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Locuinfe date în folosinfă

Lupta pentru înalta calitate a pro
duselor a devenit astăzi o acțiune de 
masă, obiectivul central al întrecerii 
socialiste. Intîmpinînd ziua del Mai, 
oamenii muncii din fabricile și uzi
nele țării, muncind cu însuflețire, în
scriu pe graficele întrecerii — ală
turi de rezultatele rodnice dobîndite 
în creșterea producției și producti
vității muncii, în reducerea prețului 
de cost — noi realizări în domeniul 
ridicării calitative a produselor.

Apreciind un produs bun, realizat 
p-. măsura exigențelor sporite ale 
cumpărătorilor, ne gîndim — și e 
firesc — la cei care l-au conceput și 
realizat. Puțini sînt însă aceia care 
știu că — alături de muncitori, in
gineri, maiștri — la realizarea aces
tui produs o contribuție însemnată 
au adus și controlorii tehnici de ca
litate. Veghind atent la locurile lor 
de muncă de pe întreg fluxul de 
producție, sesizînd operativ orice 
greșeală, orice încălcare ce ar pu
tea dăuna calității, controlorii de ca
litate îndeplinesc o muncă folosi
toare și de mare răspundere. Ei sînt, 
prin activitatea pe care o depun, 
apărători ai prestigiului colectivului 
în mijlocul căruia lucrează și, deo
potrivă, ai intereselor obștești ale 
cumpărătorilor și beneficiarilor. De 
la postul său — post de mare răs
pundere — controlorul de calitate dă 
viză ca produsul respectiv să treacă 
la faza următoare de fabricație sau 
să iasă din întreprindere, garantînd 
că au fost respectate întocmai toate 
prescripțiile procesului tehnologic, 
normele de calitate stabilite.

Directivele C.C. al P.M.R. 
vire la criteriile principale 
trecerii socialiste subliniază 
viciile controlului tehnic de 
au sarcina „de a veghea 
bunătățirea calității, de a nu per
mite ca pe poarta întreprinderii să 
iasă produse de calitate necorespun
zătoare. Conducătorii de întreprin
deri trebuie să se ocupe cu toată 
grija de buna organizare și activi
tate a serviciilor de control tehnic, 
care sînt chemate să manifeste o 
înaltă exigență față de calitatea pro
duselor".

Organizarea judicioasă a muncii 
controlorilor tehnici de calitate în 
vederea exercitării unui control mi
nuțios, științific pe toate fazele pro
ducției este una din condițiile esen
țiale pentru succesul luptei pentru 
produse de calitate tot mai bună. în- 
temeindu-se pe acest adevăr confir
mat de practică, colectivele multor 
fabrici și uzine au luat în ultimul 
timp măsuri pentru mai buna or
ganizare a serviciilor de control 
tehnic de calitate. La uzinele 
„Tehnofrig" Cluj, prin reorganiza
rea serviciului C.T.C. s-a trecut la 
controlul pe faze și schimburi, pu- 
nîndu-se accentul pe locurile-cheie 
ale producției. Fiecare controlor 
verifică acum operațiile executate 
de 25-30 de muncitori ; la fiecare 
serie nouă de piese controlorul de 
calitate verifică cu atenție calitatea 
primului produs realizat și abia 
după ce se convinge că a fost res
pectată 
scrisă avizează intrarea în produc
ție a întregii serii. Nu-i, deci, de
loc întîmplător că acest colectiv în- 
tîmpină acum ziua de 1 Mai cu în
semnate realizări pe linia îmbună
tății calității produselor.

cu pri- 
ale în
că ser- 
calitate
Ia îm-

Conducerea uzinei „Tehnofrig“ a 
promovat în posturile de controlori 
tehnici muncitori cu o înaltă califi
care și cu o bogată experiență în 
producție, oameni cu un dezvoltat 
spirit de răspundere. întreg perso
nalul serviciului de control tehnic 
este instruit sistematic, pus în per
manență la curent cu tehnologia 
nouă ; cei mai mulți dintre controlo
rii de calitate de aici au urmat 
cursuri speciale de pregătire. Fiecare 
controlor are cel puțin studii medii. 
In vederea executării unui control 
cit mai precis, serviciul de control 
tehnic a fost dotat cu aparatură 
modernă de verificare și control.

Măsuri eficiente pentru îmbună
tățirea muncii controlului de cali
tate s-au luat și la uzinele „23 
August“ din Capitală, la uzinele 
„Înfrățirea“-Oradea, la întreprin
derea textilă „30 Decembrie“-Arad 
și în multe alte întreprinderi. La 
fabrica de încălțăminte „Dîmbo
vița“ din Capitală controlorii de 
calitate aduc o contribuție impor
tantă la succesul acțiunii desfășurate 
de colectiv în întîmpinarea zilei de 
1 Mai, pentru „produse la nivelul 
mostrei etalon“.

Simțitor s-a îmbunătățit activita
tea controlorilor de calitate pe unele 
șantiere de construcții. Pe șantierele 
de locuințe din Ploiești, în ca
drul acțiunii inițiate aici sub lo
zinca „construcții fără remedieri“, 
controlorii de calitate, executînd un 
control riguros pe faze de lucrări, 
aduc o contribuție importantă la 
îmbunătățirea calității construc
țiilor. Pe șantierele de construc
ții de locuințe din Onești, con
trolul tehnic de calitate a fost ast
fel organizat încît cuprinde abso
lut toate fazele importante ale 
procesului de producție, începînd 
de la recepția materialelor pe șan
tier și pînă la controlul final care 
precede recepționarea locuințelor 
de către beneficiar. Buna orga
nizare a controlului de calitate de 
pe, acest șantier a constituit, fără 
îndoială, un factor însemnat care 
a contribuit ca recent, la recepțio
narea a peste 200 de apartamente, 
să se obțină numai calificativele 
„bine“ și „foarte bine“.

In unele întreprinderi însă munca 
serviciilor de control tehnic de ca
litate nu este organizată destul de 
judicios,— fapt ce explică multe din 
defectele calitative depistate abia de

(Continuare în pag. II-a)

întocmai tehnologia pre-

Brigada condusă de Petre 
Bibo este una din brigăzile 
fruntașe în întrecere de Ia fa
brica „Electrotehnica" din Ca
pitală. Ea își îndeplinește cu 
succes angajamentele luate în 
cinstea zilei de 1 Mai, execu- 
tînd lucrări de bună calitate, 
în fotografie : Cîțiva dintre 
muncitorii brigăzii — Victoria 
Nichita, Petre Bibo, Gheorghe 
Fierăstrău și Mihai Buștină.

In Piața Vnirii, în 
cartierul Tudor Vladi- 
mirescu și pe diferite 
străzi ale orașului Iași, 
constructorii au dat re
cent în folosință, în cin
stea zilei de 1 Mai, 
blocuri de locuințe care 
cuprind 100 de aparta
mente confortabile. De

la începutul anului, în 
orașele Iași, Bîrlad, 
Pașcani, Vaslui și Huși 
s-au dat în folosință 
peste 400 de aparta
mente. Au început să 
se construiască blocuri 
de locuințe și la Hîr- 
lău. Aici a și fost ter
minat primul bloc cu

12 apartamente. Con
structorii ieșeni gră
besc lucrările și la 
alte obiective, cum ar 
fi o școală medie cu 
24 de clase, un cinema
tograf cu o capacitate 
de aproximativ 900 de 
locuri etc.
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Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin, 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

Conferința locală a sindicatelor din București, care a reunit dele
gații sindicatelor din întreprinderile și instituțiile Capitalei, a exprimat 
hotărîrea fermă și avîntul entuziast cu care oamenii muncii luptă pen
tru desăvîrșirea operei de construire a socialismului — sarcină măreață 
trasată de cel de-al III-lea Congres al partidului.

Punînd în centrul lucrărilor sale activitatea desfășurată de sindi
cate, sub conducerea organizațiilor de partid, pentru înfăptuirea sarci
nilor de producție, conferința a stabilit măsuri pentru îmbunătățirea 
organizării întrecerii socialiste, a consfătuirilor de producție și a miș
cării inovatorilor, pentru mobilizarea largă a oamenilor muncii în lupta 
pentru îndeplinirea și depășirea planului de stat pe anul 1962.

Raportînd cu mîndrie partidului că pe primul trimestru al anului, 
planul producției globale a fost îndeplinit în proporție de 101,3 la sută, 
oamenii muncii din întreprinderile bucureștene — în care se realizează 
mai mult de o cincime din producția industrială a.țării — muncesc cu 
însuflețire, cu hotărîrea fermă de a realiza planul în mod ritmic, la 

- toți indicii și de a obține în acest fel peste prevederile planului eco
nomii de 250 de milioane lei și beneficii de 175 de milioane lei, de a 
produce mărfuri de cea mai bună calitate, așa cum se arată în Directi
vele C.C. al P.M.R. cu privire la criteriile principale ale întrecerii 
socialiste.

Sindicatele, toți oamenii muncii din Capitală, desfășoară în aceste 
zile o activitate susținută pentru a întîmpina 1 Mai — ziua solidarității 
internaționale a celor ce muncesc — cu sarcinile de plan și angajamen
tele îndeplinite și depășite.

însuflețiți de mărețul eveniment al încheierii colectivizării agricul
turii în țara noastră, muncitorii din întreprinderile constructoare de 
mașini agricole din București se angajează să contribuie și mai mult 
Ia înzestrarea tehnică a agriculturii noastre socialiste, în plină înflorire, 
să făurească pentru ea mașini și unelte cu caracteristici tehnice su
perioare.

Sindicatele vor participa mai activ la înfăptuirea măsurilor privind 
îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai ale oamenilor muncii, vor 
ridica la un nivel mai înalt activitatea lor cultural-educativă, pentru a 
contribui, la creșterea conștiinței socialiste a celor ce muncesc și mobi
lizarea lor la înfăptuirea politicii partidului.

In numele a 600.000 de oameni ai muncii organizați în sindicatele 
din orașul București, asigurăm C.C. al partidului că organele și organi
zațiile sindicale, toți oamenii muncii din orașul București, sub condu
cerea organizațiilor de partid, vor munci neobosit pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de Congresul al III-lea al partidului, pentru a aduce 
o contribuție tot mai mare la continua dezvoltare și înflorire a scumpei 
noastre patrii socialiste, pentru bunăstarea și fericirea poporului.

CONFERINȚA LOCALĂ A SINDICATELOR 
DIN ORAȘUL BUCUREȘTI
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Citeva recomandări în legătură cu însămînțările. înainte de a 
ieși pe ogoare la semănat, inginerul Gheorghe Tudor, de la S.M.T.- 
Chiraftei, raionul Bujor, dă unei brigăzi de tractoriști ultimele indi
cații. Totodată, el înmînează fiecărui tractorist carnetul de evidență 
zilnică a lucrărilor.

Alexandria

(Foto : Agerpres).

Aproape 1200 hectare 
semănate cu porumb

ALEXANDRIA (coresp. „Scîn
teii"). — Printre primele gospodării 
colective din raionul Alexandria 
care au început semănatul porum
bului este cea din comuna Buzescu. 
Datorită bunei organizări a muncii, 
folosirii fiecărei zile bune de lucru, 
colectiviștii de aici au reușit să în
sămânțeze la timp toate culturile 
din prima epocă (240 ha floarea- 
soarelui, 85 ha sfeclă de zahăr etc.).

Gospodăria are 750 ha care ur
mează să fie semănate cu porumb. 
Consiliul de conducere al gospodă
riei și organizația de bază au stabi
lit sarcini foarte precise pentru fie
care tractor și atelaj, astfel ca în 6 
zile bune de lucru să se termine 
semănatul porumbului. Mobilizînd 
toate forțele, colectiviștii au reușit 
ca într-o singură zi să însămînțeze 
cu porumb -100 ha.

Și în alte gospodării colective din 
raion se lucrează de zor la semăna
tul porumbului. Folosind fiecare oră 
bună de lucru în cîmp, colectiviștii

Țigănești au semănat 160 ha 
porumb, iar colectiviștii din

din 
cu 
Brînceni — 120 ha.

Gospodăriile colective „Progresul" 
din Lăceni, „Viață nouă" din Ma- 
vrodin și altele au obținut și ele 
rezultate bune la semănat. Gospo
dăriile colective din raion au semă
nat pînă acum aproape 1.200 ha cu 
porumb. Folosind din plin toate for
țele și mijloacele de care dispun 
și avînd sprijinul mecanizatorilor 
de la S.M.T., colectiviștii din raio
nul Alexandria pun bazele unei re
colte bogate de porumb.

Schimbul II pe tractor
CONSTANȚA (redacjia ziarului „Do* 

brogea Nouă"). — în numeroase gos* 
podării agricole colective din re* 
giunea Dobrogea a început da citeva 
zile semănatul porumbului pentru 
boabe ți siloz. Consiliile de condu
cere, îndrumate de organizajiila de 
partid, au organizat bina munca astfel 
ca mașinile și tractoarele să lucreze 
cu întreaga lor capacitate. în multe 
G.A.C. din raionul Negru Vodă s-a 
organizat schimbul II pe tractor pen
tru a pregăti terenul, în timpul nopjii, 
în vederea scurtării 
semănat. Cele mai bune 
le-au obținut gospodăriile 
din raioanele Negru Vodă, 
și cele din raza orașului

Mecanizatorii care lucrează la gos
podăria colectivă din Valu-Traian au 
reușit să semene numai în'3 zile 
aproape 40 la sută din suprafața pre
văzută pentru porumb.

în regiunea Dobrogea sînt create 
toate condițiile pentru semănatul po
rumbului într-un timp cit mai scurt, 
în acest scop este necesară lua
rea de măsuri, ca și în celelalte ra-< 
ioane să se treacă de urgență la semă
natul porumbului.

perioadei da 
rezultate 
colective 

Medgidia 
Consfanfa.

Grăbim semănatul“

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI
A.

Povestea celor 300.000 de role
La montaj, rolele pen

tru rulmenți sosesc con
tinuu. întrecerea în cin
stea lui 1 Mai se desfă
șoară nestingherit. Mon- 
torii spun: „Cei de la 
role ne trimit piese de 
bună calitate și la vreme. 
Mai mult, muncitorii, teh
nicienii și inginerii din a- 
ceastă secție au ajuns să 
ne creeze un stoc tam
pon de 300.000 de piese".

Cele 300.000 de role își 
au istoricul lor. A început 
cu adunarea organiza
ției de partid din lu
na ianuarie. Participan- 
ții la ședință au analizat 
atunci cu mult simț de 
răspundere felul cum se 
desfășoară munca și în
trecerea în secția role. 
S-au luat măsuri pentru 
înlăturarea unor lipsuri.

Mai întîi, cei mai buni

de 
ex- 

pio- 
au fost repar- 

să

cipal : „role de cea mai 
bună calitate, predate rit- ' 
mic la montaj".

Comitetul de secție sin
dicală, îndrumat îndea
proape de biroul organi
zației de bază, a reușit 
să facă din întrecere, așa

muncitori, membri 
partid, oameni cu 
periență bogată în 
ducție, 
tizați să lucreze în 
locuri-cheie. Maistrul Ion 
Dublea a fost repartizat 
la atelierul de rectificare
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CARNET DE ÎNTRECERE

(Foto : R. Costin)
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unde treburile șchiopă
tau ; strungarul Eugen
Mereuță a fost numit șe
ful brigăzii a doua, iar pe 
lingă celelalte două bri
găzi de producție au în
ceput să lucreze reglorii 
Ion Hamza și Eduard 
Lotca.

întrecerea pornită între 
brigăzile astfel reorgani
zate are ca obiectiv prin-

cum trebuie, o emulație 
tovărășească, avîntată, 
bazată pe ajutor reci
proc. Conducerea secției 
ct creat toate condițiile 
necesare bunei desfășu
rări a întrecerii.

Muncitorii comuniști 
Alexandru Balaș, Ale
xandru Biriș, Geta Geor
gescu, Marian Ștern și 
alții s-au aflat tot timpul 
în fruntea întrecerii. Nu
mele lor figurează în 
permanență la panoul de 
onoare.

„Și cei din jurul tău tre
buie să lucreze bine" 
— așa s-a spus la adu
narea de partid amintită. 
Tov. Al. Balaș a „ochit" 
atunci trei tineri mai slab 
pregătiți : Ecaterina Sa- 
chelarie, Ludovica Ban- 
coș, Dumitru Ghibcm. Le 
notase numele stînd în 
fața vitrinei cu rebuturi 
unde se aflau expuse 
piese lucrate de ei. A 
început să se ducă tot 
mai des 
lor. Le-a 
să lucreze
să-și as cută un cuțit, cum 
să regleze mașinile. Efor
turile lui au dat roade. 
Astăzi cei trei muncitori 
nu mai dau rebuturi. Mai 
mult, Dumitru Ghiban a 
fost declarat de curînd 
fruntaș în întrecerea so
cialistă. Procedînd astfel, 
comuniștii au reușit să-i 
aducă pe toți utemiștii 
din secție, strungari și 
rectificatori, la nivelul 
lucrătorilor buni.

la mașinile 
arătat cum 
corect, cum

Un factor important în 
mobilizarea oamenilor a 
fost evîdența operativă a 
rezultatelor întrecerii, a- 
gitația vie în jurul meto
delor fruntașilor. în sec
ție există un grafic unde 
sînt consemnate rezulta
tele zilnice pe ateliere, 
brigăzi, oameni. în fața 
panourilor și graficelor 
de întrecere agitatorii 
Constantin Ghica, Dumi
tru Pădureanu, Constan
tin Mihăilesou organi
zează discuții cu grupuri 
de muncitori.

La gazeta de perete 
din secția role apar cu 
regularitate fotografii și 
articole despre frun
tași și despre proble
mele legate de pro
ducție. De pildă, recent, 
tov. Nicolae Ștefănel, 
membru al biroului orga
nizației de bază, a publi
cat un articol unde a e- 
vidențiat rezultatele ob
ținute în luna martie de 
Eugen Mereuță, Geta 
Georgescu și alții. Mai a- 
mintim că, săptămînal, 
comitetul de secție sindi
cală dă spre difuzare la 
stația de radioficare a u- 
zinei numele celor mai 
buni în întrecere ; rezul
tatele lor sînt făcute cu
noscute prin panouri.

La sfîrșitul trimestrului 
I, planul era depășit cu 
citeva procente, iar la 
calitate nu se înregis
trase nici o reclamație. 
în magazia montajului se 
aflau cele 300.000 de role 
despre care vorbeam la 
început. Ele sînt rodul 
unei munci perseverente 
a organizației de partid 
și a întregului colectiv.

în curînd se va decer
na steagul de secție 
fruntașă pe uzina de rul
menți din Brașov. Candi
dată cu șanse mari e și 
secția role.

C. CAPRARU 
coresp. „Scînteii"

1000 tone 
metal economisit

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). 
— In secțiile de laminare ale uzi
nelor „Oțelul Roșu” domnește un 
puternic avînt în muncă. Laminatorii 
sînt hotărîți să întîmpine ziua de 1 
Mai cu noi succese în producție. 
De la începutul anului și pînă a- 
cum, colectivele acestor secții au 
realizat peste plan mai bine de 600 
tone produse de bună calitate. Ele 
au extins pe scară largă metoda de 
laminare la toleranțe minime pen
tru a obține din aceeași cantitate 
de metal mai multe produse. Re
zultatele sînt concretizate în cele 
peste 1000 tone metal economisit 
pînă în prezent.

In întrecerea socialistă se evi
dențiază brigăzile conduse de prim 
laminatorii Engelbert Pribil și Ion 
Schiopu.

In scrisorile primite de la 
(peste 100 numai în ultimele 
zile), colectiviștii și mecanizatorii, 
inginerii și activiștii de partid né 
informează despre felul cum se 
muncește pe ogoare pentru succe
sul campaniei de însămînțări. Ingi
nerul Vasile Dranovețeanu de - la 
G.A.S. Sarinasuf, raionul Tulcea, 
Gheorghe Dominte, din comuna 
Fîntînele, raionul Hîrlău, Arsa Că- 
răbas din Felnac, raionul Arad, și 
mulți alții ne scriu că unitățile unde 
muncesc au terminat de semănat 
culturile din epoca I și au trecut 
la semănatul porumbului.

„Președintele gospodăriei colecti
ve din Cegani, raionul Fetești, și in
ginerul agronom — ne informează 
corespondentul nostru voluntar Ion 
Dicianu — au urmărit zi de zi sta
rea terenului pentru a putea efec
tua semănatul porumbului. Acum 
noi grăbim însămînțatul la această 
cultură".

Tot despre semănatul porumbului 
scrie și tov. Dinișor Dumitru,

sate 
două

ne

președintele gospodăriei colective 
din Goicea Mare, raionul Segarcea, 
regiunea Oltenia.

„Ne-am pregătit din timp pentru 
ca anul acesta să obținem recolte 
bogate de porumb. Am asigurat din 
vreme sămânța de porumb dublu 
hibrid și am pregătit cu grijă tere
nul. De citeva zile am început se
mănatul porumbului pe cele 688 ha 
prevăzute pentru această cultură. 
Am semănat peste 150 ha. Muncim 
cu toate forțele pentru a termina 
semănatul porumbului cu cîteva 
zile mai devreme față de termenul 
stabilit".

„Folosim din plin fiecare oră 
bună de lucru pentru semănatul 
porumbului“ — ne comunică și Ion 
Dubiț, colectivist din G.A.C. Poiana, 
raionul Slobozia, regiunea Bucu
rești.

Fiecare scrisoare vorbește despre 
hotărîrea lucrătorilor de la sate de 
a folosi fiecare oră bună de lucru 
în cîmp pentru a semăna porumbul 
la timp și la un înalt nivel agro
tehnic.

=♦* - ---------

TELEGRAMA

Țesături și fire peste plan
Textilistele din Botoșani au reali

zat peste plan, în cadrul angajamen
telor luate în cinstea zilei de 1 Mai, 
17.000 de mp de țesături și 8.000 
de kg de fire. O atenție deose
bită a fost acordată reducerii con
sumului specific de materii prime și 
îmbunătățirii calității produselor. 
De la începutul anului și pînă acum 
au fost economisite 21.000 de kg 
bumbac puf.

ORADEA (coresp. „Scînteii"). — La 
autobaza de mărfuri din Oradea, noi 
conducători auto raportează că și-au 
respectat angajamentul de a par
curg» cu mașina peste 100.000 km 
fără reparajii capitale. Printre aceș
tia se numără Gavril Venter, Traian 
Reștea, Cornel Bot și alții.

De la începutul anului, 14 condu
cători auto de aici au devenit suta- 
miiști. In total, pe autobază, numă
rul șoferilor sutamiiști se ridică la 
24. Ei au parcurs 100.000 km fără re
parații capitale, lucrînd pe autoca
mioane produse la uzinele „Steagul 
Roșu' din Brașov.

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn 
Președintele Consiliului de Stat al R. P. Romine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romîn&

București
Dragi tovarăși,
Vă exprimăm mulțumirile noastre cordiale pentru salutul frățesc și 

bunele urări pe care le-ați adresat poporului ungar și nouă cu prilejul 
zilei de 4 aprilie, aniversarea eliberării Ungariei.

4 aprilie este ziua eliberării poporului ungar și totodată ziua de 
naștere a prieteniei frățești, proletare și internaționaliste care leagă 
popoarele noastre, prietenie de tip nou, bazată pe înaltele principii ale 
marxism-leninismului. Ne însuflețește conștiința faptului că această zi 
au sărbătorit-o împreună cu noi toate popoarele frățești unite în cadrul 
puternicului lagăr socialist, printre care și vecinul nostru, poporul frate 
romîn.

Unitatea și coeziunea popoarelor frățești care construiesc socialismul 
insuflă o mare încredere poporului ungar în construirea socialismului. 
In ce ne privește, vom munci neobosit pentru menținerea și adîncirea 
și în viitor a prieteniei frățești între poporul ungar și poporul romîn, 
pentru dezvoltarea și lărgirea relațiilor dintre țările noastre, contribuind 
astfel la întărirea lagărului socialist, la menținerea și consolidarea păcii.

JANOS KADAR
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar 
Președintele Guvernului Revoluționar 

Muncitoresc Țărănesc Ungar
ISTVAN DOBI

Președintele Consiliului Prezidențial 
al Republicii Populare Ungare



Nr. 5502

de că-

mecani- 
pe care 
sugestiv,

BUCUREȘTI. În scopul îmbunătățirii 
agitației vizuale și pentru intensificarea 
muncii politice de masă, Comitetul ra
ional de partid Grivifa Roșie a organi
zat recent un schimb de experiență. 
Treizeci de membri ai birourilor orga
nizațiilor de bază din diferite întreprin
deri ale raionului au vizitat mai multe 
ateliere ale uzinelor „Grivifa Roșie" : 
tîmplărie-clase din sectorul vagoane, 
prolucrări mecanice și montaj - locomo
tive. în aceste ateliere agifafia vizuală, 
în forme vii, atractive, ține pasul cu via
ta, ajută la obfinerea unor rezultate bune 
în produefie.

întrecerea ce se desfășoară între bri
găzile de la atelierul de tîmplărie-clase 
este oglindită prin grafice ; sînt consem
nate zi de zi rezultatele obfinute. Fie
care brigadă are astfel posibilitatea de 
a-și face un bilanf zilnic al muncii, de 
a vedea pe ce loc se află în întrecere. 
Tot aci se găsesc grafice care oglin
desc rezultatele obfinute zilnic 
tre fiecare muncitor.

La atelierele de prelucrări 
ce se află un panou mare 
e reprezentat, într-un mod 
angajamentul luat de colectiv : 600.000 
lei economii peste plan în acest an, Or
ganizația de bază, conducerea atelierelor 
și comitetul de seefie sindicală au 
organizai o evidență clară a felului cum 
este îndeplinit angajamentul, Pe panou 
apar lunar date despre economiile ob
finute.

Panouri asemănătoare oglindesc mer
sul întrecerii pe întreaga uzină. (De la 
Dumitru E. Gheorghe, corespondent 
voluntar).

SATU-MARE (trimisul „Scinteii"). 
— Cu sprijinul Comitetului orășe
nesc de partid Satu-Mare s-a or
ganizat o întîlnire între elevii cla
selor XI de la două școli medii 
din oraș și membri de partid mai 
vîrstnici de diferite profesii. Întâl
nirea, la care au participat peste 
100 elevi, a avut tema : „Ce 
meserie îmi aleg Strungarul 
Iloncai Francise, frezorul Aueri 
Francise, inginerul zootehnist Ke- 
rekes Petru, inginerul agronom 

a a a

Angajamentul este respectat

(Urmare din pag. I-a)

instalator, 
muncitori

către controlul final sau la recepțio- 
narea produselor de către beneficiar. 
Sînt încă întreprinderi unde munca 
de controlor tehnic de calitate este 
încredințată unor oameni cu o slabă 
pregătire teoretică și practică. în 
alte locuri, unii controlori de ca
litate mai obișnuiesc să „închidă 
ochii“, lăsînd să treacă de rampa 
de control produse care nu sînt pe 
măsura exigențelor puse în fața în
treprinderii respective. Conducătorii 
de întreprinderi au datoria să spri
jine îndeaproape activitatea con
trolorilor de calitate, să creeze toate 
condițiile ca aceștia să-și desfășoare 
rnunca în cele mai bune condiții. 
La crearea acestor condiții, la îm
bunătățirea continuă a muncii con
trolorilor tehnici de calitate trebuie 
să vegheze îndeaproape organizații
le de partid și sindicale din între
prinderi. Comitetele de sindicate din 
fabrici și uzine pot contribui mult 
la îmbunătățirea activității servicii
lor C.T.C., punînd în discuția con
sfătuirilor de producție diferite as
pecte ale muncii acestora, organi- 
zînd popularizarea în cadrul între-

Cu sprijinul mecanicilor 
și lăcătușilor

din
MEDIAȘ (coresp. „Scinteii"). 

Țesătorii de la Uzinele textile 
Mediaș sînt sprijiniți în eforturile 
lor, pentru îndeplinirea planului și 
îmbunătățirea calității țesăturilor, de 
către mecanicii și lăcătușii de la a- 
telierele serviciului mecanicului șef. 
Colectivele acestor ateliere, aflate 
în întrecere în cinstea zilei de 1 
Mai, au realizat conform graficului 
toate reparațiile planificate pe tri
mestrul I și luna aprilie. Numai în 
martie mecanicii au efectuat 291 
controale tehnice la mașini și au 
făcut aproape 300 reparații curente 
și mijlocii de bună calitate.

Muncitorii și tehnicienii de la ser
viciul mecanicului șef au aplicat și 
unele dispozitive la diferite mașini și 
au realizat lucrări de mică mecani
zare, care au dus la o creștere sim
țitoare a productivității muncii. Co
muniștii Remus Burtz, Ion Oniga, 
Șata Carol, Teodor Coman și alții 
sînt fruntași în producție. Numele 
lor se află afișate la loc de cinste 
pe panoul întrecerii.

Zilele acestea a plecat în stațiuni 
bălneo-climaterlce pentru odihnă și 
tratament o nouă serie de oameni 
ai muncii din regiunea Ploiești. In 
primul trimestru din acest an și-au 
petrecut concediile de odihnă ori 
au făcut tratamente balneo-climate- 
rice peste 10.000 de petroliști, mineri, 
metalurgiști, constructori, mecaniza
tori și alți oameni ai muncii din re
giune, precum și numeroși pensio
nari.

Peste 35.000 de ploieșteni și-au pe
trecut timpul liber mergînd în 
excursii in stațiunile de odihnă din 
regiune la cabanele din munții Bu- 
cegi, în Capitală și în alte localități 
din țară. 

foan Vainai, arhitectul Ion Iederan, 
artistul Ludovic Acs și alții au vor
bit despre specificul meseriei lor. 
Elevii au pus întrebări la care au 
primit lămuriri suplimentare. Cei 
mai „solicitați” au fost inginerii din 
sectorul agricol. Mulți tineri care au 
luat cuvîntul au arătat că doresc să 
se pregătească pentru profesiuni le
gate de dezvoltarea agriculturii. Al
ții și-au arătat interesul deosebit 
pentru meseriile de strungar și 
frezor.

Comitetul orășenesc de partid 
Satu-Mare a recomandat comite
tului orășenesc U.T.M. să organizeze 
asemenea manifestări și în alte școli 
din oraș.

VÎNJU-MARE. Gospodăria colec
tivă din comuna Batoți, raionul 
Vînju-Mare, a luat ființă în au
gust 1961. Ea cuprinde 449 de fami
lii și are peste 1000 ha de teren. 
Pentru realizarea planului de pro
ducție pe anul acesta, organiza
ția de bază a repartizat sarcini fie
cărui membru și candidat de partid. 
Cei peste 40 de comuniști reparti
zați pe brigăzi, 
există 
frunte 
agricole.
membri de partid ca Marius Nuță, 
Constantin Băghină și Ilie Budulan 
se ocupă de îmbunătățirea continuă 
a agitației vizuale în comună, în 
strînsă legătură cu sarcinile actuale. 
Ion Ghelbereu, ajutat de mai mulți 
tovarăși din activul fără de partid, 
se îngrijește de difuzarea presei în 
rîndul colectiviștilor. (Din ziarul 
„Înainte”- Oltenia).

în cadrul cărora 
grupe de partid, sînt în 
la executarea lucrărilor 

în afară de aceasta.

TIMIȘOARA. Comitetul raional 
de partid Oravița se ocupă de 
întărirea și dezvoltarea gospodării
lor colective. Membrii biroului ra
ional răspund în tot cursul anului 
de cîte un număr de gospodării co
lective. Activiștii comitetului raio
nal de partid stau în cea mai mare 
parte a timpului pe teren, aju- 
tînd organizațiile de bază în orga- 

rodnică activitate, 
a controlului teh- 
să constituie și 

că produsele in-

cerii a acelor controlori de calitate 
care dovedesc exigență și răspunde
re în îndeplinirea sarcinilor ce le 
sînt încredințate.

însuflețiți de Directivele C.C. ăl 
P.M.R., oamenii muncii din țara 
noastră desfășoară o activitate en
tuziastă, pun necontenit în valoare 
noi rezerve și posibilități de îmbu
nătățire a calității produselor. Com- 
pletînd această 
buna organizare 
nie de calitate 
ea o garanție 
dustriei noastre socialiste sînt exe
cutate cu tot mai mare grijă, cu 
răspundere, sînt de bună calitate — 
la nivelul cerințelor actuale ale eco
nomiei naționale și pe măsura exi
gențelor sporite ale oamenilor mun-

ssBsai

Una din bogățiile raionului Sebeș, 
regiunea Hunedoara, o reprezintă 
creșterea animalelor. Pentru dezvol
tarea acestei importante ramuri de 
producție există prin partea locului 
mari posibilități — pășuni întinse, 
tradiție în creșterea vitelor, rase de 
animale productive etc. — care pot să. 
fie puse în valoare cu și mai mult 
succes acum, după încheierea colec
tivizării agriculturii. Dezvoltarea sec
torului zootehnic în cele 38 de gos
podării colective stă în atenția co
mitetului raional de partid, care a 
adoptat în această privință un plan 
de măsuri. Printre altele, s-a pre
văzut ca activiști de partid și de 
stat, specialiști, să ajute organiza
țiile de partid și consiliile de con
ducere — în special cele din gospo
dăriile colective tinere — în munca 
lor pentru dezvoltarea sectorului 
zootehnic.

Gospodăriile colective au fost în
drumate să asigure efectivul de a- 
nimale-matcă, în primul rînd din 
prăsilă proprie. în raion se desfă
șoară în prezent între gospodăriile 
colective schimbul tăurașilor pe 
vițele și al berbecuților pe mie- 
luțe de prăsilă. socotindu-se kilo
gram contra kilogram.

Aproape în toate gospodăriile 
lective, la propunerea birourilor 
ganizațiilor de bază, consiliile 
conducere au organizat adunări ge
nerale ale colectiviștilor în care s-au 
dezbătut probleme legate de spori
rea rapidă a efectivului de ani
male. S-a hotărît ca în fiecare gos
podărie colectivă să se ajungă pînă 
la sfîrșitul anului la 40 bovine, 60 
porcine și 100 ovine la suta de hec
tare. în multe gospodării, colectiviștii 
au și pornit la acțiune. G.A.C. din 
Răhău a procurat în ultimele zile 90 
de vaci și juninci, gospodăria colec
tivă din Sebeșel — peste 50 de vaci. în 
raion sînt însă o serie de gospodării 
colective, ca acelea din ' Pianul de 
Sus, Drașov și altele, care au un e- 
fectiv de animale redus. în aceste 

co- 
or-
de

nizarea și desfășurarea muncii de 
partid în rîndurile colectiviștilor. 
Organizațiile de partid dezbat cu 
regularitate probleme privind spo
rirea producției de cereale, dezvol
tarea sectoarelor zootehnic, viticol 
etc.

Organizațiile de bază din G.A.C. 
au primit în ultimul timp 80 de 
membri și candidați de partid. Tot
odată, ele au atras in jurul lor un 
larg activ fără partid din rîndul co
lectiviștilor, activ care numără peste 
4.000 de oameni.

ROMAN (coresp. „Scinteii*). — La 
întreprinderea mecanică din Roman 
se află un panou interesant. Sub 
titlul: „Brigada științifică răspunde*, 
pe acest panou sînt afișate răspun
surile brigăzii științifice din între
prindere la întrebările puse de 
muncitori, tehnicieni sau funcționari, 
dornici să-și lărgească cunoștințele 
în diferite domenii ale științei și teh
nicii.

înființată din inițiativa comitetu
lui de partid al întreprinderii, cu 
vreun an în urmă, brigada științifică 
este formată din doisprezece ingi
neri și economiști, împărțiți în trei 
colective — tehnico-științific, econo
mic și cultural-artistic.

Unele răspunsuri sînt 
membrii brigăzii ; pentru 
ceștia se adresează unor 
dactice sau unor specialiști din 
calitate, ori din alte orașe. în ulti
mele 4 luni brigada a dat peste 100 
de răspunsuri.

date 
altele, 
cadre

de 
a- 

di- 
lo-

La începutul acestei 
luni, în sectorul I al U- 
zinelor mecanice din Tr. 
Severin s-au instalat, la 
locurile de muncă ale su
dorilor, cutii pentru co
lectarea capetelor de la 
electrozi. S-au modificat 
cleștii de sudură și s-au 
stabilit lucrările care pot 
fi executate prin sudură 
cu capete de electrozi. A- 
ceste măsuri tehnico-or- 
ganizatorice au fost lua
te în sector, după ce su
dorii și-au luat angaja
mentul ca în cinstea lui 
1 Mai să lucreze o zi pe

La ridicarea noilor o- 
biective social-culturale 
din orașul Ploiești lu
crează sute de munci
tori constructori. Condu
cerea Întreprinderii nr. 1

pentru sporirea efecti-

se știe, nu este sufi- 
să ai animale ; tre-

unități e necesar să se ia măsuri 
mai hotărîte 
vuiui.

După cum 
cient numai 
buie create condiții bune pentru hră- 
nirea lor, ca să dea o producția 
cît mai mare. Anul trecut, în raio
nul Sebeș au existat o serie de lip
suri în privința asigurării furajelor 
necesare.

Pentru a asigura cu furaje efecti
vul de animale la care se va ajunge 
pînă la sfîrșitul anului au fost luate 
unele măsuri. Gospodăriilor co-
.illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhi

ÎNSEMNĂRI
DIN RAIONUL SEBEȘ

turilor duble și intercalate, suprafa
ța prevăzută pentru acestea ridi- 
cîndu-se pe raion la cîteva mii de 
hectare.

Acum, în fiecare gospodărie colec
tivă s-au prevăzut în planul de pro
ducție măsuri pentru asigurarea ba
zei furajere necesare. „Noi știm 
— ne-a arătat tov. Vasile Vulcu, 
secretarul organizației de bază din 
G.A.C. Răhău — că pînă la sfîr
șitul lui 1962 vom ajunge la 
500 bovine, 700 oi și peste 200 porci. 
Ca să putem hrăni cît mai bine a- 
ceste animale, am stabilit ca, în a- 
fară de cele 376 hectare pășuni șl 
finețe, să cultivăm 70 hectare cu po
rumb siloz, 95 ha cu trifoi și lucer
nă, și altele”.

Anul acesta vor trebui înălțate 41'
''nilllllllllllllllllllllllllllllM grajduri, 25 maternități pentru

scroafe, 28 saivane pentru oi. Pînă în 
urmă cu cîtva timp, în unele locuri 
se tărăgăna construirea adăposturi
lor, nu se luau măsuri pentru folosi
rea din plin a materialelor din resur
se locale. Comitetul raional de partid, 
avînd în vedere și faptul că anul 
trecut costul adăposturilor a fost 
destul de ridicat (între 800—1000 lei 
pe cap de vacă), a luat măsuri pen
tru îndreptarea lucrurilor. în majo
ritatea gospodăriilor colective a fost 
stabilită din timp amplasarea noi
lor construcții. Birourile organizații
lor de bază au fost îndrumate să 
ajute consiliile de conducere în al
cătuirea echipelor de constructori 
din rîndurile colectiviștilor.

Prin muncă politică și prin 
exemplul lor personal, membrii de 
partid și tovarășii din activul fără 
partid îi antrenează pe colectiviști 
la procurarea unor materiale de 
construcție din resurse locale: pie
triș și nisip din rîurile Sebeș și Se- 
caș, piatră din carierele Căpîlna și 
Cărpiniș. în multe gospodării au 
fost identificate terenuri cu pămînt 
din care se pot confecționa cără
mizi. în prezent, într-o serie de gos-

din 
de 18.000 ha 
se obține o 

mare de masă 
organizațiile dehectar,

lective le-a fost repartizată 
timp o suprafață 
pășune. Pentru a 
producție cît mai 
verde la 
partid au mobilizat în primăvara 
aceasta pe colectiviști, în special ti
neretul, la curățirea pășunilor, la în- 
grășarea și supraînsămînțarea lor. 
Consiliile de conducere ale gospo
dăriilor colective din Apoldul de 
Sus, Drașov au făcut tarlalizarea 
pășunilor. în G.A.C. din Daia, Cîl
nic, Miercurea au fost organizate pe 
o suprafață de peste 100 hectare lo
turi semincere de ierburi în vede
rea obținerii semințelor necesare re
facerii unor pășuni.

în primăvara aceasta, în raion se 
însămînțează 3.988 ha cu trifoi și 
lucernă. Suprafețe însemnate se vor 
cultiva cu porumb pentru siloz, ma
zăre și sfeclă de zahăr pentru furaj.

începînd din acest an în raionul 
Sebeș se cultivă, pe o suprafață de 
cîteva sute de hectare, și secara fu
rajeră. Totodată, birourile organiza
țiilor de bază și consiliile G.A.C. au 
fost îndrumate să acorde atenție cul-

Mecanizarea unor lucrări 
miniere

ClMPULUNG (coresp. „Scinteii"). — în 
minele întreprinderii carbonifere Cîmpu- 
lung Muscel se acordă o atenție deose
bită mecanizării lucrărilor, grele și cu 
volum mare de muncă. Perforarea în ve
derea tăierii cu exploziv se face aici In 
întregime cu perforatoare electrice ; tă
ierea făgașului în abatajele frontale se 
execută cu haveza, iar transportul în a- 
bafaje a fost mecanizat în proporție de 
peste 80 la sută. în galerii munca a fost 
ușurată prin introducerea mașinilor de în
cărcat.

Brigăzile lui Gheorghe Predoiu și Du
mitru Păceșică de la mina Jugur, lucrînd 
cu mijloace mecanizate, au obținut în 
trimestrul I al anului curent viteze de 
înaintare de peste 60 m pe lună.

e

Sărbătorirea fruntașilor 
în producție

BAIA SPRIE (coresp. „Scîn- 
teii"). — De curînd, la clubul mi
nerilor din Baia Sprie au fost săr
bătoriți, într-un cadru festiv, mine
rii fruntași în întrecerea socialistă 
pe primul trimestru al anului. Ion 
Pop, Dumitru Ceapă, Gheorghe 
Sopalca și alți mineri fruntași au 
vorbit despre experiența și meto
dele lor de muncă.

Brigada artistică a minerilor a 
prezentat un program cultural-artis
tic în cinstea sărbătoriților.

săptămînă cu materiale 
economisite.

Bine pregătită, această 
acțiune a început să dea 
rezultate. Multe operații 
de sudură, în special cele 
necesare confecționării 
stîlpilor și fermelor meta
lice, au fost executate 
folosindu-se capetele de 
electrozi. Angajamentul 
este respectat. Pînă acum 
s-au economisit electrozi 
și diverse alte materiale 
în valoare de peste 
16.000 lei.

ION BUTUȘINA 
sudor

a trustului regional de 
construcții s-a îngrijit de 
asigurarea unor condi
ții bune de muncă și de 
viață pentru noi. Au 
fost construite dormitoare

spațioase, s-au amenajat 
cantine, băi etc.

Locuim într-unul din 
aceste dormitoare de pe 
strada Găgeni. Aici exis
tă însă o proastă gospo
dărire. In unele camere 
s-au înghesuit prea mul
te paturi, în timp ce 
altele stau nefolosite. 
Schimbarea rufăriei de 
pat nu se face la timp, 
ci după bunul plac al 
administratorului (Petre 
Mincan). Chiuvetele și 
instalațiile sanitare .sînt 
defecte aproape în fie
care clădire, deși perso
nalul angajai pentru în-

★

NOTA REDACȚIEI : 
Cele sesizate mai sus 
au fost ' verificate la 
fața locului de cores
pondentul nostru pen
tru regiunea Ploiești. 
Ele corespund realității, 
în. ultimul timp, condu
cerea întreprinderii nr. 1 
construcții Ploiești nu a 
mai controlat cum este 
asigurată cazarea munci
torilor, lăsînd totul pe

Echipa de dansuri a Fabricii de confecții și tricotaje din București

Noi magazine sătești
FĂGĂRAȘ (coresp. „Scinteii“). — în 

cursul anului trecut în satele și comunele 
Săvăstreni, Șercăifa, Bucium, Vaida Re
cea, Berivoi, raionul Făgăraș, s-au construit 
și dat în folosință 
Pînă la î Mai vor 
nităjile comerciale 
și Sîmbăta de Jos,
se fac în prezent ultimele finisări.

noi magazine sătești, 
fi date în folosinfä u- 
din comunele Mîndra 
la a căror construcție

grijirea și întreținerea 
dormitoarelor numără și 
un mecanic ’

Mai mulți 
au propus cu cîteva luni 
în urmă să se amena
jeze o încăpere cu ma
șini de gătit care să stea 
seara la dispoziția noas
tră. Pînă acum n-am 
primit nici un răspuns 
din partea conducerii în
treprinderii.

GPJGÔRE BORȘ — 
tîmplar, ION MI- 
TRÈA — muncitor, 
întreprinderea nr. 1 
construcții Ploiești
*

seama unor oameni ne- 
glijenți, lipsiți de spirit 
gospodăresc. Clădirile în 
care sînt amenajate dor
mitoarele sînt construc
ții trainice, cu parchet pe 
jos, cu instalațiile sani
tare necesare. Toate a- 
cestea sînt însă prost în
treținute. Este cazul să 
fie luate măsurile cores
punzătoare.

zootehnic. Bri- 
îngrijitori frun- 
gospodăriile co- 
cele din Cîlnic,

de fiecare

partid Sebeș, 
experiență în

podării colectiviștii lucrează din 
plin la ridicarea unor construcții 
bune și ieftine.

O altă problemă în direcția că
reia și-a îndreptat atenția co
mitetul raional de partid a fost re
crutarea și pregătirea cadrelor care 
muncesc în sectorul zootehnic. în 
fiecare gospodărie, organizațiile de 
partid și consiliile G.A.C. au fost 
îndrumate să repartizeze ca în
grijitori și brigadieri zootehnici, 
oameni pricepuți, cu dragoste 
față de această muncă. O bună parte 
dintre ei au fost trimiși la cursurile 
organizate în centrele școlare agri
cole din Alba Iulia și Sibiu. Pentru 
crescătorii de animale, în majorita
tea gospodăriilor colective s-au ținut 
conferințe menite să contribuie la 
ridicarea calificării lor.

Comitetul raional de partid a or
ganizat o consfătuire la gospodăria 
colectivă din Apoldul de Sus, care a 
obținut anul trecut cele mai bune re
zultate în sectorul 
gadieri zootehnici, 
tași, specialiști din 
lective cum sînt
Sebeș, Gîrbova, care anul trecut au 
realizat între 2.400 și 2.700 litri lapte 
de fiecare vacă furajată, au vor
bit despre experiența lor în sporirea 
producției de lapte. Participanții la 
consfătuire au apreciat că anul a- 
cesta, în raion există posibilitatea ca 
fiece gospodărie colectivă să obțină 
3000 de litri de lapte 
vacă furajată.

Comitetul raional de 
care a cîștigat o bună 
conducerea agriculturii raionului, va 
trebui să acorde un ajutor și mai 
mare celor 20 de gospodării colec
tive nou înființate. Este necesar ca 
membrii biroului și comitetului ra
ional să ajute organizațiile de partid 
și consiliile de conducere 
gospodării să rezolve la 
lui probleme ca sporirea 
de animale, asigurarea 
construirea adăposturilor 
repartizarea celor mai buni oameni 
la ferme și ridicarea calificării lor 
în vederea sporirii producției de 
carne, lapte, lînă etc. Toate a- 
cestea vor contribui la întărirea și 
dezvoltarea gospodăriilor colective, 
la obținerea unor venituri bănești 
toț mai mari din creșterea anima
lelor.

din aceste 
fața locu- 
numărului 
furajelor, 
necesare,

ION SPALAȚELU

ION PAS

Acest nou volum _______ zeul Armatei Roții
al lui Ion Pas se din Moscova și
hicrărite saie^cu In finele librăriilor 
caracter memoria- __
listic. Dar „Carte 
despre oameni, locuri, întâmplări" 
nu-i doar o relatare a unor impre
sii de călătorie, nu reprezintă sim
pla transcriere a notelor de drum 
ale unui călător uimit și îndrăgostit 
de ceea ce a văzut în marea țară 
a socialismului. Chiar simpla con
templare a „peisajului străzii și 
cercetarea înfățișării făpturilor u- 
mane care o însuflețeau" i-au dat, cu 
cincisprezece ani în urmă, scriito
rului, revelația cunoașterii unei 
lumi noi. Revede, la distanță de ani, 
aceleași locuri și înregistrează mo
dul în care urmele războiului au 
fost șterse, cum datorită eforturilor 
constructive, pașnice ale oamenilor 
sovietici au fost ridicate din ruine 
orașe noi. Dar pentru a înțelege 
ceea ce s-a realizat azi, scriitorul 
face adeseori incursiuni în istoria 
contemporană.

Poposind la Leningrad, de pildă, 
Ion Pas reconstituie în cîteva pa
gini vibrante momente ale eroicei 
rezistențe împotriva blocadei fas
ciste. Scriitorul urmărește „filmul 
extraordinar al rezistenței poporu
lui împotriva dușmanului" la mu
zeele din Kiev, Yalta, Minsk, la Mu-
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TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R. P. ROMINE : OEDIP — (orele 19.30).

TEATRUL DE STAT . DE OPERETĂ : 
ROSEMARIE — (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : ANNA KARE
NINA — (orele 19,30). (Sala Studio) : SI
CILIANA — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala Ma
gheru) : ANTONIU ȘI CLEOPATRA — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : SCANDA
LOASA LEGĂTURA DINTRE DOMNUL 
KETTLEE ȘI DOAMNA MOON — (ore
le 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ : AL PATRULEA — (orele 
18,00) (Sala Studio) : TACHE, IANKE ȘI 
CADIR — (orele 19,30).

TEATRUL DE COMEDIE : CELEBRUL 
702 — (orele 19.30).

RADIO, miercuri 18 aprilie e Cîntece 
de Ion Chirescu — orele 8,47 — Ie Tea
tru : „Citra“ de Rabindranath Tagore —
— orele 10,08 — Ie Din folclorul popoa
relor — orele 12,00 — I o Muzică din o- 
perc cerută de ascultători — orele 12,30
— I • Tineri interpreți de muzică popu
lară romînească — orele 12,45 — li a 
Instrumentiști și orchestre de muzică 
ușoară — orele 13,05 — Ia Program de 
cîntece șl jocuri — orele 14,03 — II o 
Pagini din muzica de operă a Iui Puccini
— orele 15,00 — II » Muzică populară ro
mînească și a minorităților naționale — 
orele 15,10 — I o Programe muzicale al
cătuite de ascultători — orele 15,40 — I 
a Vorbește Moscova — orele 16,15 — I a

CINEMATOGRAFE : POST RESTANT : 
Patria (9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15). EX
PRESUL DE SEARĂ : Republica (10; 
12; 15; 17; 19; 21), Elena Pavel (10; 12; 
15; 17; 19; 21), Gh. Doja (10; 12; 15; 17; 19; 
21), 23 August (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 
21,15). MILIONUL: Magheru (9,30; 11; 13; 
15; 17; 19; 21), V. Alecsandrl (10; 12; 14; 16; 
18; 20), I. C. Frimu (10; 11,45; 13,30; 15,15; 17; 
19; 21), înfrățirea între popoare (15; 16,45; 
18,45; 20,30), Flacăra (15; 17; 19; 21). S-A 
INTIMPLAT IN ZIUA SOLSTIȚIULUI : 
București (9,30; 11,15; 13; 15; 17; 19; 21), 
Donca Slmo (15,30; 18; 20,30), Luceafărul 
(15; 17; 19; 21). DUPA DOI IEPURI : Lu
mina (9,45; 11,30; 13,15; 15; 16,45; 18,45;
20.30) , Floreasca (16; 18; 20), Libertății (10;
12; 14; 16,30; 18,30; 20,30). PROFESIUNEA 
DOAMNEI WARREN : Maxim Gorki (9; 
11; 13; 15; 17; 19,10; 21,15), Miorița (10; 12; 
14; 16,30; 18,45; 21), Volga (10,30; 15; 17; 
19; 21), G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
PUSTIUL : Central (10,30; 12,30; 14,30;
16,30; 18,30; 20.30), M. Eminescu (16; 18; 
20), N. Bălcescu (16; 18,15; 20,30). FILME 
DOCUMENTARE (rulează la cinematogra
ful Timpuri Noi în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 21). PROGRAM 
SPECIAL PENTRU COPII : 13 Septem
brie (rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 14). PERLE NEGRE : 13 
Septembrie (16,30; 18,30; 20,30). PE RĂS
PUNDEREA MEA ; Tineretului (16; 13,15;
20.30) . BĂTĂLIE IN MARȘ - ambele
serii : 1 Mai (10,30; 15,30; 19,30), 8 Martie 
(16; 19,45), Alex. Sahia (9; 12,40; 16,20; 20). 
TOM DEGEȚELUL : Cultural (10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 10,30; 20,30). GARDIANUL ru
lează la cinematografele Alex. Popov 
(10,10; 12,15; 14,20; 16,30; 18,45; 21) șl Ille 
Pintilie (15; 17; 19; 21). EXPERIENȚA
PRIMEJDIOASĂ : rulează la cine
matograful Grivița (15; 17; 19; 21).
MUZICANTUL ORB rulează la cinemato
graful C-tln David (15.30; 18; 20,30). ARME 
ȘI PORUMBEI : V. Roaită (10; 12; 16; 
18,15; 20,30). PACE NOULUI VE
NIT : Unirea (16; 18,15; 20,30). NU E LOC 
PENTRU ANIMALE SĂLBATICE rulează 
la cinematograful T. Vladimirescu (15; 17;

cțteva epțSoa.
----  dele glorioase ale

Marelui Război de 
Apărare a Patriei. Realitatea sovie
tică oferă neîncetat scriitorului as
pecte interesante ; în cîteva cuvinte 
sugestive, Ion Pas înfățișează aspec
te ale vieții culturale, definește pro
filuri umane, evidențiind frumuse
țea morală a omului sovietic, cal
dele sentimente de prietenie și 
dragoste cu care sînt întâmpinați 
oaspeții romîni.

într-un interludiu, scriitorul evo
că ecoul pe care l-a avut Marea Re
voluție Socialistă din Octombrie în 
țara noastră, în zilele grele ale pri
mului război mondial. Volumul se 
încheie cu un portret al lui Lenin. 
Călătorind „pe drumurile lui...“ în 
Uniunea Sovietică, Polonia Finlan
da, vizitând case-muzeu, contemplînd 
locurile care se leagă de numele, 
viața și opera lui Lenin, scriitorul 
conturează un emoționant portret 
al celui ce a deschis lumii calea 
spre fericire.

„Carte despre oameni,,,locuri, în
tâmplări“ (apărută în Editura pen
tru literatură) se citește cu viu in
teres.

' MÎHAÏ ZAMFIR

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.-GIU- 
LEȘTI : FATA CU PISTRUI — (orele
19,30).

TEATRUL EVREIESC DE STAT : MER- 
CADET — (orele 20).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : PIGUI.ETE 
PLUS CINC'I FETE — (orele 20). (Sala 
pentru copii) : EMIL ȘI DETECTIVII — 
(orele 17).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Acade
miei) : CACTUS ÎNTIIUL ȘI ULTIMUL 
— (orele 16). (Sala Orfeu) : CEA MAI 
FRUMOASA STEA — (orele 16).

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

CIRCUL DE STAT : NOTA ZECE LA 
TRAPEZ — (orele 18).

In slujba patriei — orele 17,30 — I ® Ba
lada pentru bariton, cor și orchestră de 
Mihail Jora — orele 18,40 — I o Tiiyv-i 
interpreți la microfon — orele 19,00 • 
II e Soliști și formații de amatori — o- 
rele 19,25 — I o Simfonia a l-a de
D. Cuclin — orele 19,55 — II o Tribuna 
radio — orele 20.30 — II » Din viața de 
concert a Capitalei — orele 20,40 — I o 
Concert de muzică ușoară romînească — 
orele 21,15 — II o Pagini din muzica 
preclasică — orele 22,00 — II • Sonata 
în sol minor pentru vioară și pian de 
Schubert — orele 23,00 — Ie Lucrări de 
Stravinski și Frank Martin — orele 23,15 
— II.

19; 20,45). VIZITA PREȘEDINTELUI :
Munca (16; 18,15; 20,30). PROCESUL MAI
MUȚELOR : Popular (16; 18,30; 21). CASA 
SURPRIZELOR : Arta (16; 18,15; 20,30). 
ARTISTUL : Moșilor (16; 18,15; 20,30), 
Drumul serii (16; 18; 20). IN NOAPTEA 
DE AJUN : 16 Februarie (16; 18; 20). SO
NATE : 8 Mal (15; 17; 19; 21). NANA : 
G. Bacovla (15,45; 18; 20,15). TOT AURUL 
DIN LUME rulează la cinematograful 
Olga Banele (15; 17; 19; 21). CAVALER (I 
TEUTONI — ambele serii : 30 Decembrie 
(14; 17,15; 20,30). CURSA DE 100 KILOMÈ-S 
TRI rulează la cinematograful B. Dela- 
vrancea (11; 16; 18; 20).

PROGRAM SPECIAL PENTRU TINE
RET : ROMEO, JULIETA ȘI ÎNTUNERI
CUL : Victoria (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 
21,15). COMUNISTUL : Aurel Vlalcu (16; 
18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 16,00 — EMISIU
NEA PENTRU CLUBURILE DIN ÎNTRE
PRINDERI. Din cuprins : Telejurnalul 
săptămînii. Fruntașii noștri. Cărți noi a- 
părute în Editura tehnică. „UNDE ZACE 
AMBIȚIA“ — dramatizare după schița 
lui Nicolae Țic. Muzică distractivă inter
pretată de o formație condusă de Nicu 
Stănescu. Orele 18,00 — EMISIUNEA
PENTRU SATE.

d vremea?
: ■■■ ,-IL•

Timpul probabil pentru zilele de 19, 20 
și 21 aprilie : Vreme relativ călduroasă. 
Cerul va fi schimbător, înnourîndu-se 
treptat din vestul spre estul tării. Vor 
cădea ploi temporare, mai frecvente în 
vestul țării. Vint slab. Temperatura în 
creștere la început, apoi staționară. Mi
nimele vor fi cuprinse între 3 și 13 grade, 
iar maximele între 14 și 24 de grade.
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acad. prof. dr. C. lonescu Mihăiești

După cum scrie ziarul „PRAVDA", 
oamenii de știință sovietici au ela
borat, primii din lume, proiectul 
unui accelerator de 1.000 miliarde 
electronvoiți, deosebit de important 
pentru studierea continuă a nucleu
lui atomic, pentru progresul știin
ței și tehnicii.

Noul accelerator va avea forma 
unui inel uriaș cu o circumferință

hidrocentrala de 
Maximov, reprezentan-
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TELEGRAME EXTERNE

în blocul turn din Piața Splaiului
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(București) s-a deschis recent un 
nou dispensar medical. Iată un foarte tînâr pacient la consultație. 

(Foto : M. Cioc)
O®O-

A apărut nr. 4 pe anul 1962 al revistei

„Probleme ale păcii și socialismului«

Oamenii de știința sovietici au elaborat primii în lume

Proiectul unui accelerator de 1000 
miliarde electronvoiți

de circa 21 de km (circumferința 
sincrofazotronului de la Dubna este 
mai mică de 200 de metri). Cu toate 
că dimensiunile acceleratorului sînt 
atît de uriașe, greutatea magneți
lor lui este relativ mică — aproxi
mativ 10.000 tone, în timp ce la sin- 
crofazotronul de la Dubna care este 
de 10 miliarde de electronvoiți 
magnetul cîntărește 36.000 de tone.

Congresul Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist din U. R. S. S.

A apărut, în limba romînă, în 
Editura politică, nr. 4 (44) pe anul 
1962 al revistei „Probleme ale 
păcii și socialismului”, revistă 
teoretică și informativă a parti
delor comuniste și muncitorești.

Acest număr al revistei cuprin
de articolele : „Să stîrpim fascis
mul !”, „Unele aspecte ale neoco- 
lonialismului englez” de R. PAL
ME DUTT ; „Imperialismul vest- 
german — importantă forță a co
lonialismului” de P. FRIEDLAN
DER și H. SCHILLING ; „Leni
nismul despre forța revoluționa- 
rizatoare a exemplului societății 
socialiste” de I. ARBATOV ; „Li
bertatea și progresul științei” de 
K. IANAGHIDA ; „Sindicatele și 
lupta pentru socialism” (Sfîrșit).

Rubrica „In partidele comu
niste și muncitorești” conține nu
meroase materiale informative 
cu privire la activitatea unor 
partide frățești.

La rubrica „Schimb de păreri” 
se publică materiale ale discuției 
pe tema „Căile de dezvoltare a 
țărilor care și-au cucerit inde
pendența națională”.

în cadrul rubricii „Cărți și re
viste” sînt publicate articolele : 
„învățămintele Frontului popu
lar” de R. MATHIEUX; „A. 
Dulles în loc de K. Marx” de I. 
KAREAKIN.

Rubrica „Scrisori, note” cu
prinde notele : „Sub masca prin
cipialității" de A. RUMEAN- 
ȚEV ; „Nu «echilibrul fricii», ci 
dezarmare generală !” de V. M. 
VANDENHOVE ; „Lupta poporu
lui iranian continuă” de A. F. ; 
„Honduras : voința poporului nu 
poate fi înfrîntă” de F. PICACIO.

în cadrul rubricii „împotriva 
represiunilor și persecutării de
mocraților” este publicat un nou 
material intitulat „Noi uneltiri 
ale reacțiunii din S.U.A.” de J. 
WRIGHT.

MOSCOVA (17 (Agerpres). — Tn 
după-amiaza zilei de 16 aprilie, cel 
de-al XIV-lea Congres al U.T.C.L. 
din U.R.S.S. și-a continuat lucrările. 
Maia Mollaeva, președintele Comi
siei centrale de revizie, a prezentat 
raportul comisiei, după care Vadim 
Saiușev, secretar al C.C. al U.T.C.L. 
din U.R.S.S., a prezentat raportul 
„cu privire la modificările în sta
tutul U.T.C.L.”. Au urmat discuții 
la rapoartele prezentate.

La 17 aprilie, la Congresul al 
XIV-lea al Uniunii Tineretului Co
munist Leninist din U.R.S.S. au 
continuat dezbaterile pe marginea 
rapoartelor C.C. al U.T.C.L. și Co
misiei centrale de revizie, precum și 
a raportului cu privire la modifică
rile în Statutul U.T.C.L.

în ședința de dimineață au luat 
cuvîntul Mirzoalim Ibraghimov, re
prezentantul Comsomolului din Uz
bekistan, Vladimir Kazmirciuk, con-

structor la 
Bratsk, Lev 
tul Comsomolului din Bielorusia, Uz- 
bekali Djenibekov, conducătorul or
ganizației comsomoliste din Kazah- 
stan, și Gheorghi 
prezentat raportul 
lidare.

Congresul 
lav Keldîș, 
de Științe 
președintele 
Eschaird, reprezentantul Mișcării ti
neretului Comunist din Franța, 
Horst Schumann, prim-secretar al 
C.C. al Uniunii Tineretului Liber 
German, Kino Serri, reprezentantul 
Federației Tineretului Comunist Ita
lian.

A rostit de asemenea o cuvîntare 
de salut Virgil Trofin, prim-secretar 
al C.C. al U.T.M., conducătorul de
legației tineretului din R. P. Romînă 
la Congresul Comsomolului.
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Dubrava, care a 
Comisiei de va

salutat de Mstis-a fost
președintele Academiei 
a U.R.S.S., Jiri Pelikan,

U.I.S., André Grenn

Primirea de către 
viccprcșcdinteic Consiiiulul 

de Miniștri al R P. Romîne, 
Emil Bodnaraș, a ministrului 

Marii Britanii la București
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Populare Ro
mîne, Emil Bodnăraș, a primit marți 
„în audiență de prezentare pe tri
misul extraordinar și ministru ple
nipotențiar al Marii Britanii la 
București, James Dalton Murray.

Deschiderea expoziției 
de sculptură și grafică 

din R.S.S. Moldovenească

Acțiuni 
ale tineretului

ORADEA (coresp. „Scînteii”). —- 
Peste 50.000 de tineri din regiunea 
Crișana participă la diferite lu
crări de interes obștesc. Ei au re
dat agriculturii peste 200 ha teren 
neproductiv, au curățat o suprafață 
de 500 ha pășune etc. Tot prin mun
că patriotică, tinerii din regiune au 
colectat în ultimul timp aproape 
1.200 tone de fier vechi.

Deschiderea conferinței miniștrilor 
de externe ai țărilor „pieței comune“
PARIS 17 (Agerpres). — La 17 

aprilie s-a deschis la Paris conferin
ța miniștrilor afacerilor externe ai 
celor șase țări membre ale „pieței 
comune" europene. Deși în mod ofi
cial ordinea de zi a conferinței nu 
a fost publicată, din știrile care au 
pătruns în presă se știe că se va 
discuta situația internațională, în 
special relațiile dintre Est și Vest, 
problema Berlinului occidental, pro
blema dezarmării și probleme mi
litare.

Totuși, după cum crede majorita
tea observatorilor politici, partici- 
panții la conferința consideră că 
sarcina lor principală este de a ac
celera soluționarea problemei cu 
privire la faimoasa unificare poli
tică a țărilor din Europa- occiden
tală. Diplomația franceză apără 
formula unui fel de confederații în 
cadrul căreia fiecare din țările par
ticipante și-ar păstra într-o anumită 
măsură independența națională, 
ceilalți membri din grupul celor 
„șase“ se pronunță într-o formă mai 
mult sau mai puțin categorică pen
tru „integrarea" Europei, adică pen
tru totala contopire politică a țări
lor „pieței comune" cu crearea unui 
organ de conducere „supranațio- 
nală".

Pe această poziție se situează, în 
special, Germania occidentală care, 
bazîndu-se pe potențialul ei econo
mic, contează să joace rolul prin
cipal în alianța care se creează. To-

tea observatorilor 
panții la conferinț;

tuși, în prezent ea se pronunță pen
tru o oarecare aparență de compro
mis : crearea unei organizații poli
tice în Europa, occidentală în două 
etape : la început să se înfăptuiască 
propunerea franceză, iar apoi, după 
3—6 ani, să se treacă la o fuziune 
mai strînsă. Totuși, nici această va
riantă nu convine Franței.

Aderarea plănuită a Angliei la 
„piața comună" agravează și mai 
mult situația, adăugind noi proble
me la ghemul, și așa destul de în- 
cîlcit, al contradicțiilor dintre parti
cipant.

Criză de locuințe 
în Turcia

ANKARA 17 (Agerpres). — în- 
tr-un raport special al Ministerului 
Lucrărilor Publice din Turcia se 
subliniază că lipsesc locuințe pen
tru 3.000.000 de familii, iar 22 la 
sută din imobilele existente sînt în- 
tr-o stare deplorabilă, gata să se 

' dărîme.
Pentru rezolvarea problemei lo

cuințelor, ministerul a cerut să i se 
aloce anual 2,5 miliarde lire. în 
prezent, Turcia nu este in. stare să 
facă față unei asemenea sarcini. A- 
cest lucru l-a declarat, fără ocol, la 
15 aprilie primul ministru al Tur
ciei, Inönü.

Marți dimineață au avut loc fu
neraliile prof. dr. C. lonescu Mihă
iești, membru al Academiei R. P. 
Romîne, director al Institutului dr. 
I. Cantacuzino, șef al catedrei de 
microbiologie a Institutului medico- 
fartnaceutic din București, laureat al 
Premiului de Stat.

în cursul zilelor de duminică Și 
luni, în Aula Facultății de medicină 
din București, unde a fost depus si
criul, numeroși academicieni, profe- 
soiâ, medici și alți oameni de știință, 
studenți și alți cetățeni au adus un 
ultim omagiu distinsului om de 
știință. Au fost depuse la catafalc 
coroane de flori din partea Consi
liului de Miniștri, Prezidiului Aca
demiei R. P. Romîne, Ministerului 
învățămîntului și Culturii, Ministe
rului Sănătății și Prevederilor So
ciale, din partea Uniunii Societăți
lor de Științe Medicale, Institutului 
medico-farmaceutic din București, 
institutelor de cercetări și altor uni
tăți sanitare etc.

La catafalcul defunctului au făcut 
de gardă academicieni, cadre didac
tice, colaboratori ai valorosului om 
de știință, medici, studenți.

Ultima gardă de onoare a fost al
cătuită din acad. Atanase Joja. acad. 
Ilie Murgulescu, prof. 
Marinescu, acad. Șt. 
acad. Șt. Milcu, acad, 
prof. dr. T. Burghele, 
nescu.

O gardă militară cu muzică și dra
pel a dat ultimul onor.

Mitingul de doliu a avut loc în 
prezența unei numeroase asistențe.

Luînd cuvîntul, acad. Atanase Joja, 
președintele Academiei R. P. Ro
mîne, a spus printre altele :

„Prezidiul Academiei Republicii 
Populare Romîne se înclină cu emo
ție și pietate în fața celui ce a fost 
savantul, estetul, umanistul 
triotul lonescu Mihăiești.

Inima lui caldă s-a oprit, 
lui vie și cuprinzătoare a 
să scruteze legile naturii biologice, 
dar chipul lui luminos ia definitiv 
loc în panteonul medicinei romînești. 
alături de maestrul său venerat Ion 
Cantacuzino, în pleiada maeștrilor 
de reputație mopdială ai medicinei 
noastre.

Academicianul C. lonescu Mihă
iești a iubit viața Și oamenii, a gă
sit desfătarea supremă în munca 
devotată, consacrată sporirii forțelor 
vitale ale omului. El a fost sensibil 
la tot ceea ce e frumos în viață, la 
tot ceea ce dă valoare și sens vie
ții noastre: la știință, la artă, la dra
gostea pentru progres, pentru oa
meni. pentru sănătatea ș'i bunăsta
rea lor socială. Prin viața și neobo
sita sa activitate pusă în sluiba des
coperirii adevărului științific în ve- 
'derea alinării și suprimării suferin
țelor fizice ale omului, acad, 
nescu Mihăiești s-a realizat pe 
însuși și a bine-meritat de la 
ință și dé la patria socialistă“.

Vorbind despre viața și activita
tea laborioasă a academicianului 
lonescu Mihăiești, ministrul învă
țămîntului și culturii, tov. Ilie 
Murgulescu, a spus printre altele :

„în îndelungata sa carieră univer
sitară a instruit numeroase gene
rații de studenți și medici. Cursu
rile sale se caracterizau printr-o 
bogată documentare, o mare clari
tate și forță de sinteză, datorită

dr. Voinea 
S. Nicolau, 

Mihail Ciucă, 
Dionisie Io-

Și pa-

mintea 
încetat

Io- 
sine 
ști-

unui real talent didactic. A avut 
marele merit de a fi format nume
roși elevi, care astăzi conduc cate
dre de microbiologie în instituțiile 
de învățămînt superior, secții 
Institutului dr. Ï. Cantacuzino 
laboratoare din sanepiduri.

Din primii ani ai activității sale, 
s-a remarcat ca un cercetător ta
lentat, bucurîndu-se de aprecierea 
deosebită a profesorilor Victor 
Babeș Și Ion Cantacuzino, al Că
rui efnînént èlév și colaborator a 
fost. Opera științifică a acad. prof, 
dr. C. lonescu Mihăiești, începută 
încă în primul deceniu al secolu
lui nostru, strălucește prin origina
litatea și profunzimea cercetărilor. 
Activitatea sa științifică cuprinde 
peste 150 de lucrări care i-au asigu
rat o reputație și o prețuire deose
bită peste hotare. întreaga sa acti
vitate științifică a îndreptat-o asu
pra marilor probleme de sănătate 
publică ale țării, realizările sale pe 
tărîm științific avînd un mare po
tențial de generalizare, de aplicare 
în practică.

Valoroasa 
acad. prof, 
constituie o 
îndemn permanent la făurirea unei 
înalte gîndiri medicale. Ea este în
chinată poporului nostru, construc
tor al vieții noi, sdbialiste”.

în cuvîntul său, tov. Voinea Ma
rinescu, ministrul sănătății și pre
vederilor sociale, a spus :

„Consacrînd peste cinci decenii de 
viață muncii științifice, acad. C. Io- 
nescu Mihăiești a fost în același 
timp un eminent profesor, un cerce
tător strălucit în știință, un repre
zentant de frunte al școlii medicale 
romînești. Continuator al școlii de 
microbiologie a lui Victor Babeș și 
Ion Cantacuzino, regretatul om de 
știință a fost totodată, alături de ei, 
unul din fondatorii și organizatorii 
Institutului de seruri și vaccinuri 
pe care l-a condus din anul 1934 și 
pînă în ultimele clipe ale vieții sale.

Acad. C. lonescu Mihăiești — a 
arătat vorbitorul — a participat la 
toate acțiunile mari antiepidemice 
din țara noastră, pe care le-a dirijat 
ca om de știință și la care a luat 
parte ce lucrător activ pe teren. De 
asemenea, el a contribuit activ la 
înființarea și organizarea primelor 
laboratoare de igienă din țară.

Omul de care astăzi ne despărțim 
a fost dascăl și sfătuitor multora 
dintre cei prezenți. Gîndurile noa
stre se vor întoarce mereu, cu stimă 
și mîndrie, către acest mare om de 
știință, profesor și cetățean".

în numele secției științelor me
dicale a Academiei R. P. Romîne a 
vorbit acad. Șt. S. Nicolau.

„Academicianul lonescu Mihăiești 
— a spus vorbitorul — a fost un 
neobosit și luminat muncitor pe 
tărîm științific, didactic, organizato
ric, conducător în sfera sa de activi
tate. .El a fost un strălucit exemplu 
de om de știință, de umanist eru
dit“. Vorbind pe larg despre activi
tatea distinsului savant, despre 
realizările sale științifice, acad. Șt. 
S. Nicolau a subliniat totodată acti
vitatea obștească a academicianului 
lonescu Mihăiești, contribuția sa la 
lupta pentru progres. „Cu inima în
durerată. în clipa despărțirii pentru 
totdeauna — a spus în încheiere 
vorbitorul — îți mulțumim în nu-

activitate și operă a 
C. lonescu Mihăiești 
minunată pildă și un

mele științei și școlii medicale ro
mînești, al celor ce te-au cunoscut, 
pentru munca harnică și luminată 
ce ai depus în întreaga-ți viață. îți 
mulțumim pentru instituția pe care 
ăi creat-ô, pentru cercetările știin
țifice realizate, pentru curentele să
nătoase stivuite de marea și com
plexa ta personalitate printre cei ce 
te-au cunoscut, pentru cadrele pe 
care le-ai ridicat".

A luat apoi cuvîntul acad. St. 
Milcu, președintele Uniunii Societă
ților de Științe Medicale.

„De-a lungul a mai mult de o ju
mătate de secol — a spus vorbito
rul — acad. lonescu Mihăiești a pus 
cu devotament deosebita sa înzes
trare intelectuală, personalitatea și 
experiența sa în serviciul științelor 
medicale și ocrotirii sănătății po
porului nostru. A răspuns totdeau
na chemărilor care puneau știința în 
serviciul umanității și în apărarea 
vieții oamenilor, reușind să dea un 
exemplu permanent valabil despre 
înaltul conținut moral al medicinei“.

în numele tinerilor elèvi și cola
boratori ai academicianului lonescu 
Mihăiești, a vorbit dr. Arion Rornu- 
Ius, care a evocat personalitatea e- . 
minentului lor dascăl. „Plin de vi
guroasă căldură sufletească — a spus 
vorbitorul — el o împărtășea ge
neros celor din jurul lui. Cu stăru
ință sădea în noi exigența, cerea 
neștirbită probitate științifică. îi da
torăm profesorului nostru dorința de 
a ne desăvirși necontenit, de a ne 
îmbogăți permanent cunoștințele“.

Vorbind în numele studenților rne- 
diciniști, N. Marcu a spus printre 
altele : „Sîntem mîndri de a fi fost 
elevi ai unuia dintre cei mai mari 
oameni de știință romîni, continua
tor vrednic al operei marilor săi îna
intași. Ne-au rămas vii în amintire 
prezența sa la una din adunările A- 
sociației studenților în medicină și 
cuvintele sale. El ne-a vorbit cu ad
mirație de condițiile minunate ce 
s-au creat astăzi pentru dezvoltarea 
științelor și ne-a îndemnat la muncă 
dîrză, entuziastă. în folosul patriei 
și al poporului muncitor“.

Prof. dr. I. Mesrobeanu, director 
adjunct științific al Institutului „Dr. 
I. Cantacuzino“, a arătat că toți co
laboratorii acestui, institut au văzut 
în academicianul lonescu Mihăiești 
un mare organizator al muncii știin
țifice, al muncii de producere a se
rurilor și al învățămîntului. Aceste 
calități au stat la baza succeselor în
registrate de institut an de an de la 
1921 pînă astăzi-

„Prin exemplul, muncii de condu
cere la un nivel ridicat, pe care l-a 
dat în lunga sa carieră de peste o 
jumătate de secol — a spus vorbi
torul — prin pilda vieții sale dedi
cate îndatoririlor de îndrumător și 
profesor ce-i reveneau, academicia
nul lonescu Mihăiești Iasă la teme
lia. acestui institut o piatră tot așa 
de însemnată ca și aceea pusă de 
Ion Cantacuzino“.

După mitingul de doliu, cortegiul 
funebru s-a îndreptat spre Institu
tul Dr. I. Cantacuzino.

Înmormîntarea s-a făcut în cripta 
Institutului, alături de Dr. I. Can
tacuzino, decedat în anul 1934.

(Agerpres)
La Galeriile de artă ale Fondului 

plastic din Capitală a avut loc marți 
dimineață deschiderea Expoziției de 
sculptură și grafică din R.S.S. Mol
dovenească.

Au participat tovarășii C. Prisnea, 
adjunct al ministrului învățămîntu- 
lui și culturii, V. Dumitrescu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

Au asistat I. K. Jegalin, ambasa
dorul Uniunii Sovietice la București, 
și alți șefi ai misiunilor diplomatice.

Au luat cuvîntul I. Jalea, preșe
dintele Uniunii Artiștilor Plastici 
din R. P. Romînă, și L. I. Dubinov- 
ski, membru corespondent al Acade
miei de Arte din U.R.S.S., maestru 
emerit al artei din R.S.S. Moldove
nească. (Agerpres)
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Turneul U. E. F. A.
BUCUREȘTI. Din cele trei echipe 

străine care, alături de juniorii noș
tri, se vor întrece în grupa de la 

, București, a sosit reprezentativa 
Portugaliei. Echipele Belgiei și R.F. 
Germane sînt așteptate să sosească 
în cursul zilei de astăzi.

De ieri au fost difuzate în Capi
tală și în celelalte orașe unde vor 
avea loc întrecerile preliminare pro
grame editate cu ocazia Turneului 
U.E.F.A. Programele cuprind, prin
tre altele, un istoric al marii compe
tiții fotbalistice europene, date des
pre echipele participante etc.

*
CLUJ (coresp. „Scînteii“). — De 

cîteva zile au sosit la Cluj delega
țiile sportive ale juniorilor din 
U.R.S.S. și Grecia. Astăzi, 
dimineții vor sosi juniorii 
Germană, iar joi cei 
Cehoslovacă.

in cursul 
din R. D. 
din R. S.

In cîteva rînduri
® Ediția 1962 a campionatului republi

can de oină a început la 15 aprilie și se 
desfășoară după o nouă formulă, Intre 15 
aprilie și 15 iulie au loc etapele de masă 
(pe centre de comune, raională, in- 
terraională și regională). Apoi faza in
terregională, precum și turneul final. 
La turneul final (23 septembrie — 28 
octombrie) vor participa cele mai bune 
9 echipe din tară.

• în ultimul meci al grupei semifinale 
de la Tourcoing, echipa feminină de volei 
Burevestnik Odesa (U.R.S.S.) a învins cu 
scorul de 3—0 (10, 11, 10) echipa Dinamo 
București, califieîndu-se în finala „Cupei 
campionilor europeni". In finală, voleiba
listele sovietice vor întîlni pe Slavia So
ția, cîștigătoarea primei grupe semifinale.

Sesiunea Adunării Reprezentanților
Populari din întreaga Chină

PEKIN — China Nouă transmite 
comunicatul de presă dat publicită
ții după încheierea sesiunii Adună
rii Reprezentanților Populari din în
treaga Chină.

A treia sesiune a celei de-a doua 
legislaturi a Adunării Reprezentan
ților’ Populari din întreaga Chină a 
avut loc la Pekin între 27 martie și 
16 aprilie. înainte de sesiune, la 22 
martie a avut loc o reuniune pregă
titoare.

Sesiunea a început prin raportul 
de activitate al guvernului, prezen
tat de Ciu En-lai, premier al Con
siliului de Stat.

Analizînd situația internațională, 
premierul Ciu En-lai a subliniat mai 
întîi că principala tendință în evo
luția situației internaționale este 
predominanța vîntului de Răsărit 
asupra vîntului de Apus.

El a scos în evidență formarea și 
puterea crescîndă a sistemului mon
dial socialist și intensificarea miș
cării de eliberare națională, îm
preună cu apariția unei serii de noi 
țări independente pe baza acestei 
mișcări, ca fiind două mari valuri 
de importanță istorică de la cel de-al 
doilea război mondial. Ele se spri
jină și se inspiră reciproc, determi- 
nînd mersul înainte al istoriei și 
schimbînd fața lumii. Sistemul mon
dial capitalist este pe calea unui nou 
declin și a descompunerii. Lagărul 
imperialist este șubrezit de contra
dicții și se îndreaptă în ritm acce
lerat spre dezintegrare. Oricare ar 
fi convulsiile și zvîrcolirile, talazul 
istoriei este irezistibil. Lupta dusă 
de popoarele lumii pentru pace, eli
berare națională, democrație și so
cialism va continua desigur să 
meargă înainte, iar cauza revoluțio
nară a popoarelor lumii va triumfa 
cu siguranță în întreaga lume.

Premierul Ciu En-lai s-a referit 
apoi la chestiunea combaterii poli
ticii de agresiune și război a impe
rialiștilor americani și la apărarea 
păcii. El a subliniat că de la instala
rea administrației Kennedy, aceas
ta a recurs la așa-zise stratageme 
de pace, în timp ce intensifică înar
marea, pregătirile de război și acti
vitățile agresive. Premierul Ciu En- 
lai a subliniat : în opoziție cu poli
tica imperialistă americană de a- 
gresiune și război, noi trebuie să 

întărim unitatea și forța lagărului 
socialist, să sprijinim lupta maselor 
din diferite țări împotriva imperia
liștilor americani și a adepților lor, 
să unim toate forțele ce pot fi uni
te, să izolăm imperialismul ameri
can la maximum și să depunem e- 
forturi pentru o pace mondială trai
nică.

Premierul Ciu En-lai a explicat 
în amănunt politica externă a Chi
nei și a declarat că China a urmat 
necontenit o politică externă de 
pace. Ea a promovat cu fermitate 
și în mod neabătut dezvoltarea re
lațiilor sale de prietenie, ajutor re
ciproc și cooperare cu Uniunea So
vietică și alte țări socialiste surori. 
China a preconizat o politică de co
existență pașnică cu țări avînd sis
teme sociale diferite, pe baza celor 
cinci principii, s-a împotrivit poli
ticii imperialiste de agresiune și 
război și a sprijinit luptele revolu
ționare ale popoarelor oprimate și 
ale națiunilor oprimate împotriva 
imperialismului și colonialismului. 
China a propovăduit totdeauna re
glementarea litigiilor internaționale 
prin tratative, s-a ridicat cu fermi
tate în favoarea interzicerii armelor 
nucleare și a susținut lupta dusă de 
țările și popoarele iubitoare de pace 
ale lumii împotriva extinderii ar
mamentelor și pregătirilor de război 
ale imperialiștilor și pentru înfăp
tuirea dezarmării. Ne-am opus eu 
fermitate acaparării Taivanului de 
către imperialiștii americani și creă
rii celor „două Chine“. Premierul 
Ciu En-lai a spus că politica exter
nă a Chinei s-a bucurat de apre
cierea și sprijinul larg al popoare
lor lumii. China are prieteni pretu
tindeni. Imperialiștii americani și 
adepții lor au folosit zadarnic toa
te fnijloacele pentru a izola China 
și au calomniat-o cu înveninare. Dar 
toate aceste lucruri s-au terminat 
printr-o înfrîngere rușinoasă.

Premierul Ciu En-lai s-a referit 
apoi la situația internă și la sarci
nile din momentul de față. într-o 
analiză a situației interne curente, 
el a subliniat în primul rînd că sub 
conducerea Partidului Comunist 
Chinez și a președintelui Mao Țze- 
dun și pe baza încheierii cu succes 
a primului plan cincinal, populația 
de diferite naționalități din țară a 

început în 1958 cel de-al doilea plan 
cincinal de construire economică na
țională. în ultimii cîțiva ani, linia 
generală de a se depune toate efor
turile, urmărind țeluri înalte și ob
ținerea de rezultate mai mari, mai 
rapide, mai bune și mai economice 
în construirea socialismului, și-a 
demonstrat marea ei forță și a con
tinuat să se dezvolte. în vastele re
giuni rurale ale Chinei au fost în
ființate comunele populare, care au 
avut o mare însemnătate istorică și 
care au pornit treptat pe calea unei 
dezvoltări sănătoase. în construcția 
economică și culturală a țării s-a 
produs un mare salt înainte, care a 
adus cu sine realizări uriașe și a 
pus temelia preliminară pentru fău
rirea unui sistem de economie na
țională independentă, completă și 
modernă. în același timp, China a 
avut de suferit de pe urma unor se
rioase calamități naturale timp de 
trei ani consecutiv, din 1959 pînă 
în 1961. în economia națională au 
survenit dificultăți considerabile. 
Populația de diferite naționalități 
din întreaga țară a depus eforturi 
uriașe și a obținut rezultate însem
nate învingînd calamitățile natu
rale și greutățile economice. Au fost 
abordate pas cu pas numeroase pro
bleme noi, care au apărut în timpul 
marii dezvoltări socialiste. în mo
mentul de față, situația economică a 
și început să facă o cotitură spre 
mai bine.

în raportul său, premierul Ciu En- 
lai a descris în amănunt succesele 
și lipsurile înregistrate în ultimii 
cîțiva ani în construcția socialistă și 
a trecut în revistă experiența dobîn- 
dită în muncă. El a subliniat : 
Sarcinile din momentul de față sînt 
următoarele : să continuăm să ținem 
sus cele trei steaguri roșii ale liniei 
generale, marelui salt înainte și co
munelor populare, să unim și mai 
bine populația de diferite naționali
tăți din țară, să îndeplinim cu con
știinciozitate și eficacitate munca de 
ajustare a economiei naționale, 
să consolidăm succesele dobîndite 
pînă acum, să depunem noi eforturi 
pentru rezolvarea greutăților din 
momentul de față și pentru obți
nerea de noi victorii.

Referindu-se la munca de ajusta
re a economiei naționale și la sarci-

nile actuale, premierul Ciu En-lai 
a declarat că politica de ajustare, 
consolidare, îndeplinire și ridicarea 
normelor trebuie continuată în ca
drul economiei naționale, greutatea 
principală punîndu-se pe ajustare. 
El a anunțat cele zece sarcini pen
tru ajustarea economiei naționale pe 
anul 1962 :

1. — Depunerea unor eforturi 
pentru sporirea producției agricole 
și în primul rînd a producției de 
cereale, bumbac și plante oleagi
noase.

2. — Organizarea rațională a pro
ducției industriilor ușoară și grea și 
sporirea producției pe cît posibil a 
articolelor de consum curent.

3. — Continuarea întăririi frontu
lui construcției capitale și folosirea 
materialului, utilajului și bra
țelor de muncă acolo unde este cea 
mai urgentă nevoie.

4. — Reducerea populației urbane 
și a numărului muncitorilor și func
ționarilor la un număr adecvat, con- 
vingîndu-i, în primul rînd, pe mun
citorii și funcționarii proveniți din 
mediul rural să se întoarcă la mun
ca productivă rurală și să întărească 
frontul agricol.

5. — întocmirea de inventării, ___ __ _
examinarea și stabilirea cuantumu- . ței muncitorești-țărănești, aplicarea 
lui de fonduri pentru fiecare între- ' " ......
prindere astfel îneît materialele și 
fondurile nefolosite să fie întrebuin
țate în domeniul în care sînt cel mai 
necesare pe durata actualelor ajus
tări.

6. — Garantarea că achiziționarea 
și livrarea de produse se efectuează 
în bune condiții și că se îmbună
tățesc condițiile de aprovizionare a 
pieței.

7. — Prestarea unei munci ener
gice pentru îndeplinirea sarcinilor 
privind comerțul exterior.

8. — Ajustarea organismelor cul
turale, de învățămînt, de cercetări 
științifice și pentru sănătatea pu
blică și îmbunătățirea calității mun
cii lor.

9. — înfăptuirea, cu fermitate și 
conștiinciozitate, a politicii de con
struire a țării cu sîrguință și eco
nomie pentru reducerea cheltuieli
lor și majorarea venitului.

10. — Continuarea îmbunătățirii 
muncii de planificare pentru a asi
gura un echilibru general între ra
murile economiei naționale privind 
agricultura, industria ușoară și in
dustria grea.

Premierul Ciu En-lai s-a referit 
Ia problema vieții politice a țării. 
El a spus că în cursul măreței con
strucții socialiste a Chinei, popu
lațiile de diverse naționalități din 
întreaga țară, sub conducerea Parti-

dului Comunist Chinez și a pre
ședintelui Mao Țze-dun, au devenit 
și mai unite și organizate, iar con
știința lor politică a crescut și mai 
mult. Muncitorii, țăranii, intelectua
lii și alți oameni ai muncii de diver
se naționalități, partidele democra
tice și democrații fără partid, ele
mentele patriotice ale burgheziei na
ționale și chinezi patrioți de peste 
hotare au participat și au sprijinit 
cu entuziasm construcția țării. Mă
reața unitate a popoarelor de di
verse naționalități din China, făuri
tă în lupte îndelungate, este ga
ranția de bază pentru victoria cau
zei socialiste a Chinei.

Premierul Ciu En-lai a subliniat 
că în viața politică a statului este 
indispensabilă dezvoltarea în conti
nuare a democrației și aplicarea ri
guroasă a centralismului democra
tic, făcîndu-se eforturi pentru crea
rea unei situații politice viguroase 
și vii în care să existe atît centra
lism cît și democrație, atît disci
plină .cît, și libertate, atît unitatea 
de voință cît și liniștea personală a 
spiritului. Este necesară întărirea 
necontenită a frontului unit demo
cratic al poporului sub conducerea 
clasei muncitoare și pe baza alian- 

în continuare a politicii enunțate de 
Partidul Comunist Chinez, de coexis
tență pe termen lung cu partidele 
democratice și supraveghere reci
procă, precum și unirea tuturor for
țelor care pot fi unite în scopul slu
jirii socialismului. Este necesară, de 
asemenea, unirea tuturor intelectua
lilor patrioți, între care majoritatea 
o alcătuiesc de pe acum intelectuali 
ai clasei muncitoare, crearea condi
țiilor pentru ca ei să joace un rol 
mai mare în construcția socialistă, 
precum și continuarea aplicării te
meinice a politicii partidului „să în
florească 100 de flori și să se în
treacă 100 de școli" în domeniul cer
cetării științifice, al literaturii și ar
tei.

Este necesară aplicarea temeinică a 
politicii naționale a partidului și 
întărirea unității în rîndurile diver
selor naționalități din țară. Este ne
cesară continuarea în condiții bune 
a muncii privind chinezii de peste 
hotare și unirea chinezilor pa- 
trioți de peste hotare și a rudelor 
din țară ale chinezilor de peste ho
tare. Este necesară aplicarea temei
nică a politicii de libertate a credin
ței religioase și de unire mai de
parte a tuturor credincioșilor pa- 
trioți. în ce privește funcționarii din 
organele de stat, colaborarea între 
membrii partidului comunist și ne- 
comuniști trebuie întărită. Funcțio

narii guvernamentali trebuie. să cer
ceteze în mod continuu situația la 
fața locului, să dezvolte un stil de 
muncă practic și apropiat maselor și 
să fie buni slujitori ai poporului.

Premierul Ciu En-lai a sublimat 
de asemenea necesitatea întăririi 
dictaturii împotriva dușmanilor po
porului. El a spus că este necesară 
întărirea în continuare a apărării 
naționale și a Armatei Populare de 
Eliberare, apărarea construcției so
cialiste și a vieții pașnice a poporu
lui. El a subliniat că clica lui Cian 

Kai-și, care ocupă Taivanul, continuă 
să efectueze acțiuni de sabotaj cu 
sprijinul imperialismului S.U.A. Im
perialismul S.U.A. continuă să folo
sească marele număr de baze mili
tare din jurul Chinei pentru provo
cări militare și amenințări de război 
împotriva țării. Vigilența trebuie în
tărită.

în încheiere, premierul Ciu En-lai 
a spus : Avem convingerea profun
dă că sub călăuzirea ideilor lui Mao 
Țze-dun și a luminii strălucitoare
lor steaguri roșii ale liniei generale, 
marelui salt înainte și comune
lor populare, muncitorii, țăranii, in
telectualei și alți oameni ai muncii 
din țară, de diferite naționalități, 
partidele democratice și democrații 
fără partid, elementele patriotice ale 
burgheziei naționale și chinezii pa- 
trioți de peste hotare se vor uni cu 
siguranță și mai strîns în jurul Par
tidului Comunist Chinez și al guver
nului poporului, într-un suflet și un 
gînd, muncind din toată inima pen
tru prosperitatea țării și depunînd 
eforturi continue și neobosite pentru 
învingerea tuturor greutăților pe 
calea care ne stă în față, pentru în
deplinirea sarcinilor ajustării eco
nomiei naționale și eliminării o dată 
pentru totdeauna a tuturor condiții
lor sărăciei economice și înapoierii 
culturale, pentru a transforma China 
într-o țară înaintată, prosperă și so
cialistă.

*

începînd din 29 martie, raportul 
premierului Ciu En-lai a fost dis
cutat în cadrul sesiunii. Din 29 mar
tie pînă în 9 aprilie deputății au dus 
discuții în grup. Din 10 aprilie pînă. 
în 16 aprilie au avut loc ședințe ple
nare, la care au luat cuvîntul 164 
de deputați.

Sesiunea a adoptat în unanimitate 
o rezoluție asupra raportului de acti
vitate al guvernului.

La sesiune au participat președin
tele Mao Țze-dun, Liu Șao-ți, pre
ședintele Republicii Populare Chine
ze, și alți conducători de partid și 
de stat.
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Poporul iilocridii respectă ferm 
acordurile de la Evian

JMMKLE BE ÛEZAWWE BE LA SEKEA
A fost aprobat proiectul de Preambul al Tratatului 

cu privire la dezarmarea generală și totală
GENEVA 17 — trimisul special 

Agerpres N. Puicea transmite :
La începutul ședinței plenare din 

17 aprilie a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare, care s-a 
desfășurat sub președinția reprezen
tantului Indiei, a fost supus exami
nării membrilor Comitetului proiec
tul de Preambul al Tratatului cu 
privire la dezarmarea generală și 
totală, care în linii generale a fost 
pus de acord de copreședinții con
ferinței ,— reprezentanții U.R.S.S. și 
S.U.A.

Delegatul S.U.A., A. Dean, care a 
luat primul cuvîntul, și-a exprimat 
satisfacția că cei doi copreședinți au 
ajuns la un anumit grad de înțe
legere. El a acordat principala aten
ție lămuririi și interpretării poziției 
S.U.A., care practic împiedică stabi
lirea unui acord asupra celor două 
prevederi ale proiectului de Pre
ambul care nu au fost puse de 
acord.

V. A. Zorin, reprezentantul Uniunii 
Sovietice, a demonstrat netemeinicia 
argumentelor delegației S.U.A. care 
caută să includă în proiectul de 
Preambul prevederi care de fapt 
leagă înfăptuirea dezarmării de tot 
felul de condiții. Delegația sovietică,

a arătat V. A. Zorin, consideră că o 
asemenea abordare este cu totul ne- 
justă și nu poate decît să frîneze 
procesul dezarmării generale și to
tale. O asemenea abordare urmă
rește, vorbind în mod obiectiv, frî- 
narea proceselor istorice naturale 
care au loc în societate. Firește că 
Uniunea Sovietică nu poate accepta 
acest lucru.

în încheiere, reprezentantul 
U.R.S.S. a subliniat că, în pofida 
divergențelor, delegația sovietică 
consideră punerea de acord a prin
cipalelor prevederi ale proiectului de 
Preambul drept un pas înainte și 
își exprimă speranța că în cursul 
lucrărilor ulterioare privitoare la 
proiectul de tratat se va putea a- 
junge la un acord și asupra aces
tor prevederi, dacă toate delegațiile 
vor da dovadă de spiritul de cola
borare cuvenit.

Reprezentanții'» Italiei, Angliei și 
Indiei, care au luat apoi cuvîntul, au 
salutat înțelegerea asupra Preambu
lului și au sprijinit propunerea de a 
se continua acum lucrările referi
toare la următoarele capitole ale 
proiectului de tratat. A luat apoi cu
vîntul reprezentantul R. P. Romîne 
George Macovescu.

Cuvîntarea reprezentantului 
R. P. Romîne

GENEVA 17 (Agerpres). — Repre
zentantul R. P. Romîne, George 
Macovescu, a exprimat satisfacția 
delegației romîne în legătură cu a- 
cordul realizat atît de cei doi co
președinți cît și în cadrul Comite
tului pentru dezarmare cu privire 
la textul Preambulului tratatului de 
dezarmare generală și totală.

„Aceasta, a spus G. Macovescu, 
'dovedește mai întîi de toate că me
todele noastre de lucru sînt juste, 
că ele sînt de natură a promova o 
apropiere a pozițiilor . distante, gă
sirea unor soluții general acceptabi
le, atît ciFprivire la fondul proble
melor, cît și cu privire la' formularea 
textului.

Nu poate fi nici o îndoială, a spus 
în continuare delegatul R. P. Ro
mîne, că dacă vom continua în fe
lul acesta cu hotărîrea comună de 
a ajunge la rezultate concrete, mun
ca noastră va progresa în mod sa
tisfăcător pentru toți cei cărora le 
stă la inimă încheierea unui tratat 
de dezarmare generală și totală, 
micșorarea încordării internaționale,

★
La propunerea reprezentantului 

sovietic, Comitetul a adoptat un co
municat pus de acord între copre
ședinți, în care se subliniază că Co
mitetul a aprobat proiectul Pre
ambulului, elaborat de către copre
ședinți.

Totodată, în comunicat se arată că 
nu s-a ajuns deocamdată la un a- 
cord asupra a două prevederi din 
proiectul de Preambul.

După aprobarea acestui comunicat, 
Comitetul a revenit la problema în
cetării experiențelor nucleare în le-

asigurarea unor relații normale și 
amicale între națiuni“.

Vorbitorul a arătat că, după pă
rerea delegației romîne, orice în
cercare de a lega dezarmarea de 
vreo condiție ar însemna ca înfăp
tuirea dezarmării generale și totale 
să devină dependentă de alți factori 
și ar constitui din această cauză o 
sămînță primejdioasă de viitoare 
dezacorduri.

Referindu-se la faptul că încă nu 
s-a realizat un acord asupra para
grafului 15 din Preambul și asupra 
unei formulări propuse de delega
ția S.U.A., reprezentantul R. P. Ro
mîne a propus să se închidă deo
camdată discuția în legătură cu a- 
cestea. „Să consemnăm acordul Ia 
care s-a ajuns cu privire la majo
ritatea covîrșitoare a problemelor 
legate de formularea Preambulului, 
prin adoptarea comunicatului care 
ne-a fost chiar acum distribuit, a 
propus G. Macovescu, și să mergem 
înainte în munca noastră cu pri
vire la restul tratatului de dezar
mare generală și totală“.

★

gătură cu memorandumul prezen
tat la 16 aprilie de țările neutre.

Cuvîntările delegaților american 
și englez au demonstrat în mod vă
dit tendința lor de a îneca esența 
politică a propunerii țărilor neutre 
în numeroase chestiuni privitoare la 
amănuntele tehnice ale controlului.

Zeci de întrebări puse autorilor 
memorandumului de către reprezen
tanții S.U.A. și Angliei, cum ar fi 
întrebările cine va finanța comisia 
de oameni de știință și cine va face 
parte din echipele de inspecție, de-
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notă dorința puterilor occidentale de 
a impune cu tot dinadinsul introdu
cerea obligatorie a faimosului sis
tem de control internațional și de 
a adapta propunerea țărilor neutre 
la scopurile lor de recunoaștere mi
litară și spionaj pe teritoriul U.R.S.S. 
și al unei serii de alte țări.

In același timp, din felul în care 
au pus întrebările delegațiile occi
dentale, cît și din conținutul acestor 
întrebări, a reieșit limpede că S.U.A. 
și Anglia își concentrează atenția pe 
linia eforturilor de a intimida țările 
neutre pentru a le face să dea îna
poi de la propunerile lor din memo
randum. însuși tonul cu care au fost 
puse aceste întrebări, subliniază 
cercurile informate, a fost un ton 
vizibil de intimidare. Principalul lu
cru este însă acela că reprezentan
ții țărilor neutre nu s-au descurajat, 
au cerut ca întrebările să fie puse 
în scris și vor răspunde acestor în
trebări.

Delegații occidentali vor să tără
găneze discuțiile asupra memoran
dumului, pentru ca acestea să nu 
împiedice efectuarea experiențelor 
nucleare proiectate.

Lucrul acesta a fost remarcat de 
reprezentantul Birmaniei, care a 
luat cuvîntul în numele tuturor au
torilor memorandumului.

'★
La sfîrșitul ședinței din 17 apri

lie a fost ridicată problema viitoa
rei ordini de zi a Comitetului pen
tru măsurile care contribuie la des
tinderea încordării internaționale. 
In timpul discuțiilor care s-au des
fășurat au luat cuvîntul reprezen
tanții S.U.A., U.R.S.S., Poloniei, An
gliei și Italiei. Delegatul sovietic, 
V. A. Zorin, a subliniat între altele 
că dacă se are în vedere fondul pro
blemei, caracterul ei actual, dacă se 
tinde nu spre ațîțarea patimilor ci 
spre destinderea încordării interna
ționale, atunci, îndată după exami
narea problemei încetării propagan
dei de război, Comitetul trebuie să 
discute problemele creării zonelor 
dezatomizate și încetării răspîndirii 
armei nucleare. In același timp, re
prezentanții țărilor occidentale au 
încercat să impună discutarea unor 
probleme care nu creează perspec
tivele unei adevărate reduceri a pri
mejdiei războiului și asupra cărora 
cu bună-știință nu există în prezent 
nici o șansă pentru înțelegere. A- 
ceastă abordare, a subliniat repre
zentantul sovietic, nu poate contri
bui la destinderea încordării inter
naționale și de aceea nu este nicide
cum în interesul păcii.

Discutarea ordinii de zi a Comite
tului pentru măsurile care contri
buie la destinderea încordării inter
naționale va continua.

Următoarea ședință a Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare are 
loc la 18 aprilie.

Crește lupta grevistă
TOKIO 17 (Agerpres). — Grevele 

declarate de oamenii muncii din 
Japonia în cadrul „ofensivei de pri
măvară“ continuă cu intensitate. 
Potrivit relatărilor agențiilor de 
presă, Federația muncitorilor de la 
căile ferate particulare, care cu
prinde un număr de aproape 
200.000 de membri, a declarat o gre
vă de 48 de ore. Această grevă, ale 
cărei efecte sînt considerate de a- 
genția U.P.I. „printre cele mai grave 
de la terminarea războiului“, a ur
mat altei greve organizate cu cîteva 
zile înainte și în urma căreia s-a 
oprit traficul a peste 21 de milioane 
de pasageri.

In semn de solidaritate cu munci
torii feroviari, 50.000 de șoferi de 
taxiuri din diferite orașe ale țării, 
inclusiv Tokio, au declarat o grevă 
de 12 ore. Greve de solidaritate au 
fost de asemenea organizate de sin-

a muncitorilor japonezi
dicatele șoferilor de autobuze din 
numeroase prefecturi.

Se mai află în grevă muncitorii 
din porturile districtului Kanto, cei 
70.000 de membri ai sindicatului 
constructorilor navali din întreaga 
Japonie, membrii unui număr de 38 
de organizații sindicale afiliate Fe
derației sindicatelor muncitorilor 
din întreprinderile chimice și de 
produse sintetice, întregul personal 
al celui mai mare centru de cerce
tări atomice din Japonia.

Totodată, se anunță că munci
torii și tehnicienii de la societatea 
particulară de radiodifuziune și te
leviziune din Hokkaido, precum și 
personalul de deservire a burselor 
de efecte din Tokio, Osaka și alte 
orașe au obținut satisfacerea reven
dicărilor lor, încetînd grevele pe 
câre le declaraseră.

Peste 10.000 de greviști — șoferi de taxiuri din Tokio — au parti
cipat la un miting cerînd satisfacerea revendicărilor lor.

---------- O O O--------- -

Noi demonstrații studențești la Atena
ATENA 17 (Agerpres). — La 16 

aprilie, pe străzile Atenei au avut 
loc noi maniiestajii studențești. Stu
denții au protestat împotriva repre
saliilor polițienești și și-au expri
mat hotărîrea de a continua lupta 
pînă la satisfacerea revendicărilor 
cu privire la democratizarea în- 
vățămîntului și asigurarea de lucru 
după terminarea studiilor. Peste 
3.000 de studenți de la universită
țile din Atena și 
trunit la mitingul 
Teatrul Acropole.

Mii de polițiști au invadat din 
nou la 16 aprilie centrul Atenei. De 
data aceasta însă, poliția n-a în
drăznit să recurgă la represalii, da
torită valului de indignare care a 
cuprins țara.

Studenții au protestat împotriva 
închiderii Universității de la Atena

------- -----------O® O----------

întrevedere între D. Rusk și A. F. Dobrînin
WASHINGTON 17 (Agerpres). — 

TASS transmite:
La 16 aprilie a avut loc la Was

hington o întrevedere între Dean 
Rusk, secretarul de Stat al S.U.A., 
și A. F. Dobrînin, ambasadorul 
Uniunii Sovietice în Statele Unite.

în timpul întrevederii, care a du

și au cerut demiterea rectorului uni
versității, care a adoptat această 
hotărîre. „Democrație", ’„Fascismul 
nu va trece", aceste exclamații ale 
miilor de studențl au răsunat pînă 
noaptea tîrziu pe străzile Atenei.

La Salonic a avut loc un miting, 
de solidarizare a studenților cu co-< 
legii lor din Atena.

Proiectul de lucru propus 
S. S. și S.

Salonic s-au în
de masă de la

rat o oră și zece minute, au fost 
atinse o serie de probleme discu
tate la Geneva 
mîko, ministrul 
al U.R.S.S., și 
Dean Rusk.

S-a convenit 
fie continuate.

între A. A. Gro- 
Afacerilor Externe 
secretarul de Stat,

ca întrevederile să

Declarafiile ministrului informațiilor al G.P.R.A.
TUNIS 17 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat unui corespondent 
al agenției TASS, Mohammed
Yazid, ministrul informațiilor al 
guvernului provizoriu al Republicii 
Algeria, a declarat că poporul alge
rian a primit cu o vie bucurie sem
narea acordurilor de la Evian. Dis
ciplina maselor populare algeriene, 
a declarat Yazid, care nu se lasă 
antrenate în acțiunile criminale și 
provocatoare ale bandelor fasciste 
ale O.A.S., dovedește fidelitatea lor 
față de politica de coexistență paș
nică cu populația europeană din Al
geria și o respectare cinstită a a- 
cordurilor de la Evian.

Vorbind despre noul organ execu
tiv provizoriu al Algeriei, Moham
med Yazid a subliniat că sarcina a- 
cestui organ provizoriu de a men
ține ordinea publică în Algeria, în 
perioada de tranziție, se va bucura 
de tot sprijinul și ajutorul guver
nului provizoriu al Republicii Al
geria. Considerăm, a relevat el, că 
organului executiv provizoriu tre
buie să i se pună de urgență la dis
poziție toate mijloacele necesare

pentru lichidarea bandiților dia 
O.A.S.

în continuarea interviului său, 
Mohammed Yazid a subliniat că 
cea mai urgentă problemă care va 
trebui rezolvată după perioada de 
tranziție și după proclamarea inde
pendenței poporului algerian, va fi 
crearea de condiții pentru transmi
terea puterii în miinile poporului 
algerian. Ținînd cont de importanța 
acestei sarcini noi. Frontul de Eli
berare Națională a Algeriei a și în
ceput pregătirile pentru transfojh 
marea revoluționară a mijloacelor 
sale de luptă, creînd cadre naționa
le necesare pentru conducerea sta
tului în domeniul politic, economic 
și social.

Mohammed Yazid a relevat soli
daritatea țărilor socialiste cu cauza 
poporului algerian. Algeria indepen
dentă, a spus el în încheiere, va 
duce pe plan internațional o poli
tică de neaderare la blocuri, de co
laborare pe bază de egalitate în 
drepturi cu toate popoarele din 
lume și îndeosebi cu acelea care 
ne-au ajutat în lupta noastră de e- 
liberare națională.

0*0----------

Situație încordată la Alger și Oran
ft Bandele O.A.S. au atacat unități ale armatei ți Jandarmeriei franceze 

• Zeci de morți șl răniți din rlndurlle populației pașnice
ALGER 17 (Agerpres). — în 

cursul zilei de luni, orașele Alger și 
Oran au fost din nou teatrul unor 
evenimente sîngeroase provocate de 
elementele fasciste ultracolonialis- 
te. O atmosferă încordată domneș
te la Oran, unde membrii O.A.S., 
prin incitarea la grevă, sub amenin
țarea cu moartea, au paralizat a- 
proape activitatea orașului. De pe 
acoperișurile caselor, O.A.S.-iștii au 
atacat unități ale armatei franceze 
și jandarmeriei, omorînd un soldat 
și rănind alți doi. Bande fasciste 
înarmate au pătruns în cartierele 
arabe, deschizînd focul asupra 
populației algeriene. Au fost ucise 
7 persoane și rănite alte 18. în a- 
propiere de Oran un detașament de 
O.A.S.-iști în uniformă, dorind să 
captureze arme, a atacat o tabără 
militară. în timpul ciocnirii, un sol
dat francez a fost ucis.

La Alger, membrii O.A.S. au con
tinuat atentatele împotriva popu
lației algeriene. în urma atacurilor 
cu focuri de mitralieră, pistoale și 
bombe cu plastic, au fost uciși 13 
algerieni, iar 17 au fost răniți. S-au 
semnalat morți și răniți în rîndul 
populației algeriene și în orașele 
Bone și Philippeville.

Bilanțul crimelor O.A.S. în cursul 
zilei de luni se ridică, potrivit da-

telor transmise de agenția Franca 
Presse, la 22 de morți și 39 de ră
niți.

O altă acțiune sîngeroasă de mare 
anvergură organizată de ultraco- 
lonialiștii din O.A.S. împotriva popu
lației algeriene a avut loc marți în 
cartierul Olivier din Oran, unde după 
cum relatează agenția France Presse, 
după date incomplete au pierit 
peste 20 algerieni printre care fe
mei și copii. Acest cartier, relatează 
agenția France Presse, era păzit 
pînă acum de trupe franceze care 
au fost retrase în ultimele zile.

Locuitorii, arată agenția France 
Presse, cuprinși de panică și-au pe
trecut tot restul nopții strîngîndu-și 
lucrurile și încercînd să părăsească 
cartierul. In zorii zilei de marți noi 
grupuri de O.A.S.-iști au mitraliat 
populația pașnică. Victimele au fost 
transportate într-un alt cartier arab 
al Oranului. In afară de cei peste 
20 de morți sînt numeroși răniți.

*
ALGER 17 (Agerpres)'. — Agenția 

France Presse transmite că în după- 
amiaza zilei de marți o puternică 
încărcătură de plastic, evaluată la 
10 kg, a explodat în localul cotidia
nului „Journal d’Alger“, care se află 
în plin centru al orașului.

„Proiect de lucru propus de Sta
tele Unite ale Americii și de Uniu
nea Republicilor Sovietice Socia
liste.

Proiect de Preambul al Tratatului 
de dezarmare generală și totală (în 
condiții de pace în lumea în
treagă *).

Statele lumii
1. — acționînd în conformitate cu 

aspirațiile și voința tuturor popoare
lor ;

2. — reafirmîndu-și atașamentul 
față de obiectivele și principiile 
Cartei Națiunilor Unite ;

3. — dorind să creeze condițiile 
în care toate popoarele să poată 
tinde, în libertate și pace, la reali
zarea aspirațiilor lor juste ;

4. — conștiente de pericolul pe 
care cursa înarmărilor îl constituie 
pentru omenire, ținînd seama în 
special de dezvoltarea armelor nu
cleare, a rachetelor și a celorlalte 
tipuri de arme moderne de extermi
nare în masă ;

5. — convinse că războiul nu mai 
poate sluji drept mijloc de regle
mentare a litigiilor internaționale și 
trebuie să fie exclus pentru totdeau
na din viața societății omenești ;

6. — hotărîte să elibereze gene
rația actuală și generațiile viitoare 
de dezastrul războiului și de peri
colele pe care le implică cursa înar
mărilor ;

7. — convinse că dezarmarea tre
buie să fie generală și totală, sub 
un strict și eficace control interna
țional, și că o asemenea dezarmare 
trebuie să fie însoțită de stabilirea 
unor proceduri sigure, pentru rezol
varea pașnică a litigiilor, precum și 
de măsuri eficace pentru menținerea 
păcii în conformitate cu principiile 
Cartei O.N.U. ;

8. — convinse că dezarmarea ge
nerală și totală, sub un strict con
trol internațional, este o cale sigută 
și reală pentru înfăptuirea visului 
de veacuri al omenirii — asigurarea 
unei păci veșnice și indestructibile 
pe pămînt ;

9. — dorind să pună capăt pen
tru totdeauna grelei poveri pe care 
o reprezintă pentru omenire folosi
rea resurselor umane și materiale 
pentru crearea de mijloace de ex-

terminare a oamenilor și de distru
gere a valorilor materiale și cultu
rale ;

10. — urmărind să folosească 
toate resursele pentru a asigura un 
progres tehnic, economic și social 
continuu în toate țările lumii și pen
tru a asigura folosirea resurselor 
națiunilor în scopul progresului ma
terial, cultural șl 
Iui ;

11. — convinse 
berate ca urmare 
nerale și totale vor permite state
lor dezarmate în acest fel să con
tribuie într-o mai mare măsură la 
dezvoltarea economică și culturală 
a tuturor țărilor șl popoarelor lumii 
și să contribuie la o mal largă co
laborare între ele ;

12. — ținînd seama de necesita
tea de a întemeia relațiile între 
state pe principiile păcii, bunei ve
cinătăți, egalității, neamestecului și 
respectării independenței și suvera
nității tuturor statelor ;

13. — dorind să creeze condițiile 
care să permită asigurarea echității 
și respectării angajamentelor de- 
curgînd din tratatele și din dreptul 
internațional ;

14. — reafirmînd că pentru a în
lesni realizarea dezarmării generale 
și totale (în condiții de pace în lu
mea întreagă *) este important ca 
toate statele să respecte acordurile 
internaționale existente, să se abți
nă de la orice acțiuni care ar putea 
spori încordarea internațională și să 
caute să rezolve toate litigiile prin 
mijloace pașnice ;

15. — (Declarînd că scopul lor 
este o lume de libertate, securitate 
și liniște, lume de state independen
te, care să respecte normele gene
rale de conduită internațională și în 
care adaptarea la schimbări se des
fășoară în conformitate cu princi
piile Cartei Națiunilor Unite *) ;

16. — au hotărît să încheie ur
mătorul tratat de dezarmare gene
rală și totală sub un strict și efica
ce control internațional (în condiții 
de pace în lumea întreagă *)'.

spiritual al omu-

că resursele ell- 
a dezarmării ge-

*) Parantezele indică propunerile
Statelor Unite cu care U.R.S.S. nu 
este de acord.

seu
BELGRAD. La 17 aprilie au în

ceput la Belgrad tratative oficiale în
tre A. A. Gromîko, ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S., și K. Po- 
povici, secretarul de stat pentru afa
cerile externe al R.P.F. Iugoslavia. 
In timpul tratativelor, care s-au des
fășurat într-o atmosferă de priete
nie, a avut loc un schimb de păreri 
în probleme prezentînd interes pen
tru cele două țări. Tratativele dintre 
A. A. Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., și K. Popovici, 
secretarul de stat pentru afacerile 
externe al 
continua la

R.P.F. Iugoslavia, vor 
20 aprilie.

BERLIN. Federația Democrată 
Internațională a Femeilor, a adre-

Scrisoare din Londra

După conferința pentru Kenya
înainte de a se înapoia în Kenya, 

după aproape doua luni de nego
cieri obositoare cu reprezentanții 
guvernului englez1), Jomo Kenyatta 
a declarat că scopul urmărit de miș
carea de eliberare este să obțină 
independența încă in 1962. „Noi nu 
vom tolera nici un fel de manevre 
sau încercări de a încetini pregăti
rile în vederea acestui scop" — a 
spus el. „Potrivit termenelor stabilite, 
trebuie să se ajungă la un acord cu 
privire la constituția Kenyei pină la 
31 iulie. Apoi va fi posibilă fixarea 
alegerilor pînă într-un termen de 
trei luni. După aceasta, partidul care 
va obține majoritatea va forma gu
vernul șl va lua imediat ființă sta
tui independent Kenya".

Nu există nici o îndoială în pri
vința faptului că primul ministru al 
Kenyei eliberate va fi Kenyatta, în 
cazul cînd vor fi aplicate prevede
rile acordului de la Londra. Acest 
acord prevede ca în perioada de 
elaborare a constituției să se alcă
tuiască un guvern de coaliție al ce
lor două partide principale — U- 
niunea națională a africanilor din 
Kenya (KANU) condusă de Kenyatta 
și Uniunea democrată a africanilor 
din Kenya condusă de 
Ngala. Acordul a fost obținut 
după ce au eșuat manevrele 
lise pentru a scinda KANU.

După încheierea acestui 
primul pas al lui Reginald Maudling, 
ministrul englez al coloniilor, a fost 
să refuze acceptarea lui Oginga O- 
dinga, unul din candidații numiți de 
Kenyatta pentru a face parte din 
guvernul de coaliție. Purtătorii de 
cuvîni englezi au declarat fățiș că 
această măsură s-a luat din cauza 
vederilor de stingă ale lui Odinga.

înainte de acest incident, a fost 
dezvăluită o altă încercare de a 
submina tratativele. Intr-o scrisoare 
trimisă de secretarul KANU, Tom 
Mboya, ziarului „Times" din Londra, 
Mboya — el însuși delegat la con
ferință — a demascat un articol a- 
părut în „Times“ la 30 martie, în 
care se sugerează că în KANU ar 
exista o diviziune între aripa mode
rată și aripa de stînga și că Ke-

salut eroineisat o telegramă de 
naționale a Algeriei Djamila Buhi- 
red. F.D.I.F. consideră eliberarea ei 
din închisoarea franceză ca un re
zultat al victoriei poporului alge- 
rian. „Lupta dv. pentru, o Algérie 
independentă și suferințele îndurate 
au fost pentru femeile din întreaga 
lume un simbol al luptei eroice și 
curajoase a femeilor, algeriene", se 
subliniază în salut.

al S.U.Ä., * sosit 
sud într-o vizită

armate terestre 
în Vietnamul de 
de două zile. Agenția Associated 
Press relatează că Allen Dulles, fos
tul conducător al Agenției Centrale 
de Investigații a S.U.A., a sosit și el 
în Vietnamul de sud pentru a studia 
mijloacele îmbunătățirii programul 
lui Ministerului de Război de îndoc-i 
trinare a trupelor americane.

Ronald 
: numai 
de cu

acord,

1. Este vorba de conferința cu privire 
la viitorul constituțional al Kenyei, care 
a luat sfîrșit la 6 aprilie la Londra. Miș
carea de eliberare din Kenya a obținut 
după o luptă îndelungată, organizarea 
acestei conferințe, ca prim pas pe calea 
cuceririi independenței țării (N.R.).

nyatta ar constitui o piedică în ca
lea formării unui guvern național. 
„Pentru noi, membrii partidului 
KANU — a spus Mboya — există 
un singur conducător, și acesta este 
Jomo Kenyatta. Noi avem un singur 
țel — independența națională a 
Kenyei".

Ancheta pe care am făcut-o în 
cercurile participante la conferință 
a confirmat acuzările aduse de 
Mboya. Intr-adevăr, articolul din 
„Times“ și articole asemănătoare 
publicate de alte ziare au provenit 
din surse engleze dornice să acre
diteze părerea că partidul KANU 
ar fi scindat. Aceste uneltiri s-au 
produs după ce încercările anterl-

oare de a ascuțl divergențele dintre 
cele două partide africane partici
pante la conferință, KANU șl KADU, 
nu au dat rezultatele așteptate de 
colonialiști.

Singura concluzie ce poate fi tra
să din aceste manevre este că co
loniștii albi din Kenya șl susținătorii 
lor din Anglia mai speră încă să sa
boteze instaurarea unei reale și de
pline independențe a țării. Arma pe 
care ar putea-o folosi ei sînt preten
țiile fermierilor albi cu privire la 
compensațiile pe care, după părerea 
lor, ar trebui să le primească în 
schimbul pămînturilor răpite africa
nilor. In ciuda lipsei cronice de ali
mente și a foametei care domnește 
în numeroase regiuni ale Kenyei, 
cea mai mare parte a acestor pă- 
mînturi roditoare stau neoultivate. 
Uniunea națională a africanilor cere 
ca toate terenurile necultivate apar
ținînd colonialiștilor europeni să fie 
împărțite, fără nici o plată, țăranilor 
africani.

Ceea ce colonialiștii șl sprijini
torii lor ar voi de fapt să obțină este 
fie o Kenye scindată, din trupul că
reia să fie desprinsă, cu ajutorul 
unor agenți locali de tipul lui 
Chombe, regiunea de pe litoralul 
Oceanului Indian (cu portul Mom
basa, importantă bază maritimă mi
litară a Angliei), fie o Kenye împăr
țită — după cum scria ziarul „Ti
mes" — „în cinci regiuni și guverne 
proprii și cu o structură apropiată 
de cea federală“.

Mișcarea de eliberare din Kenya, 
în frunte cu Uniunea națională a a- 
fricanilor, se pronunță însă cu ho- 
tărîre împotriva scindării țării, ca 
și împotriva unei structuri federale 
care ar putea genera o situație ase
mănătoare cu cea din Congo. Ea 
luptă pentru crearea unui stat unit, 
independent, capabil să dejoace u- 
neltirile imperialismului și să re
zolve problemele economice ale 
țării.

LONDRA. Conferința anuală a 
Uniunii naționale a studenților din 
Anglia, care s-a deschis la 16 
aprilie la Liverpool, a condamnat 
intenția guvernului de a reduce, pe 
următorii 5 ani, subvenția pe care 
o acordă universităților. Vicepro- 
rectorul Universității din Liverpool 
a subliniat în cuvîntarea sa că re
ducerea de către guvern a subven
țiilor acordate universităților poate 
aduce în pragul catastrofei nu
meroase facultăți ale universității.

SANTIAGO. De două săptămîni se 
află în grevă cei 7.000 de muncitori 
și funcționari de la mina de cupru 
„El Teniente“, aparținînd societății 
nord-americane „Braden Copper" si
tuată la 80 de km de capitala statu
lui Chile. Greviștii cer mărirea sa
lariilor.

GENEVA. La 16 aprilie, V. Ä. 
Zorin, locțiitor al ministrului aface
rilor externe al U.R.S.S., reprezen
tantul Uniunii Sovietice în Comite
tul celor 18 state pentru dezarmare, 
a oferit un dejun în cinstea șefului 
delegației engleze, J. Godber, minis
tru de stat pentru afacerile exter
ne. La dejun au participat membrii 
ambelor delegații.

SAIGON. Corespondentul din 
Saigon al agenției Reuter, anunță 
că Elvis Stahr, ministrul forțelor

GORDON SCHÄFFER

ROMA. La Roma a luat sfîrșit In-, 
tîlnirea internațională pentru liber
tatea poporului spaniol, la care au 
participat fruntași ai opiniei pu
blice din diferite țări ale lumiL 
In „Apelul adresat popoarelor^ 
participanții la întîlnire cheamă par
tidele, sindicatele, intelectualitatea, 
membrii parlamentelor să ia măsuri 
concrete de solidaritate cu poporul 
spaniol. Ei cer să nu fie admis re
gimul franchist în nici o organizație 
sau uniune internațională.

DELHI, ta 16 aprilie s-a deschis 
la Delhi sesiunea de vară a Camerei 
Populare a Parlamentului Indiei.

Au ținut primele lor ședințe frac
țiunile partidelor politice ai căror 
deputațl sînt aleși în parlamentul 
țării. Fracțiunea Partidului comunist 
a hotărît să sprijine candidatura dr. 
Sarvapalli Radhakrishnan, propus 
pentru postul de președinte, și a dr< 
Zakir Hussein, pentru postul de vice* 
președinte al Republicii India.

LA PAZ. Agențiile de presă reiat 
tează izbucnirea unui conflict diplot 
matic între Bolivia și Chile în legă
tură cu folosirea apelor fluviului 
Lauca, fluviu care străbate cele două 
țări. In urma acestui conflict, rela
țiile diplomatice între cele două 
țări au fost rupte.

o «o------------

(i

Care sînt rezultatele ? se în
treabă ziarul venezuelian „Cla- 
rin”, la un an după aplicarea 
programului „Alianței pentru 
progres", și răspunde: „In Co
lumbia se dezvoltă rapid pro
cesul de pauperizare ; Ydigoras 
Fuentes deține puterea în Gua
temala, bizuindu-se pe teroare: 
în Argentina, unde partidele de 
opoziție au obținut victoria în 
alegeri, s-a recurs la o lovitură 
de stat ; în Venezuela, unde se 
aplică măsurile economice im
puse de Fondul Monetar Inter
național, se devalorizează mo
neda, costul vieții a crescut cu 
40 la sută, se ascute criza eco
nomică, milioane de oameni tră
iesc în mizerie”. De aceea, con
chide ziarul „Clarin”, acest fai
mos program trebuie denumit 
nu „Alianță pentru progres”, ci 
„Alianță pentru regres”.

Formarea unui nou guvern 
în Siria

DAMASC 17 (Agerpres). — Postul 
de radio Damasc a transmis un de
cret al președintelui Republicii Ara
be Siria, Nazem El-Kudsi, în care se 
anunță numirea unui nou guvern în 
frunte cu dr. Ahmed Bechir El-Az- 
meh, președinte al Sindicatului me
dicilor din Damasc.

Noul guvern este compus din 15 
persoane, aparținînd diverselor ten
dințe politice. Vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri a fost numit 
Rașid Barmada, fost ministru al a- 
părării în guvernul precedent al lui 
Dawalibi, care a demisionat după 
asumarea puterii de către armată la 
28 martie. Ministru al apărării na
ționale și comandant suprem al for
țelor armate este generalul Zahred- 
din, iar ministru al afacerilor ex
terne, Adnan Azhari, fost șef al de
legației permanente a Siriei pe lîngă 
Liga arabă.
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