se a- 
nunță, de asemenea, desfășurarea unor 
mari demonstrații antirăzboinice.

MOSCOVA 14 (Agerpres), — 
TASS: Instifuful de marxism-leni- 
nism de pe lîngă C.C. al P.C.U.S. 
a pregătit ediția a doua a biogra
fiei lui V. I. Lenin. Cartea va apare 
în curînd.

Noua ediție oglindește mult mai 
bine decît biografiile anterioare 
viața și activitatea lui V. I. Lenin.

Cartea prezintă o serie de com
pletări legate de hofărîrile Congre-

sului al XXII-lea al P.C.U.S. La 
pregătirea ediției s-a ținut seama de 
noi fapte obținute în urma studie
rii suplimentare a vieții șl activi- 
făfii lui Lenin.

Biografia lui Lenin a fost scrisă 
de un colectiv de autori sub con
ducerea lui Piotr Pospelov, direçto- 
rul Institutului de marxism-leninism 
de pe lîngă C.C. al P.C.U.S.

„LEGEA MCCARRAS - TREBUIE 
' SĂ .’FIE. ANULATĂ"

Declarațiile Iul Henry Winston Ia televiziunea din Moscova

MOSCOVA . 14 (Agerpres). — năzuința poporului american spre 
TASS: Legéa McCarran nu trebuie pace $i libertăți democratice, 
să fie tradusă în viață, ea trebuie Această ofensivă, a subliniat el, 
să fié anulată, a declarat ‘la 13 ’e- a- început cu campania împotriva 
prilie la televiziunea din-Moscova comuniștilor, dar represiunile îm- 
Henry Winston,’ fruntaș al P.C. din potriva comuniștilor contravin nă- 
S.U.A., care se află în Uniunea So
vietică la tratament. In declarația-’ 
făcută în cadrul programului de te
leviziune, Winștpn a„ subliniat că. o- ; 
fensiva împotriva forțelor progresis
te, desfășurată acum de reacțiunea _______  _____
americană, • urmărește să înăbușe atenția manifestată față. dp el.

—----—O «O—■, ■■ ■ ■■— .

Pînă la urmă vefi obfine victoria“

zuințelor democratice ale america
nilor.

Winston a anunțat, de asemenea, 
că starea 'sănătății sale este țfiai 
bună. Procentul -vederii a crescut de 
la l-la 6. El a mulțumit din inimă 

- tuturor- oamenilor sovietici pentru

ROMA 14 (Agerpres), — TASS : O- 
pinia pubjică italiană își exprimă pro
funda neliniște în legătură 
menfarea armei nucleare în 
pregătită de S.U.A.

în legătură cu aceasta, 
iialian a fost prezentată o
specială. Autorul ei, democrat-creștinul 
Samec Lodovici, întreabă ce măsuri in
tenționează să ia guvernul italian pen
tru a preîntîmpina primejdia legată de 
eventuale noi experiențe nucleare și 
pentru a contribui la succesul tratati
velor cu privire la dezarmarea gene
rală și controlată.

Consiliul provinciei Florenja a adre
sat președintelui Kennedy o scrisoare 
în care îl cheamă să nu efectueze în 
nici un caz seria preyăzută de experi
ențe nucleare în atmosferă.

La 14 aprilie, la Milano a avut, loc 
un „marș al tăcerii“ organizat de Co
mitetul italian de luptă pentru dezar
marea nucleară. Participanții la marș — 
cîteva mii de persoane — au străbătut 
străzile celui mai mare centru industrial
al Italiei, purfînd pancarte cu lozincile: a fost înmînat de un grup de par- 
„Să se pună capăt experiențelor nu
cleare I", „Americani, plecafl-vă ure
chea la cererile popoarelor I“, „Să fie 
Interzisă bomba atomică I".

Prof. Margaria, președintele Comi
tetului italian pentru dezarmarea nu
cleară, a declarat că o nouă manifesta
ție a partizanilor încetării cursei

♦♦----- ■...... ........................ .

Glasul opiniei publice 
din Japonia

TOKIO 14 (Agerpres). — Opinia 
publică din Japonia își exprimă pro
testul hotărît față de intențiile S.U.A. 
de a reîncepe experiențele nucleare 
în atmosferă. La 13 aprilie în ca
pitala Japoniei a avut loc un mare 
miting organizat de Consiliul națio
nal japonez pentru interzicerea ar
melor atomice și cu hidrogen în 
cursul căruia participanții au con
damnat hotărîrea S.U.A. și Marii 
Britanii de a relua experiențele nu
cleare în atmosferă și au cerut anu
larea lor. Un protest în acest sens

Mesajul președintelui R.P.F. Iugoslavia
BELGRAD 14 (Agerpres). — După 

cum transmite Agenția Taniug, I. 
Broz Tito, președintele R.P.F. Iu
goslavia, a adresat președintelui 
Adunării Generale a O.N.U., secre
tarului general provizoriu al O.N U. și 
Comitetului celor 18 state de la Ge
neva un mesaj în care arată că este 
de datoria tuturor 
depună noi eforturi energice avînd 

înlăture pericolul care 
întreaga omenire iubitoare 

ca urmare a reluării expe- 
nucleare.
poate tolera, se subliniază 

cauza divergențe-

guvernelor să

ca scop să 
amenință 
de pace 
riențelor

Nu se 
în mesaj, ca, din 
lor în problema inspecției, încercă
rile de a se obține un acord cu pri
vire la încetarea 
experiențelor cu 
se soldeze cu un 
cu atît mai just, 
limpede că, la actualul nivel de dez
voltare a științei, dacă ambele

definitivă a tuturor 
arma nucleară să 
eșec. Aceasta este 

cu cît este absolut

părți o doresc, această problemă 
concretă poate fi soluționată relativ 
ușor.

Informația despre noile serii de 
experiențe nucleare îngrijorează pro
fund întreaga lume. Reluarea acestor 
experiențe ar însemna, de fapt, igno
rarea opiniei publice mondiale, scrie 
I. B. Tito, subliniind printre altele, 
că noile explozii nucleare sînt de 
natură să accentueze și mai mult pe
ricolul pentru pace și securitate, să 
înăsprească războiul rece.

Necesitatea imperioasă 
adopta o hotărîre radicală 
tivă în problema încetării 
țelor este cu atît 
cînd au apărut noi 
nouă bază în abordarea problemei 
dezarmării, cînd necesitatea de a se 
îmbunătăți relațiile internaționale 
reclamă abținerea de la orice acțiune 
care ar putea îngreuna tratativele și 
agrava și mai mult situația interna
țională.

de a se 
și defini- 
experien- 

mai mare astăzi, 
speranțe și o

ticipanți la miting ambasadei S.U.A. 
din Tokio.

s

Noi demonstrații studențești reprimate de poliție Ia Atena
ATENA 14 (Agerpres). — La . 13 

aprilie, în ciuda interdicției poliției, 
studenții de la Universitatea din A- 
tena, cărora li s-au alăturat colegii 
lor din alte instituții de învățămînt 
superior, au organizat o demonstra
ție de stradă în semn de protest îm
potriva ■ represiunilor antistudențești 
săvîrșit.e de poliție în. urmă cu două 
zile. Studenții atenieni și-au expri
mat de asemenea protestul față de 
hotărîrea conducerii Universității din 
Atena care, pentru a fi pe placul 
autorităților, a închis Universitatea 
pe timp de o lună.

Demonstranții au străbătut străzi
le Atenei scandînd : „Trăiască de
mocrația !“, „Jos fasciștii !“, „Cerem 
dreptate I“, „Să se pună capăt văr
sărilor de sînge Ei au fost ata
cați de poliție care a făcut uz de 
bastoane de cauciuc. Timp de patru 
ore în centrul Atenei au avut loc 
ciocniri între poliție și studenți. Nu
meroși studenți au fost răniți sau

■OșO ... —

maltratați, împotriva manifestan- 
ților au fost mobilizați 3.500 
de polițiști dintre care mulți 
au fost aduși din Pireu. Ziarul 
„Athinaiki“ scrie că Direcția poli
ției din Atena a dat ordin „să nu se 
facă economie“ de grenade cu gaze 
lacrimogene pentru împrăștierea 
studenților.

La- 13 aprilie, la cererea opoziției 
în parlament, a început discutarea 
represiunilor polițienești împotriva 
studenților greci.

CURTE

NEW YORK 14 (Agerpres). — CW 
noscutul-fruntaș al vieții’publice, om 
de știință, scriitor negru și luptător 
pentru pace, în vîrstă de 94 de ani, 
William Dubois, care se află la Bucu
rești pentru îngrijirea sănătății, a 
adresat un mesaj concetățenilor săi 
urmăriți de autoritățile americane pe 
baza legii antidemocratice McCarran.

In acest mesaj, publicat de ziarul 
„The Worker”, se spune:

„Treceți în prezent prin timpuri 
grele și sînteți supuși la tot'felul-de- 
urmăriri în Statele Unite.- . •

Astăzi, numai voi luptați- pentru 
acele libertăți democratice fundament 
tale care au stat la baza Statelor 
Unite.

Sper că In ciuda tuturor suferin
țelor pe care le îndurați, nu vă veți 
gîndi nici un moment să bateți în re
tragere.

Continuați lupta! Este absolut clar 
că, pînă la urmă veți obține vic
toria".

Marf greve în Italia

ROMA 14. Corespondentul Ager
pres transmite : - La 

’200.000 de -metalurgiști italieni au 
încetat; lucnul pentru 24 de ore, çe- 
■rînd sporirea salariilor și îmbună
tățirea condițiilor de muncă. Aeeas 

;tă acțiune urmează grevei îndelun
gate a celor 60.000 de metalurgiști 
din regiunea Milano.

Tot la 13 aprilie, 50.000 de do
cheri italieni au declarat grevă, pa-’ 
ralizînd întreaga activitate în mă
rile porturi Genova, Triest, Neapo
le, Livorno, La Spezia. .

13 aprilie,

Peste 8000 de muncitori din industria siderurgică a Uruguayului au 
declarat grevă în semn de protest împotriva concedierilor și pentru ma
jorarea salariilor. In fotografie : Muncitorii greviști demonstrează pe 
străzile orașului Montevideo.

evenimentelor 
internationale

Tratativele de dezarmare de da Geneva
A trecut o lună de cînd Comite

tul celor 18 state pentru dezarmare 
și-a început lucrările la Geneva. In 
această perioadă, s-au conturat și 
mai clar pozițiile delegațiilor parti
cipante.

Țările socialiste depun efor
turi perseverente pentru ca Comite- lor militare, 
tul să-și ducă la bun sfîrșit sar
cina ce-i revine ■ elaborarea unui 
tratat de dezarmare generală și 
totală. S-a dovedit pe deplin că 
proiectul sovietic de tratat, docu
ment concis, clar și atotcuprinzător, 
constituie 
fășurarea 
dreptate 
motor al 
c.ativ • că 
seama cît de puternic este ecoul 
propunerilor cuprinse în proiectul 
sovietic, a căutat să se adap
teze de urgență și, de unde la în
ceput nu venise decît cu cîteva 
propuneri disparate, a înjghebat în 
pripa un început de proiect de tra
tat de dezarmare. Acestuia i s-au 
adus îndreptățite critici : fiind doar 
un fragment de proiect, el nu ofe
ră o ' viziune de ansamblu asupra 
unui program precis de dezarmare 
generală și totală ; totodată, ca și 
propunerile americane inițiale. „în
ceputul de proiect" prezintă mari 
lacune în ce. privește caracterul 
concret, efectiv al măsurilor de 
dezarmare, se menține pe vechile 
poziții în ce privește o serie ‘de 
prevederi esențiale.

Datorită eforturilor țărilor socialis
te gata să folosească orice posibi
lități pentru atingerea scopului 
fundamental — în ședințele plenare 
ale conferinței s-a trecut la exami
narea concretă a textelor, ținîndu-se 
seama de ambele proiecte

După discutarea în ședințele ple
nare și diipă discuțiile dintre cei doi 
copreședinți (U.R.S.S, și S.U.A.) s-a 
ajuns la o înțelegere așupra prin
cipalelor puncte ale unui proiect de 
preambul, care corespunde în esență, 
proiectului sovietic de preambul. 
Asupra unei serii de principii ale 
preambulului, cei doi copreședinți 
n-au căzut • încă de acord. Este 
clar că dacă n-ar exista dificultă
țile care provin din rigiditatea po
ziției americane, textul preambulu-

lui ar putea ii lesne adoptat. Di
ficultăți mai pronunțate au apărut 
odată cu trecerea la examinarea 
articolului 1 din tratat, în mod deo
sebit în legătură cu obiecțiile dele
gației americane împotriva obliga
ției legitime de desființare a baze-

plenar (inițiat de de- 
Romîne) care exami- 
menite sâ contribuie

o bază solidă pentru des- 
lucrărilor, fiind pe bună 
apreciat ca adevăratul 
conferinței. Este semnifi- 

delegația S.U.A., dîndu-și

In comitetul 
legația R. P. 
nează măsuri 
la destinderea încordării și astfel 
să înlesnească înfăptuirea dezar
mării, s-a hotărît ca primul punct 
al discuțiilor să-l constituie proble-■ 
ma interzicerii propagandei 
război. Și, în această privință, 
legațiile occidentale încearcă 
abată lucrările de la obiectivul 
mărit. In timp ce majoritatea 
vîrșitoare a delegațiilor s-au decla
rat gata să semneze o declarație 
internațională conținînd măsuri con
crete pentru a pune în afara legii 
propaganda de război, S.U.A. și a-

Chemare

liații lor dm N.A.T.O. afirmă că nu-și 
pot asuma obligația de a legifera 
pe plan intern o astfel de interzi
cere, invocînd ca pretext ...libertatea 
cuvîntului. Alături de delegațiile 
țărilor socialiste, reprezentanții ță
rilor neutre au arătat totala ne- 
temeinicie a acestui punct de ve
dere. Ei au arătat că, dacă sta
tele au legi care interzic și pedep
sesc comiterea și instigarea la a- 
sasinarea unui om, cu atît mai mult 
trebuie să aibă legi care să inter
zică îndemnurile la cea mai mare 
crimă — războiul de exterminare a 
milioane

Astfel, lucrările Comitetului lasă 
tot mai mult impresia că puterile 
occidentale urmăresc, ca și de data 
aceasta să nu se ajungă la un a- 
cord în domeniul rezolvării proble
mei esențiale — adică încheierea 
tratatului cu privire la dezarmarea 
generală și totală — și că ceea ce 
le preocupă este mai ales dorința 
de a obține avantaje militare uni
laterale.

de oameni.

de 
de-
să
ur-
co-

la rațiune
Aceste tendințe au apărut și mai 

evidente în cadrul lucrărilor consa
crate problemei interzicerii experien
țelor nucleare, atît în cadrul ședințe
lor plenare, cît și în cadrul subco
mitetului tripartit. Un acord în a- 
ceastă problemă s-at fi putut în
cheia și semna neîntîrziat ; pentru 
aceasta era deajuns ca guvernele 
american și englez să consimtă la 
singura soluție justă — sistemul de 
control bazat pe folosirea mijloace
lor naționale de detectare, sistem 
preconizat de Uniunea Sovietică și 
recunoscut ca valabil și eficient de 
mari savanți ai lumii, inclusiv din 
S.U.A. și Anglia. Dar Washingtonul 
și Londra au continuat să se cram
poneze de cererea inadmisibilă a 
unui acord cu privire la încetarea 
experiențelor nucleare, care să ofere 
organelor de informații ale N.A-T.O. 
posibilitatea de a-și introduce, sub 
pretextul controlului, oamenii pe te
ritoriul sovietic, pentru a afla am
plasarea trupelor de rachete și a 
altor obiective militare de impor
tanță vitală.

A deschide însă porțile în. fața u-

r I R I
LONDRA. La 13 aprilie, scriitorul de havigație; la care au participat 

sovietic Mihail Șolohov à fost oaspe- reprezentanți din 18 țări, printr.e 
tele Universității Saint Andrews.— care mari puteri maritime, ca-An- 
una din cele mai vechi instituții de glia, franța, R. F. Germană, Ja- 
‘ - -• - - j ponia și Olanda. In declarația a-
universitate a . avut loc ö. adunare doptată de participanții la sesiune 
festivă, în cadrul, căreia oaspetelui se exprima „neliniștea serioasă“ în 
sovietic i-a fost decernat titlul de legătură cu ' acțiunile discriminatorii 
Doctor Honoris Causa al Universi
tății. .

TOKIO. Presă japoneză a publi
cat o serie de informații, articole și 

_ fotografii despre participarea R. P. - . .
Romîne la Tirgul Internațional de transmis flotei maritime militare a 
mostre de la Osaka, relevînd dez
voltarea rapidă- și multilaterală a 
economiei și comerțului exterior al 
R. P. Romîne, precum și dezvolta
rea continuă a comerțului romîno- 
japonez. La 12 aprilie în cadrul bi
roului. de informații comerciale al 
R. P. Romîne la Tîrgul de la Osaka 
a avut loc b conferință de presă te
levizată la care au luat parte un 
mare număr de ziariști.

ALGER. La 13 aprilie, là Alger 
s-au intensificat din nou atacurile 
bandelor din O.A.S. împotriva popu
lației algeriene și a europenilor care 
se desolidarizează de crimele O.A.S. 
Ca urmare a acestor atacuri au fost 
omorîte 14 persoane, dintre care 11 
algerieni, iar alte 25 au fost rănite. 
Bilanțul fărădelegilor fasciste în 
cursul zilei de 13 aprilie s-a ridicat 
în Algeria la 16 morți și 35 de răniți.

LONDRA. La Londra a luat sfîr
șit sesiunea Camerei internaționale

ROMA. în prezența președintelui 
Italiei, Giovanni Gronchi, și a altor 
personalități oficiale italiene și 
străine a avut loc la Milano deschi
derea celui de-al 40-lea Tîrg inter- învățămînt superior din Scoția. La 
național de la Milano. Din partea 
Republicii Populare Romine au par
ticipat Pompiliu Macovei, ministrul 
R. P. Romine la Roma, și membri ai 
reprezentanței comerciale romîne in 
Italia.

R. P. Romînă este prezentă la Tîr- 
gul de la Milano cu un oficiu de 
informații comerciale.

MOSCOVA. La 13 aprilie, Gheor
ghe Stoian, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Republicii Populare 
Romine la Moscova, a inminat lui 
Nikolai Konovalov, membru activ 
al Academiei de Științe medicale a 
U.R.S.S., laureat al Premiului Lenin, 
și profesorului Nikolai Șmelev, di
plome de onoare ale Uniunii'Socie
tăților de Științe Medicale din R. P. 
Romînă.

ale guvernului S.U.A. în domeniul 
navigației comerciale internaționale.

NEW YORK. După cum relatează 
agenția Ù.P.I.,, Statele Unite au

HELSINKI. După cum. au relatat 
la o conferință de presă reprezen
tanții Comitetului internațional de 
pregătire a celui de-al VIII-lea Fes
tival Mondial al Tineretului și Stu
denților pentru pace și prietenie, 
care va avea loc in vara anului 1962 
la Helsinki, la această mare sărbă
toare a tineretului lumii vor parti
cipa aproximativ 12.000—15.000 de 
tineri și tinere din peste 100 de 
țări.

Vietnamului de sud o navă pentru 
debarcarea tancurilor. Ceremonia 
tr.anșmiterii acestei nave a avut, loc 
la 12 apriliè la șantierul naval Hun
ters Point din San Francisco.

LIMA. întregul cartier comercial, 
al orașului Cuzco, situat in regiunea 
de sud-est a statului Peru, a fost 
distrus în urma unui puternic in
cendiu. Pagubèlé materiale se ci- 
frează là turna de două milioane do
lari. . , •

PARIS. La 13 aprilie s-a deschis 
la Paris cel de-al XII-lea Congres 
al Federației naționale a foștilor de
portați șt internați, participant! là 
mișcarea de rezistență.

. CAR ACI. După cum anunță zia
rul „Pakistan Times11, in regiunea 
orașului Khulna (Pakistanul de est) 
bîntuie o epidemie de holeră. în ul
timele cîteva săptămini au murit din 
cauza acestei boli 150 de persoane.

efect în raporturile cu țările socia
liste, i se dă răspunsul meritat în 
mesajul adresat de șeful guvernului 
sovietic, N. S. Hrușciov, premierului 
englez, H. Macmillan. „Dv.. știți — 
se spune în mesaj •— că for
țele noastre sînt cel puțin ega
le și noi considerăm că forțele 
păcii depășesc forțele agresiunii și 
ale războiului. Puterile occidentale 
ar trebui să țină seama de acest lu
cru și să tragă concluzia necesară 
pentru a nu emite pretenții care de
zavantajează partea cealaltă. Da, la 
drept vorbind, sînt convins că gu
vernele S.U.A. și Marii Britanii nici 
nu speră că pretențiile lor vor ii ac
ceptate. Ele au nevoie numai să se 
afirme în fața opiniei publice, sâ 
creeze impresia că sînt preocupate 
de lichidarea încordării, de întări
rea încrederii“.

Pasul pe care Statele Unite și An
glia au hotărît, sfidînd voința po
poarelor, să-l facă, anume reluarea 
experiențelor nucleare, în vederea 
cărora pregătirile se întețesc zi cu 
zi, nu are însă nimic comun cu li
chidarea încordării, ci, dimpotrivă, 
este menit să ducă la accentuarea 
sensibilă, a ei. Acest pas va marca 
o nouă fază a cursei înarmărilor, cu 
toate consecințele ce decurg din a- 
ceasta. Așa cum se spune din nou 
în mesajul șefului guvernului sovie
tic, efectuarea experiențelor de că
tre puterile occidentale „va sili 
Uniunea Sovietică să efectueze expe
riențe cu propria sa armă nucleară, 
pentru ca apărarea țărilor socialis
mului împotriva forțelor agresive, 
care nu ascultă de glasul rațiunii și 
duc o politică provocatoare, să fie 
la nivelul cuvenit“.

Interesul major de a opri această 
alunecare pe panta cursei înarmă
rilor este înféles de mulți oameni cu 
judecată sănătoasă.' La Geneva, s-a 
bucurat de sprijinul-majorității dele-' 
gajrior propunerea reprezentantului » Ÿane,- îri Marea Egee și în .prelun

gire spre Marea Neagră. De la sfîr
șitul lunii martie, au avut loc ma-

nor astfel de „inspectori" — cît timp 
nu s-a realizat un acord privitor la 
dezarmarea generală și totală, în 
cadrul căruia fiecare măsură de de
zarmare să fie însoțită de un con
trol corespunzător — însemnează a 
piejudicia securitatea popoarelor 
lagărului socialist și pacea lumii, și, 
desigur, nimeni nu se așteaptă ca 
Uniunea Sovietică să consimtă la a- 
ceasta.

De fapt, puterile occidentale n-au 
urmărit la Geneva decît să caute 
un pretext pentru a justifica în 
ochii opiniei publice indignate hotă
rîrea Iot de a relua experiențele 
nucleare în atmosferă, proiectate 
pentru sfîrșitul lunii aprilie. In a- 
ceastă privință, este edificatoare 
declarația comună din 10 aprilie, a 
guvernelor englez, și american, a 
cărei esență se reduce la. ö cerere 
cu caracter ultimativ-; său Uniunea 
Sovietică admite spionajul occideii-. 
tal pe. teritoriul său, sau Statele U- . . _
nite vot efectua proiéctatele expe- vor persista în hotărîrea lor ds. a 
riențe nucleare.

la dezarmarea generală șltotqlă sub 
un strict control Internațional'.

Rămîne de văzut dacă conducă
torii puterilor occidentale, înțelegînd 
realitățile vieții internaționale vor 
da, măcar în acest moment, curs a- 
cestei chemări. In ce privește țările 

’’ 1 . ’ ‘ ,r intensifica
eforturile pentru stăvilirea. - cursei 
înarmărilor, demascarea și izolarea 
adepților ei, pentru a uni popoarele 
în lupta pentru menținerea și con
solidarea bunului lor de preț — 
pacea.

Actualul moment internațional se
rios cere din partea conducătorilor 
de state luciditate și realism. Se 
bucură de aceea de o deplină apro
bare chemarea la rațiune, cuprinsă 
în mesajul șefului guvernului so
vietic : „Să ne încordăm eforturile, 
să apreciem just condițiile și rapor- socialiste, ele își vor 
tul de forțe statornicit în lume, sâ 
dâm dovadă de înțelepciune de stat, 
dacă se poate spune așa, pentru a 
gâsi soluția Justâ a problemelor ce 
ne stau în fațâ. Aș. ii dispus sâ plec 
oriunde, în orice, zi și în orice clipă 
pentru a încheia tratatul cu privire

Acțiuni contrare intereselor păcii în Balcani
și greci. Ziarele scriu pe un toniro-La cauza slăbirii încordării inter- ț' ’ ~ ’ ’ - _

naționale, la consolidarea și extin- nie “că insula Creta suportă o nouă 
derea factorilor pozitivi în relațiile --------
dintre state, la crearea unei 
mosfere favorabile tratativelor 
dezarmare de la Geneva, sînt da
toare să-și aducă contribuția toate 
țările, mari și mici.

Tocmai în acest sens acționează _ _______ _____
R.P. Romînă, care. în strînsă unire cu piază’ că- de mult nu a avut’loc 
celelalte țări . socialiste, militează 
consecvent pentru promovarea . co
existenței pașnice, dezvoltarea rela
țiilor cu toate statele, indiferent de 
orînduirea lor socială.

Din păcate, o serie de fapte pe
trecute în ultima vreme arată că 
puterile occidentale caută să lege 
tot mai strîns Grecia și Turcia de 
lanțul pregătirilor agresive, împin- 
gîndu-le pe calea 
cursei -înarmărilor, a 
rece", a încordării relațiilor din 
Balcani — cale profund contrară in
tereselor păcii. în această regiune 
și în întreaga lume.

In acest sens, este semnificativă 
activitatea militară a N.A.T.O. în 
partea- răsăriteană a Mării Medite-

invazie — aceea a N.A.T.O. — de 
data aceasta efectuată sub firma

a-
at- 
de „prieteniei". Nave americane 

veau, de asemenea, în program o 
vizită la Bosfor și, prin Bosfor în 
Marea Neagră, pentru a vizita por
turile turcești. La Istanbul se . apre- 

‘ ' -L. L- ----1. — .— o
concentrare atît de mare de vase 
militare străine în apele Turciei.

Această forfotă militară a fost 
precedată de vizita la 2 aprilie în 
capitala Turciei a generalului ame
rican Lauris Norstad, comandantul 
suprem al forțelor armate N.A.T.O. 
urmată de cea a- secretarului 
general al N.A.T.O. Stikker, am
bele sincronizate cu tot felul de 

intensificării declarații belicoase ale unor gene- 
„războiului rali din Occident. La'sfîrșitul'anului 

trecut, colonelul american '’Ripple,
șeful adjunct al comandamentului
N.A.T.O. din Izmir, a dezvăluit exis
tența armelor nucleare în Grecia și 
Turcia. In martie, s-a aflat că- gu
vernul grec a acceptat transforma
rea insulei Creta într-o bază de ră- 

iûhéte: a N.A.T.O. ■ ■>. .
Știrile și comentariile 

în presă de la Atena și Ankara, iri- 
nevre în Mediterană cu participarea terpelările deputăților în parlamen- 

tùl grec reflectă îngrijorarea opiniei

umerii contribuabililor din Grecia și 
; Turcia, creșterea dificultăților econo
miei celor două țări, constatate 
chiar în presa de la Ankara și Ate
na, piedici In calea dezvoltării re
lațiilor cu țările vecine, creșterea 
pericolului pentru securitatea pro
priilor popoare — iată consecințele 
ce decuig din participarea celor 
două țări la planurile aventuriste 
ale N.A.T.O.

Relevînd aceste fapte, cercuri 
largi ale opiniei publice din Grecia 
și Turcia subliniază că cele două 
țări ar avea numai de cîștigat din- 
tr-o politică mai rațională, bazată 
pe relații de conviețuire pașnică și 
colaborare în Balcani. Acestor nă
zuințe le corespunde întru totul poli
tica Republicii Populare Romîne.

Sînt bine cunoscute propuneri,’ 
guvernului R. P. Romîne cu privire 
la îmbunătățirea relațiilor dintre ță
rile din Balcani, la dezvoltarea co
laborării multilaterale dintre ele, la 
transiormarea regiunii balcanice în
tr-o zonă a conviețuirii pașnice iără 
armament-atomic, rampe de lansare 
a rachetelor și baze militare străine. 
Acestui scop îi servesc și propune
rile prezentate de țara noastră la 
O.N.U. „Acțiuni pe plan regional tn 
vederea îmbunătățirii relațiilor de 
bună vecinătate intre state euro
pene aparținînd unor sisteme social- 
politice diferite“.

Actualitatea propunerilor ’ romîne 
este subliniată de larga recunoaște
re internațională de care se bucură 
ideea creării de zone denucleari- 
zate. La tratativele de la Geneva, 
'crearea zonelor denuclearizate a 
fost preconizată ca o măsură im
portantă în cadrul măsurilor menite 
să ducă la slăbirea încordării in
ternaționale și netezirea tere 
spre dezarmarea generală și totală. 
Și la : aceste tratative, țara noastră 
și-a exprimat hotărîrea de a con-

' ■ tiriua eforturile în vederea creării 
publicate unei zone denuclearizate în Bal

cani,
’ Nutrind sentimente de prietenie 
față de popoarele Greciei șl Tur
ciei și, în același timp, urmărind cu 
toată vigilența uneltirile adversari
lor păcii, poporul nostru speră că 

trivit știrilor apărute în presă, exeh tat, într-o conferință ținută recent la . luciditatea și realismul în politică 
cițiile au lost continuate de flota -a Ăteha, că „se ’ impune’ 'schimbarea -vor fi cele care vor triumfa în aceste 
VI-g.^ americană, de vase militare, politicii .Greciei în sensul altfngării- țări.'Singura cale corespunzătoare

indian ca în timpul tratativelor în
.Comitet, să nu fie reluate nici un iei 
de experiențe — poziție cu care 
Uniunea Sovietică este de perfect a-

tuf raționamentul fățarnic susținut în Italiei (toate trei, țări
Statele Unite, că, după efectuarea pante la tratativele de dezarmare ceste măs'uri cu
unor noi serii de experiențe nudlea- de la Geneva) și ale Greciei. Po-' Fostul ministru grec, Makkas, a ară? 
re se vor crea condiții mai favora
bile pentru realizarea unui acord.

:i,Binele nu se naște. niciodată, dka.
râu" — a spus acest delegat birmd-:--< t». ..*■■■
nez. In cazul cînd sfidînd’cererea -en9leze, italiene, turcești; și^recești. /din, țara a bazelor, nucleare ale ‘ intereselor vitale ale popoarelor din 
popoarelor, Statele' Unite și Anglia împreună cu avioane/^Marea

• - ■ ' ’ Egee fiȘșa fixat ca exejțSțlțîțp: mare
acțiune- de debarcarfc/tf- trupelor 
N.AiT.O-.-. jse’ insula Cretă; lansarea

’pe insula-a parașutiștilor americani

cord. Delegatul birmanez a combă- unor submarine ale S.U.A., Angliei,
pârtiei- publice din aceste țări-' față de a- 

caractèr .militar.

.__ ;____ ■ * efectua în curînd experiențele- pro-
Unui asemenea limbaj, care n-a iecțate, ele își vor asuma o gravă 

avut niciodată și nu poate avea răspundere în fața întregii omeniri;”

N.A.T.O. care din primele clipe ale Balcani o constituie consolidarea 
unei’ eventucfle ciocniri mondiale pot păcii pe baza principiilor coexisten- 
atrage o catastrofă asupra țărilor pe țel pașnice, 
teritoriul cărora se află'-'. Noi poveri, 
aruncate de cursa îâairnărilor pe' /

L. RODESCU
P. STÄNCESCU
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