
1 Reg^s'à .
i^yn?äoa»'Ä”Deva

PROLETARI DM TOATE TARILE, UNIȚI-VA» In inf-eriorul ziarului;

duminică 6 mai 1962 4 PAGINI

Muncă harnică penlru obținerea

Anul XXXI Nr. 5520

'^Sc^Organ al Comitetului Central al P.M.R

© Popularizînd documentele 
sesiunii extraordinare a Marii 
Adunări Naționale (pag. 2-a).

• Ilie Constantin: într-un oraș 
al tinereții (pag. 2-a).

• Businessul comenzilor mili
tare (pag. 3-a).

® Prof. univ. Călin Popovici : 
Acțiuni contrare intereselor po
poarelor (pag. 4-a).

® V. Oros : Răscoala militară 
din Venezuela (pag. 4-a).

REGIUNEA 
CRIȘANA

de recolte bogate
Gospodăriile 
au terminat

colective 
semănatul

Gospodăriile agricole 
colective din regiunea 
Crișana au terminat se
mănatul porumbului pe 
întreaga suprafață pre
văzută pentru această

cultură. Colectiviștii au 
executat însămînțarea 
acestei plante la un ni
vel agrotehnic superior 
anilor trecuți. Pe mai 
mult de 90 la sută din

suprafața destinată po
rumbului semănatul s-a 
făcut în arături adînci 
de toamnă, folosindu-se 
sămînță dublu hibridă.

(Agerpres)

REGIUNEA 
MARAMUREȘ

BAIA MARE (coresp. 
„Scînteii“). — în regiu
nea Maramureș se în- 
sămînțează în aceste 
zile ultimele suprafețe 
cultivate cu porumb.

Se însămînțează 
ultimele suprafețe 

Pînă acum, peste 240 
gospodării colective și 
numeroase gospodării 
de stat au terminat în- 
sămînțările de primă
vară. Colectiviștii din

comunele Urziceni, Bo- 
tiz, Apa, Pir și din alte 
comune au început lu
crările de întreținere a 
culturilor.

REGIUNEA 
OLTENIA La prima prașilă

CRAIOVA (red. zia
rului „înainte“). — In 
majoritatea raioanelor 
din regiunea Oltenia 
semănatul porumbului 
s-a terminat, .iar în ce-

lelalte această lucrare 
se apropie de sfîrșit. în 
multe raioane, colecti
viștii lucrează acum la 
grăpatul porumbului și 
prășesc sfecla de zahăr

și floarea-soarelui. Cele 
mai mari suprafețe au 
fost prășite la gospodă
riile colective din raioa
nele Calafat, Segarcea, 
Caracal și Corabia.Am înce

Gospodăria noastră colectivă are 
doar cîteva luni de la înființare. 
Convinși că acesta este drumul spre 
belșug, colectiviștii au pornit cu tra
gere de inimă la munca pentru ob
ținerea unor producții sporite la 
hectar și pentru dezvoltarea creșterii 
animalelor.

Raportul prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la sesiunea 
extraordinară' a- Marii Adunări Na
ționale ne arată limpede, ca lumina 
zilei, ce trebuie să facem pentru ca 
gospodăria noastră colectivă să se 
dezvolte și să se întărească continuu, 
iar traiul colectiviștilor să fie tot 
mai bun. Acum, după sesiune, dacă 
analizăm planurile ce ni le-am făcut, 
felul cum ne-am organizat munca 
și ce am realizat în timpul care a 
trecut de la înființarea gospodăriei, 
vedem cu bucurie că am început 
bine.

Urmînd indicațiile partidului și fi
nind seama de condițiile și posibili
tățile gospodăriei noastre, în planul 
de producție, întocmit cu ajutorul 
specialiștilor trimiși de organele ra
ionale, noi am prevăzut o serie de 
măsuri pentru a obține recolte spo
rite, în primul rînd de grîu și po
rumb. De asemenea, vom dezvolta 
creșterea animalelor.

Primele succese ale muncii unite 
a țăranilor din satul nostru s-au ob
ținut în campania agricolă de pri
măvară. Semănatul florii-soarelui, 
sfeclei de zahăr, borceagului, măză- 
richii și al altor culturi din prima 
epocă l-am încheiat la vreme. Am 
grăpat cele 470 ha cultivate cu grîu. 
O'mare atenție am dat semănatului 
porumbului pe cele 645 de hectare.

Cum ne-am organizat munca pen
tru executarea acestei lucrări la 
vreme și în bune condiții agro
tehnice ?

După ce am organizat munca, re- 
partizînd pe cei mai vrednici oa
meni să lucreze pe semănători, bri
găzile de cîmp au primit sar
cina. să lucreze cu atelajele pe acele 
tarlale unde terenul era mai umed. 
Zilnic vedeai pe cîmp 70—80 atelaje 
și sute de oameni care pregăteau te
renul și însămînțau.

Am folosit întreaga capacitate 
de lucru a celor 8 tractoare ale 
S.M.T.-ului din comuna noastră. A- 
cestea au lucrat de dimineață din 
zori pînă noaptea tîrziu la pregăti
rea terenului și la semănat. Avem 
numai cuvinte laudă pentru

de
Nicolae

lucrul făcut 
trescu, 
Petrescu și ceilalți.

De pe o suprafață de 150 ha ne-am 
propus să obținem anul acesta o 
producție medie de 5000 kg de po
rumb boabe la ha în condiții de 
neirigare. Am acordat o deosebită 
atenție pregătirii terenului pe tar
lalele repartizate acestei culturi. 
Am fertilizat terenul cU gunoi 
de grajd și vom folosi și în
grășăminte chimice. La noi s-a 
format de-a lungul anilor părerea 
greșită că terenul fiind bun nu ar 
avea nevoie de îngrășăminte. Gu
noiul era aruncat pe malul rîu- 
lui Cricov, care trece prin apropie
re. Încă din iarnă, organizația de 
bază și-a luat asupra sa sarcina de 
a lămuri pe toți colectiviștii că fo
losirea gunoiului de grajd ne va 
aduce un spor mare de recoltă la

CONSTANTIN ANGHEL, pre
ședinte, STELIAN SIMION, 
secretarul organizației de 
bază, G.A.C. „23 August“, co
muna Ciorani, raionul Mizil

tractoriștii Ion Pe- 
G. Mirică, Stelian

(Continuare în pag. IlI-a)

Autobuzul care-i aducea acasă pe 
invitafii din raioanele Urziceni și 
Slobozia la sesiunea extraordinară a 
Marii Adunări Nafionale se opri în 
fafa sediului gospodăriei colective 
„Drumul Victoriei“ din Movilifa. 
Președintele gospodăriei, Ion Dinu, 
coborî și se îndreptă spre una dintre 
încăperi, unde erau adunafi mai 
mulfi colectiviști. Cu tofii l-au adre
sat președintelui un „Bine al ve
nit 1“

S-au aprins de îndată discufil 
despre istorica sesiune a Marii 
Adunări Nationale. Președintele a 
împărtășit oamenilor impresiile, în
vățămintele prețioase căpătate.

— Să nu crezi, tovarășe pre
ședinte — a spus colectivistul Va
sile Stoica — că dacă am fost de
parte de București nu știm ce s-a 
discutat acolo. Am trăit aceeași 
bucurie ca și tine. Am înțeles că tot 
ceea ce a spus tovarășul Gheorghiu- 
Dej în Raport e spre binele nostru.

Constantin Oprea a povestit cum 
colectiviștii care lucrau la semănatul 
fasolei infercalafe prin porumb s-au 
bucurat mult cînd agronomul llie 
Filip le-a citit din Raport partea în 
care se vorbea și de aceste culturi. 
„Anul trecut — spunea Oprea — 
n-am avut semănat nici un hectar 
de fasole prin porumb. De data asta 
pe cele 553 ha semănate cu po
rumb am pus și culturi intercalate“.

în discufie a intervenit și Gheor
ghe Vasile, șeful fermei de animale.

— La noi în sector s-a discutat 
cu însufiefire Raportul, care este o 
călăuză de mare pre) în acfivilatea 
noastră de viitor. Sînt date in
dicații despre sporirea simfifoare a 
greută|ii animalelor, îngrășarea vifei- 
lor, creșterea porcilor și a păsărilor, 
asigurarea bazei furajere. Va trebui 
să obținem producții mai bune .de 
la animalele pe care le avem.

Alfi colectiviști au propus măsuri 
pentru a se ridica mai repede cons
trucțiile zootehnice.

Colectiviștii și-au manifestat ho- 
tărîrea de a lucra mai bine pentru 
ca de pe cele 30 ha cultivate cu le
gume să realizeze venituri mari.

Președintele gospodăriei le-a a- 
rătaf colectiviștilor că Raportul 
prezentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej subliniază necesi
tatea ca toate gospodăriile co
lective să devină unităfi puternice, 
înfloritoare. „Să muncim cu toate 
forfele și priceperea noastră — a 
spus el — pentru a face din gospo
dăria noastră o astfel de unitate“.

T. MARIAN

Laminate 
peste plan

HUNEDOARA. Colectivul laminorului de 
650 mm de la Hunedoara define de mai 
mult de șase luni de zile primul loc In 
întrecerea pe care o desfășoară cu lami- 
natorii reșifeni. Experiența ciștigată în a- 
ceasfă întrecere I-a ajutat pe siderurgiștil 
hunedoreni să producă peste plan In 
primele patru luni din acest an o can
titate de laminate din care se pot fa
brica circa 3.600 combine de recoltat 
cereale. Prin folosirea unor metode su
perioare de laminare, ei au economisit 
totodată peste 500 tone de metal, iar 
prin reducerea prețului de cost au fost 
obfinute In aceeași perioadă economii 
peste plan de clrea un milion de lei.

Noua linie tehnologică de 800 tone de kllnker de la Fieni este una din cele mai mari și mai moderne 
linii de acest fel construite în țară. (Foto : R. Coetln)

Un nou 
cinematograf 

la Cluj

Primirea de către tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej

Economii și calitate

Constructorii de tractoare desfă
șoară o însuflețită întrecere pentru 
a trimite pe ogoarele țării tractoare 
mai multe și mai bune. în centrul 
atenției colectivelor de la turnăto
rie sau forjă, de la montaj-general 
sau oțelărie, stă calitatea fabricate
lor. Pentru prestigiul mărcii fabri
cii luptă întreaga uzină.

Recent, la secția șasiu a fost ini
țiată o acțiune pentru folosirea cît 
mai gospodărească a sculelor. într-o 
consfătuire de producție, secția uzi
naj-șasiu și-a făcut cunoscute pla
nurile ei: să lucreze două zile pe 
lună cu scule economisite. Dar, și-au 
spus muncitorii, scule pot economisi 
și cei de la motor, și de la atelie
rele de reparații, și de la prese etc. 
Să-i chemăm deci la întrecere. Și 
astfel, în ziarul de uzină „Tracto- 

a apărut pe prima pagină o

După ce s-a întors de la sesiunea extraordinară a Marii Adunări 
Naționale, Dumitru Fllip, președintele G.A.C. din satul Islaz, raionul 
Lehlîu, discută cu consiliul de conducere despre treburile gospodăriei.

(Foto N. Scarlet)
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BAIA MARE (coresp. „Scînteii ). — Zilele trecute, 
Berința, Co.palnic,. Copalnic-Mănăștur și în alte 
sate și comune din regiunea Maramureș s-a aprins 
becul electric. în prezent se lucrează la terminarea 
liniilor electrice de 15 kilovolți Seini — Cehu Silva- 
niei, Seini — Negrești și Saru Mare — Halmeu. Pînă 
la sfîrșitul acestui an, alte 25 de comune și sate din 
regiune vor ti electrificate.

în prezent, în regiunea Maramureș sînt de 10 ori 
mai multe comune 
1950.

și sate electrificate decît în anul

„Scînteii"). — De curînd 
Stoenești și Mogoșești din

au fost 
raionul

PITEȘTI (coresp.
electrificate satele 
Horezu. Cu acestea, numărul satelor electrificate din
regiunea Argeș a crescut la 369, fată 
de numai 20 cîte existau în 1938. 
Pînă la sfîrșitul anului, în regiunea 
Argeș vor mai fi electrificate încă 
37 de locnlifățr

Premiere teatrale
BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). —- 

Ieri seară pe scena Teatrului de 
stat din Brașov a avut loc premiera 
spectacolului cu piesa „Balul flori
lor" de Vadim Korostîliov. Regia a- 
parține lui Dinu Negreanu, laureat 
al Premiului de stat.

*
Aseară a avut loc la Teatrul Mun

citoresc C.F.R. premiera piesei „Ro- 
magnola" de Luigi Squarzina. Regia 
artistică aparține lui Mihai Dimiu, 
scenografia este semnată de Teodor 
Constantinescu.

prin folosirea

chemare a sectorului : „Dacă vom 
respecta cu strictețe prevederile teh
nologice și regimurile de lucru pre
scrise, dacă vom ascuți sculele la 
timp, înainte de a fi complet de
gradate, dacă vom recondiționa un 
număr cît mai mare din ele, con
sumul prevăzut pe fiecare munci
tor va scădea simțitor... vom ajunge 
dllllllllllllllllllllllllllllllllllllN

La uzinele 
de tractoare Brasov

.ll

'''lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhllllllllllllllllllllllllim
să reducem și mai mult prețul de 
cost pe tractor”.

Semnalul întrecerii fusese dat. în 
sectoare au început consultări, dis
cuții în cadrul consfătuirilor de pro
ducție.

Iată rezultatele primei luni a a- 
cestei întreceri. Secția uzinaj-șasiu, 
de unde a pornit chemarea, a înscris 
în contul său de economii 128.000 
lei. Ce înseamnă această cifră ? 
Valoarea sculelor pe patru zile. De 
asemenea, la sculărie, contabilita
tea a înregistrat în 30 de zile 28.000 
de lei economii, iar la motor peste 
60.000 lei, ceea ce reprezintă con
travaloarea sculelor necesare pe 3 
zile de lucru.

întrecerea pentru economisirea 
sculelor a cuprins întreaga uzină. 
La gazetele de perete și în ziarul de 
uzină au apărut articole care redau 
pe larg experiența fruntașilor în fo
losirea chibzuită a sculelor. într-un 
asemenea articol 
pildă, că frezorul comunist Ion Iri- 
mia a economisit scule în valoare 
de circa 2.500 lei. Grija de a fo
losi cît mai corect sculele i-a adus 
acestui fruntaș și un alt succes: de 
cîteva luni el lucrează fără rebu
turi. Metoda folosită de el este sim
plă: mai întîi cercetează cu aten
ție piesele pe care le are de broșat, 
le sortează după duritate. în func
ție de duritatea piesei stabilește 
scula cea mai potrivită. Așa a reu
șit ca în loc de 500 de piese, pe care 
le executa pînă acum cu o singură 
broșa, să execute 3.000.

Muncitori ca Dumitru Drăgulin, 
Ion Șupeală și alții, înainte de a 
începe lucrul studiază nu numai

s-a arătat, de

care sînt sculele cele mai potrivite 
executării pieselor, dar și care sînt 
cele mai ieftine. De pildă, în locul 
frezei ei folosesc, adeseori, cu ace
leași bune rezultate, un burghiu cu 
cep la diametrul necesar; freza costă 
138,20 lei, pe cînd un burghiu — 
de trei ori mai puțin. în secția me- 
canic-șef și la sculărie se folosesc 
scule recondiționate.

Dumitru Țucă, fruntaș în produc
ție, explica recent unui grup de mun
citori că secretul economiei descuie 
constă și în buna calificare. Și are 
multă dreptate. Cel ce cunoaște 
bine meseria știe să aprecieze du
ritatea metalelor, să-și ascută corect 
cuțitul, într-un cuvînt să folosească 
cum trebuie sculele. în zecile de 
cursuri de ridicare a calificării ce 
se desfășoară în secții și ateliere 8e 
ține seama ca muncitorul să — 
noască 
gătură 
predau 
litatea 
felul cum pot fi ele ascuțite 
la ce metale pot fi folosite, 
tetele sindicale de secții au organi
zat, în scopul generalizării experien
ței bune, o serie de consfătuiri.

Pentru ca această acțiune să aibă 
o eficacitate și mai mare ar trebui 
ca prin cabinetul tehnic să fie pus 
la dispoziția muncitorilor din secții 
un material documentar mai bogat, 
privind folosirea cît mai bună a 
S.D.V.-urilor. De asemenea, servi
ciile tehnologice ar trebui să stu
dieze îmbunătățirea în continuare a 
S.D.V.-urilor, să recomande folosi
rea în producție a celor mai rezis
tente și mai economice. De pildă, 
s-ar putea introduce plăcuțe mine- 
ralo-ceramice. în loc de plăcuțe cu 
pastile vidia.

în 1961, pe întreaga uzină s-au 
economisit scule în valoare de peste 
1.200.000 lei. Anul acesta, construc
torii de tractoare sînt hotărîți ca, 
pe lîngă îmbunătățirea simțitoare a 
calității fabricatelor, să realizeze e- 
conomii și mai mari la acest capi
tol.

cu- 
cît mai multe lucruri în le- 
cu folosirea sculelor. Aici se 
lecții despre formele 
cuțitelor de strung,

și ca- 
despre 
corect, 
Comi-

AL. ROȘCA, tehnician ; EMIL 
POPESCU, maistru sculer ; 
CONST. CHIPEREA, strun
gar — Uzinele de tractoare 

Brașov

CLUJ (coresp. 
„Scînteii”). — Cu 
filmul stereofonic 
sovietic „Pinze pur
purii” : 
simbătă 
noul 
clujan 
cadrul 
de locuințe din piața 
Mihai Viteazul.

Cinematograful are 
o sală cu peste 1.000 
de locuri, fiind uti
lat cu 
tehnică

’ Aici pot fi proiectate 
filme stereofonice, cu 
ecran lat și pe ban
dă normală.

s-a inaugurat 
după-amiază 
cinematograf 
construit în 
complexului

aparatură 
modernă.

Lucrări gospodărești
Pentru înfrumusețarea străzilor și car

tierelor, în raionul „30. Decembrie” din 
Capitală s-a executat anul acesta un 
mare volum de lucrări gospodărești. Ast
fel, s-au asfaltat și s-au reparat mai bine 
de 32.500 m.p. de pavaje. în parcurile 
raionului și de-a lungul străzilor au fost 
plantați 2.200 de arbori ornamentali, 
peste 3.000 de arbuști și 325.000 de flori. 
Pe insula din parcul Bordei s-au plantat 
trandafiri. Suprafața spațiilor verzi a 
crescut cu circa 25.000 m.p.

Pentru o mai bună funcționare a re
țelei de canalizare, s-a mărit capacitatea 
stației de pompare Herăstrău.

La lucrările gospodărești și de înfru
musețare au participat numeroși cetățeni.

----- obo

Strungarul Nicolae Niculescu, de la 
întreprinderea „Armătura“ din Capi
tală, s-a tăcut cunoscut și apreciat 
pentru buna calitate a pieselor pe 
care le lucrează.

Se construiesc noi complexe 
ale cooperației meșteșugărești

La Vaslui a fost dat în folosință 
un complex al cooperației meșteșu
gărești care cuprinde ateliere pen
tru încălțăminte de comandă, pentru 
repararea aparatelor de radio și 
televiziune, pentru confecții, o cea
sornicărie, ateliere de frizerie și 
coafură. Complexe asemănătoare ale 
cooperației meșteșugărești se con
struiesc și la Pașcani, Bîrlad și 
Hîrlău ; ele vor fi date în folosință 
pînă la sfîrșitul anului.

Paralel cu înființarea noilor com
plexe, la Iași, Bîrlad, Huși și în alte 
centre ale regiunii se modernizează 
peste 30 din unitățile existente ale 
cooperației meșteșugărești.

(Agerpres)

In ziua 
Gheorghe 
secretar al 
pe tovarășii M. A. Koreșkov, direc
torul uzinei „Elektrostal", N. I. Gor
batov, șeful secției oțelărie, I. A. 
Krasikov, topitor la această uzină, și 
V. L. Zalivnoi, constructor la uzina 
de construcții de mașini din orașul 
Elektrostal, aflați în țara noastră în- 
tr-o vizită prietenească ca invitați ai 
delegației P.M.R. care a participat la 
Congresul al XXII-lea al P.C.U.S.

Oaspeții au vizitat orașele Bucu
rești, Hunedoara, Reșița, Brașov, 
Constanța, Bacău, Onești. Săvinești, 
Roman, întreprinderi industriale și

------- ---- ■ ■ :4> O:

de 5 mai, tovarășul 
Gheorghiu-Dej, prim- 

C.C. al P.M.R., a primit

șantiere de construcții din aceste 
orașe, litoralul Mării Negre, hidro
centrala de la Bicaz, Valea Prahovei, 
Muzeul Doft.ana și Muzeul de Istorie 
a P.M.R.

în cadrul discuției care a avut loc, 
ei au împărtășit impresiile 
timpul acestei călătorii.

La primire au participat 
Chivu Stoica, membru al 
Politic, secretar al C.C. al P.M.R., și 
Ghizela Vass, membru al C. C. al 
P.M.R.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de caldă și prie
tenească.

culese în

tovarășii 
Biroului

PLOIEȘTI (coresp. 
j,Scînteii"). Petroliștii 
din Boldești extind me
todele avansate de mun
că. Aici s-a aplicat fo
rajul sondelor cu aju
torul motoarelor elec
trice de fund. Au fost fo
rate pînă acum cu elec- 
troburul două sancle,

obținîndu-se viteze me
canice de 4 
dicate decît 
obișnuit cu 
tivă. Prețul
metru forat 
mult mai redus.

Zilele trecute s-a 
ceput aici forajul unei

ori mai ri- 
la forajul 

masa rota- 
de cost 

este
pe 
cu

în-

noi sonde cu electro- 
burul. Brigada condusă 
de comunistul Gheor
ghe Aurel, care a obți
nut o valoroasă expe
riență in aplicarea noii 
metode de lucru, a rea
lizat, în numai 5 zile, 
peste 1.200 metri forați.

Bună deservire
Am văzut pe cîte un peron de gară, 

la porțile unui oraș sau ale altuia din 
fara noastră, ori pe fajada caselor de 
odihnă o placarda cu inscripția „Bine 
afi venit“. Aceste pujine dar calde cu
vinte de întîmpinare îi asigură pe oas- 
peji că dincolo de prag gazda le va 
face o primire cum se cuvine, potrivit 
tradiției noastre.

Desigur că nimeni nu pretinde să 
fie îniîmpinat cu o astfel de inscrip
ție la intrarea într-un magazin. Dar, 
oriunde, gazda e gazdă, iar ospitali
tatea se cuvine să fie la loc de cinste, 
în felul lor, lucrătorii unui magazin 
sînt și ei gazde, după cum oas
peți le sînt numeroșii cetăfeni care se 
perindă zilnic prin magazine.

Penlru o cît mai bună deservire a 
populajiei, stalul nostru alocă fonduri 
însemnate. Au fost renovate și moder
nizate localurile existente. Oriunde 
apar noi blocuri de locuințe, apare și 
o refea de magazine, care nu numai 
că încîntă ochiul, dar au și posibi
lități materiale dé a satisface cele mai 
exigente gusturi ale cumpărătorilor. 
(In anii 1960—1961 au fost date în 
folosin|ă peste 400 de unităfi comer
ciale moderne, frumos amenajate, bine 
utilate și aprovizionate, iar pentru a- 
nul acesta este prevăzută înființarea 
a 300 de noi unită(i).

Munca în comerțul socialist este o 
muncă frumoasă și de încredere, care 
cere pricepere, cinsie, o atitudine pli
nă de solicitudine fafă de cumpărător. 
Tocmai aceste însușiri caracterizează 
miile de lucrători din corner). Cine nu 
cunoaște veșnicul du-te-vino dinfr-un 
magazin ? Sute și sute de cetăfeni se 
perindă zilnic prin fa)a tejghelelor. 
Cumpărătorul respectă în general mun
ca lucrătorului de la tejghea și se 
bucură sincer cînd întîlnește la acesta 
amabilitate, promptitudine și bună 
creștere. Desigur, nu fofi sînt la fel. 
Unii cumpără, elfii nu. Unii sînt calmi, 
alfii sînt arjăgoși, unii sînt grăbifi, alfii, 
dimpotrivă, au poftă de vorbă. Dar 
meseria e meserie : pe fofi trebuie să-i 
asculfi cu atenfie și să-i servești bine. 
Penlru comportarea exemplară în 
muncă, mulfi dintre vînzăiori au fost 
distinși cu medalii și insigne. Peste tot 
întîlnim brigăzi de bună deservire, 
stegulefe de fruntași. Acești lucrători 
fac cinste magazinelor unde lucrează, 
comerțului nostru. Și numărul lor creș
te mereu.

Sînt însă și exemple negative în uni- 
tăjile comerciale. Unii vînzători, ca
sieri sau gestionari întîmpină pe cum
părători cu indiferentă, plictisiți, ori le 
vorbesc pe un ton nepotrivit. Se mai 
întîmplă — și aceasta nu contribuie 
de fel la bunul renume al unei uni- 
tăfi comerciale — ca, în loc să fii ser
vit, să asiști fără voie la o interminabilă 
discuție între vînzătorii de la tejghea, 
ceea ce nu numai că denotă lipsă de 
decenfă, de stimă fafă de client, dar 
este și o încălcare a obligațiilor de 
serviciu.

Unii vînzători sau gestionari nu-șl 
bat capul cu probleme legate de 
buna deservire, le este indiferent dacă 
musafirul-consumalor cumpără ceva în 
magazinul lor sau îl părăsește cu mîi- 
nile goale șl nemulfumif pe dea
supra. La magazinul de galanterie 
„Mioara“, de pe bd. Bălcescu din Ca-

pitală, o clientă a cerut o bluză nr. 
42. — N-avem decît 50, i-a răspuns 
vînzătoarea. La insistenta ei de a i se 
arăta și alte bluze, printre cele oferite 
s-a „strecurat“ și una 42. Bineînțeles, 
clienta a consemnat în caietul de re- 
clamafii comportarea necorespunzătoa
re a vînzăfoarei.

In alte magazine dai de cîte un-ra
ion unde ești lăsat să aștepți apariția 
celui care ar trebui să te servească, 
dar care lipsește de la locul său de 
muncă zeci de minute în șir. Așa se 
întîmplă uneori și la magazinul Delta 
Dunării 1 din str. Beldiman. La stan
dul de produse conservate prin frig, 
vînzătoarea a lipsit, într-o zi, 15 mi
nute. S-ar fi cuvenit ca la întoarcere 
măcar să ceară scuze clienților. Dar, în 
loc să procedeze astfel, ea s-a purtat 
necuviincios, iar clientul care i-a atras 
pe drept cuvînt aienfia s-a trezit cu 
cumpărăturile ambalate ca vai de lume.

Cumpărătorii semnalează, de cele 
mai multe ori, deficientele Constatate 
în organizarea activității unor unități 
comerciale. Dar nu întotdeauna măsu
rile de remediere se iau operativ. 
Astfel se explică faptul că în 
cîte un caiet de sugestii și recla- 
mafii revine de mai multe ori aceeași 
sesizare, de la cetăfeni diferifi. Alteori 
întîlneșfi în caietul de sugestii și re
clamagii un procedeu cu totul incorect, 
născocit de cîte un vînzălor care se 
socoate hîtru. Reclamatiei scrise la a- 
dresa lui de cumpărător pe o filă a 
caietului îi urmează prompt rîndurile 
unui „martor ocular“, care asigură că 
nu vînzătorul a fost vinovat, ci — vezi 
dumneata — clientul I Cui folosesc a- 
cesfe confraprobe regizate ? Desigur că 
în nici un caz bunei deserviri a consu
matorilor, prestigiului unei unităfi co
merciale.

Lucrătorii din magazine, care își cu
nosc cu adevărat meseria, știu că obi
ectivul prim și 
muncii lor este 
de cerinfelor 
sumatorului și 
competent și 
ajuta să cumpere ceea ce i se potri
vește mai bine. Simultan cu munca 
polifico-educativă, cursurile de ridicare 
a calificării profesionale își spun și ele 
cuvîntul în îmbunătățirea muncii lu
crătorilor din corner). Sînt demne de 
relevat în această privință rezultatele 
obfinute pe această cale la O.C.L.-A- 
limentara, Textila și Produse mefalo- 
chimice din Ploiești. Cursurile de ca
lificare organizate aici pe baza unei 
tematici mai largi de specialitate au 
contribuit și la o mai bună deservire 
a consumatorilor.

Comportarea fafă de clienfi are, 
incontestabil, la bază și gradul de pre
gătire, de calificare a lucrătorului din 
corner). Căci, în comerf, pregătire pro
fesională nu înseamnă doar să știi să 
masori și să cînfărești. Ce fel de me
seriaș este, ce calificare poate pretinde 
că are un vînzător ca O. Francise de 
la magazinul „Victoria“ din Capitală, 
de pildă, care, în loc să te ajute, să-ți 
recomande o marfă, nu te învredni
cește măcar cu un răspuns, cu o prl-

EM. MIHÄILESCÜ

cel mai important al 
acela de a răspun- 

și exigentelor con- 
de a-i fi sfătuitor 
binevoitor, de a-l

(Continuare în pag. IlI-a)
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ZIMNICEA (trimisul „Scînteii"). 
Popularizarea hotărîrilor și învățămintelor 
sesiunii extraordinare a Marii Adunări 
Naționale constituie, în momentul de 
față, o preocupare principală a căminului 
cultural din comuna Piatra, raionul Zim- 
nicea.

„Scînteii“). — Munci- 
fehnicienii de la uzi- 
„Unirea“ din Cluj au

spectacolului 
ansamblul și 
noastre see- 

men-

„Interviul“
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din. de
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la. locuri vizibile, 

cît și 
clubul

FĂGĂRAȘ (coresp. „Scînteii"). 
Chiar din prima zi a lucrărilor Ma
rii Adunări Naționale, Comitetul ra
ional de partid Făgăraș s-a îngrijit 
ca documentele sesiunii extraordi- 
narp,, consacrate încneierii colectivi
zării agriculturii în țara noastră, să 
fie larg popularizate în satele și co
munele raionului. Pentru ascultarea 
Raportului prezentat 
Gh. Gheorghiu-Dej 
căminele culturale 
Mîndra, Sîmbăta de 
din multe alte locuri
nizate vizionări și audiții colective 
la televizoare și aparatele de radio 
la care au luat parte mii de 
tiviști. Paginile din „Scîn
teia" pe care se afla tipărit 
acest raport au fost afișate 
pe panouri mari la căminele 
culturale și la sediile gospo
dăriilor colective.

în zilele care au urmat, la 
dăriile colective și căminele cultu
rale din Sinea Nouă, Vaida Recea, 
s-au organizat convorbiri ale agi
tatorilor cu colectiviștii. în comuna 
Șercaia, cu ocazia unei asemenea 
convorbiri, colectiviștii Gheorghe 
Radu, I. Zaharia, Gheorghe Buna și 
alții și-au exprimat recunoștința iață 
de partid și guvern pentru grija a- 
cordată dezvoltării agriculturii și 
s-au angajat să lucreze cu multă 
hărnicie pentru ca gospodăria 
colectivă să se întătească și să 
vină tot mai bogată.

Miercuri dimineață, invitații la 
siune s-au întors acasă. în aceeași 
zi, președinții care au participat la 
sesiune s-au întîlnit cu colectiviștii 
și le-au povestit despre mărețul eve
niment la care au luat parte.

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). 
La G.A.S.-Giarmata organizația de 
partid a folosit diferite forme ale 
muncii politice de masă pentru a in
forma pe muncitori și tehnicieni des
pre lucrările recentei sesiuni a Marii 
Adunări Naționale. Raportul tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej, ca și 
legea cu privire la înființarea Con
siliului Superior al Agriculturii și 
consiliilor agricole regionale și ra
ionale, au fost afișate pe 
nouri așezate 
atît la sediul gospodăriei 
la secții. De 
gospodăriei la căminul cultu
ral din comună, agitatorii au 
muncitorilor și colectiviștilor despre 
semnificația istoricei sesiuni.

La secția viticolă Giarmata și

Ia secția complexă din Pișchia, agi
tatorii Ilie Popa și Aurel Indricău au 
ținut convorbiri cu muncitorii și teh
nicienii în cadrul cărora, vorbind 
despre dezvoltarea agriculturii so
cialiste, au folosit drept exemplu în
săși gospodăria de stat din Giar- 
mata. Traducînd în viață îndemnul 
partidului de a spori necontenit pro
ducția vegetală și animală, de a mări 
mereu rentabilitatea gospodăriei, 
colectivul G.A.S.-Giarmata a obținut 
anul trecut recolte bogate de grîu 
și porumb, livrînd peste plan 127 
vagoane produse.

întorcîndu-șe de la sesiunea ex
traordinară a Marii Adunări Națio-

lucrarile sesiunii. Printre altele, in
ginera le-a propus colectiviștilor să 
acorde o mai mare atenție dezvol
tării culturilor furajere destinate 
creșterii animalelor. Colectiviștii 
și-au exprimat hotărîrea de a pune 
în aplicare cu tragere de inimă toate 
învățămintele desprinse din aceas
tă importantă sesiune.

nale, tov. Nicolae Dogaru, Erou al 
Muncii Socialiste, directorul gospo
dăriei de stat Giarmata, a vorbit în 
fața muncitorilor și tehnicienilor gos
podăriei adunați în sala clubului des
pre problemele dezbătute în marele 
sfat al țării, despre hotărîrile adop
tate, subliniind sarcinile trasate 
de partid în lupta pentru desă- 
vîrșirea construcției socialiste în țara 
noastră. Directorul gospodăriei a 
chemat pe muncitori și tehnicieni să 
muncească cu și mai multă rîvnă 
în întrecerea pentru sporirea pro
ducției vegetale și animale, pentru 
îndeplinirea cu cinste a angajamen
telor luate în fața partidului.

ȘOMCUTA MARE (coresp. „Scîn
teii"). — Cînd s-a întors în sat, 
venind de la sesiunea extraordina
ră a Marii Adunări Naționale, in
ginera Valeria Marinescu, de la 
gospodăria colectivă din Șomcuta, 
regiunea Maramureș, a fost primi
tă de colectiviști cu multă căldură. 
Organizația de partid a inițiat de 
îndată întîlniri ale colectiviștilor cu 
invitata la sesiune. întîi la gră
dina de legume, unde lucrează 
multe femei, apoi, seara, la sediul 
gospodăriei colective, unde se adu
naseră mulți colectiviști, inginera 
Valeria Marinescu a povestit des
pre lucrările și hotărîrile sesiunii. 
Ea a arătat și unele dintre măsu
rile pe care trebuie să le ia ne- 
întîrziat gospodăria colectivă pen
tru a pune în practică bogatele în
vățăminte care s-au desprins din

Mulți colectiviști au luat cunoș
tință de lucrările sesiunii parti- 
cipind la audițiile colective la 
radio organizate la sediile gos
podăriilor colective. Îndrumat 
de comitetul comunal de partid, 
căminul cultural a organizat, pe

marginea documentelor sesiunii, discuții 
ale colectiviștilor în cele 30 de cercuri 
de citit din comună. Președinții de gos
podării colective și inginerul agronom 
din comună, care au participat la sesiu
ne, s-au întîlnit miercuri seara cu colec
tiviștii. Zilele acestea se organizează a- 
semenea întîlniri și la căminul cultural, 
unde invitații la sesiune vor vorbi pe larg 
colectiviștilor despre lucrările acesteia. 
Totodată organizația de partid a îndru
mat căminul cultural să acorde o mai 
mare atenție răspîndirii cunoștințelor 
agrozootehnice In rîndul colectiviștilor. 
Cu ajutorul agronomilor și tehnicienilor, 
al cadrelor didactice, se organizează 
pentru colectiviști seri de întrebări și 
răspunsuri, convorbiri, expuneri pe teme 
agrozootehnice.

Noul oraș Oneștț. Pe magistra
lele ample, ' luminate fluorescent, 
cu blocuri lot mai înalte, n-ai să 
întîlnești decît zar oameni tre- 
cuți de 30 de ani. Media de vir
ată a orașului nu depășește 24 
de ani !

Am vrui să cunoaștem 
dintre reprezentanții acestei 
nerații

SSn caietul de sarcini al 
Bacretarului organizației

cîțiva
ge-

se- 
de 

bază P.M.R de la atelierul me
canic al Combinatului de cau
ciuc sintetic, în dreptul numelui 
Asanache Gh., strungar, stă 
scris : „Va îndruma și va ajuta 
pe linie profesională pe tov. 
Gheorghiță Constantin, care este 
mai slab pregătit în meseria de 
strungar“. Iar la rubrica „felul 
sarcinii" scrie : „permanentă“.

— Gheorghiță a venit la noi, 
prin iunie anul trecut, direct de 
la școala profesională din Mo- 
reni, povestește Gh. Asanache. 

.Nu pred știa meseria „pe viu“, 
era copilăros, neatent și chiar 
puțin înrăit. Cine știe ce prieteni 
o fi avut el pe acolo ! Cînd îl 
căutai, nu era la mașină !...

Am văzut însă că-i băiat dez
ghețat. inteligent sau, cum zicem 
noi, „are stofă". Ce-mi plăcea 
la el mai ales, e că are mînă 
fină și prinde iute meseria. 
L-am luat deoparte, așa de la 
om la om, și i-am spus ba de 
una, ba de alta... îi povesteam 
cum a trebuit să „fur" eu în tre
cut meseria de la patron. îi ară
tam ce perspective are — că-i 
îndemînatic și toți îl ajută.

Și tot așa, m-am ținut de capul 
lui. îl sfăiuiam, îl certam, îl lău
dam cînd aveam pentru ce... Am 
vrut să văd cum trăiește : m-am 
dus pe la el pe la cămin. Stau 
cîte doi în cameră. L-am luat la 
rost : ia pune și tu ceva pe pe
rete. uu tablou, un portret, să nu 
stea așa pustiu ; mai luați cî
teva cărți păstrați curățenia... 
Altădată cînd m-am mai dus, ca
mera arăta mai frumos. Cel mai 
mult s-a schimbat însă chiar 
Gheorghiță. Urmează cursurile 
de ridicare a calificării. în cu
rînd o să iasă din el un strun
gar de nădejde. Citește mult; li
teratură, cărți tehnice... L-am 
convins să se înscrie la toamnă 
la seral. Vreau să-l preocupe 
cît mai multe lucruri, să gîn- 
dească. să fie un om întreg !...

După Gheorghiță Constantin, 
• un alt tînăr va primi, fără îndo

ială, îndrumările comunistului 
Asanache Gh., iar altul, poate 
va fi călăuzit chiar de Gheor- 
ghi|ă să facă primii săi pași de 
muncitor, de om întreg. Ajutorul 
acesta comunist acordat tineri
lor, ajutor multilateral, cuprinză
tor, este, fără îndoială, o sarcină 
permanentă !

n bă at potrivit de statură, 
cu șuvițe rebele pe frunte 

și privirea plină de căldură. Așa 
este în viață Baciu Gh. Cel din 
fotografia de pe panoul de o- 
noare al școlii medii nr. 1 din 
Onești, secția serală este mal

CLUJ (coresp. 
forii, inginerii și 
nele metalurgice 
urmărit cu viu interes lucrările sesiunii 
extraordinare a Marii Adunări Națio
nale. Pentru a informa operativ colecti
vul uzinei despre conținutul documen
telor sesiunii, comitetul de partid a in
dicat organizațiilor de bază ca agita
torii să. organizeze zilnic citirea în co
lectiv a. ziarelor, să explice muncitori
lor problemele mai importante care 
reies din documente. Cei peste 120 agi
tatori au organizat, pe schimburi și 
secții, în grupe de cîte 20—25 munci
tori, convorbiri în cadru! cărora au 
luat cuvîntul numeroși muncitori, ingi
neri și tehnicieni.

Exprimîndu-și bucuria și entuziasmul 
pentru victoria obținută de partid 
și întregul popor, încheierea proce
sului de colectivizare a agriculturii, 
vorbitori ca Varga Ludovjc, șef de bri
gadă la atelierul mecanic, Terezia Bo- 
tiz, muncitoare la turnătorie și alții au 
subliniat că acest eveniment constituie 
pentru întregul colectiv un imbold în 
întrecerea socialistă pentru îndeplini
rea planului la toți indicii, pentru o ca
litate superioară a mașinilor pe care le 
fabrică.

OCTAV GSIGOBESCU Portret de nunei"
(Lucrări din Expoziția „Luna gravurii“).

La vîrsta de 31 de ani 
dirijor este mai tinăr în 
port cu profesiunea sa, decît 
oricare alt interpret. De a- 
ceea, este cu atît mai plă
cută, pentru orchestră și pen
tru ascultători, prezența unui 
șef de orchestră care de
monstrează, la această vîrsta, 
posibilitățile efective ale unui 
mare talent. Vadim Gnedaș, 
artist emerit al R.S.S. Ucrai
nene, a reușit, la primul său 
turneu peste hotarele patriei, 
să se afirme ca un artist ale 
cărui realizări vădesc o per
sonalitate în plină dezvoltare. 
Remarcabil este modul plas
tic în care dirijorul 
cepe ' imaginile 
frazele au relief, 
interioară, melodia 
reu pusă în lumină, exploziile 
de ritm și mișcare nu întrec 
măsura logică, cerută de an
samblul operei muzicale inter
pretate. Toate acestea au dus 
la o versiune autentică a 
simfoniei a V-a de Șostako- 
vici, căreia dirijorul i-a înțe
les fondul de idei, acea tipică 
împletire a elementului poetic 
cu ironia amară, biciuitoare, 
cu expresivitatea tragică și re
zolvarea optimistă a conflictu
lui dramatic, în final.

In mod deosebit a fost im
presionantă realizarea largo-u- 
lui. Bună este, de asemenea, 
calitatea sonoră pe care diri
jorul o cere orchestrei ; el nu 
recurge la sonorități brutale, 
exagerat de . puternice, prefe
rind să întruchipeze, de pildă, 
imaginile bucuriei din final, 
fie printr-o dinamică susținută 
(tema principală), fie printr-o 
creștere a intensității.

Orchestra simfonică a Radio- 
televiziunii noastre a avut o 
comportare foarte bună, atît 
ca ansamblu, cît și prin con
tribuțiile personale ale instru
mentiștilor. Concertul a mai 
cuprins, într-o potrivită ve
cinătate, „Rapsodia carpatică 
ucraineană“ de tînărul compo
zitor ucrainean Lev Kolodub, 
piesă în care melodiile popu
lare desfășoară o continuă 
succesiune de imagini colorate 
și Rapsodia I-a în la major de 
George Enescu, interpretată 
cu multă receptivitate față de 
specificul, muzicii noastre 
populare. Dan Grigore a inter
pretat, pentru prima oară în 
fața publicului, concertul nr. 
1 pentru pian și orchestră de 
Beethoven. Este de remarcat 
faptul că întreaga concepție a 
interpretului asupra acestui 
concert, în care 
Beethoven se află 
încă foarte aproa
pe de tradițiile sti
lului concertant al

înaintașilor săi, a accentuat 
tocmai aceste trăsături, înru
direa profundă cu opera lui 
Mozart. Dar cel mai îmbucu
rător fenomen este confirma
rea talentului pianistic pe 
care îl recunoaștem în Dan 
Grigore ; se simte că o muzi

calitate generoasă și în plină 
efervescență creatoare alimen
tează fiecare frază muzicală, 
fiecare pasaj de virtuozitate. 
Spontaneitatea, fantezia, sen
sibilitatea poetică, caracteris
tice lui Dan Grigore, sint a- 
tributele care vor asigura, în 
viitor, afirmarea unui strălî* 
cit interpret.

în întregime, concertul a 
fost deosebit de plăcut ; tine
rii artiști au avut cuvîntul. 
Ei l-au rostit cu autoritate și 
talent.

cu

Cunoscut încă din anii tre- 
cuți publicului nostru, basul 
Alexei Krivcenia, artist al po
porului al U.R.S.S., solist al 
Teatrului Mare Academic de 
Stat din Moscova, și-a dat 
concursul în recentul turneu 
la mai multe spectacole pe 
scenele teatrelor noastre liri
ce. In Capitală, iubitorii ope
rei au avut prilejul să-l vadă 
în rolurile Don Basilio din 
„Bărbierul din Sevilla“, și mo
rarul din „Rusalka".

Dispunînd de o voce amplă, 
cu un timbru plăcut, basul 
A. Krivcenia se desfășoară cu 
aceeași neîntrecută măiestrie 
în roluri diferite. îndeosebi 
partidele dramatice, ca bună
oară morarul din „Rusalka“ 
lui Dargomîjski, solicită din 
plin talentul său.

Morarul in realizarea sce
nică a lui Krivcenia apare ca 
un personaj viu, care trăiește 
cu intensitate sentimentele 
ce-l animă, care redă cu mul
tă autenticitate și muzicalitate 
sensul expresiv al fiecărei 
fraze muzicale, al fiecărui 
cuvînt. lată de ce, văzîndu-l 
pe Krivcenia în acest rol 
ne-am amintit cuvintele lui 
Stanislavski, potrivit cărora, 
cuvîntul in operă trebuie să 
devină acțiune.

In interpretarea oaspetelui 
sovietic am remarcat atenția 
deosebită acordată textului, 
justificată îndeosebi într-o o- 
peră de Dargomîjski — „ma
rele dascăl al adevărului în 
muzică" — cum îl numea Mu- 
sorgski. A. Krivcenia a căutat 
să creeze in operă un recitativ 
melodic apropiat de intona* 
țiile graiului vorbit. A,ceasta 
tendință, exprimată laconic de 
compozitor în cuvintele „Vreau 
ca muzica să exprime direct 
cuvîntul, vreau adevăr“, a 
imprimat operei „Rusalka" 
profunzime și veridicitate.

Arta' basului sovietic, carac
terizată prin naturalețe și

expresivitate, impresionat 
pevftru că el a știut să trans
mită sensul emoțional al cuvân
tului, pentru că a cîntat foarte 
nuanțat, pentru că jocul său 
simplu și firesc este subordo
nat și în același timp contopit 
cu conținutul de idei și, in 
fine, pentru că a creat un 
erou cu viață autentică în îii- 
tregul spectacol. In mod deo
sebit remarcăm forța psiholo
gică a interpretării sale din 
momentele în care drama mo
rarului a fost zugrăvită ca o 
dramă socială, decurgînd din 
inegalitatea socială a eroilor 
care evoluează. în scena din
tre morar și cneaz, după pă
rerea noastră, punctul culmi
nant al interpretării sale, stă
rile sufletești ale tatălui nefe
ricit alternau cu repeziciune 
de la mînie și ură înverșunată, 
la durere sfîșiet.oare. 'Puterea 
de transmitere a acestor stări, 
comunicativitatea interpretării 
sale, finind încordată atenția 
spectatorilor și fă.cîndu-i să 
trăiască alături de el, repre
zintă o alta, calitate a artis
tului.

La reușita 
au contribuit, 
soliștii primei 
ne lirice, dintre care 
ționăm pe Zenaula Palii, ar
tistă a poporului (Kulaghina), 
Maria Voloșescu. artistă eme
rită (Rusalka), Petre Ștefă- 
nescu Goangă. artist al po
porului (Nașul) și Mihail Știr
bei, artist emerit (Cneazul).

Conducerea muzicală, apar- 
ținînd artistului emerit Ana- 
toi Chisadji, de la Opera de 
stat din Cluj, 
prin autoritate 
muzicalitate.

„Rusalka" cu
sului A. Krivcenia a fost un 
spectacol emoționant, care va 
rămâne întipărit în amintirea 
iubitorilor de operă din țara 
noastră.

încruntat și parcă nemulțumii că 
se face atîta caz de un lucru fi
resc — faptul că învață și mun
cește bine.

— Eram abia de-un cot... A- 
deseori ne întrebam unii pe alții, 
prin clasa a doua, ori a treia 
elementară :

— Măi, tu ce te faci cînd ai 
să fii mare ?

— Aviator.
— Da' tu ?
— Artist de cinematograf...
— Da tu, Onucule ? (Onucu 

eram eu).
— Inginer chimist !
...Și iată că nu mai am mult ! 

La anul termin seralul și dau 
examen de admitere la Iași.

rintre mașini și nenumăra
tele conducte, se apropie

un tînăr.
— E Suciu Anton, cel 

muncitor din pavilionul
Cu Suciu ăsta e-o 

treagă ! Cîtă bătaie de cap am 
avut toți cu el. Da' merita !

...E dintr-o comună de pe lîngă 
Tîrgu-Mureș. La noi a venit de 
vreo doi ani. La început, nu reu
șeam să-mi dau seama ce se în- 
tîmplă cu el : rămînea mereu fără 
un ban 1 Umbla îmbrăcat prost, 
mînca prost, venea uneori mah
mur.

Cum era priceput, în scurt timp ' 
a reușit să-și ridice caliiicaica 
cu două clase. Cîștiga tot mai 
bine, dar umbla tot cu împrumu
turi, se hrănea la fel, ce mai ? 
Nici o schimbare. Ne-am dus 
după el acasă, prin oraș : „prie
teniile“ rău înțelese îl țineau în 
starea asta. (Las' că nici foștii 
lui prieteni, băieți de pe la alte 
secții, nu mai sînt azi aceiași!)

într-o zi l-am întrebat :
— De cs nu te tunzi ?
— N-am bani.
— N-ai ? Ține doi lei, să te 

tunzi. Dacă tu, din salariul tău 
de peste 1.000 de loi, nu reu
șești nici să te tunzi, ține, i-ai pe 
ăștia și du-ta de te tunde ! Toți 
întrerupseră lucrul și se uitau la 
el, în tăcere. Nimeni n-a scos 
nici un cuvînt... N-aș ii vrut să 
fiu în locul lui !

De cele mai multe ori însă era 
luat „în focuri" de ceilalți, chiar 
la locul de muncă. E ceea ce se 
numește în pedagogie, dacă nu 
mă înșel, „reacția spontană a 
colectivului“.

Pe cel de azi, iată-l!,Și-a fă
cut haine, e băiat serios, chib
zuit. A fost primit în U.T.M. Mai 
mult : de cîtva timp i-am dat în 
grijă, să-l califice, ps un alt tî
năr... Și „elevul" lui are ce 
învețe acum de la el 1“

mai bun 
nostru ! 

istorie în-

Țesături care intra 
ia apă

crié 
Ti- 
co- 
se 
de

La Onești răsună glasuri 
tinerilor veniți din toată țara, 
neri: aceștia s-au sudat în 
lective puternice, sănătoase, 
educă sub îndrumarea plină
grijă a partidului. Cu brațele lor, 
ei transformă din temelii Valea 
Trotușului.

ILIE CONSTANTIN

să

în dorința de a descoperi noi talen
te și de a spori varietatea obiectelor 
produse de cooperative pentru deco
rarea inferioarelor de locuințe, Uniu
nea Centrală a Cooperativelor AAește- 
șugărești organizează din timp în timp 
interesante concursuri.

în sala de expoziție a UCECO/A 
am admirat recent piesele se
lecționate de juriu la cel de-al IV-lea 
concurs de artizanat. Printre ele — 
multe au fost premiate — creații apar- 
jinînd cîforva zeci 
colective de 
bogăție de 
expresie a 
triei artistice 
mulate de meșteri; 
noștri artizani, cu- 
noscuți și în alte 
țări.

Majoritatea expo
natelor sînt inspi
rate din folclorul 
nostru. Pe lîngă ar
ticole 
minte, 
multe 
flnate 
nei, locuințe. Stili
zarea meșteșugită, 
alegerea și îmbi
narea cu gust a 
culorilor dau o 
nouă strălucire unor 
străvechi 
decorative 
de popor, 
re de lînă 
te unui interior modern — lucrate în 
tehnica țesutului și înnodatului — mi- 
lieuri, fețe de masă, garnituri de paf, 
seturi brodate și lucrate în alesăfură 
romînească, imitînd catrința, iată 
alîfea obiecte decorative menite 
înfrumusețeze mobila, încăperea.

Standuri întregi prezintă vaze 
linie zveltă, originală, bibelouri pline 
de fantezie — printre care se remarcă: 
„Deltă“ (un grup de cormorani), Pa
săre din lemn, Ciuta (de sticlă) — 
platouri etc.

Interesantă este ideea folosirii unor 
materiale ieftine ca paiul, răchita, 
papura, rafia — în combinație cu fire 
plastice, la confecționarea unor obiec
te de uz casnic (coș de rufe, coșulețe 
pentru ziare etc). Unul dintro meșterii 
cooperatori expune un lorvlciu do

de cooperatori și 
creație. Este aici o mare 
culori, 
măies-

acu-

de îmbrăcă- 
găsești aici 
obiecte des- 
decorării u-

motive 
create 

Covoa- 
adecva-

fumat din corn de vită, frumos șlefuit 
care poale împodobi cu succes o mă
suță de hol sau un birou.

La concurs au fost 
2.600 de produse de 
fate de aproape 50 
din toată țara. Au mai 
te interesante și școli

prezenfafe circa 
artizanat, execu- 
de cooperative 

prezentat obiec- 
de arfă, membri 

ai Fondului plastic etc. Este regretabil 
că expoziția nu a fost deschisă și pen
tru public. In curînd, toate aceste arti
cole vor fi în magazine, așa că n-ar 
fi fost rău ca tocmai cei care le așteaptă 
pentru împodobirea căminelor lor — 

cumpărătorii — să 
le fi cunoscut 
din vreme și 
fi spus părerea des

ele. Și nu nu- 
cumpărăforii

Saltul plin de grație ai ciutei, sur
prins în sticlă.

mai 
să-și

legătură cu desfa
cerea acestor pro
duse. Este nevoie 
de o anumită spe
cializare a magazi
nelor, de asigurarea 
unei mai bune pre
zentări a mărfurilor, 
căci aceste magazi
ne au un rol de 
seamă în educarea 
gustului 
forilor. 
muncii 
la dispoziție mii și

din Capitală, ci și
cei din alle orașe
ale țării.

Ar mai fi cîfe
ceva de spus și în

cumpără- 
Oamenilor 
din (ara

tot
să

cu

noastră li so pun 
mii de apartamente noi, moderne, care 
trebuie împodobite cu gust. Magazi
nele de artizanat trebuie să aibă con
diții de a pune în valoare lucrările, 
pentru a îndrepta atenția cumpărăto
rului spre produsele realizate artistic.

Se cuvine ca în atenția marilor 
unități de artizanat din orașele țării 
să stea permanent preocuparea de a 
găsi noi și noi forme de popularizare 
a articolelor pe care le oferă publicu
lui. Cu atît mai mult cu cîf expoziția 
concursului a scos la iveală un mare 
număr de „mîini de aur“ ale meșteri- I 
lor artizani, care au creat cu fantezie 1 
și bun gust atîfea și afîfea obiecte 
menite să ne înfrumusețeze locuințele.

E. M.

In magazine se găsesc sortimente 
tot mai bogate de lenjerie gata con
fecționată. Ele sint frumos lucrate 
și satisfac în general exigența cum
părătorilor. Există totuși un nea
juns. După ce sint spălate, unele 
confecții, îndeosebi cele de bumbac, 
intră mult la apă. Cei care-și con
fecționează de comandă lenjerie sau 
alte piese de îmbrăcăminte din țe. 
saturi de bumbac obișnuiesc să țină 
materialul cîteva ore în apă, asigu- 
rîndu-se astfel că materialul nu-și 
mai schimbă dimensiunile.

Cred că ar fi necesar ca specia
liștii Ministerului Industriei Ușoare 
să studieze posibilitatea fabricării 
unor țesături de bumbac, destinate 
producției confecțiilor și vînzării la 
metraj, care să-și păstreze lungimea 
și lățimea inițială și după ce sint 
spălate.

FILARMONICA DE STAT „GEORGE 
ENESCU“ (Ateneul R.P.R.) : CONCERT 
SIMFONIC. Dirijor : Mircea Basarab, 
artist emerit — (orele 11). (Sala mică a 
Palatului R. P. Romîne) : „CICLUL MU
ZICA DE-A LUNGUL VEACURILOR 
(pentru elevi și studenți) —% (orele 18). 
(Palatul R. P. Romîne) : CONCERT DE 
MUZICA POPULARĂ ROMINEASCA dat 
de orchestra Barbu Lăutaru“. Dirijor : 
Ionel Budișteanu — (orele 19,30).

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R. P. ROMINE : COPELLIA - (orele 
11) ; TRUBADURUL - ' ’ -----

TEATRUL DE STAT 
CASA CU TREI- FETE 
LYSISTRATA - (orele

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : OAMENII ÎN
VING — (orele 10) ; PIAȚA ANCORE
LOR — (orele 15) ; ORFEU IN INFERN
— (orele 19,30). (Sala Studio) : BOLNA
VUL ÎNCHIPUIT — (orele 16) : FIICELE
— (orele 15) ; SICILIANA .- (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) : ANTONIU ȘI CLEOPATRA
— (orele 10) ; PYGMALION — (orele

(orele 19.30).
DE OPERETA 
— (orele 10,30) 
19,30).

„I. L.

15,30) ; ÎN NOAPTEA ASTA NU DOAR
ME NIMENI — (orele 19,30). (Sala Stu
dio) : SCANDALOASA LEGĂTURA DIN
TRE DOMNUL KETTLËE ȘI DOAMNA 
MOON - (orele 10.30) ; BĂIEȚII VESELI
— (orele 19 și orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ : TACHE, IANKE ȘI CADIR
— (orele 15) ; MENAJERIA DE STICLA
— (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : FIECARE 
SEARA DE TOAMNA - (orele 11) ; DE 
N-AR FI IUBIRILE ’ — “ ’
pentru copii) : DOI LA ARITMETICA — 
(orele 10) ; BA1ATUL ----- ---------
A DOUA - (orele 17).

TEATRUL DE COMEDIE ; SVEJK IN 
AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL - (ore
le 11) ; CELEBRUL 702 - (orele 15.30) ; 
NUNTA LA CASTEL - (orele 19,30).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Orfeu) : 
MAR1UCA ȘI MERELE DE AUR șl GĂ
INUȘA HARNICA - (orele 11) ; MINA 
CU CINCI DEGETE - (orele 20.30). (Sala 
Academiei) : CĂLUȚUL COCOȘAT ■ -L 
(orele 11) : CACTUS INTIIUL ȘI ULTI
MUL — (orele 17).

(orele 20). (Sala
DIN BANCA

AURELIA APOSTOL 
gospodină

Propuneri rezolvate

„Suporturi 
pentru uscat rufe“ 
ln „Scînteia" nr. 5.492 din 8 aprilie a.c. 
apărut sub titlul de mai sus, un articola

în care se arăta utilitatea producerii unor 
suporturi pentru uscat rufe.

Ministerul Industriei Ușoare comunică 
ziarului că propunerea a fost transmisă 
întreprinderii „Ludovic Minschi 
realiza în 
suporturi, 
producerea

, care va 
luna mai prototipul acestor 
După omologare va începe 
lor.

11.30;
11,30;
12,15;
11,45;
12.15;

POST-RESTANT : Patria (9.15: 
14; 19.30; 19; 21 15), București (9,15: 
13.45: 19,45: 19; 21,15), 1 Mai (10; 
15,30: 18: 20,30), Alex. Sahia (9,30; 
14: 19,30: 10,45: 21), 23 August (10; 
14,30; 16.45; 19 21,05) Libertății (9,45; 12;
14’5; 16 30; 18 45; 21). C'INE-l DE VINA? 
rulează la cinematografele Magheru 
(10,15; 12; 15; 17; 19; 21), I. C. Frimu (10; 
11,45; 13,30; 15.15; 17; 19; 21). ABSENTA 
ÎNDELUNGATA — cinemascop: rulează la 
cinematografele ; Gh. Doja (10; 12; 14.15; 
16,30; 18.45; 21), G. Coșbuc (10; 12; 15; 
17; 19; 21). APARTAMENTUL - cine
mascop : Republica (9; 11,30; 14; 17; 19,30; 
22). Elena_J3avel (9; 11,30; 14; 19,30; 18; 

Miorița 
PACE 

cinema- 
17; 19;

21,30). INTRE DOUA IUBIRI : 
(10; 12; 14; 16.30; 13,45;
NOULUI VENIT rulează

21). 
la 

tograful V. _Alecșandrl (11; 15;
cinemascop :21). MARELE RĂZBOI

Lumina (10; 12,30; 15; 17,30: 20,30). ÎNO
TĂTORII rulează la cinematograful Ma
xim Gorki (10,30; 12,30; 14,30; 19,30; 18,30: 
20.30). EXPRESUL DE SEARA : Central 
(10,30; 12,30; 14 30: 19,30; 18.30: 20,30). Flo- 
reasca (12; 16; 10, 20), 30 Decembrie (12; 
16; 18: 20). CINTECUL ÎNTRERUPT : Vic
toria (10; 12; .'5; 17; 19; 21). Volga (10,30; 15; 
17; 19: 21). FILME DOCUMENTARE rulea
ză la cinematograful Timpuri Noi în con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 21.

ARME Șl PORUMBEI : 13 Septembrie
(10; 12; 14). MUZICANTUL ORB : 13 Sep
tembrie (16.30; 18.30: 20.30). S-A 1NTTM- 
PLAT ÎN ZIUA SOLSTIȚIULUI : Tine
retului (11; 16, 18,15; 20,30). ULTIMA RE
PRIZA : Înfrățirea între popoare (15: 17; 
19: 21), Alex Popov (9.30; 11.20: 13.10: 15; 
17; 19; 21), Arta (11; 16; 18,15; 20.30). GAR
DIANUL : Cultural (10.30; 15: 16.50; 18,40; 
20.30), Popular (10.30, 15: 17; 19: 21). TOT 
AURUL DIN LUME : 16 Februarie (1G: 18;
20) . MILIONUL - 8 Martie (11; 15; 17: 19;
21) . Olga Bancic (15; 17; 19; 21). Donca
Simo (11; 15, 17; 19: 21). PROFESIUNEA 
DOAMNEI WARREN : Grivița (14; 16.15; 
18,30; 20,45), B. Delavr.mcea (11: 14: 16; 18; 
20). M Emlnescu (11.30; 15; 17; 19; 21). 
CASA SURPRIZEI.OR : V. Roaită (10; 
12: 14,30; 16.30. 18.30. 20 30) Aurel Vlaicu 
(15: 17; 19; 21). EXPERIENȚA PRIMEJ
DIOASA • Flacăra (12; 15; 17: 19: 211, 
Luceafărul (15; 17; 19; 21) ROSITA’:
Unirea (15; 17; 19; 21). NANA rulează 
la cinematograful T. vladimirescu (15; 
17; 19). DUPĂ DOI IEPURI : 8 Mai (15; 
17: 19; 21), Munca (12; 16: 18,15; 20,30). 
CAVALERII TEUTONI - ambele serii : 
Moșilor (10; 16: 19,30). PUȘTIUL rulea-
ză la cinematografele C-tin David (15.30; 
18: 20,30), G. Bapovia (11.30; 15; 17; 19;

MARȘ - ambele se- 
(15: 18.45). Drumul Se- 
ROSEMARIE : N. Băl- 
17; 19; 21).

18:
21). BĂTĂLIE ÎN 
rli : Iile Pintilie 
rit (10: 16; 19,30). 
cescu (10: 12 15;

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

cartiere
în legătură cu propu

nerea făcută de mai 
mulți cetățeni din noile 
cartiere, privind extin
derea sistemului de 
vînzare a produselor la 
domiciliu, înființarea 
de cantine-restaurant, 
bucătării de bloc, Mi
nisterul Comerțului In
terior a comunicat re
dacției următoarele :

în vederea extinderii 
sistemului de aprovizio
nare la domiciliu a 
populației cu cartofi —

în sezon — cu lapte 
etc., s-au luat măsuri 
corespunzătoare. Orga
nizațiile comerciale din 
Capitală, din centrele 
de regiune și principa
lele centre muncitorești 
au fost dotate de curînd 
cu un important număr 
de moto-scutere, asigu- 
rîndu-se astfel o largă 
rețea de transport ra
pid.

în planul de mă
suri tehnico-organizato- 
rice pentru anul în

curs, s-a mai prevăzut 
extinderea sistemului 
de desfacere pe bază de 
comenzi prealabile la 
marile magazine ali
mentare, cofetării, uni
tăți „Gospodina", bucă, 
tării de bloc etc.

Totodată, au fost lua
te măsuri ca la parterul 
noilor construcții din 
orașele țării, să fie pre
văzută înființarea cît 
mai multor bucătării 
de bloc, restaurante cu 
autoservire etc.

TELEVIZIUNE.
NE PENTRU
ȘCOLAR 10,39 __________
SATE. In jurul orei 16. transmisie din 
sala sporturilor Floreasca a întîlnirii din 
cadrul turneului final de baschet mas
culin dintre echipele Steagul Roșu — 
C.S.O.-Craiova. 18.00 - VARIETĂȚI.
Transmisiune din studioul de concerte 
al Radiotelevjziunii. 19.00 — Jurnalul te
leviziunii. 19,15 - Partea a II-a a emi
siunii de varielăți. 20.15 - Filmul artis
tic „BAI,ADA SOLDATULUI" - o pro
ducție a studiourilor sovietice, film dis
tins cu Premiul Festivalului internațio
nal cinematografic de la Cannes 1961. 
21,40 — Doine șl jocuri populare romî- 
nești. In încheiere . Ultimele știri și re
zultatele sportive.

Orele 9.00 — EMISIU- 
COPII Șl TINERETUL 
- EMISIUNEA PENTRU

CUM VA FI VREMEA?
Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 

șl 9 mai : Vreme relativ călduroasă, cu 
cer variabil. Izolat vor cădea averse de 
ploaie. Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura în general constantă. Minimele 
vor fi cuprinse între 3 șl 13 grade, Iar 
maximele între 17 șl 27 de grade.



Depunerea unor coroane 
de flori la Monumentul

Eroilor Patriei
Sîmbătă dimineața, trimisul 

extraordinar și ministru plenipoten
țiar al Statelor Unite ale Braziliei 
la București, Carlos Jacyntho de 
Barros, a depus o coroană de flori 
là Monumentul Eroilor Patriei, cu 
ocazia prezentării scrisorilor de a- 
creditare în R. P. Romînă.

La solemnitate au participat re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, ai Sfatului popular al 
Capitalei, ofițeri superiori.

Sîmbătă dimineața, trimisul 
extraordinar și ministru plenipoten
țiar al Danemarcei la București, 
Joachim Henrik Georg, . baron de 
Zytphen Adeler, a depus o coroană 
de flori la Monumentul Eroilor Pa
triei, cu ocazia prezentării scrisorilor 
de acreditare în R. P. Romînă.

La solemnitate au participat re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, ai Sfatului popular al 
Capitalei, ofițeri superiori.

(Agerpres)

Ajutoare familiale

Aspect de la depozitul întreprinderii de prefabricate din beton 
Turda.

o® o

Un nou purtător al tricoului galben 
în „Cursa Păcii

KARL-MARX-STADT (prin tele
fon). — Etapele de pînă vineri, care 
mai de care mai dure, nu pot fi com
parate cu etapa a TV-a, disputată 
ieri între Erfurt și Karl-Marx-Stadt. 
Cei 204 km, cît a măsurat în total 
traseul, au fost parcurși în două 
tranșe — dimineața proba contra 
cronometru individual (47 km între 
Erfurt și Jena) și după-amiază semi- 
etapa de 154 km cu plecarea în bloc.

Proba contra cronometru a reve
nit olandezului Nijdam (acesta a 
parcurs cei 47 km într-o oră, 12 
minute și două secunde). O luptă 
foarte strînsă s-a,, dat apoi în 
semietapa Jena — Karl-Marx-Stadt. 
Sprintul d<T la Gera (situat la 
43 km de Jena) a revenit engle
zului Blake, care n-a mai putut fi 
întrecut de Dumitrescu, sosit aci pe 
locul II. Sprintul următor (la Greiz, 
km 77), este cîștigat de alergătorul 
bulgar Koțev. Cicliștii sovietici, ger
mani, olandezi, belgieni sînt apoi 
mereu în frunte, căutînd prin sprin
turi scurte să se rupă de pluton. 
Dintre alergătorii noștri, în față sînt 
doar Rădulescu, Moiceanu și Zie
gler. Ceilalți au rămas mult în ur
mă.
din 
sesc 
ski

zecimi de secundă de un grupva
numeros în care se află și cei trei 
alergători romîni amintiți mai sus. 
Dumitrescu și Șelaru au sosit după 
circa 12 minute, iar Cosma după 20 
minute.

Etapa Erfurt — Karl-Marx-Stadt 
a, fost cîștigată de Nijdam (Olanda) 
care a preluat astfel și tricoul gal
ben. Cerepovici (U.R.S.S.) se află 
pe locul II, la 2 minute, 44 secunde.

, Clasamentul general individual : 
î. ‘ ------
2. Cerepovici (U.R.S.S.)
3. Ampler (R.D.G.) la 3’44”. Primul 
dintre , cicliștii romîni este Gabriel 
Moiceanu la 9’ 17” față de lider.

Pe echipe conduce Olanda, urma
tă de Belgia și U.R.S.S. Echipa R.P. 
Romîne ocupă locul 8.

I. DUMÏTRIU

Nijdam (Olanda) 18h 29’ 56” ; 
la 2’ 44” ;

(Urmare din pag. I-a)

Ședința Consiliului de Securitate

EXTERNE

Pe stadionul „Ernst Thälmann“ 
Karl-Marx-Stadt, primii so- 

alergătorii polonezi Zielin- 
și Kudra, urmați la cîte-

terenurile clubului Progresul dinPe
Capitală a continuat sîmbătă meciul de 
tenis dintre echipele R. P. Romîne 
Izraelului contînd pentru „Cupa 
în proba de dublu, cuplul Tiriac, Mărmu- 
reanu a dispus cu 6—4 ; 6—1 ; ‘ ’
Davidman, Dubitzki. în urma 
victorii echipa R. P, Romine conduce cu 
3—0 și este calificată pentru turul ur
mător, urmînd să întilnească echipa 
vingătoare din meciul Spania—R. 
Germană.

Astăzi în ultima zi a întîlnirii R. 
Romînă—Izrael, cu începere de la ora 
sînt programate meciurile Țiriac—Dubit
zki și Năstase—Davidman.*

în turneul international de șah de la 
Marianske Lazne (R. S. Cehoslovacă) 
s-au consumat pînă în prezent 6 runde. 
Pe primele locuri ale clasamentului se 
află Taimanov (U.R.S.S.) și Dțurasevici 
(Iugoslavia) cu cite 3l/e puncte și o 
partidă întreruptă, urmați de Ghițescu 
(R. P. Romînă), Sliwa (R. P. Polonă) 
31/» puncte, I-Iort. (R. S. Cehoslovacă), 
Kluger (R. P. Ungară), Tringov (R. P. 
Bulgaria) 3 puncte. (Agerpres)

Și 
Davis“.

6—4 de 
acestei

in- 
F.

P.
15,

Am
(Urmare din pag. I-a)

hectar. Agitatorii au stat de vorbă cu 
colectiviștii, inginerul nostru, tov. 
Virgil Grecu, a dat exemple con
crete din gospodăriile colective ve
cine. arătînd cum a crescut produc- 
'<r datorită folosirii îngrășăminte- 

i,v în zilele următoare sute de co
lectiviști au adunat gunoiul de pe 
malul Cricovului și din curțile lor 
și l-au transportat pe cimp.

în acest an ne-am propus să ob
ținem la hectar : 1700 kg de grîu, 
2600 kg de porumb boabe, 1600 kg 
de floarea-soarelui, 25.000 kg sfeclă 
de zahăr. Sintern, hotărîți ca prin, 
tr-o bună, organizare a muncii să 
facem toate lucrările de întreținere 
a culturilor la vreme și de bună 
calitate pentru a depăși producțiile 
planificate.

în gospodăria noastră există mari 
posibilități pentru creșterea anima
lelor : avem pășune, cultivăm plante 
furajere etc. Iată de ce în planul de 
producție am prevăzut să procu
răm animale spre a ajunge la sfîrși- 
tul anului la 98 de vaci și vițele, 550 
de oi, 29 de scroafe

Pînă acum noi am și cumpărat 
300 de oi precum și o parte din 
vaci, vițele și scroafe, urmînd 
ca în lunile viitoare să procu. 
răm și restul. O parte din adă
posturile pentru animale le-am și 
amenajat: un grajd pentru vite de 
muncă și o maternitate pentru 
scroafe. Vom construi în vara acea
sta alte 2 grajduri, fiecare pentru 
'100 de vite mari, o îngrășătorie de 
porci, saivane pentru oi.puierniță și 
foitele. Pentru ridicarea lor vom fo

Sfatul popular al regiunii ßucurejtl a 
acordat anul acesta numeroase aju
toare bănești familiilor cu copii nu
meroși. Multe mame care au născut 
pînă acum zece sau mai mulji copii au 
primit ajutoare unice de cîfe 1.000 de 
lei. Alte 469 femei au beneficiat de 
ajutoare lunare.

Suma totală acordată în cursul anu
lui acesta sub formă de ajutoare trece 
de 1.100.000 lei.

Informații
© Sîmbătă dimineața s-a reîntors 

în Capitală, venind de la Ulan Ba
tor, delegația Consiliului Central al 
Sindicatelor condusă de tov. Ludovic 
Csupor, secretar al C.C.S., care a 
reprezentat sindicatele din 
noastră la cel de-al VIII-lea 
greș al Sindicatelor din R. P. 
golă.

® Ieri a avut loc în comuna 
știrea, raionul Oltenița, o consfătuire or
ganizată de cooperativa „Radio-Progres" 
din București. Au participat un mare nu
măr de colectiviști și muncitori de la 
gospodăria de stat din Mînăstirea și din 
comunele învecinate, posesori de aparate 
de radio și televizoare. în cadrul con
sfătuirii s-au purtat discuții cu privire la 
îmbunătățirea activității de deservire a 
populației de către laboratoarele de în
treținere și reparații 
„Radio-Progres".

■O® O-

vire ? Nu de mult, un cefăfean a ur
cat la etajul II al magazinului, la raio
nul de confecții, cu gîndul de a-și cum
păra un pardesiu. Și a avut nefericita 
inspirafie să i se adreseze — dintre 
toți vînzăforii raionului — tocmai a- 
cestuia. Ignorînd regulile elementare 
ale politețe! O. Francise i-a întors pur 
și simplu spatele. întrebat de 
a răspuns batjocoritor, peste 
„Mă cheamă Ghiță Nicolae"... 
de vreme ce a cutezat să se 
grosolan cu clientul, i-a lipsit 
de a-i arăta cu cine a avut acesta 
noarea“ ? Alți vînzători din preajma-i, 
jenați de această comportare care 
umbrea prestigiul magazinului, au 
sărit să-i îndrepte greșeala, dornici de 
a-l servi pe client cum se cuvine. Ce 
folos însă I Impresia neplăcută pe care 
a produs-o colegul lor a 
pe firma acestui raion 
harnici.

„Aici servește tovarășa 
șui...“

nume, 
umăr : 

De ce, 
poarte 
curajul 

„o-

lăsat
cu

sau

o pată 
oameni

fovară- 
— citești cîfe o inscripție la ra

ioanele unor magazine (de ce nu se 
respectă oare peste tot aplicarea 
cestei măsuri ?). Și nu e pusă acolo ca 
o simplă informajie pentru vizitatorii 
magazinului, ci este însăși cartea de 
vizită a omului de la tejghea, care îl 
obligă să se respecte pe sine ca lu
crător înfr-un magazin de sfat, ca 
gazdă, întîmpinîndu-și și servindu-și 
oaspeții cu atenția cuvenită.

a-

țara
Con-
Mon-

Mînă-

ale cooperativei

Un puternic efect educativ au cons
fătuirile cu consumatorii. Aceste întîl- 
niri sînf, în primul rînd, prilejuri din
tre cele mai potrivite pentru a le cu
noaște cerinjele, dar și pentru o edu- 
cajie cetăjenească în ambele direcții, 
în scopul de a îmbunătăți mereu con- 
dijiile de deservire a populației, de a 
înrădăcina și în acest sector, din ce în 
ce mai trainic, relațiile noi, socialiste 
între oameni. Pentru popularizarea cîf 
mai largă, mult dincolo de cadrul 
unui magazin sau O.C.L., a experienței 
bune în acest domeniu de activitate, 
nu s-a făcut încă nici pe departe 
ceea ce se poate face. Comitetele sin
dicatelor, organizațiile U.T.M., în
drumate de organizațiile de partid, 
sînf chemate să acorde mai multă a- 
fenție muncii de educație în rîndurile 
lucrătorilor din magazine, popularizării 
fruntașilor și experienfei înaintate din 
comerjul socialist, Aceste eforturi în 
educajie se cer însoțite însă pas cu 
pas de acelea îndreptate spre for
marea unui lucrător în comerf califi
cat, demn, cu o comportare civilizată 
în magazin, activ în înregistrarea ce
rerii cumpărătorilor, în informarea în
treprinderilor producătoare despre pă
rerile și propunerile acestora.

...Un cumpărător iese pe ușa ma
gazinului încărcat de pachete. Cîf este 
de plăcut, tovarășe vînzăfor, să-l auzi 
spunînd primei cunoștințe înfîinife că 
a fost bine servit îrj magazinul unde 
lucrezi și, mai mult chiar, că l-ai servit 
dumneata I

_■■■ .. ---------- -------

început bine
losi o serie de materiale locale: lemn 
de salcîm, cărămidă făcută de co
lectiviști și alte materiale care vor 
contribui la reducerea prețului de 
cost al construcțiilor. Brigada de 
construcție a pornit la. treabă, lu- 
crînd la fasonarea lemnăriei și la 
pregătirea argilei pentru făcutul 
cărămizilor.

Experiența gospodăriilor colective 
mai vechi ne-a arătat că valorifica
rea unor cantități tot mai mari de 
produse agricole, pe bază de con
tract cu statul, asigură, mari veni
turi bănești. Noi ne-am. propus să 
vindem statului anul acesta 362 de 
tone de grîu și porumb, 160 de tone 
floarea-soarelui, 1875 de tone sfeclă 
de zahăr, cantități însemnate de tu
tun, sorg, măzăriche, fașole boabe, 
brînză de oi, lapte de vacă și lină. 
Vom realiza astfel venituri bănești' 
în sumă de circa 1.800.000 lei.

în Raportul tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej se subliniază că 
puterea, economică a gospodăriilor 
colective este indisolubil legată de 
creșterea avutului obștesc. Alocarea 
an de an a unor fonduri sporite din 
veniturile realizate de gospodărie și 
mărirea fondului obștesc raportat la 
suta de hectare suprafață reprezin
tă indicatorii principali care arată 
progresul realizat de gospodărie și 
forța sa economică. De acest ade
văr noi ne-am convins cu ocazia 
vizitelor făcute la gospodăriile co
lective fruntașe, care, alocînd -ta 
fondul de bază însemnate sume de 
bani și cantități de produse, au pu
tut să-și procure animale și alte 
mijloace de producție, au ridicat 
numeroase construcții gospodărești,

mărind astfel avutul obștesc. De a- 
ceea, noi vom repartiza din primul 
an o parte însemnată din veniturile 
realizate la fondul obștesc.

în întărirea și dezvoltarea gospo
dăriei noastre se face simțită tot 
mai mult activitatea desfășurată de 
organizația de bază pentru antre
narea colectiviștilor la muncă, edu
carea lor în spiritul grijii față de 
avutul obștesc. Pe baza unui 
plan de muncă, organizația de bază 
discută problemele organizării mun
cii și dezvoltării proprietății obștești, 
propune consiliului de conducere 
măsuri concrete și sprijină înfăptui
rea lor.

Biroul organizației de bază s-a o- 
rientat spre primirea a noi membri 
și candidați de partid din rindul ce
lor mai vrednici colectiviști. Pînă a- 
cum au și fost primiți 6 candidați de 
partid și un membru de partid, 
printre. care se numără colectiviștii 
Vasile Toader, Nicolae 1. Dima și 
Constantin Chiran.

Membrii de partid sînt repar
tizați în brigăzi și se străduiesc 
să fie exemplu în muncă pentru cei
lalți colectiviști. In adunările ținute 
pînă acum, membrii de partid au 
dezbătut planul de producție al gos
podăriei colective, au analizat ce 
trebuie făcut pentru buna desfășu
rare a campaniei agricole de pri
măvară și alte probleme.

Vom munci neobosit și de aici îna
inte pentru sporirea producției agri
cole, pentru întărirea economico-or- 
ganizatorică a gospodăriei colective 
— chezășie a creșterii bunăstării 
noastre.

în problema
NEW YORK 5

4 mai a avut loc o nouă ședință a 
Consiliului de Securitate care a 
examinat problema Kașmirului. Re
prezentantul Uniunii Sovietice, Mo
rozov, s-a pronunțat pentru norma
lizarea situației în Kașmir și pentru 
retragerea trupelor pakistaneze de 
acolo. El a subliniat că, cu cît se 
va realiza mai repede o reglemen
tare pașnică a âșa-numitei probleme 
a Kașmirului, pe baza respectării 
voinței poporului din Kașmir care a 
hotărî! să-și lege soarta de India, cu 
atît va fi mai bine, iar aceasta va 
corespunde principiilor și țelurilor 
Cartei O.N.U.

Consiliul de Securitate, a conti
nuat Morozov, poate să ia cunoștință 
cu satisfacție de declarația guvernu
lui indian că India nu va începe 
niciodată operațiuni militare în re
giunea Kașmirului. Aceleași garanții, 
a subliniat el, poate să dea și gu
vernul Pakistanului, dacă dorește 
într-adevăr pace.

Delegatul Pakistanului, care a luat 
apoi cuvîntul, a recurs la amenințări 
la adresa Indiei și a refuzat să dea 
în numele guvernului său asemenea 
garanții.

Reprezentantul Indiei, Krishna 
Menon, a arătat că Pakistanul co
mite continuu acte de agresiune îm
potriva Indiei, subliniind că Pakis
tanul pu numai că refuză să-și re

(Agerpres). — La ocupată a 
dar întă- 
de ocupa-

Kașmirului 
tragă trupele din partea 
teritoriului Kașmirului, 
rește mereu aceste forțe
(ie. în ce privește exprimarea voin
ței poporului din Kașmir, a subli
niat Menon, el și-a spus deja cuvîn- 
tul în timpul alegerilor libere și în 
Adunarea legislativă a statului 
Kașmir.

Reprezentanții Angliei și S.U.A., 
care au urmat la cuvînt, s-au eschi
vat să formuleze păreri precise și 
sincere asupra problemei discutate, 
limitîndu-se la apeluri adresate In
diei și Pakistanului să „ducă 
tive“.

La ședință a fost adoptată hotă- 
rîrea de a amîna continuarea 
tării acestei probleme pe un timp 
nedeterminat.

trata-

discu-

In ânlrecerea economică pașnică
SOCIALISMUL ÎNVINGE

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
Săptămînalul „Ekonomiceskaia 
Gazeta", organ al C.C. al P.C.U.S, 
scrie în 
sistemul 
ajuns și depășește deja țările 
capitaliste în ceea ce privește 
producția industrială pe cap de 
locuitor. Țărilor lagărului socia
list le revine în prezent circa 36 la 
sută din producția industrială 
mondială, iar populația lor re
prezenta în anul trecut 35,5 la 
sută din populația lumii.

Potrivit calculelor economiști
lor, într-un viitor foarte apropiat 
sistemul mondial socialist va de-

ultimul său 
mondial

număr că 
socialist a

păși pe cel capitalist și în ceea 
ce privește volumul global al 
producției industriale și agricole, 
în anul 1961, volumul producției 
industriale a țărilor socialiste a 
depășit de peste 7 ori nivelul din 
1937, în timp ce volumul produc
ției industriale a țărilor capita
liste a crescut în aceeași peri
oadă numai de circa 2,5 ori. A- 
ceasta demonstrează încă o dată 
cît de realistă este prevederea 
că în anul 1980 sistemului mon
dial socialist îi vor reveni circa 
două treimi din producția indus
trială mondială.

Miscare grevistă în
LONDRA 5 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 4 mai, mii de mun
citori englezi au declarat greve de 
scurtă durată de solidaritate cu su
rorile medicale care cer majorarea 
salariilor. Cea mai mare acțiune a 
avut loc la uzina Ford din Dagen
ham (comitatul Essex), unde apro
ximativ 20.000 de muncitori au în
cetat lucrul.
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în piața Trafalgar din I.ondra, 5.000 de surori medicale manifestează 
pentru majorarea salariilor.
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Dedamția Consiliului național 
al P. C. din India

DELHI 5 (Agerpres). — TASS : La 
Delhi a fost dată publicității declara
ția Consiliului național al Partidului 
Comunist din India, adoptată la re
centa sa plenară. Declarația cheamă 
la dezarmare generală și totală.

Consiliul național al Partidului 
Comunist din India condamnă cu 
hotărîre acțiunile puterilor imperia
liste care urmăresc să împiedice 
orice progres pe calea spre dezar
mare generală și totală, se arată în 
declarație.

în decurs de mai mulți ani, Sta
tele Unite ale Americii au zădărnicit 
realizarea unui acord cu privire la 
dezarmarea generală și totală, res- 
pingînd propunerile Uniunii Sovie
tice. în prezent, se subliniază în 
declarație, cînd există posibilități 
reale de a se obține un acord, S.U.A., 
ignorînd voința popoarelor, au îh- 
ceput o nouă serie de experiențe

nucleare în Oceanul Pacific. Aceste 
acțiuni reprezintă o piedică serioasă 
în calea spre succesul conferinței de 
la Geneva.

Relevînd în continuare legătura 
indisolubilă dintre lupta popoarelor 
pentru independență și lupta pentru 
dezarmare generală și totală, Consi
liul național arată că statele impe
rialiste folosesc bazele și pactele lor 
militare pentru a-și impune domi
nația în diferite regiuni ale globu
lui.

Consiliul național al P.C. din In
dia, se arată în încheiere în decla
rație, sprijină campania pentru 
dezarmare generală și totală orga
nizată 
și de 
nunță

de Consiliul Mondial al Păcii 
alte organizații care se pro- 
pentru pace.

»o®

Greve de scurtă durată au avut 
loc la Uzina de motociclete din nor
dul Londrei, la Fabrica „Ficher and 
Ladlow" din Coseley (Staffordshire), 
la Fabrica de băuturi spirtoase din 
Dagenham (Essex).

Peste 600 de muncitori construc
tori de la Centrala electrică North
fleet din comitatul Kent au încetat 
lucrul cu o oră și jumătate mai de
vreme. Ei au adresat o telegramă 
primului ministru în care protestea
ză împotriva respingerii revendică
rii surorilor medicale de a li se ma
jora salariile.

Vizita lui G. S. Titov 
la Baltimore

BALTIMORE 5 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 4 mai, pilotul 
cosmonaut G. S. Titov a vizitat 
Uzina „Sparrows Point“ aparțini d 
firmei „Bethlehem Steel" din Bal
timore, una din cele mai mari uzine 
metalurgice din S.U.A., la care lu
crează 30.000 de muncitori. G. S. 
Titov s-a întîlnit cu inginerii, teh
nicienii și muncitorii din uzină. La 
oțelăria Martin, el s-a întreținut cu 
cîteva grupuri de muncitori. Mun
citorii l-au salutat cu căldură și 
prietenește pe cosmonautul sovietic.

o« o

aime ale buflei O.A.S în Algeria
LÎNGÀ CONSTAMTÎNE AU FOST DESCOPER5TE CADAVRELE A 500 

DE ALGERÎEKÎ

ALGER 5 (Agerpres). — „Nu nu
mai fiecare zi, ci și fiecare ceas 
care trece aduce noi informații des
pre fărădelegile bandelor fasciste 
ale O.A.S. în Algeria", se spune în 
comunicatul agen
ției Algérie Presse 
Service, transmis 
în cursul serii de 
4 mai la Tunis, 
înfuriate de fap
tul că acordurile 
de la Evian au 
deschis calea re
glementării pașni
ce a problemei al
geriene, elemente
le ultracolonialis- 
te au dezlănțuit 
în ultimele zile o 
adevărată teroare 
în masă.

în cursul zilei 
de 4 mai, ca ur
mare a atacurilor 
O.A.S. au fost o- 
morîte 37 de per
soane, iar alte 59 
au fost grav ră
nite, 
gerie 
vice 
la 4 
abator din apro
pierea 
Constantine, 
fost 
peste 
davre 
rieni. 
genției, 
acestui masacru, 
femei, au fost legate unele de al
tele cu sîrmă și apoi împușcate.

Corespondentul ziarului american 
„Washington Post" scoate în evidență 
calmul de care dă dovadă populația 
algeriană, Ziarul subliniază că autori
tăților franceze le revine răspunderea

Agenția Al- 
Presse Ser- 
relatează că 
mai, într-un

orașului 
au 

descoperite 
500 de ca

de alge- 
Potrivit a- 

victimele

Un an de Ja semnarea 
acordului de Încetare 

a focului în Laos
XIENG KUANG 5 (Agerpres). — 

în legătură cu împlinirea unui an 
de la semnarea acordului de înce
tare a focului în Laos, președintele 
partidului Neo Lao Haksat, prințul 
Sufanuvong, a dat citire la postul 
de radio Vocea Patet Lao unei de
clarații în care demască nerespec- 
tarea prevederilor acordului de 
către gruparea de la Savannaket. 
Boun Oum și Fumi Nosavan nu 
numai că nu și-au respectat cuvîn- 
tul în problema formării unui gu
vern de coaliție sub președinția lui 
Suvanna Fumma, dar și-au inten
sificat în același timp pregătirile 
militare sub conducerea „consilie
rilor“ americani și au încercat, fără 
succes, să recaptureze regiunile eli
berate. Forțele patriotice laoțiene, 
se arată în încheierea declarației, 
nu-și vor slăbi eforturile pentru un 
Laos neutru și pașnic, condus de 
un guvern de coaliție în frunte cu 
Suvanna Fumma.

★
Potrivit postului de radio Vocea 

Patet Lao, forțele patriotice laoție- 
ne au rezistat cu succes în cursul 
lunii aprilie așa-ziselor operațiuni 
de „curățire" întreprinse de trupele 
grupării de la Savannaket. în urma 
ciocnirilor care au avut loc, au fost 
scoși din luptă circa 500 de soldați 
inamici, iar alți 70. au fost captu
rați. 59 de rebeli s-au predat. A fost 
capturată, de asemenea, o mare 
cantitate de material de război.

Același post anunță că o parte 
din garnizoana din orașul Muong 
Sing, situat în nordul Laosului, s-a 
răsculat împotriva clicii rebele. 
Membrii garnizoanei au cerut spri
jinul unităților de luptă patriotice 
și populației locale împreună cu 
care dețin controlul ferm asupra o- 
rașului șl regiunii înconjurătoare.

Revista americană „SA
NITY“, aducînd amănun
te toarte semnificative 
despre felul în care 
monopolurile americane 
storc profituri imense de 
pe urma cursei înarmă
rilor, scrie următoarele :

„Potrivit regulilor exis
tente, stabilite de Con
gres, Ministerul apărării 
este obligat să instituie 
un concurs deschis între 
firmele contractante pen
tru obținerea comenzilor. 
Fac excepție numai ca
zurile cînd concursul nu 
este cu putință din cauza 
secretului. „Excepțiile“ 
se folosesc însă la ma
ximum. Ca urmare, nu
mai 13,4 la sută din suma 
globală a comenzilor mi
litare este trecută la ca
tegoria „de concurs", iar 
86,6 la sută constituie 
comenzi distribuite direct 
unor anumite firme. Pe 
primul loc, în privința a- 
buzurilor în domeniul dis
tribuirii comenzilor s-au 
situat forțele aeriene mi
litare. Ele au distribuit 
fără nici un concurs 99,6 
la sută din comenzile 
lor, totalizînd suma de 
18,8 miliarde dolari.

Principalul rezultat al 
unei asemenea practici 
este că partea leului din 
businessul legat de 
război a încăput pe mîi- 
nile unui grup foarte 
restrîns de monopoluri 
gigante.

Senatorul Douglas șl in
spectorul general Camp
bell au arătat că, de re
gulă, atunci cînd comen-

auCei cinci soldați francezi, care 
fost puși în libertate de F.L.N., s-au 
reîntors Ia căminele lor. în ciuda 
tăcerii care a durat luni de zile, pă
rinții nu-și pierduseră speranța de 
a-și revedea Jiii într-o bună zs. în 
clișeu : Raymond Protsch, din 

la
clișeu : Raymond Protsch, 
Boulange (Moselle) cu mama lui, 
sosirea acasă.

printre care și

zile nu sînt distribuite 
pe bază de concurs, pre
țurile sînt mult umflate. 
Campbell a subliniat că, 
după' cum a arătat stu
dierea a 45 de asemenea 
contracte, „costul efec
tuării comenzilor a fost 
de obicei cu 40 la sută 
mai ridicat decît al co
menzilor distribuite pe 
bază de concurs".

Ancheta făcută de Dou
glas a arătat că, în u- 
dllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW

pentru a face ca situația din Algeria 
să reintre în normal. „Se pare ca în 
unele cercuri de la Paris se consideră 
că problema algeriană este practic 
rezolvată — scrie ziarul, mai ales 

după arestarea fos
tului general Salan, 
conducătorul O.A.S. 
Este însă bine să 
se sublinieze că a- 
ceastă rezolvare nu 
poate fi reală pînă 
cînd O.A.S.-ul 
va fi cu 
lichidat.

Este 
continuă 
citim că 
cute la Oran alge
rieni au fost împuș- 
caft în plină stradă, 
în timp ce polițiști 
și soldați francezi 
asistau fără să schi
țeze vreun gest“.

Exprimînd indig
narea față de dez
mățul terorii O.A.S.- 
iștilor în Algeria, 
ziarul „Ghana Times“ 
scrie între altele în
tr-un articol de 
fond :

A trecut mai mult 
de o lună de la 
semnarea acordu
lui cu privire la în
cetarea focului în 
Algeria, dar cri
mele O.A.S. conti
nuă. Sute de alge- 

apărare, mor asasinați.

nu
desăvîrșire

rieni, lipsiți de
Nu putem crede că această bandă fas
cistă de asasini să fie mai puternică 
decît for|ele armate franceze din Al
geria. Această situație nu mai poate 
continua. Acțiunile Q.A.S. trebuie să 
primească o ripostă hofărîfă. Această 
organizație fascistă sîngoroasă nu me
rită indulgența. Ea trebuie lichidată.

lui la suma de 10.550 do
lari“

Mai trebuie oare să ne 
mirăm că reprezentanții 
businessului militar în- 
tîmpină cu nervozitate 
orice știri despre posibi
litatea păcii ?

în cuvîntările publice 
ale businessmenilor se 
întîlnesc destul de des 
cuvintele „teama față de 
dezarmare". Pentru ploaia 
de aur a profiturilor

Răsfoind presa străină

nele cazuri, costul unor 
as’iel de contracte a- 
junge să fie de 80 de ori 
mai ridicat decît al con
tractelor încheiate prin 
licitații publice. Așa, de 
pildă, un întrerupător, 
plătit de forțele 
aeriene, cu 250 
bucata, se vinde 
gazine cu 40 de 
bucata și putea 
părat cu ridicata 
țul de 25 dolari, 
dința senatului 
iulie 1960, Douglas a 
rătat o cutie cu 500 
dulii pentru becuri, 
se puteau cumpăra 
magazinul cel mai apro
piat cu 25 cenți bucata. 
„Marina militară — a 
spus el — a cumpărat 
aceste dulii cu 21 dolari 
și 10 cenți bucata. Așa
dar, această cutie, care 
costă cel mult 125 dolari, 
a revenit contribuabilu-

pacea și dezarmarea re
prezintă într-adevăr o 
groaznică primejdie. Este 
greu de închipuit că a- 
cești oameni de 
ar putea stoarce 
condiții profituri

afaceri 
în alte 
atît de

din

militare enorme".
dolar! ☆

în mar Iată acum ce profituri
dolari realizează „Douglas Air-

ii cum- crait", potrivrt datelor
la pre- furnizate de revista ame-
în șe- ricana „NEWSWEEK" :

13 „Senatorul John Mc-
a- Clellan a deschis focul
de asupra sistemului de dis
ce tribuire a comenzilor mi-
la litare.

Subcomitetul permanent 
de anchetă, condus de 
McClellan, a prezentat 
cazul încărcătorului pen
tru lansarea rachetei 
Nike, (acesta efectuează 
controlul și plasează ar
ma în poziția sa de tir), 
încărcătorii, declară an
chetatorii, sînt fabricați

de „Consolidated Wes
tern“, care a obținut un 
subcontract din partea 
companiei „Douglas Air
craft". Prima livrează uti
lajul către .Douglas” la 
prețul de 155,5 milioane 
de dolari (inclusiv un pro
fit de 9,3 milioane de do
lari). La rîndul ei, „Dou
glas” mai adaugă pro
priul său profit de 10,4 
milioane de dolari, îna
inte de a transmite încăr
cătorii lui „Western Elec
tric", contractantul pri
mar al. rachetei Nike, A- 
dăugînd și profitul ei de 
9,8 milioane de dolari, 
precum și alte cheltuieli, 
„Western Electric" a pre
zentat guvernului o fac
tură totalizînd 182,2 mi
lioane de dolari.

Subcomitetul a subli
niat că factura finală in
cludea un profit global 
de 29,5 milioane de do
lari, deși două dintre 
companiile amestecate nu 
au participat direct la 
producție. în total, arată 
Subcomitetul senatului, 
„Douglas" a primit, din 
partea lui „Western Elec
tric”, contracte pentru ra
chetele Nike Ajax și Her
cules în valoare de 599 
milioane de dolari, dar a 
subcontractat lucrări în 
valoare de 498 milioane 
de dolari. Subcomitetul 
a adăugat că „Douglaș" 
și-a asigurat un profit de 
44 la sută din suma de 
103 milioane de dolari, 
cît a încasat pentru de
taliile fabricate de firma 
însăși...*
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Marii Adunări Naționale a

de-a 50-a aniversări

despre
R. P.

Agențiile de presă și ziarele din numeroase țări ale lumii au con
tinuat să publice în ultimele zile informații, articole și reportaje 
lucrările sesiunii extraordinare a 
Romine.

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI UL.TIMEŒ ȘTIRI

Pravda44 un neclintit stegar al marxism-leninismului
Ședinta festivă de la Moscova, consacrată celei 

a ziarului ,,Pravda“
MOSCOVA 5 (Agerpres). — T/4SS. La 5 mai în sala Congreselor 

din Kremlin a avut loc ședința festivă consacrată celei de-a 50-a ani
versări a ziarului „PRAVDA". La festivitatea jubiliară au participat 
conducătorii partidului comunist și ai guvernului sovietic, vechi lucră
tori din presa sovietică, reprezentanți ai ziarelor centrale, revistelor, 
agențiilor de presă, radioului și televiziunii, editurilor. Au participat, de 
asemenea, redactori ai ziarelor partidelor marxist-leniniste frățești din 
multe țări, ziariști de pe toate continentele.

Ședința a fost deschisă de N. S. Hrușciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

Cuviatarea lui N. S. Hrușciov
N. S. Hrușciov a subliniat că 

bazele „Pravdei" au fost puse de 
conducătorul iubit al oamenilor 
muncii, Vladimir Ilici Lenin, înte
meietorul partidului comunist și 
al statului sovietic. El a dat „Prav
dei“ o măreață forță vitală. Crea
rea ziarului a fost o operă cu ade
vărat istorică.

Amintind' că cea de-a 50-a ani
versare a „Pravdei“ coincide cu o 
altă dată memorabilă — ziua naș
terii lui Karl Marx, N. S. Hrușciov 
a spus : „Nemuritor este numele 
Iui Marx, nemuritoare sînt opera și 
învățătura sa atotbiruitoare. Mar- 
xism-lenlnismul a devenit o mare 
forță care transformă lumea, stin
dardul a milioane și milioane de 
oameni, ideologia unor țări și po
poare întregi".
■ N. S. Hrușciov a relevat că isto
ria „Pravdei“ este indisolubil le
gată de istoria eroică a partidului 
comunist, de lupta revoluționară a 
oamenilor muncii din țară pentru 
nimicirea țarismului și capitalismu
lui, pentru victoria clasei munci
toare și instaurarea puterii oame
nilor muncii în U.R.S.S., pentru 
construirea socialismului și trium
ful comunismului — societatea cea 
mai luminoasă și cea mai dreaptă 
de pe pămînt.

Izvorul nesecat al forței presei 
noastre rezidă în legătura ei indiso
lubilă cu poporul, în unitatea sa 
inseparabilă.' cu poporul, a spus el. 
N. S. Hrușciov a subliniat că parti
dul dă o înaltă prețuire presei ca 
arma sa ideologică cea mai credin
cioasă, cu cea mai lungă bătaie, ca 
tribuna cu adevărat populară a 
constructorilor comunismului și 
consideră că activitatea presei este 
una din cele mai importante acti
vități de partid si obștești.

Presa noastră reprezintă un 
luptător neobosit, și un propagan
dist al politicii leniniste în lupta 
pentru triumful principiilor coexis-

tenței pașnice, consolidarea păcii în 
întreaga lume, contribuie activ_ la 
consolidarea comunității socialiste, 
a unității mișcării comuniste inter
naționale, a solidarității frățești a 
oamenilor sovietici cu oamenii 
muncii din țările capitaliste, cu 
luptătorii mișcării de eliberare na
țională, cu toate forțele progresu
lui, care se pronunță pentru pace, 
democrație, socialism.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
presa sovietică demască cu mînie 
esența prădalnică a imperialismu
lui, duce o luptă intransigentă îm
potriva ideologiei burgheze care 
propovăduiește ura față de om.

El a declarat că urmînd porun
cile leniniste, „Pravda”, întreaga 
presă sovietică ajută activ partidul 
în îndeplinirea liniei sale generale, 
își îndeplinește în mod demn roiul 
său important de agitator colectiv, 
de propagandist, de organizator al 
maselor populare.

Pentru lucrătorii presei sovietice 
nu există în momentul de față sar
cină mai importantă decît să mobi
lizeze și să organizeze pe oamenii 
sovietici în vederea îndeplinirii mă
rețului program al comunismului.*

Leonid Ilicev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., care a luat apoi cuvîntul, 
a. dat citire salutului adresat de Co
mitetul Central al P.C.U.S. ziarului 
„Pravda“ și tuturor lucrătorilor din 
presa sovietică.

înmînînd Ordinul Lenin delega
ției ziarului „Pravda“, Leonid Brej
nev, președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., a subli
niat că ziarul „Pravda“, al cărui în
temeietor, însuflețitor și conducător 
ideologic a fost marele Lenin, a 
străbătut o cale grea și glorioasă 
împreună cu 
iubit.

La ședința 
raport Pavel 
al ziarului „

orației de dreapta, împotriva revi
zionismului, dogmatismului și sec
tarismului.

Coexistența pașnică, dezarmarea 
generală, totală și controlată, lichi
darea rămășițelor celui de-al doi
lea război mondial — acestea sînt 
problemele dintre cele mai impor
tante cărora „Pravda" le acordă o 
mare atenție. El a apreciat cuvîn- 
țările rostite de Nikita Hrușciov 
ca un model de publicistică parti
nică leninistă.

Ziariștii sovietici, a spus în în
cheiere Pavel Satiukov, sînt 
în munca lor de creație. Ei expri
mă gîndurile și năzuințele poporu
lui lor. în U.R.S.S. ziariștilor li se 
acordă o înaltă prețuire și parti
dul comunist manifestă o grijă per
manentă pentru dezvoltarea presei 
sovietice.

*
Au vorbit apoi, salutînd ziarul, 

Cen Țziun, redactoi- șef adjunct al 
ziarului „Jenminjibao”, C. Joshi, 
membru al Comitetului Central 
Executiv al Consiliului Național al 
Partidului Comunist din India, re
dactor al ziarului „New Age”, 
Etienne Fajon, membru în Biroul 
Politic al Partidului Comunist Fran
cez, director politic al ziarului 
„L’Humanité”, Leon Kasman, mem
bru al C.C. al P.M.U.P., redactor șef 
al ziarului „Trybuna Ludu”, care a 
luat cuvîntul în numele organelor 
centrale de partid din țările so
cialiste din Europa. Au mai luat 
cuvîntul Raul Valdes, redactor șef 
adjunct al ziarului cuban „Noticias 
de Hoy”, Aukley Johnson, veteran 
al presei muncitorești americane, în 
numele redacției ziarului „Worker” 
și al conducătorilor Partidului Co
munist, din S.U.A., ziaristul algerian 
Henri Alleg și Alec Robertson, re
prezentantul ziarului „Tribune”, în 
numele ziarelor comuniste din 
Australia și al C.C. al P.C. din 
Australia.

Participanții la adunarea festivă 
au aprobat în unanimitate salutul, 
adresat. Comitetului Central al 
P.C.U.S. de ziarul „Pravda” și de 
toți lucrătorii din presa sovietică.

liberi

grevă generală © Franco a

Deși știrile răzbat cu greu de din
colo de zăbrelele Peninsulei Iberice, 
totuși amploarea mișcării greviste 
din Spania nu poate fi ascunsă, 
începută la 23 aprilie, greva mine
rilor din Asturia a cuprins în cîteva 
zile peste 60.000 de mineri. Ei cer 
majorarea salariilor și îmbunătă
țirea condițiilor de muncă în sub
teran. Patronii au încercat’ să înă
bușe greva printr-o mărire neînsem
nată a salariilor, dar greviștii au re
fuzat să reia lucrul dacă nu li se 
satisfac integral revendicările. Au
toritățile franchiste au trimis împo
triva muncitorilor importante forțe 
de poliție care au operat numeroase 
arestări. Minerii au rămas însă 
fermi pe poziții.

In ciuda represiunilor șl arestări
lor, în întreaga Spanie se desfășoară 
o largă mișcare de solidaritate cu 
minerii asturieni. Astfel, 5.000 de 
muncitori de la minele de cărbune 
Pnaroya, din provincia Cordoba, au 
declarat vineri grevă în sprijinul 
celor din Asturia. Acestora li s-au

Proletariatul spaniol in lupta
© în ciuda represiunilor, crește mișcarea de solidaritate cu greviștii din 
Asturia ® 22.000 de greviști la Bilbao » La Madrid, manifeste cheamă ia 

decretat stare excepțională

alăturat și 2.200 de muncitori de. la 
minele de plumb și galena din 
Linau, provincia Jaen. Tot vineri, 
3.000 de muncitori de la întreprin
derile companiei „General Electrica" 
din Bilbao le-au urmat exemplul, iar 
concomitent, la Bilbao, 4.800 de 
muncitori de la întreprinderile me
talurgice „Metalurgica Echevarria" 
au încetat și ei lucrul. In aceeași 
localitate 5.800 de muncitori și func
ționari de la Șantierele de construc
ții navale sînt în grevă de 48 de 
ore. Numărul total al greviștilor Ia 
Bilbao se ridică la 22.003. Sîmbătă, 
în sprijinul minerilor asturieni, slu

ti

NEW YORK 5 (Agerpres). — Zia
rul „NEV/ YORK TIMES“ din 1 
mai a publicat, al treilea articol con
sacrat sesiunii extraordinare a 
Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne, trimis de corespondentul 
său special la București.

Sub titlul „Mari transformări în 
agricultură“, în articol se arată : 
Sesiunea Marii Adunări Naționale 

lucrările la 
unanimitate 

de creare a 
pentru agri- 

, unor 
asigure
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In Katanga de nord 
au izbucnit lupte

LEOPOLDVILLE 5 (Agerpres). — 
Agenția de presă congoleză anunță 
că în ultimele zile în Katanga ele 
nord au izbucnit lupte între unită
țile armatei naționale congoleze și 
jandarmeria lui Chombe.

Incidentele provocate de merce
narii Iui Chombe în Katanga de 
nord nu sînt străine de manevrele 
secesioniștilor katanghezi menite a 
împiedica reluarea tratativelor A- 
doula-Chombe. Autoritățile kat.an- 
gheze au încercat vineri să liniș
tească spiritele, afirmînd că plecarea 
lui Chombe la Leopoldville pentru a 
continua tratativele a fost amînată 
doar cu „o zi-două“. Sîmbătă însă. Ia 
Elișabethville s-a anunțat că Chombe 
nu va putea pleca la Leopoldville în 
curînd, deoarece, chipurile, ar fi 
bolnav.

Manevrele lui Chombe sînt spriji
nite de autoritățile O.N.U. din Ka
tanga.

O O O

partidul său comunist

festivă a prezentat un 
Satiukov, redactor șef 

Pravda“.

denți din Madrid au organizat 
manifestație pe străzi.

Lupta crește în intensitate, 
noaptea de vineri spre sîmbătă, 
Madrid au fost difuzate manifesto 
care oamenii muncii spanioli sini 
chemați la grevă generală in semn 
de solidaritate cu minerii din 
Asturia.

Speriat de amploarea mișcării 
greviste, Franco a dat publicității 
un decret prin care instituie, înce
pînd din 5 mai, starea excepțională 
în provinciile Asturia, Biscaia și 
Guipuzcoa.

Cu toate măsurile luate, „greva 
minorilor din Asturia — transmite 
agenția „Union Française d'informa
tion“ — este una dintre cele mal pu
ternice acțiuni întreprinse de oamenii 
muncii spanioli, Ea dovedește că un 
sfert de veac de dictatură fascistă 
nu a putut fringe spiritul combativ 
al proletariatului spaniol".

A. B. J

în 
la 
în

a R.P.R. și-a încheiat 
30 aprilie, aprobînd în 
programul partidului 
unui Consiliu superior 
cultură și de introducere a 
schimbări radicale care să : 
o mai eficientă conducere a agri
culturii socializate a Romîniei“. 
Referindu-se la problemele discutate 
în timpul sesiunii, corespondentul 
american relevă că „alături de enu
merarea statisticilor și cifrelor pri
vind creșterea animalelor și produc
ției agricole", aceasta „a trecut în 
revistă toate aspectele vieții politice 
și economice din Romînia". In în
cheierea corespondenței se arată : 
„Fapt este că în momentul de față 
colectivizarea s-a terminat" iar „ță
ranii găsesc destule stimulente pen
tru a spori producția“.

★

ZÜRICH 5 (Agerpres). — 
elvețian „NEUE ZÜRCHER 
TUNG“ a publicat un articol al co
respondentului său special la Bucu
rești, intitulat : „Colectivizarea a- 
griculturii în Romînia".

După ce face o trecere in revistă 
a desfășurării sesiunii Marii A- 
dunări Naționale, corespondentul 
scrie că după încheierea colec
tivizării premisele sînt bune, „de-

=====---------------- ==

Ziarul 
ZEI-

oarece partidul romîn a dus la 
țară o politică foarte constantă. El 
nu a forțat colectivizarea“... în 
continuare, Neue Zürcher Zei
tung“ scrie : „în Romînia partidul 
a avut grijă ca crearea bazei mate
riale prin înzestrarea cu tractoare, 
mașini și îngrășăminte artificiale să 
țină pasul cu colectivizarea". Rela- 
tind diverse probleme ridicate în 
raportul prezentat, de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, ziarul a- 
rată că acesta „a fixat noi obiective 
pentru diversele sectoare ale pro
ducției agricole" în vederea sporirii 
producției. Ziarul informează, de a- 
semenea, asupra problemelor inter
naționale cuprinse în raport și în 
special asupra celor referitoare la 
situația din Balcani.

ATENA 5 (Agerpres). — 
„AVGHI“ a publicat mai multq/fna-î 
teriale despre sesiunea Marii Adu
nări Naționale.

Ziarul a redat pe larg partea 
referitoare la situația internațională 
cuprinsă în raportul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej șl îndeo
sebi problemele legate de Balcani, 
subliniind că „guvernul romîn pune 
din nou problema creării unei zone 
denudesrizate în Balcani". Ziarul 
relevă larga aprobare de care s-au 
bucurat în țările balcanice propu
nerile guvernului R. P. Romîne pen
tru transformarea Balcanilor și a 
Adriaticii într-o regiune a relațiilor 
de bună vecinătate, pace și colabo
rare, propuneri care'se află și as
tăzi în actualitatea vieții politice.

Raportul prezentat
Pentru noi, ziariștii sovietici, a 

declarat el, nu există ceva mai sfint 
decît să slujii-i poporul nostru, să 
luptăm pentru transpunerea în 
viață a indicațiilor partidului leni
nist, să luptăm pentru comunism.

Salutînd pe reprezentanții presei 
comuniste și muncitorești, prezenți 
în sală, Satiukov a declarat: Presa 
sovietică își va îndeplini și pe vii
tor datoria sa internationalists față 
de mișcarea comunistă și muncito
rească internațională, față de miș
carea de eliberare națională.

Pavel Satiukov a spus că marele 
Lenin a prezis viitorul strălucit al 
„Pravdei". „Pravda“ leninistă a fost 
stegarul partidului în zilele luptelor 
revoluționare din 1917. Acum, 
a spus el, putem afirma cu mîn- 
drie că „Pravda“ a îndeplinit cu 
sfințenie poruncile lui Lenin, a pur
tat și poartă sus steagul marxism- 
leninismului, marele adevăr al vie
ții, marele adevăr al comunismului.

„Pravda“ a dus o luptă intransi
gentă împotriva dușmanilor mar- 
xism-leninismului, a îndeplinit cu 
sfințenie porunca leninistă de a 
păstra și întări unitatea partidului.

Raportorul a subliniat deosebita 
importantă a Congresului al XX-lea 
ăl P.C.U.S. care a deschis o nouă 
etapă în istoria partidului și a țării. 
Condamnarea hotărîtă a cultului 
părsonalității lui Stalin, restabilirea 
normelor leniniste în viața partidu
lui și a statului au stîrnit o uriașă 
activitate creatoare

de Pa vel Satiukov

în rîndul mi-

lioanelor de oameni sovietici. în 
fața presei sovietice s-au deschis 
vaste posibilități ; ea a devenit o 
adevărată tribună a poporului, un 
luptător dîrz împotriva stagnării și 
rutinei.

Satiukov a subliniat că în zilele 
zdrobirii ideologice și organizato
rice a. grupului fracționist antiparti
nic, ziarul „Pravda" a primit mii 
de scrisori și rezoluții adoptate la 
adunările oamenilor muncii în spri
jinul Comitetului Central leninist al 
partidului. Ziarul „Pravda“ a fost 
întotdeauna un organ de presă 
combativ în demascarea tuturor 
scizioniștilor și fracționiștilor care 
au încercat să abată țara de pe ca
lea leninistă. El va fi întotdeauna 
un exemplu de luptător activ pen
tru ideile comunismului.

Una din cele mai urgente sarcini 
ale presei sovietice este în momen
tul de față prezentarea mlădițelor 
noului, mlădițelor comunismului.

Ziariștii sovietici pot și trebuie 
să depună multe eforturi în vederea 
generalizării 
maselor.

Satiukov a 
lui „Pravda" 
ții mișcării 
Ziarul publică cu regularitate ma
teriale scrise de conducători ai par
tidelor marxist-leniniste frățești, 
conducători ai guvernelor țărilor 
socialiste, ziariști și publiciști din 
țările socialiste.

Ziarul „Pravda" luptă cu hotărîre 
împotriva ideologiei social-demo-

experienței uriașe a

subliniat rolul ziaru- 
în consolidarea unită- 
comuniste mondiale.

Sesiunea M A» T<
ATENA 5 (Agerpres). — Conform 

relatărilor presei, in cursul ședințe
lor de vineri la sesiunea Consiliu
lui N.A.T.O. majoritatea membrilor 
N.A.T.O. s-au pronunțat, deși cu 
numeroase rezerve, pentru conti
nuarea convorbirilor sovieto-ameri- 
cane în problema Berlinului și în 
alte probleme. Se remarcă faptul 
că ministrul de externe al Franței 
a insistat ca „sondajul" (termenul a 
fost, folosit de ministrul francez) so- 
vieto-american să se reducă la simple 
contacte fără să aibă caracterul unor 
tratative serioase.

Consiliul N.A.T.O. a aprobat pla
nul american, prezentat de secreta
rul general al N.A.T.O., Stikker, cu 
privire la controlul și utilizarea ar
melor nucleare de către N.A.T.O. 
Conform acestui plan, Consiliul per
manent al N.A.T.O. se va ocupa la 
Paris de problema schimbului de 
informații atomice între țările 
N.A.T.O.. iar reprezentanții militari 
vor elabora așa-zisele „linii direc
toare", adică condițiile în care țări
le N.A.T.O. vor putea folosi armele 
atomice în caz de război.

Germania occidentală, Franța și 
Italia au aprobat planul american cu 
unele rezerve. în cercurile ziaristi
ce se afirmă că ministrul de război 
vest-german, Strauss, a aprobat a- 
cest plan în urma unei întrevederi 
furtunoase cu reprezentanții ameri
cani care l-au acuzat de faptul că 
prin declarația sa stîngace făcută la 
sosirea în Atena cu privire la trans
formarea N.A.T.O. în „cea de-a patra 
putere nucleară" a compromis planul 
american care urmărește același lu
cru, dar pe căi ocolite.

Ministrul de război al S.U.A., 
a declarat că Statele 

Unite sînt dispuse să pună la dis
poziția comandamentului N.A.T.O. 5 
submarine dotate cu proiectile ato
mice „Polaris“. El a mai declarat 
că S.U.A. vor spori în viitor numă
rul acestor submarine cu condiția 
ca „obiectivele nenucleare ale 
N.A.T.O. să fie atinse“. După cum 
se știe, S.U.A. insistă ca țările 
N.A.T.O. să-și sporească armamen
tul clasic, cumpărînd bineînțeles a- 
cest armament de la americani.

McNamara,

■O*

5 mai, ziua „Prav
dei" leniniste, a pre
sei sovietice, ne-a su
ris azi la Moscova, 
caldă și luminoasă ca 
și cuvîntul „Pravdei". 
care timp de jumăta
te de veac a ținut sus 
gloriosul, stindard al 
marxism-leninismului. 
Pe întinsul uriașei țări 
sovietice, cea de-a 
50-a aniversare a 
„Pravdei" a căpătat 
caracterul unei sărbă
tori populare. Poeții 
i-au închinat versuri, 
librăriile oferă ediții 
jubiliare cuprinzînd 
memorabilele articole 
și cuvîntări ale lui 
Lenin publicate în pa
ginile „Pravdei". în 
satele și orașele Ucrai
nei au apărut ediții 
speciale de ziare în
chinate „Pravdei", col
hozuri și sovhozuri 
cinstesc ziua de 5 mai 
întreeîndu-se în lupta

pentru îndeplinirea 
mărețelor obiective ale 
celui de-al XXII-lea 
Congres al P.C.U.S.

Azi, la redacția 
„Pravdei", împreună 
cu colaboratorii ei, am 
privit cu emoție pri-

Corespondență 
telefonică

mul număr al „Prav
dei", așa cum l-a con
ceput V. I. Lenin, 
acum jumătate veac 
și retipărit în mii de 
exemplare.

Azi, pe unul din bu
levardele Moscovei, o 
placarda roșie, înfăți- 
șînd o pagină a „Prav
ilei" lui Lenin, era pur
tată pe umeri de o 
mulțime de oameni. O 
ilustrare vie a indiso
lubilei legături a 
„Pravdei" cu masele

poporului sovietic, 
stimei și dragostei cu 
care ea a fost și este 
mereu înconjurată de 
oamenii muncii.

La ședința festivă 
din uriașa sală a Con
greselor din Kremlin, 
am asistat la clipe e- 
moționante. In prezi
diu, alături de condu
cătorii de partid și de 
stat, se aflau veterani 
ai presei bolșevice, 
care au lucrat alături 
de Vladimir Ilici.

Sub conducerea 
P.C.U.S., „Pravda" a 
străbătut în 50 de ani 
un drum glorios —de 
la acea rîndunică ves
titoare a primăverii 
revoluției proletare, la 
arma ideologică cu 
cea mai lungă bătaie 
în lupta pentru înfăp
tuirea marilor idea
luri ale comunismului.

A. MUNTEANU

f Vineri 4 mai s-a deschis la J 
[■ Montpellier săptămîna prieteniei 1 
( franco-romîne sub egida Comite- j 
( tului de prietenie internațională ) 
[• și schimburi culturale din Mont- 1 
f pettier și cu colaborarea Asocia- j 
Cției de prietenie Franța — Romi- J 
(nia. în seara aceleiași zile a avut-j 
f loc în sala cinematografului • 
l Royal o gală de filme romînești. 
f Au fost prezentate filmele „Car- 
( pății sudici", „Grigorescu" și „Va- 
lurile Dunării”. Postul de radio 

f local a difuzat o emisiune con- 
( sacrată săptămînii prieteniei fran- 
'( co-romine.

LONDRA. în seara zilei de 4 mai, 
în sălile Centrului Metropolitan de 
arte din orașul Folkestone a fost 
inaugurată o expoziție de artă popu
lară romînească organizată sub aus
piciile Biroului englez pentru expo
ziții de artă și ale Institutului ro- 
mîn pentru Relații Culturale cu 
Străinătatea.

PRAGA. în cadrul Festivalului 
„Primăvara la Praga“ are loc și cel 
de-al 15-lea concurs de interpretare 
muzicală. La concurs participă 51 de 
tineri din 11 țări, printre care șl 
R. P. Romînă. Din juriul concursu
lui face parte și profesorul George 
Adamachi de la Conservatorul „Ci- 
prian Porumbescu“ din București.

UN GRUP DE CUNOSCUȚI ARTIȘTI 
DIN NEW YORK a participat la un 
„schimb al păcii“ în piaja „Times“, în 
semn de protest, împotriva reluării ex
periențelor nucleare. începînd de la 26 
aprilie, ziua reluării experiențelor, un 
asemenea schimb se organizează în 
fiecare seară.

ADVERSAREI ÎNARMĂRII ATOMICE 
DIN DIFERITE LANDURI VEST-GER- 
MANE s-au adunai în fa|a ambasadei 
americane în R.F.G. pentru a protesta 
împotriva refuzului încăpățînat ai Wa
shingtonului de a fine se^ma de cere
rile popoarelor din înireaga lume. De
monstranții purtau panouri pe care 
scria : „înlături cu bomba atomică“, 
„Bombele atomice nu rezolvă proble
mele“.

CONSILIUL PARTIZANILOR PĂCI! 
DIN AUSTRIA a dat publicității o de
clarație care condamnă experiențele nu
cleare în atmosferă efectuate do S.U.A.

MAI MULTE ORGANIZAȚI! PIN ORA
ȘUL NORVEGIAN BERGEN au adresat 
guvernului S.U.A. o scrisoare de pro
test în care cer să înceteze imediat 
experiențele nucleare.

„MIȘCAREA PENTRU UNITATE Șl 
COORDONARE SINDICALĂ", una din 
cele mai mari uniuni sindicale din Ar
gentina, a dat publicității o declarație 
în care „condamnă efectuarea de către

a experiențelor cu armaStatele Unite 
nucleară“.

FEDERAȚIA 
LOR PENTRU 
dresat puterilor care posedă arma ato
mică apelul de a înceta imediat expe
riențele nucleare, de a depune foato 
eforturile pentru înfăptuirea dezarmării 
totale și pentru salvarea omenirii de 
teama permanentă față de un război a- 
torxic. Aceste experiențe, se subliniază 
în apelul federației, reprezintă o pri-

mejdie pentru viitorul omenirii și pen
tru

INDIANA A ASOCIAȚII- 
NAȚIUNILE UNITE a a-

pacea din întreaga lume.

S.U.A. AU EFECTUAT 
O NOUA EXPLOZIE 

NUCLEARĂ
La Washington s-a anunțat oficial 

că la 4 mai S.U.A. au efectuat în 
regiunea insulei Christmas din Ocea
nul Pacific a 4-a explçzie nucleară 
în atmosferă.

e

l

w

în fața ambasadei S.U.A. din 
Tokio, studenții demonstrează 
împotriva experiențelor nucleare 
americane.

STUDII
*

33 de concurenți, printre care și ti
nerii romîni Paul Staicu și Augustin 
Kedves, au intrat în cea de-a doua 
etapă a concursului.

SANTIAGO. 3.200 de medici din 
spitalele chiliene și-au înaintat de
misia în semn de protest împotriva 
refuzului autorităților de a le sa
tisface revendicările cu privire la 
mărirea salariilor. Această acțiune 
a fost întreprinsă după ce în prea
labil medicii declaraseră grevă ge
nerală.

MONTEVIDEO. Comitetul Uru
guayan pentru amnistierea deținu- 
ților politici spanioli și portughezi 
a dat publicității o declarație în 
care anunță convocarea unei Con
ferințe a popoarelor latino-ameri- 
cane pentru a discuta măsurile con
crete ce trebuie luate în scopul 
sprijinirii luptei popoarelor spaniol și 
portughez împotriva dictaturilor 
fasciste ale lui Franco și Salazar.

BANGKOK. La Bangkok au luat 
sfîrșit lucrările celei de-a 16-a se
siuni a Comitetului 
militari ai S.E.A.T.O. 
transmise de agențiile 
reiese că la sesiune s-a 
tensificarea intervenției 
Laos și Vietnamul de 
diul pregătirilor militare ale aces
tui bloc agresiv în întreaga Asie de 
sud-est.

consilierilor 
Din știrile 
occidentale, 
discutat in- 
militare în 

sud și sta-

Notă externă

Opinia publică 
mondială protes
tează cu indignare 
împotriva înce
perii de către S.U.A. a unei noi serii 
de explozii nucleare în atmosferă, 
ca împotriva unui act contrar in
tereselor popoarelor, menit să îm
pingă- înainte cursa înarmărilor. Or
ganele competente din S.U.A. anunță 
acum extinderea acestor experiențe 
în spațiul cosmic. în lunile iu
nie și iulie a.c. trei bombe cu hi
drogen americane vor fi detonate la 
mare înălțime (circa 800 km.) dea
supra. insulei Johnston din Oceanul 
Pacific. Inițiatorii acestui proiect nu 
ascund că el face parte din progra
mul de cercetări militare al S.U.A.

Anunțul american a provocat in
dignarea și protestul a numeroși 
oameni de știință din lumea întreagă. 
Astfel cunoscutul astronom englez 
Bernard Lovell, directorul Observa
torului de radio astronomie de la 
Jodrell Bank, a condamnat vehe
ment aceste experiențe.

Efectuarea unor experiențe nu
cleare în Cosmos nu este lipsită de 
un anumit risc. Aceasta dovedește o 
condamnabilă ușurință din partea 
celor ce inițiază experiențele cu arma 
termonucleară. în Cosmos și o lipsă 
totală de spirit de răspundere față 
de umanitate.

Cercetările efectuate cu ajutorul 
sateliților artificiali și al rachetelor 
cosmice sovietice și americane în 
cursul Anului Geofizic Internațional 
au dus la descoperirea a trei zone 
de radiații mai importante în jurul 
Pămîntului. Zona cea mai intensă 
este cea mai joasă și este denumită 
uneori zona Van Allen. Ea începe 
în jurul a 1.000 km, însă în anumite 
regiuni ale Pămîntului poate coborî 
chiar pînă la 320 km, așa după cum 
a.u arătat savantul sovietic S. N. 
Vernov și colaboratorii săi. în a- 
ceastă zonă s-au descoperit parti
cule electrizate (protoni) cu ener-
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prof. univ. CĂLIN POPOVICI

mt&resek)!‘ popoarshr
gii destul.de mari 
capabile să pro
ducă prin ciocniri 
radiații ionizante

foarte intense, dăunătoare pentru 
sănătatea, omului.

Particulele sînt țimite ca într-o 
capcană în zona de radiație sub in
fluența cîmpului magnetic terestru. 
O explozie atomică intensă în zona 
de radiații ar putea duce la o stră
pungere temporară a arcului mag
netic terestru în spațiu și ar putea 
avea drept consecință o pătrundere 
în atmosferă a particulelor ionizate 
din zona de radiație. Dar, în afară 
de acest pericol major, experiențele 
nucleare în Cosmos vor produce 
turburări în ionosfera. înaltă cu 
perturbarea comunicațiilor radio pe 
unde scurte timp de mai multe ore, 
cu stînjenirea cercetărilor radio as
tronomice, cu producerea unor au
rore polare artificiale etc.

Pășind pe calea militarizării Cos
mosului, Statele Unite își asumă o 
grea răspundere față de cauza păcii, 
față de viitorul omenirii. încercarea 
Statelor Unite de a-și asigura pe 
această cale avantaje militare asu
pra Uniunii Sovietice, asupra lumii 
socialiste este iluzorie. Cit de nobilă 
apare, în comparație cu hotărîrea 
S.U.A., atitudinea Uniunii. Spviet) ,ß-, 
care, deși dispune de mijloace de 
pătrundere în Cosmos și de arme 
nucleare mai puternice decît cele 
americane, cheamă, cu insistență la 
dezarmare generală 
folosirea Cosmosului 
puri pașnice.

Oamenii de știință 
tră, împreună cu cei din întreaga 
lume, cu cercetătorii, științifici, îm
preună cu toți oamenii de bună 
credință din toate țările, cer ca 
S.U.A. să renunțe atît la efectuarea 
experiențelor nucleare în atmosferă, 
sub pămînt, sub apă, cît și la. cele 
plănuite în Cosmos — proiect nesă
buit, primejdios pentru pacea lumii 
și pentru dezvoltarea științei.

și totală, la 
numai în sco-

din țara noas-

Răscoala militară din Venezuela
Asemenea unui vast tablou i 

mandă, harta Americă Latine 
punctată continuu de semnale 
indică erupfii ale nemulțumirii popoa
relor fa|ă de regimurile dictato
riale antinafionale. Recent s-a re
cepționat un astfel de semnal din Ar
gentina. Guatemala, aflată sub călcîiul 
dictatorului Ydigoras Fuentes, este un 
adevărat butoi cu pulbere : manifes
tațiile antiguvernamentale se (in lan).

Acum două zile, regimul antidemo
cratic al președintelui venezueiez 
Betancourt, zguduit deseori în ultima 
vreme de valul mișcărilor populare, 
s-a pomenit în fafa unei noi încercări 
de for(e. Garnizoana bazei maritime 
de la Carupano s-a răsculat Postul 
de radio al insurgenților acuză regi
mul lui Betancourt că este „aservit 
imperialismului“ și „nu oferă nici o 
perspectivă de pace sau progres“. Se 
știe că în ultima vreme, forjele opo
ziției au criticat cu asprime aluneca
rea din ce în ce mai adîncă a guver
nului Betancourt sub influenta politicii 
monopolurilor nord-americane.

Tn emisiunile lor de radio, insurgenții 
au anunțai că „în afară de orașul Caru-

de co-
: este

care

pano, au fost ocupate orașele Rio 
Caribe, El Pilar și Caan“. Agenjia Asso- 
cialed Press transmite că răscuia|ii au 
început să distribuie arme populației. 
Potrivit altor surse, conducătorul in
surgenților, căpitanul Jose Teodoro 
Molina, a propus crearea unui guvern 
provizoriu la Carupano.

Agenfia France Presse anun)ă că 
guvernul lui Betancourt a suspendat 
garanțiile constituționale și a mobilizat 
importante forje militare. Aceeași a- 
gen(ie relatează că insurgenții au pus 
pe fugă un batalion guvernamental 
și au doborît un avion.

în (ară se desfășoară o mișcare de 
solidarizare cu räsculafil. în orașul 
Cumama au avut loc demonstrații în 
favoarea insurgenților. în orașul Ma- 
furin s-au produs ciocniri între siu- 
denfi și polijie, 12 persoane fiind ră
nite. în capitala fării, Caracas, grupuri 
de manifestan|i au incendiat autobuze 
și au demonstrat pe străzi. Numeroși 
lideri ai partidelor de stînga, printre 
care rectorul universității. din Caracas, 
își părăsesc domiciliile pentru a scăpa 
de valul de arestări dezlănțuit de au
torități.

Atît prin forja cu care a izbucnit,

cît și prin ecoul trezit în rîndurile 
diferitelor pături ale populației, răs
coala de la Carupano apare ca un 
fenomen deosebit în viața polifică a 
Venezuelei. Ea se înscrie în contextul 
general al luptei anfiimperialisfe și 
an lid ici at oria le care se desfășoară cu 
o forță tot mai mare pe continentul 
lafino-american.

V. OROS

La închiderea edifiei
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CARACAS 5 (Agerpres). — Agen
ția U.P.I. anunță 
tancourt a trimis 
militare în orașul 
rat de insurgenți, 
șului se dau lupte 
autoritățile au ordonat 
școlilor și colegiilor pentru a împie
dica manifestații de solidaritate ale 
studenților cu insurgenții. Se semna
lează că și în alte localități din pro
vincie au avut loc ciocniri între for
țe ale insurgenților și trupele guver
namentale.

că guvernul Be- 
puternice unități 
Carupano, captu-
Pe străzile ora- 

grele. La Caracas 
închiderea
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