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Laminare în loc

întrecerea oțelarilor pentru oroșt&i rea continuă a producției este sprt* jinltă de oamenii muncii din întreaga țară care le trimit cantități tot mai mari de fler vechi. Metalurgiștli de la uzinele de utilaj petrolier șl chimic din Ploiești au strîns în acest an mai mult de 1.000 tone de deșeuri și alte metale nefolosite în secții. Acțiuni asemănătoare au fost organizate șl la uzinele „Republica* din Capitală, la fabrica de țevi diä Roman, în unitățile C.F.R. din Iași« Cluj. Colective ale întreprinderilor din orașul Pitești au trimis șl ele în ultima lună oțelarilor peste 30 de vagoane de fier vechi. Cetățeni din cartierele și din comunele din jurul orașului Buzău au colectat numai într-o lună peste 240 tone metale vechi.De la începutul anului și pînă acum, oamenii muncii din întreaga țară au strîns și trimis oțelarilor de la Hunedoara, Reșița și Oțelul Roșii circa 340.000 tone de fier vechi.(Agerp,res)’

REȘIȚA (coresp. „Soînteii“). — în atenția colectivului de muncă de la Combinatul siderurgic Reșița stă permanent folosirea procedeelor înaintate de muncă și obținerea pe această cale a unor indici înalți de productivitate și calitate.Printre ultimele realizări se numără fabricarea prăjinilor pătrate pentru foraj. înainte vreme acestea se realizau prin forjare ceea ce îngreuna creșterea productivității muncii șl reducerea prețului de cost. In urma studiilor și încercărilor întreprinse de un colectiv de ingineri și muncitori fruntași din combinat, tehnologia de fabricație a acestui produs a fost modificată, treeîn- du-se de la forjare la laminare. Rezultatele înregistrate în urma modificării tehnologiei sînt deosebit de bune : productivitatea muncii a sporit de 3-r-4 ori, iar consumul de metal s-a redus simțitor.

care-și vor putea cultiva cel mai bine aptitudinile, niri cu muncitori fruntași, neri, cercetători științifici din diferite sectoare de activitate, vizite în întreprinderi, unități agricole socialiste și institute științifice, conferințe și expuneri despre perspectivei» de dezvoltare ale economiei și culturii socialiste — iată numai cîteva din acțiunile care pot fi inițiate în acest scop de organizațiile U.T.M.. cu sprijinul profesorilor, pentru a completa pe cele întreprinse în cursul anului.Perioada premergătoare încheierii anului școlar presupune din partea elevilor o activitate intensă, studiu zilnic, perseverent și temeinic, îndeplinirea cu conștiinciozitate a tuturor îndatoririlor școlare. Datoria organizațiilor de partid și U.T.M. din școli, a tuturor cadrelor didactice este de a îndruma cu grijă activitatea elevilor, prevenind suprasarcini care le ră- destinat studiului, și examenelor.

Au mai rămas doar cîteva săptă- mîni pînă la încheierea cursurilor acestui an școlar. în acest timp, în școli se desfășoară o activitate intensă pentru pregătirea lecțiilor de recapitulare și sinteză, a mestriale, a examenelor 
a Vil-a și a Xl-a.Știut fiind că lecțiile
tlve au o mare însemnătate în sistematizarea și consolidarea cunoștințelor acumulate de elevi în cursul anului școlar, colectivele didactice îndrumate de organizațiile de partid acordă o deosebită atenție pregătirii acestor ore. La Școala medie nr. 
18 „Mihail Eminescu" din Capitală, planul de recapitulare a fost discutat într-o adunare a cadrelor didactice. S-a stabilit ca la fiecare disciplină, temele de recapitulare să fie fixate și dezbătute în comisiile metodice și să fie comunicate din timp elevilor. Pentru ca elevii să înțeleagă mai bine caracterul practic, aplicativ al noțiunilor studiate în clasă, unii profesori vor organiza lecții recapitulative în întreprinderi, la Muzeul de istorie a partidului etc. în- tr-unul din consiliile pedagogice de la începutul lunii mai, cadrele didactice vor analiza stadiul pregătirilor fiecărui profesor pentru orele de recapitulare. în multe alte școli s-a întocmit din timp și repartizat judicios pe zile programul tezelor de pe trimestrul al III-lea, pentru a nu-i aglomera pe elevi.Pregătind lecțiile de sinteză, cadrele didactice, cu sprijinul conducerii școlii și al comisiilor metodice, vor trebui să aleagă, în primul rînd, acele teme care ajută pe elevi să-și însușească șl să înțeleagă pe deplin cunoștințele de bază predate la diferite discipline, să stabilească legături firești între diferitele capitole studiate de-a: lungul anului în curs cît și în anii precedenți. Vor contribui cu adevărat la sistematizarea și consolidarea cunoștințelor tineretului școlar lecțiile de sinteză temeinic fundamentate științific, strîns legate de viață, de practică, ilustrate cu fapte și date recente.Mulți elevi termină în acest an cursurile clasei a Vil-a sau a Xl-a. cursuri, ridicarea nivelului de cu- Pentru ei pregătirea încheierii anului școlar coincide cu pregătirea ei xamenelor de absolvire, a concursului de admitere în școlile medii sau profesionale și, respectiv, a examenului de maturitate. Școala, cadrele didactice sînt chemate să le acorde un ajutor substanțial, asigurînd în cadrul orelor de meditații și consultații recapitularea și sistematizarea cunoștințelor cerute de programa examenelor. Cei mai mulți dintre a- cești tineri își pun în mod firesc întrebarea : ce profesiune să-mi aleg ? La rîndul lor, părinții cer sfatul profesorilor, diriginților : spre ce îndeletnicire să-mi îndrum copilul ? Cadrelor didactice, organizațiilor U.T.M. și de pionieri le revine o mare răspundere în educarea tinerilor în spiritul dragostei față de muncă, în dezvoltarea dorinței lor de a lucra nemijlocit în producție, în orientarea absolvenților spre domeniile de activitate cele mai folositoare construcției socialiste, în

PE TEMELE ZILEI

încărcarea lor cu pese din timpul pregătirii tezelorFamilia are și ea un rol important în sprijinirea bunei pregătiri a tineretului școlar. Asigu- rîndu-le acasă condiții prielnice de învățătură, supraveghindu-i îndeaproape și ajutîndu-i să-și pregătească cu regularitate temele, să studieze, părinții contribuie la buna pregătire a fiilor și fiicelor lor, dau un sprijin efectiv școlii.Și pentru profesorii și muncitorii- elevi din școlile serale săptămînile premergătoare încheierii cursurilor, lucrările scrise pe semestrul al II- lea, reprezintă o etapă importantă a anului de învățămînt. Mai ales în a- ceastă perioadă capătă o însemnătate deosebită frecvența zilnică Ia cursuri, participarea activă la orele de consultații și meditații organizate de școală. Recent, conducerea secției serale a Școlii medii nr. 15 din Capitală s-a întîlnit, în cadrul unei consfătuiri, cu reprezentanți ai întreprinderilor în care lucrează muncitorii-elevi ai școlii. De comun acord au fost hotărîte măsuri pentru asigurarea frecvenței la

secții și ateliere care nu a- muncitorilor-elevl posibilita- participe cu regularitate ladidactica au asl- din ce în ce mai

Cu oile spre munte. (La gos
podăria agricolă colectivă „Bra
da” ditl comuna Avrig, raionul 
Sibiu).

a culturilor
Invătînd din experiența anilor trecuți

Cu tot timpul secetos din anul 
trecut, gospodăria noastră colectivă 
a reușit să realizeze producții bune 
la hectar : 1839 kg grîu, 3474 kg po
rumb boabe, 2005 kg floarea-soare- 
lui etc. Acest lucru a dovedit încă 
odată colectiviștilor noștri că la baza 
unor producții sporite, în afară de 
pregătirea terenului, semințe de soi, 
un rol deosebit de important îl au 
lucrările de întreținere făcute la 
timp și de calitate.

In prezent pe întreaga supra
față de 100 ha cultivată cu sfeclă
de zahăr și 60 ha cu floarea-soare-' 
lui am și făcut prima prașilă. Acum

pe unele locuri porumbul a și în
ceput să răsară. Noi facem controale 
zilnice și, la timpul potrivit, vom 
trece cu toate forțele la prășit. Pînă 
atunci însă colectiviștii lucrează in
tens la plantatul roșiilor în cîmp.

Executînd la timp lucrările de în
treținere și de bună calitate, noi sin
tern convinși că vom realiza pro
ducții sporite, ceea ce ne va per- 

' mite să ridicăm puterea economică 
a gospodăriei noastre.

Ing. MIRCEA NEAGU 
președinte G.A.C. Beclcherecu 

regiunea Banat
Mlc,

Cu sprijinul mecanizatorilor
ORADEA (coresp.

Pentru ca lucrările de întreținere tă 
poată fi executate în condiții agroteh
nice din cele mai bune, gospodăriile 
colective din raionul Crij au contrac
tat cu S.MT.-urile pentru a prăși meca
nizat peste 7.000 ha culturi prășifoare. 
Astfel, 
Nouă"

gospodăria colectivă 
din Sînfana a

„Scînteii“). — S.M.T., pentru a fi prășite, 838 ha, iar
gospodăria colectivă din Nădab, 490 ha.

Pînă ieri în raion au fost prășite 
peste 1.900 ha cu sfeclă de zahăr. A 
început prășitul la porumb și floarea- 
soarelui. Numeroase gospodării colec
tive au terminat prașila l-a la sfecla de 
zahăr, Iar în prezent lucrează la pră
șitul porumbului, florii-soarelui șl al al
tor culturi.

»Vlață
contractat cu

Au terminat prima prașilâ la sfecla de zahăr„Scînteii").

Se extinde forajul cu turbina
Petroliștii din »actorul foraj obțin realizări da »eamă 

în întrecerea pa care o desfășoară pentru săparea rapidă 
șl economică a sondelor. El au încheiat primele 4 luni 
ala anului cu o depășire a planului de peste 5.200 metri. 
Totodată în primul trimestru prețul de cost prevăzut în 
deviz a fost redus cu 38,6 lei pe metru la forajul de 
exploatare și cu 18,6 lei la forajul de explorare.

Succesele sondorilor se datoresc în bună măsură extin
derii metodei de săpare a sondelor cu turbina la aproa
pe jumătate din lucrările executate. In fruntea acțiunii deCadre pentru marile șantiere

O nouă promoție de muncitori ca
lificați la întreprinderea de construc
ții siderurgice din Hunedoara a ple
cat să lucreze pe șantierul marelui 
combinat siderurgic. din Galați. De 
la începutul anului șb pînă acum, a- 
ceastă întreprindere a pregătit a- 
proape 300 de muncitori pentru ma
rile șantiere siderurgice ale țării. In 
prezent aici se află în curs de cali
ficare alți aproape 1500 de munci
tori. (Agerpres)

Noi unități comerciale
Rețeaua comercială a regiunii 

București a fost mărită în primele 4 
luni ale acestui an cu noi. unități. 
Astfel, în orașele Roșiorii de Vede 
și Călărași au fost înființate două 
magazine alimentare cu autoservire; 
la Giurgiu un magazin cu articole e- 
lectrice; la Călărași și Alexandria 
cîte un restaurant-ospătărie.

Pentru acest an, sfatul popular re
gional a prevăzut deschiderea unui 
număr, de 33 unități comerciale.

exfindere a aces
tei metode înain
tate de lucru se 
află sondorii de Ia 
trusturile de foraj 
din Moineșii și 
Tg. Jiu.

Sesiune 
științifică

BRAȘOV (coresp. 
„Scînteii”). — La 
Brațov, timp de două 
zile, s-au desfășurat 
lucrările celei de-a 
VIII-a sesiuni științi
fice a cadrelor di
dactice de la Insti
tutul Politehnic din 
localitate.

In cadrul sesiunii 
s-au prezentat 89 de 
referate. Majorita
tea referatelor au 
fost orientate spre 
rezolvarea tehnico- 
științifică a unor pro
bleme legate direct 
de producție.

noștințe al elevilor, sprijinirea celor cu rezultate mai slabe la învățătură etc. Acest exemplu merită să fie urmat și de alte școli serale. Totodată este necesar ca organizațiile de partid, conducerile întreprinderilor să combată lipsa de grijă a unor șefi de sigură tea să lecții.Școala, cadrele gurate condiții bune de activitate, datorită grijii partidului și guvernului pentru bunul mers al școlii. Pregătirea încheierii cursurilor — această etapă importantă a anului școlar — va duce la obținerea unor bune rezultate dacă activitatea școlilor va fi îndrumată cu grijă de organizațiile de partid, de secțiile de învățămînt și cultură ale sfaturilor populare, dacă toate cadrele didactice vor contribui cu întreaga lor pricepere la pregătirea temeinică a tineretului școlar.

GALAȚI (coresp.Membrii gospodăriei colective „Drum nou" din comuna Plopu, raionul Făurei, și-au planificat să obțină în a- cest an 31.000 kg sfeclă de zahăr la hectar. De aceea, el acordă o mare atenție întreținerii acestei culturi. Colectiviștii, ajutați de mecanizatorii de la S.M.T. Ianca, în cîteva zile au făcut prașila I-a pe întreaga supr-a-

iafă de 100 ha însămînțată cu «faclă de zahăr.Printre fruntașii în această muncă 
se numără și colectiviștii Gheorghe Bănică, Alecu Nicolae, Dumitru Ber- can. Sînt pe terminate cu prima pra- șllă la această cultură șl colectiviștii din Oprișenești, Făurei, Mircea Vodă șl Dedulești.

Luni, 7 mai, tovarășul Gheorghe Ghéorghiu-Dej, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, președintele Consiliului de Stat, a primit în au-
diență pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R.P. Polone la București, Janusz Zambrowicz, cu care a vut o convorbire prietenească în probleme interesînd ambele țări.

jW* xistă fraze pe care ne place să •""“Ie recitim iar și iar, deși le cunoaștem de mult ; evenimentele petrecute între timp dau iextului o nouă prospețime. După ce afli că la 1 Mai a parcurs străzile Brașovu-, lui cel de-al o sută miilea tractor 
romînesc, e amuzant să te mai uiți o dată peste proorocirile pline de venin ale reacționarilor „istorici", care declarau că tractorul romînesc nu va fi realizat în vecii vecilor. Sînt, zău așa, texte clasice : „Trac
torul romînesc, basmul cu cocoșul 
roșu" („Liberalul") ; „Avortul forțat 
al tractorului romînesc" (tot „Liberalul") ; „Nici zece tractoare nu pot 
părăsi șantierul („Dreptatea"). Unii țipau că „e atît de greu, îneît nici de urnit nu so va urni" ; ceilalți, că piesele mașinii sînt atît de ușoare îneît „o fac să plutească peste o- 
goare, asemenea păsărilor".Cîtă inspirație în felul de a minți, 
ce grozav se pricepeau ei să scor-

TELEGRAME
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DE]

Prim-secretar al C.C. al P.M.R.
Președinte al Consiliului de Stat al R. P. Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER,
Președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne

BucureștiDragi tovarăși,Permiteți-mi să vă exprim profunde mulțumiri pentru felicitările frățești trimise de dv. cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a zilei mele de naștere. Folosindu-mă de această ocazie, vă doresc noi succese în activitatea dv. pentru înflorirea și dezvoltarea Republicii Populare Romîne, pentru pace în Balcani și în lumea întreagă.
KIM IR SEN

Președintele C.C.
al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Cabinetului de Miniștri 
al R.P.D. Coreene

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMINDnagi tovarăși,M-am simțit foarte onorat și pătruns de un adînc sentiment recunoștință la primirea mesajului de felicitări adresate mie cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei mele de naștere.Mesajul dv. a fost adus la cunoștință participanților la ceremonia de sărbătorire a celei de-a 70-a aniversări a mea și a fost de asemenea publicat integral în ziarul „Akahata", organul central al partidului nostru.Voi depune toate eforturile pentru victoria cauzei poporului japonez. Mulțumindu-vă din nou, vă adresez un salut frățesc.

SANZO NOSAKA 
Președintele Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Japonia Blocuri noi Ia Rîmnlcu Vîlcea (Foto : R. Costln)

Concursul național 
al tinerilor soliști

In Capitală a început luni dimineața 
faza pe țară a Concursului național al 
tinerilor soliști, organizat de C.C. al 
U.T.M. și Ministerul Invăfămînfului și 
Culturii, In Intîmpinarea Festivalului mon
dial al tineretului ,și studenților care va 
avea loc la Helsinki. La această fază par
ticipă circa 200 de soliști vocali 
strumentișfi, selecționați în etapele 
regionale care s-au desfășurat la 
reșfi, Cluj, lași și Timișoara.

In prima zi a fazei finale s-au 
cut concurenții de canto, de balet __ 
muzică populară. In zilele următoare se 
desfășoară în continuare concursul de 
canto, precum și cel 'de pian, instru
mente de suflat și instrumente de coarde, 
concursul urmînd să se încheie în ziua 
da 10 mai. (Agerpres)

și in- 
inter- 
Bucu-

Infre- 
și de

ADUNAREA GENERALA A OJN.U. va fl convocată la 7 iunie pentru a continua discuțiile în le- ■ gătură cu viitorul teritoriului ' Ruanda Urundi, aflat sub tutela Belgiei. '
PAVILIONUL R. P. ROMÎNE de la Tîrgul internațional de la , Göteboirg a fost vizitat de mi- '' nistrul comerțului al Suediei, \ Lange, și de alte personalități oficiale, de reprezentanți al i cercurilor economice și corner- / ciale și reprezentanți ai presei suedeze șl străine. Oaspeții au / apreciat atît varietatea cît și mo- J dul de prezentare a produselor ; romînești . expuse în cadrul “ gului.
ANTONIO SEGNI a fost președinte al Italiei. Noul ședințe urmează să-și preia buțiile la 11 mai.
FORȚELE PATRIOTICE LAO- ȚIENE au obținut un important succes nimicind o ofensivă pornită de trupele alicii rebele Boun Oum — Fumi Nosavan la sud de orașul Nam Tha (în nord-estul Laosului). Continuînd urmărirea forțelor dușmane înfrînte, unitățile patriotice au eliberat orașul Nam Tha șl regiunile Înconjurătoare.
SESIUNEA CONSILIULUI N.A.T.O. s-a încheiat la 6 mai la Atena. (Amănunte în pag. a IV-a).

Tîr-

cdes 
pre- 
atri-

nească vorbulițe ironice pe seama nouluidispreț al ciocoiului și al misi- tului trusturilor capitaliste, iață de noul născut ieșit din mîinile muncitorilor ! Dacă ura ar putea ii pusă pe cîntar, atunci rareori a avut de suportat metalul unei mașini o greutate mai mare : vorbea din ei o ură clocotitoare, cumplită, pentru că simțeau iierul tractorului ca o sulă în coaste, pentru că instinctul lor de clasă îi făcea să vadă în tractor mai mult decît o simplă mașină. Era un sol, ambasadorul unui nou mod de viață, un tanc pașnic ce va ataca sărăcia și va răsturna imaginea „satului pitoresc și patriarhal“ unde nu se găsea decît un singur plug la trei gospodării 1 Sărăcia asta lucie era temeiul avuției lor ; tractorul o amenința ; tractorul nu trebuia să apară, oamenii nu trebuiau să creadă că una ca asta ar fi cu putință.încă modest, ca la orice început, încă greoi, dar totuși întreg, prezent, pipăibil, cu viitorul de partea lui, a ieșit pe porțile uzinei brașovene primul vestitor de metal al noii vieți. La volan stătea Victor O- prea, același tovarăș care deunăzi, de 1 dern atent unul
voi arunca înaintea primului trac
tor, dacă I. A. R. va izbuti să 
fabrice vreunul” ? Muncitorii, în ce-i privește, scoseseră tractorul, se ținuseră de cuvînt ; dar profetul burghez nu s-a ținut de promisiune și nu s-a aruncat sub tractor : fusese o declarație de tip electoral burghez, dintre acelea care nu se respectă niciodată.Relatînd sărbătorirea realizării primului tractor romînesc, „Scînteia“ de acum 15 ani scria : „Tovarășul I. Gh. Maurer exprimă, în numele tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej, ministrul economiei naționale, mulțumiri pentru opera realizată... Deși vremurile sînt grele totuși, continuînd cu hotărîre munca de astăzi și cu- noscînd bine calea, la sfîrșitul căreia se vede posibilitatea îmbunătățirii situației tuturora, bătălia începută va fi cîștigată".

Xk stăzi, după ce istorica sesiune •^“■extraordinară a Marii Adunări Naționale a consfințit victoria definitivă a socialismului în orașele și satele țării, cineva care n-a trăit

tractor, ce revărsare de

Mai, a defilat cu tractorul mo- 100.000. Tov. Oprea se uita înainte : doar nu declarase dintre reacționari că „mă

vremurile acelea greu poate să-și închipuie ce condiții aspre au trebuit să înfrunte creatorii primului nostru tractor, ce clarviziune se cerea partidului pentru a putea afirma atît de răspicat posibilitățile Romî- niei de atunci de a deveni o țară industrială, capabilă de a-și echipa agricultura. «Oficiosul C.C. al P.C.R. — scria indignat ziarul brătienilor— 
vede în el (în primul tractor) „un 
vestitor de zile mai bune I"... 
nică realizare ostentativă 
scopuri pur partizane... Oare 
tria apuseană, americană 
exemplu, nu ne prezonta 
mult superioare ?». Da, avantajos era să se procure unelte agricole din străinătate, îneît la trei gospodării exista doar un singur plug, iar tractorul era o raritate, in practică necunoscută țăranului.Astăzi, specialiștii sau turiștii romîni plecați peste hotare întîlnesa adesea o siluetă cunoscută, un ambasador de oțel „fabricat în R.P.R.“ și simt o căldură plăcută la inimă și le vine să strige : „Noroc, frate tractorașule ! cum mai merge ? complimente de Ia brașoveni !

<3Sub cupola argintie unde se ți- *^nea sesiunea au răsunat cu mare ecou cuvintele care anunțau că agricultura noastră tractoare, are 50.000 mecanice, are 25.000 recoltat păioase ; că dintre muncile la care altădată, pentru aratul și semănatul cerealelor, trebuia să curgă sudoarea țăranului, sînt tăcute azi în gospodăriile colective cu ajutorul mijloacelor mecanizate.Și dacă s-au spus toate astea, și multe altele, a lost nu numai pentru a arunca o privire asupra drumului parcurs, ci zuială cum și cum să cum, cînd, dată, fratele tractor cîmpul larg în posibilități al agriculturii socialiste. Au trecut de la încheierea lucrărilor sesiunii numai ' opt zile : și în aceste opt zile uzinele noastre de tractoare au produs mai mult decît produceau în doi ani
SERGIU FĂRCĂȘAN
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aie 54.000 de de semănători de combine de astfel 90 la sută

pentru a socoti cu chib- să fie folosite toate astea mergem mai departe a- în locul țarcului de altă-.are sub roți

(Continuare în pag. Iî-a)
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semnai de

preocupări care 
privire la rubri- 
și „Poșta redac- 
parfea redacției,

lumina t'i- 
reflectînd

pe care le trăim, 
în creajia unor ti
neri tendinfa spre o 
poezie vag des
criptivă, cu o ima
gistică bombastică, 
spre un retorism ar
tificial, spre exta-

Informare politică operativă 
și bogată în conținutInteresul oamenilor muncii pentru evenimentele care au loc în viața țării noastre și pe plan internațional crește în mod continuu. Este și firesc să fie așa. Oamenii muncii din țara noastră, făuritorii liberi ai propriului lor destin, conștienți că în orînduirea socialistă pot și trebuie să-și spună cuvîntul în toate problemele politicii partidului și statului, vor să cunoască, cu maximă operativitate și în profunzime, realizările noastre și sarcinile de interes general și ale fiecărui loc de muncă, precum și evenimentele care se petrec în orice colț al globului pământesc. A rămas o amintire a trecutului tipul cetățeanului „indiferent" de odinioară, pe care viața politică internă și internațională îl privea prea puțin, deoarece știa că „politica" se face departe de el, în „sfere înalte", în folosul unui pumn de exploatatori și pe spinarea maselor. Cunoașterea profundă a politicii partidului, a poziției sale față de diferitele evenimente contribuie la dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, le însuflețește în lupta pentru înfăptuirea hotărîrilor partidului.Comitetul raional de partid „16 Februarie" se străduiește să orienteze în așa fel munca de informare politică încît aceasta să răspundă cerințelor și preocupărilor oamenilor muncii, să contribuie la lămurirea numeroaselor probleme și evenimente actuale.Hotărîrile partidului și guvernului, marile realizări ale poporului nostru în eonstrucția socialistă, evenimentele internaționale importante sînt larg popularizate prin conferințe și expuneri organizate de comitetul raional de partid cu ajutorul organizațiilor obștești, al cadrelor bine pregătite din activul de partid, la casa de cultură, în marile întreprinderi.

Tematică largă, mijloace
variateIn decurs de un an s-au ținut în raionul nostru aproape 1.500 de conferințe și expuneri. Tematica lor a fost deosebit de variată, ea începînd de la popularizarea comunicatelor Direcției Centrale de Statistică cu privire la realizarea planului de stat, a succeselor muncii creatoare a poporului nostrji..în industrie, agricultură, în ridicarea nivelului de trai — pînă la cele mai diferite probleme privind noutățile tehnicii moderne. Prin numeroase conferințe și expuneri au fost popularizate documentele Congresului al XXII-lea al P.C.U.S., au fost lămurite problemele actuale internaționale legate de conferința de la Geneva a celor 18 state, de propunerile Uniunii Sovietice pentru realizarea dezarmării generale și totale, de încetarea focului în Algeria. Interesul pentru aceste conferințe este ilustrat de faptul că la ele au participat peste 150.000 oameni ai muncii.Organizația de partid de la uzinele „Semănătoarea" a acumulat o bogată experiență în domeniul organizării informării politice, folosind în acest scop cele mai diferite mijloace : convorbirile agitatorilor, stația de radioamplificare, gazetele de perete, conferințele, simpozioanele. Comitetul raional a luat un șir de măsuri pentru răspîndirea experienței acestei organizații de partid și a altora.

Hotărîtor pentru creșterea eficacității muncii de informare politică este operativitatea acesteia. Organizațiile de partid asigură afișarea, la loc vizibil a ziarelor, a unor fotomontaje interesante, organizează expoziții și panouri pe teme actuale. Sînt folosite mai bine și stațiile de radioamplificare ; ele comunică oră de oră, evenimentele zilei pe plan intern și extern. Ca urmare a indicațiilor comitetului raional de partid, chiar din prima zi a lucrărilor sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale, organizațiile de partid din întreprinderi și instituții, din satele raionului au folosit toate formele muncii politice de masă, in- formînd operativ oamenii muncii despre Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la sesiune, despre conținutul cuvântărilor rostite și al Legii cu priyire la înființarea Consiliului Superior al Agriculturii și a consiliilor agricole regionale și raionale.O contribuție substanțială la explicarea unor evenimente actuale interne și externe aduc cei peste 3.000 de agitatori din întreprinderile și instituțiile raionului. Aflîndu-se zi de zi în mijlocul muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor și funcționarilor, ei au posibilitatea ca, în cadrul unor convorbiri sau discuții vii, operative, să-i informeze asupra celor mai actuale probleme din viața internă și internațională ; organizează aproape zilnic, în pauză sau la ieșirea din schimb, citirea în colectiv a unor articole apărute în presă.Simpozioanele sînt, de asemenea, o formă operativă și eficace de informare politică. Ele asigură o lămurire multilaterală a problemelor dezbătute. La uzinele „Semănătoarea" s-a organizat un simpozion cu tema „Comunismul instaurează pacea pe pămînt“, la I.S.B. — un simpozion cu tema „încheierea tratatului de pace cu Germania, o cerință imperioasă", iar la Uzina de mașini electrice — simpozionul „Să cunoaștem Africa“.Muncitorii, intelectualii, funcționarii participă cu un viu interes la serile de întrebări și răspunsuri în care sînt lămurite probleme legate de unele hotărîri ale partidului și guvernului, de realizări din industrie, agricultură, tehnică, știință și cultură, de evenimentele internaționale etc.Cu toate progresele realizate în organizarea unei informări politice operative, ele nu corespund încă cerințelor și posibilităților existente. Unele organizații de partid, printre care cele de la „Ascensorul”, „Atelierele 9 Mai”, IPROFIL, tărăgănează zile în șir, iar uneori chiar săptămîni, lămurirea unor evenimente actuale pe motiv că... așteaptă indicații de la comitetul raional de partid.Sarcina trasată de partid de a a- trage cele mai largi mase să participe activ la rezolvarea treburilor obștești impune lărgirea continuă a sferei de cuprindere a muncii de informare politică. Comitetul raional de partid s-a străduit să imprime acestei munci un caracter diferențiat încît să răspundă cît mai bine preocupărilor și cerințelor celor mai diferite categorii de oameni ai

muncii. Sindicatele, U.T.M.-ul, comisiile de femei sînt îndrumate să folosească forme și mijloace specifice larg accesibile. In cartierele raionului nostru s-au ținut în acest an numeroase conferințe despre realizările regimului democrat-popular, despre victoria obținută de partid și întregul popor în încheierea procesului de colectivizare a agriculturii, despre diferitele evenimente internaționale actuale. Tematica celor 200 de cercuri de citit ale femeilor din cartiere este astfel alcătuită încît participantele să fie informate despre problemele actuale ale politicii partidului nostru, ca și despre aspectele centrale ale luptei pentru pace a tuturor popoarelor.
Cadre bine pregătite 
pentru munca politicăSuccesul muncii de informare politică, nivelul și eficiența ei depind în mare măsură de participarea la această muncă a unor tovarăși cu o bună pregătire politică și ideologică. Tocmai de aceea la ținerea conferințelor și expunerilor iau parte regulat membri ai biroului și comitetului raional, cadre din aparatul de partid, de stat și din economie —• în total 450 de tovarăși cu experiență în munca politică de masă. Dat fiind că experiența a dovedit rolul deosebit ce revine instructorilor teritoriali în organizarea informării politice, comitetul raional acordă o mare atenție pregătirii lor în acest domeniu. Cînd organizăm instruirea birourilor organizațiilor de bază pe probleme ale muncii curente, invităm tovarăși cu o bogată pregătire politico-ideologi- că să țină expuneri privind diferite evenimente ce au loc în țară și peste hotare. La rîndul lor, birourile organizațiilor de bază, asigu- rînd instruirea periodică a agitatorilor, se îngrijesc de temeinica lor informare politică.Nu de mult, biroul comitetului raional a analizat activitatea desfășurată cu privire la informarea politică a oamenilor muncii. Ce ' concluzii s-au Ne-am dat îndreptăm organizarea rative a unor lectuali, cum sînt medicii, didactice etc. Pentru a da un conținut de idei mai bogat muncii de informare politică vom ajuta pe tovarășii care țin expuneri să se documenteze temeinic spre a da răspunsuri competente la întrebările puse de ascultători. Ținînd seama de interesul deosebit pe care îl manifestă oamenii muncii pentru cunoașterea diverselor evenimente actuale interne și internaționale, vom organiza mai multe simpozioane, seri de întrebări și răspunsuri nu numai la casa de cultură și la cluburi, ci și în fiecare întreprindere și instituție, vom da o extindere mai mare activității brigăzilor științifice.Prin îmbunătățirea muncii de informare politică vom asigura ridicarea continuă a nivelului de conștiință al oamenilor muncii, participarea lor tot mai activă la opera de desăvîr- șire a construcției socialiste în țara noastră.

desprins cu acest prilej? seama că trebuie să ne mai mult atenția spre informării politice ope- categorii de inte- cadrele
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prim-secretar al Comitetului raional 
de partid „16 Februarie“-București
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măvara le-au grăpat; pe întreaga suprafață au aplicat amendamente de calcar și îngrășăminte. Ca urmare, producția de iarbă la hectarul de pășune a crescut la peste 16.000 kg.La fel au procedat și colectiviștii din Lazuri, raionul Satu-Mare. Cu cîțiva ani în urmă, pe o suprafață de peste 200 ha, pășunea era în mare parte degradată. Efectuînd lucrări de întreținere și supraînsămînțări cu ierburi valoroase pe o bună parte din această suprafață, precum și prin organizarea unui pășunat rațional, colectiviștii au obținut anul trecut peste 13.000 kg iarbă la ha. Creșterea producției de iarbă pe pășune a avut o mare importanță pentru mărirea numărului de animale și sporirea producției acestora. Deși gospodăria din Lazuri nu este prea mare, și-a sporit anul trecut șeptelul cu 110 bovine din care 25 de vaci, turma de ovine merinos a ajuns la 815 capete. Pe baza creșterii continue a producției pășunilor, efectivele de animale vor fi mărite și mai mult. Pășunea asigură timp de a- proape jumătate de an nutrețuri bogate în substanțe hrănitoare. Asigurarea în perioada de pășunat a unor furaje de bună calitate a făcut să crească și producția animalelor. A- nul trecut s-a obținut o producție de 2.700 litri lapte de la fiecare vacă furajată, cu aproape 800 litri mai mult decît în 1959; dé la oi s-a obținut o producție medie de peste 6 kg lînă fină. Aceasta a dus la creșterea veniturilor bănești din sectorul zootehnic care reprezintă circa 35 la sută din totalul realizat pe gospodărie.Rezultate asemănătoare s-au obținut și pe unele pășuni ale gospo-

în Raportul prezentat la recenta sesiune a Marii Adunări Naționale de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej se subliniază că cea mai ieftină sursă de furaje o constituie cele peste 4.000.000 hectare cu pășuni și fînețe, care reprezintă aproape 30 la sută din suprafața agricolă a țării noastre. Pășunile asigură animalelor timp de 5—6 luni de zile pe an nutrețuri bogate în substanțe hrănitoare, dau posibilitate să se obțină mari cantități de lapte, carne și lînă la un preț de cost scăzut.în regiunea Maramureș, pășunile și fînețele se întind pe o suprafață de peste 273.000 ha, ceea ce înseamnă o treime din suprafața a- gricolă a regiunii. Aceasta este o mare bogăție. Prin aplicarea măsurilor de întreținere, supraînsămîn- țare și îngrășare, pășunile și fînețele din regiunea noastră dau posibilitate gospodăriilor colective și de stat să realizeze înainte de termen sarcinile trasate de Congresul al III-lea al partidului privind creșterea efectivelor de animale și a producției de lapte, carne, lînă.Care este situația pășunilor din regiunea noastră în momentul de față? După părerea mai multor specialiști, producția de iarbă ce se obține, în medie, pe un hectar de pășune este de 3.500—4.000 kg. Aceasta înseamnă, desigur, puțin. Avem■ însă în regiune pășuni și fînețe care, fiind bine întreținute și folosite rațional, dau o producție de 10.000—13.000 kg masă verde la hectar. Experiența gospodăriilor colective șl de stat care au reușit să sporească de 2—3 ori și chiar de patru ori producția pășunilor demonstrează limpede ce mari posibilități există în regiunea noastră pentru mărirea resurselor de furaje și, prin aceasta, dăriilor colective din raza orașului 
de dezvoltare a creșterii animalelor.Colectiviștii din Pribilești nu dispun de suprafețe mari de pășuni, In schimb le îngrijesc cu deosebită iRtenție. In tot cursul anului, ei le-au #urățit de buruieni și mușuroaie, pri-

Satu-Mare, precum și în unele comune din raioanele Sighet și Vișeu. îndrumați de organizațiile de partid, și cu sprijinul inginerilor agronomi, colectiviștii din regiune au executat anul trecut lucrări de

întreținere a pășunilor și fînețelor pe o suprafață de peste 65.000 ha. Pe aproape 2.000 ha s-au defrișat arboretele ; s-au organizat loturi se- mincere pe o suprafață de mai bine de 900 ha spre a se obține sămînța de ierburi necesară supraînsămînță- rii unor pășuni, s-au procurat cantități însemnate de amendamente cal- caroase și îngrășăminte minerale. Anul acesta va fi executat un volum mai mare de lucrări.Cu toate aceste realizări, trebuie să arătăm că mai bine de jumătate din pășunile și fînețele regiunii dau încă o producție mică de iarbă. Unele comitete executive ale sfaturilor populare nu acordă atenția cuvenită lucrărilor de îmbunătățire a pășunilor. Există pe alocuri obiceiul de a se considera lucrările de întreținere a pășunilor ca fiind exclusiv o acțiune de primăvară. Va trebui să desfășurăm astfel munca de îndrumare și control, încît executarea lucrărilor de întreținere și îmbunătățire a pășunilor să devină o preocupare permanentă, în tot cursul anului, a sfaturilor populare, a specialiștilor și a consiliilor de conducere ale gospodăriilor colective.Odată cu lucrările de întreținere, va trebui să luăm măsuri pentru îngrășarea unor suprafețe mai mari de pășune și fînețe, acesta fiind un mijloc important de sporire a producției de iarbă. Anul trecut, de exemplu, pe o suprafață de aproape 1000 ha, pe care s-au aplicat îngrășăminte și amendamente de calcar, s-a obținut o producție de 3—4 ori mai mare decît pe pășunile vecine, neîngrășate.Intrucît, deocamdată, nu nem de cantități prea mari grășăminte minerale, trebuielosim cu pricepere îngrășămintele naturale provenite de la taberele unde sînt ținute animalele în timpul verii. Pe pășunile din golurile de munte din apropierea cor
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Tînăra doctoriță Nadia Dragomir, apreciată de colectiviștii din Mâl- 
dăeni, regiunea București — în cabinetul dispensarului din comună. 

(Foto : N. Scarlet)

( Urmare din pag. I-a)
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felul lui 1947. La fiecare patrudezile, un an. Și se merge mal departe; cifre care aveau să fie a- finse abia în 1965 sînt smulse din viitorul acela de peste ani și aduse în ziua de azi : încă în 1962 se va produce 86 la sută din cantitatea de tractoare prevăzută pentru nivelul lui 65.Străini de îngîmfare, așa cum i-a învățat partidul să fie, constructorii de tractoare, punînd frumos în album felicitările și scrisorile de mulțumire care le vin din diferite țări, muncesc serios ca să ridice necontenit nivelul tehnic al producției și să coboare prețul ei de cost, să dezvolte mai departe meritele copilului lor iubit, să-1 urmărească atent cum se poartă pe ogoare, perfec- ționîndu-1 neîncetat. Și mai vine unul la rînd, al patrusprezecelea copil al familiei, al 144 ea tip: noul tip de tractor universal 600 va închide în pieptul lui de metal puterea a 65 de cai, va fi cu 40—50 la sută mai productiv ia arăturile de 28—30 centimetri adâncime, și în schimb se va mulțumi cu o hrană mai modestă, cu 13—18 la sută mai puțin combustibil.Unde ești tu „Liberalule", să mai faci vreo profeție ? îți mai dă mîna ? Dar ultimele șopîrle ale erei terțiare, refugiate pe la cîteva posturi de radio-eminciune, nu mai âu verva de altădată. Repetă mereu, cu senilitate, că agricultura socialistă „nu poate da rezultate" : tractoarele brăzdează în lung și-n lat pămîntul patriei, țăranul trăiește mai bine și devine specialist al agrozootehnici, de pe acum, în comparație au situația dinainte de război, a crescut mult media recoltelor și numărul de

animale, și vor crește șl mal mult— iar în timpul ăsta ei repetă mereu, cu ochii stinși, ca un maniac în agonie, că „nu se poate".Ba uite că se poate.Nu s-au aruncat sub roțile tractorului, dar peste lumea lor de strîm- bătate au trecut niște roți și mai mari, ale istoriei, ale progresului țării pe care o urăsc ei atîta. Și dacă îi mai amintim din cînd în cînd, doar așa, cum scoți din cutie un os de fosilă ca să faci lecția mai exemplificată, nu va trece mult și ultimul tăvălug, al uitării generale, îi va presa atît de bine, încît nici n-o să se’mai vadă locul unde au fost urmele existenței lor.Milioane și milioane de țărani lucrează azi de zor pentru ștergerea acestor ultime urme, ale „pitorescului" sărăciei, și pentru sădirea belșugului colectivist, cu ajutorul mijloacelor mecanizate și al științei. Vor multe și pentru asta au multe de făcut : vor c>a hectarul să le dea cinci mii kg de boabe și-mai bine, vor să crească mai multe» animale, să le crească spornic, repede, frumos, vor ca avuția lor și a țării să ridice întreg poporul acolo unde trebuie — desăvârșind construcția socialistă — la porțile comunismului. Da, aveau dreptate partidele burgheze cînd se mîniau : solul de oțel plămădit de muncitorii liberi a vestit o primăvară minunată și pe plaiurile romînești.

acordînd un spa-

Ultimele numere ale revistei „Lucea
fărul“ marchează preocuparea co
lectivului redacțional de a-șl concen
tra eforturile în direcția îndepli
nirii sarcinilor specifice acestei publi
cații destinate tineretului, așa cum au 
fost ele formulate în cadrul Conferin
ței pe jară a scriitorilor. E vizibilă în 
aceste numere o îmbunătățire continuă 
a revistei. Se remarcă, îndeosebi, aten
ția pe care „Luceafărul“ a început s-o 
acorde oglindirii în poezie, proză, in
tervenții critice, a problematicii izvo- 
rîte din viața și activitatea tineretului 
nostru, cu mențiunea că eforturile în 
această direcție se cer încă sporite.

Inițiative valoroase, cum este aceea 
care a dus la solicitarea unor perso
nalități ale vieții 
noastre literare (Tu
dor Arghezi, I. Agîr- 
biceanu, Mihai Be- 
niuc) de a-și îm
părtăși bogata ex
periență și prețioasele sfaturi cu pri
vire la ucenicia și măiestria lite
rară, realizarea rubricilor permanente, 
„Cronica limbii“, deschisă de acad, 
lorgu Iordan, îmbunătățirea profilului 
și conținutului unor rubrici ca „Un 
nume nou" sau „Poșta redacției“, se 
înscriu pe linia unor 
obligă pe viitor. Cu 
cile „Un nume nou“ 
fiel“, se impune, din
o accentuată exigență în selectarea și 
pronțovarea tinerelor talente, în îndru
marea lor prin răspunsuri judi
cioase, temeinic argumentate, conclu
dente, convingătoare. Sporind in
teresul și atenția pentru activitatea 
cercurilor literare,
fiu corespunzător problemelor le
gate de generalizarea experienței pozi
tive a muncii depuse aici, îndrumînd 
și sprijinind concret pe membrii lor, 
„Luceafărul“ va răspunde uneia din 
sarcinile sale ds bază. în acest sens, 
un exemplu pozitiv, merifînd a fi ex
tins și asupra altor domenii, îl consti
tuie „Micul dicționar poetic“, care a- 
pare sub semnătura lui Mihu Dragomir.

Recenziile și comentariile la cărți, 
cronica literară semnată de I. D. Bă
lan analizează cu discernămînt și se
riozitate volume recent apărute. Este 
necesar ca revista să manifeste o și 
mai mare exigență în ceea ce privește 
discutarea prin articole aprofundate a 
volumelor semnate de tineri scriitori, 
astfel încît aceste comentarii să slu
jească menirii „Luceafărului“, de a în
druma competent șl cu prestigiu crea
ția tinerilor. Revista nu publică decît 
puține asemenea articole, care să 
Uzeze și să orienteze activitatea 
torilor tineri.

în paginile revistei e util să se
fășoare discuții vii, solicitînd o parti
cipare cît mai largă a tineretului nos
tru scriitoricesc și a cititorilor tineri 
la dezbaterea unor probleme centrale 
ale arfei realisț-socialiste. Asemenea 
discuții ar trebui să pornească de la 
teme legate direct de educația comu
nistă a tineretului cu mijloacele litera
turii și artei, de reflectarea viguroasă 
și profundă în paginile literaturii des
pre și pentru tineret a realităților re
voluționare din țara noastră. în cadrul

unor astfel de discuții își vor putea 
afla răspuns numeroase probleme izvo. 
rînd din procesul deosebif de com
plex de creștere și formare a tinerei 
generații, bogată sufletește și cultivată, 
la înălțimea nobilelor țeluri ale socie
tății noastre. Pe linia unor astfel de preo
cupări, în numărul său din 1 Mai, re
vista a publicat un articol interesant in
titulat „Tinerețe adevărată“ 
Al. Oprea.

în „Luceafărul" au văzut 
parului poezii inspirate, 
lumea noastră spirituală, clocotul în
noitor al zilelor 
Se manifestă însă
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Revista revistelor
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zieri facile, grandilocvente și, odată 
cu aceasta, o neglijență, chipurile ar
tistică, dar care nu face altceva decît 
să ascundă comoditatea și lipsa muncii 
stăruitoare, de șlefuire, pe care o re
clamă poezia și arta în general. Exi
gența redacției se cuvine din acest 
punct de vedere întărită.

în ce privește proza publicată, ar
ticolele lui Eugen Barbu, povestirile 
„Pozna“ de Siitij Andras (păcat că tra
ducerea este mai mult decît negli
jentă), „Croitor pentru săraci“ de Eu
gen Teodoru (cu adăugirea că proza
torul trebuie să elimine unele efuziuni 
sentimentalisfe), reușitul reportaj „Oaș, 
golful livezilor“, de Ștefan Bănuiescu, 
sau unele reportaje, portrete semnate 
de Fănuș Neagu, llie Purcaru, Dionisie 
Șincan, relevă cu frumoase mijloace 
artistice aspecte vii, inedite, convin
gătoare, din mărețul proces de 
transformare socialistă a agriculturii 
noastre. Alături de acestea, revista a 
publicat însă, cu destulă îngădu
ință, texte slab realizate artistic, .lip
site de fantezie, consemnări de ser
viciu, care nu izbutesc să suscite in
teresul cititorului. Prea puține lucruri 
deosebite spune cititorului, de exem
plu, subiectul banal din schița lui 
H. Rohan, „Omul cu violoncelul“, îne
cată în metafore obositoare. La aceasta 
se adaugă și faptul că paginile dedi
cate reportajului au uneori un carac
ter improvizat. O 
rească dă revistei 
pect atrăgător.

paginate vie, tine- 
„Luceafărul“ un as-
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In vitrinele librăriilor

munelor Borșa, Ruscova și altele, unde s-au folosit șăminte, s-a obținut unele suprafețe o masă verde de 2—3 Rezultate la fel de regiunea noastră tîrlire, adică prin mutarea ocoalelor oilor la intervale .Vorn sprijini și mai direa acestor metode producției pășunilor.Acum, după colectivizarea agriculturii, sînt posibilități să se execute lucrări care să ducă la creș- fîne- la s la sfa- mă-

aceste îngră- anul trecut pe producție de ori mai mare, bune a dat în îngrășarea prinde 3—4 zile, mult răspîn- de sporire a
terea producției pășunilor și : țelor pe întreaga suprafață 10.000—11.000 kg masă verde hectar. Comitetul executiv al tului popular regional a luat suri ca marea majoritate a pășunilor să fie predate pe termen lung în folosința gospodăriilor agricole colective. Consiliile de conducere ale gospodăriilor agricole colective, sprijinite de inginerii agronomi, au trecut la elaborarea unor planuri de îmbunătățire a pășunilor pînă în anul 1965. Avem posibilități ca, începînd din acest an, să asigurăm o cantitate mai mare de amendamente calcaroase pentru ameliorarea pășunilor. Vom veghea ca fondurile alocate din buget în acest scop să fie folosite cît mai eficient. Loturile semincere vor produce o cantitate mai mare de semințe de ierburi valoroase destinate refacerii sau supraînsămînțării unor pășuni. Odată cu aceste măsuri, gospodăriile agricole colective au fost îndrumate să organizeze un pășunat cît mai rațional. Cele mai bune pășuni din apropierea comunelor și satelor au fost rezervate vacilor de lapte, iar pășunile mai îndepărtate, animalelor tinere. S-au luat totodată măsuri pentru folosirea succesivă a pășunilor prin împărțirea lor în tarlale pe care animalele vor pășuna cîte 5—6 zile în funcție de producția de iarbă.Aplicînd în viață conizate, gospodăriile lective și de stat din stră vor obține furaje tot mai te și mai ieftine și, pe această cale, vor dezvolta mai rapid creșterea a- nimalelor, vor obține producții tot mai mari de lapte, carne și lînă.

măsurile agricole regiunea pre- co- noa- mul-
Ing. CORNEL COSTEA 

Sfatul popular regional Maramureș

ȘTIRI CULTURALE
mandi, Nelly Dordea, Ma
rin Negrea, Liviu Crăciun, 
Constantin Sfănescu, 
Demefriad, Ion Ulmeni 
alții. '

• Duminică a sosit 
Capitală Jean Darcante, 
cretar general al Institutu
lui internațional de tea
tru. Luni dimineața, oaspe
tele s-a intîlnit cu mem
bri ai Centrului Național 
romîn al Institutului inter
național de teatru, repre
zentanți de frunte ai sce
nei noastre. Timp de a- 
proape o săptămînă cit va 
rămîne în țara noastră 
Jean Darcante va asista la 
o serie de spectacole tea
trale și muzicale și va vi
zita instituții culturale.

• în 
Romine 
nică 6 
chinât lui G. 
de la moartea 
Împlinit 25 de 
viața și opera 
vorbit Horia Stancu. Cos- 
tache Anfoniu, artist al po
porului, a povestit din a- 
mintirile sale despre G. 
Topîr'ceanu. Au recitat din 
versurile poetului : Ion 
Finleșteanu, Gr. Vasiliu- 
Birlic, artiști ai poporului, 
Ion Manu, Tanți Cocea, 
Cella Dima, Nicu Dimitriu, 
N. Brancomir, artiști eme- 
rifi, Elena Sereda, Simona 
Bondoc, Didona Popescu, 
Virgil Popovici, N. Gr. Bă- 
lănescu, Elena Aramă, Mit- 
zura Arghezi, Viorica Pe
trescu, Gabriel Dănciu-

sala Palatului R. P, 
a avut loc dumi- 

mai un festival în- 
Topîrceanu, 
căruia s-au 

ani. Despre 
poetului a

lescu, Marin Negrea, Ioana 
Butcă, Ariana Olteanu.

• în sala Studio a Tea
trului Nafional „I. L, Cara- 
giale" a avut loc recent 
premiera spectacolului cu 
piesa „Bulevardul Durand" 
de Armand Salacrou. Re
gia aparfine lui Al. Finți, 
maestru emerit al artei, 
decorurile sînt semnate de 
Gh. Bedros. Din distribuție 
tac parte : Costache Anfo- 
niu, artist al poporului, 
Nicu Dimitriu, artist eme
rit, Geo Barton, artist eme
rit, Gh. Cozorici, Raluca 
Zamfirescu, Elena Sereda, 
Eugenia Bammé, Matei A- 
lexandru, Marcel Enescu, 
Simona Bondoc, Alfred 
Demefriu, Chirii Economu, 
Dem Radulescu, Gr. Na- 
gacevschi, Costache Dia-

Al.
ȘÎ

în
se-

* * * Pionierii romanului ro
mânesc — Antologie, text stabilit, note și prefață' de Șt. Ca- zimir. Colecția „Scriitori ro- mîni". Editura pentru literatură, 384 pagini — 10 lei.I. M. SADOVEANU : Sfîrșit de 
veac în București — roman. Editura pentru literatură, 448 pagini — 10,70 lei.HERTHA LIGETI : Stelele nu a- 
pun — roman. Editura pentru literatură, 576 pagini — 13,50 lei.MELIUSZ JOZȘEF : Cît cuprind 
cu ochii — poeme (1931—1960). Editura pentru literatură, 198 pagini — 10,70 lei (pînzat).S. FĂRCĂȘAN : J.B.C. trece cor
tina — roman. Ediția a Il-a revăzută. Editura tineretului, 232 pagini — 5,35 lei.V. GAFIȚA : Armonica — schițe. Editura pentru literatură, 176 pagini — 3,65 lei.ȘT. LUC A : Itinerar neobișnuit — povestiri. Editura militară, 136 pagini — 2,50 lei.R. COSAȘU : Nopțile tovarășilor 
mei — schițe și povestiri. Editura tineretului, 144 pagini — 2,90 lei.D. NOVÄCEANU : Autobiogra
fie — versuri. Colecția „Luceafărul“. Editura pentru literatură, 108 pagini — 3 lei.

D. PÄCURARIU : Dimitrie Bo- 
lintineanu — Colecția „Mica bibliotecă critică“. Editura pentru literatură, 116 pagini — 2,80 lei.

TEATRE • (SoDocSDijaa &7~e/e wz/we «Ra d i o
FILARMONICA DE STAT „GEORGE 

ENESCU“ (Sala Studio) : RECITAL DE 
PIAN — (orele 29).

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R. P. ROMINE ; CAVALERIA RUSTI
CANA ȘI PAIAȚE — (orele 19,30). (Sala 
Dalles) : RECITAL DE CANTO — (ore
le 20).

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

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : ORFEU IN IN
FERN — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
BULEVARDUL DURAND — (orele 19,30).

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

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ : SFlNTA IOANA — (orele 
19,30). (Sala Studio) : CRED ÎN TINE — 
(orele 19,30).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.-GIU- 
LEȘTI : VECINI DE APARTAMENT - 
(orele 19,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TA- 
NASE“ (Sala Savoy) : VORBA REVIS
TEI — (orele 20). (Sala Victoriei 174) : 
CONCERT ÎN RE... HAZLIU — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. OMUL AMFIBIE : 
Sala Palatului R. P. Romîne (orele 19,30), 
Patria (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
București (9,30; 11,15; 13; 15; 17; 19; 21), 
Gh. Doja (10; 11,45; 13,30; 15,15; 17; 19; 21), 
G. Coșbuc (15; 17; 19; 21). APARTAMEN
TUL - ' -
14; 17J 
14; 16,30; 19; 21,30), 
18; 20,30), Grădina 
Stadionul Dinamo 
(9; 11,30; 14; 16,30; 
VINA ? : Magheru 
21), I. C. Frimu (10; 12; 15; 
Libertății (10; 12; 14; 16,30; 18,30 
dină 20,30). MAI TARE CA URAGANUL 
rulează la cinematografele V. Alecsandri 
(15; 17; 19; 21), Lumina (rulează în con
tinuare de la or.ele 10 pînă la orele 14, 
după-amiază 16; 18,30; 20,30), Floreasca 
(16; 18; 20). PROFESIUNEA DOAMNEI 
WARREN : Grădina Elena Pavel (orele 
20). AL II-LEA FESTIVAL INTERNA-

cinemascop : Republica (9; 11,30: 
19,30; 22), Elena Pavel (9; 11,30;

•“ ....... 1 Mal (10; 12,30; 15,30;
Progresul (orele 20), 
(orele 20), 23 August

19; 21,30). CINE-I DE
(10,15; 12; 15; 17; 19;

'■ 17; 19; 21),
i; - grfi-

ȚIONAL MUZICAL „GEORGE ENESCU“ 
— LA GRANIȚA A DOUA OCEANE ru
lează la cinematograful Maxim Gorki 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30).
POST-RESTANT : Central (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Miorița (9,30; 11,45; 14; 
16,30; 19; 21,15), Arta (15,30; 18; 20,30), Dru
mul Serii (14,30; 16,45; 19; 21,15). PRIN
CIPIUL SUPREM ; Victoria (10; 12; 15; 
17; 19; 21). FILME DOCUMENTARE ru
lează la cinematograful Timpuri Noi în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 
21). PROGRAM SPECIAL PENTRU CO
PII : 13 Septembrie (10; 11,15). STRADA 
PRERIILOR : 13 Septembrie (12,15; 15;
17; 19; 21). DUPA DOI IEPURI : Tinere
tului (16; 18,15; 20,30), 8 Martie (15; 17; 
19; 21). ÎNTRE DOUĂ IUBIRI : înfră
țirea între popoare (15; 17; 19; 21), Alex. 
Sahia (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30 — gră
dină 19,45). CER SENIN : Cultural (16; 
18; 20). ÎN NOAPTEA DE AJUN rulea
ză la cinematograful Alex. Popov (10; 
11,50; 13,40; 15,30; 17,20; 19,10; 21). DEPAR
TE DE PATRIE : Grivița (15; 17; 19; 21). 
ARTISTUL rulează la cinematografele 
C-tin David (15,30; 18; 20,30), Flacăra (15; 
17; 19; 21). EXPRESUL DE SEARA ; V. 
Roaită (10; 12; 15; 17; 19 — grădină 20,30), 
Luceafărul (15; 17; 19; 21). MILIONUL : 
Unirea (15; 17; 19; 21 — grădină 20), Mun
ca (16; 18,15; 20,30). CETATEA HURRAM- 
ZAMIN : Popular (15; 17; 19; 21). ARME 
ȘI PORUMBEI : T. Vladimirescu (15; 17; 
19), B. Delavrancea (16; 18; 20). ÎNOTĂ
TORII : Moșilor (16; 18 — grădină 20), 
Olga Bancic (15,30; 18; 20,30). ULTIMA 
REPRIZĂ : Donca Simo (15; 17; 19; 21), 
Volga (10,30; 15; 17; 19; 21), N. Bălceșcu 
(10; 12; 16; 18,15; 20,30). BĂTĂLIE IN
MARȘ — ambele serii : 16 Februarie 
(15,30; 18,45). CINCI ZILE ȘI CINCI 
NOPȚI rulează la cinematograful M. E- 
mlnescu (16; 18,15; 20,30). ROSITA : Ilie 
Pin tille (16; 18; 20). SENTINȚA : 8 Mai 
(15; 17; 19; 21)., GARDIANUL rulează la 
cinematograful G. Baaovia (15; 17; 19; 21). 
CASA SURPRIZELOR : 30 Decembrie (16; 
18; 20). CURSA DE 100 KILOMETRI ru
lează la cinematograful Aurel Vlaicu (15; 
17; 19; 21). CAVALERII TEUTONI —
ambele serii : Grădina 23 August (20). 
VALS PENTRU UN MILION — cine
mascop : Grădina T. Vladimirescu (20).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — Emisiune pentru ti-

neretul școlar : „DRUMEȚIND PRIN 
ȚARĂ“. 19,45 — „SLAVĂ PARTIDULUI“
— montaj literar. 20,10 — Emisiune de ști
ință și tehnică, 20,30 — Emisiune închinată 
celei de-a XVII-a aniversări a eliberării 
Cehoslovaciei de sub jugul fascist. 20,55
— Filmul documentar „NEGRU PE ALB“
— o producție a Studioului cinemato
grafic „Alexandru Sahia“. 21,10 — DIN 
VIAȚA MUZICALA A ORAȘELOR PA
TRIEI : CLUJ. In încheiere : Sfaturi 
pentru telespectatori. Ultimele știri.

RADIO, MARȚI 8 MAI. o Piese con
certante de compozitori preclasici — ore
le 9,15 — Ie Dicționar muzical — orele
10.30 — Io Muzică ușoară — orele 11,03
— Ie Radio prichindel — orele 11,45
— Ie Pagini orchestrale din opere — 
orele 12,00 — I o Cîntece și jocuri popu
lare romînești — orele 12,15 — II o Oa
meni ai septenalului — orele 13,15 — II 
e Program emis de stuflioul Timi
șoara — orele 14,00 — Io Muzică de 
estradă de compozitori romini — orele
14.30 — II e Muzică ușoară romînească.
— orele 15,10 — I o Din muzica popu
lară din R. D. Germană — orele 15,30
— II 9 Vorbește Moscova — orele 16,15
— I o Muzică vocală — orele 16,15 — II 
o Cronica economică — orele 16,50 — II 
o Cîntă orchestra „Doina Moldovei“ — 
orele 17,15 — I 9 Ciclul „George Enescu“
— compozitor 
noastră 
formații de amatori — orele 19,00 — II 
» Opera 
mltrescu — orele 19,30 — II e Săptămîna 
muzicii cehoslovace . 
o Cîntă Ileana Constantinescu 
21,00 — I o Versuri ale poeților noștri 
închinate partidului — orele 21,15 — I 
o Interpreți de muzică ușoară — orele 
22,00 — II • Sonata op, 31 nr. 3 pentru 
pian de Beethoven — orele 22,30 — II.

CUM VA FI VREMEA ?
Timpul probabil pentru zilele de 9, 10 

și 11 mai : Vremea se va menține rela
tiv călduroasă. Cerul variabil. Ploi lo
cale vor cădea mal ales în jumătatea de 
nord a țării. Vînt potrivit din sectorul 
vestic. Minimele vor fi cuprinse între 4 
șl 14 grade, iar maximele între 17 și 27 
de grade.

?>■

orele 18,05 — II o Limba 
orele 18,30 — I • Soliști șl

„Fata cu garoafe“ de Gh. Du-
orele 20,40 — I

orele



INFORPrin Decret al Consiliului de Stat âl Republicii Populare Romine, tovarășul Mihai Dalea a fost numit în funcția de președinte al Consiliului Superior al Agriculturii.

La complexul balnear de la Amara
La șapte kilometri de 

Slobozia Veche se află 
lacul Amara, vestit nu 
numai în |ară ci și peste 
hotare pentru proprietă
țile curative ale apei și 
nămolului său.

Nămolul de la Amara 
este indicat în toate bo
lile de reumatism, în 
tratamentul afecțiunilor 
neurologice, dermatolo
gice, rahitismului. Anul 
trecut, în timp ce se fora 
un puf, s-a descoperit un 
izvor de apă sulfuroasă 
— cu care se pot trata, 
prin cură, 15 maladii, 
printre care colicistita, 
gastrita hipo și hipera- 
cidă, diabetul simplu, 
guta, colita cronică etc.

In trecut, Amara era un 
sat obișnuit din Bărăgan. 
Impre/urul lacului, cîfiva 
afaceriști ridicaseră niște 
barăci insalubre. Astăzi, 
Amara este o stafiune 
balneară în continuă dez

voltare, capacitatea ei de 
cazare crescînd mereu ; 
se creează condiții tot 
mai bune de odihnă și 
tratament.

Toate pavilioanele se 
renovează în vederea a- 
propiatei deschideri a 
sezonului balnear. Ală
turi de vilele construite 
anul trecut, se înalta alte 
două vile cu cîte 100 
locuri fiecare; ele vor 
ti date în folosință în 
curînd. A fost dată în 
folosin/ă noua policli
nică balneologies care 
va asigura asistenta me
dicală celor venifi la tra
tament ; aici vor func
ționa cabinete de radio
logie, stomatologie, gi
necologie, două cabi
nete de balneologie șl 
unul de fizioterapie. Im
portante îmbunătățiri s-au 
adus și pavilionului de 
băi calde : au fost mă
rite centrala termică, ves

A apărut revista

„Cercetări filozofice“ nr. 1—1962
Numărul 1, pe anul 1962, al re

vistei „Cercetări filozofice“ se des
chide cu rubrica „Studiind docu
mentele Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S.“, care cuprinde articolul : 
„Dezvoltarea personalității umane 
în societatea comunistă“ de M. NO- 
VICOV. în continuare sînt publi
cate articolele : „Cu privire la de
finiția categoriei de formațiune so- 
cial-economică“ de PAUL PO- 
POVICI, „Esența revoluției și a cri
zei în științele contemporane ale 
naturii“ de VALTER ROMAN, „A- 
matorismul artistic în socialism“ de 
ION PASCADI, „Probleme ale a- 
plicării teoriei retrorelației în bio
logie și medicină“ de AL. LUNGU.

Tot în acest număi’ apar comu
nicările : „Din activitatea P.C.R. 
pentru educarea tineretului munci

Cursa P ă o 11

Petrov (U.R.S.S.) învingător în etapa V-a
KARLOVY VARY (Prin telefon).— 

Ciclistul sovietic Alexei Petrov și 
echipa sa au încheiat din nou vic
torioși o etapă în Cursa Păcii. 
Disputată ieri între Karl-Marx- 
Stadt (R.D.G.) și Karlovy Vary (R.S. 
Cehoslovacă) etapa V-a (123 km) a 
avut o desfășurare palpitantă. încă 
de la start polonezul Gazda se dis
tanțează de pluton. 1 se alătură ime
diat Saidhujin (U.R.S.S.), Noppe 
(Belgia), Megyerdy (R.P.U.). Grupul 
se distanțează văzind cu ochii, reu
șind ca la km 25 să aibă un avans 
de 1,30 minute. Ei își dispută sprin
tul de la Venusberg pe care îl cîștigă 
Saidhujin. Obosiți de efort aceștia 
pedalează apoi mai lent. După un 
timp ei sînt ajunși din urmă de 
pluton.

Cicliștii noștri au mers de această 
'dată mai bine. Printre cei din frun
tea plutonului îi vedem ‘pe Rădu- 
lescu, Ziegler, Moiceanu, Dumi
trescu. Urmează un vîrf de munte 
abrupt, spre care șoseaua urcă în 
serpentine. Cicliștii se înșiră și urcă 
din greu ridicați din șa. Prin punc
tul cel mai înalt al traseului, Jo- 
hanngeorgestadt, primul trece Pe
trov, urmat la o lungime de bici
cletă de coechipierul său Saidhujin. 
De aici, șoseaua coboară vertiginos 
spre Karlovy Vary. Iată și frontiera 
dintre R.D.G. și R. S. Cehoslovacă. 
Caravana trece în iureș într-o nouă 
țară. Pe tot traseul, de mai bine de 
20 km pînă la stadionul din Karlovy 
Vary, entuziaștii locuitori ai Ceho
slovaciei ne întîmpină cu aplauze. 
Linia de sosire este trecută în ordine 
de Petrov și Cerepovici (U.R.S.S.), 
Hasman (R.S.C.), Gh. Rădulescu, 
austriacul Ruiner, Kapitonov și Me- 
lihpv (U.R.S.S.), C. Dumitrescu și

M A Ț I ETotodată, tovarășul Mihaî Dalea își păstrează atribuțiile de secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn.

tiarele, capacitatea de 
împachetare cu nămol. 
S-au terminat lucrările de 
alimentare cu apă a sta
țiunii. Amara a fost ra
cordată la sistemul ener
getic national. A fost a- 
menajată o piață care va 
contribui la o mai bună 
aprovizionare a vilegia- 
turiștilor. Aleile din sta
țiune au fost asfaltate ; 
s-au amenajat spații 
verzi pe suprafețe mai 
mari și s-a lărgit plaja la 
cele trei ștranduri de pe 
malul lacului. In curînd 
începe construirea unui 
cinematograf-teatru de 
vară, cu 600 locuri, care 
va fi gata în actualul se
zon balnear.

Tot vara aceasta începe 
și construirea unui mare 
pavilion pentru băi calde, 
dotat cu utilaj balneo
logie modern.

I. P.

tor în anii ilegalității“ de GH. MOȚ, 
„Cu privire la aplicarea dialecticii 
marxiste în cercetarea științifică și 
în practica medicală“ de A. MOGA, GH. VÄGÄUNESCU și D. RADULESCU, „Problemele spațiului în 
natura vie“ de F. WIENER.Revista mai publică materiale în cadrul rubricilor „Discuții“, „Lecții și consultații“, „Pagini din istoria gîndirii progresiste din Romî- nia“. într-o altă rubrică a .revistei : „Activitatea practică și unele probleme ale dezvoltării conștiinței socialiste“ se înserează articolul „Ro
lul consfătuirilor de producție de 
la Uzinele de utilaj chimic și pe- 
trolier-București, în dezvoltarea 
inițiativei creatoare și a con
științei socialiste a muncitorilor“ de COSTIN CHIRIAC.
-.... ..........  

alți peste 30 alergători cronometrați 
în același timp cu învingătorul eta
pei (3 ore, 28 minute, 22 secunde).

Dintre cicliștii romîni o compor
tare bună au avut Gh. Rădulescu și 
Constantin Dumitrescu, clasați prin
tre primii 10 la sprintul final.

Pe echipe etapa a revenit formației 
Uniunii Sovietice.

Tricoul galben continuă să fie pur
tat de olandezul Nijdam — 21h 
58’18”, urmat de Cerepovici (U.R.S.S.) 
la 2’10", Petrov (U.R.S.S.) la 3’01”, 
Ampler (R.D.G.) — la 3’40”.

Pe echipe conduce Olanda urmată 
de Belgia și U.R.S.S.

Cerepovici ocupă locul întîi în 
clasamentul sprinterilor.*

Azi, are loc etapa Vl-a Karlovy 
Vary — Praga 176 km.

I. DUMITRIU

In cîteva ^înduri
CLUJ (coresp. „Scînteii”), — Duminică 

a început la Cluj finala campionatului re
publican de baschet feminin. Participă 8 
din cele mai bune echipe din tară.

Iată cîteva rezultate înregistrate pînă 
acum : Voința Brașov — Voința Tg. Mu
reș 64—41 ; Rapid București — Mureș 
Tg. Mureș 69—56; Unirea București — 
I.C.F. București 55—40.

*
Iolanda Kontzek și Vilmos Varju au 

realizat două performanțe de valoare in
ternațională în cadrul concursului atletic 
desfășurat sîmbătă și duminică la Buda
pesta. Varju a aruncat greutatea la 19,02 
m stabilind un nou record al țării sale 
(v.r. 18,67 m), iar Kontzek a corectat re
cordul maghiar la aruncarea discului ob- 
ținînd 54,99 m (v.r. 53,85 m).

TELEGRAME EXTERNE
In întrecerea economică pașnică 

SOCIALISMUL ÎNVINGEMOSCOVA 7 (Agerpres). — Direcția Centrală de Statistică din U.R.S.S. publică o culegere intitulată „U.R.S.S. în cifre în anul 1961", care cuprinde principalele date despre dezvoltarea economiei între anii 1913—1961.Producția globală a întregii industrii a crescut în acest timp de 44 ori. în aceeași perioadă industria S.U.A. și-a mărit volumul producției numai de 5,24 ori.în anul 1961, întreprinderile constructoare de mașini și metalurgice din U.R.S.S. au produs zilnic aproximativ tot atîtea produse cîte se fabricau în această ramură în tot cursul anului 1913 ; producția globală a construcțiilor de mașini și metalurgică a crescut de peste 300 de ori.în 44 de ani (1918—1961), ritmul mediu anual de creștere a produc
-----------Ooo----------

Plenara C. C. al P. C. din FinlandaHELSINKI 7 (Agerpres). — TASȘ transmite : în zilele de 5 și 6 mai, la Helsinki a avut loc O plenară a C.C. al P.C. din Finlanda, la care s-au examinat situația politică și sarcinile care stau în fața partidului, precum și planul de pregătire în vederea celui de-al 13-lea congres al partidului. Raportul cu privire la
———OeO------------

Prezențe rominești peste hotare
LONDRA 7 (Agerpres). — In seara 

zilei de 5 mai a avut loc la Brighton ! 
(Anglia) un spectacol festiv cu piesa 
„O noapte furtunoasă“ în prezența 
ministrului R. P. Romîne în Marea 
Britanie, Alexandru Lăzăreanu. 
Capodopera lui Caragiale, care a fost 
pusă în scenă pentru prima dată în 
Anglia de directorul Teatrului coo
peratist, regizorul Edwin Earl, s-a 
bucurat de un succes deosebit. îna
inte de începerea spectacolului s-au 
intonat imnurile de stat ale celor 
două țări. In seara aceleiași zile, 
conducerea Societății cooperatiste 
din Brighton a oferit o masă în 
cinstea ministrului R. P. Romîne.

★
TOKIO 7 (Agerpres). — Ministrul 

R. P. Romîne la Tokio, Ion Obrado- 
vici, a oferit în ziua de 4 mai un 
cocteil cu prilejul prezenței în Japo
nia a delegațiilor de specialiști ro- 
mîni care au participat la Tîrgul de 
la Osaka și fac o vizită în Japonia. 
La cocteil au participat Shinsaku 
Hogon, directorul Direcției europene 
din Ministerul Afacerilor Externe al

09 O-

Congresul national 
al fruntașilor în producție 

din R. D. VietnamHANOI 7 (Agerpres). — între 4 și 6 mai au avut loc la Hanoi, lucrările celui de-al treilea congres național al fruntașilor în producție din Republica Democrată Vietnam.Președintele R. D. Vietnam, Ho Și Min, a scos în evidență importanța mișcării patriotice a fruntașilor în producție care a căpătat în republică un caracter de masă. Este necesar, a subliniat el, să studiem și să ne însușim experiența bogată a Uniunii Sovietice și a celorlalte țări socialiste frățești.în încheierea lucrărilor congresului a luat cuvîntul Fam Van Dong, primul ministru al R. D. Vietnam. Congresul, a arătat el, își încheie lucrările în preajma aniversării victoriei de la Dien Bien-Fu.Partlcipanții la Congres au adoptat un mesaj adresat populației din Vietnamul de sud în care este sprijinită lupta acesteia împotriva agresiunii americane.

întreceri de atletismGALAȚI (coresp. „Scînteii”). — Timp de două zile stadionul „Dunărea” din Galați a găzduit întrecerile de atletism din cadrul concursului republican. 160 de atleți din diferite regiuni ale țării și-au disputat întîietatea în probele de disc și suliță. La aruncarea suliței rezultatele cele mai bune le-au înregistrat juniorii Vasile Ene (Știința Cluj) — 60,82 m și Marilenâ Oțeleanu (C.S.O. Craiova) 39,03 m, iar la tineret W. Sokol (Știința București) 64,80 m și la fete S. Stoica (Știința București) — 35,66 m.Probele de aruncare a discului au fost cîștigate la juniori de Elvira Sooș (Știința Cluj) 39,70 m și L. Pe- trof (Steaua București) 46,17 m, iar la tineret de Olimpia Cataramă (U. M. Cîmpulung Muscel) 49,34 m și V. Sălăgeanu (Steagul roșu Brașov) cu 49,62 m.
Cîteva din echipele participante la tur

neul final al campionatului mondial de 
fotbal și-au continuat pregătirile susținînd 
meciuri de verificare. La Budapesta, e- 
chipa R.P. Ungare a întîlnit echipa iugo
slavă Vojvodina Novi Sad de care a 
dispus cu scorul de 9—0 (4—0).

în orașul Sao Paolo echipa Braziliei a 
dispus cu 2—1 (1—1) de echipa Portu
galiei.

W
în runda a 4-a a turneului candidaților 

la titlul mondial de șah, fostul campion 
al lumii, Mihail Tal, a jucat cu marele 
maestru american Fisher. într-o variantă 
a apărării siciliene Tal, cu piesele albe, 
a avut inițiativa, întrerupînd cu șanse 
mai bune. S-au terminat remiză partidele 
Petrosian—Keres și Gheller—Filip,

(Agerpres) 

ției industriale în U.R.S.S. a fost de 10,1 la sută, în S.JJ.A. — 3,3 la sută ; în ultimii opt ani — respectiv 10,9 și 2,3 la sută. In următorii 20 de ani, creșterea medie anuală a producției industriale în U.R.S.S. va fi de cel puțin 9—10 la sută.
în ultimii opt ani, U.R.S.S. a între

cut S.U.A. și în ceea ce privește 
creșterea absolută a producției de 
iontă, oțel, minereu de fier, cărbune, 
petrol, ciment, țesături de bumbac 
și de lină, încălțăminte, zahăr.

U.R.S.S. ocupă în prezent primul 
loc din lume în ce privește produc
ția de tractoare (în unități convenționale de 15 CP), în producția de 
locomotive Diesel și locomotive 
electrice, extracția de cărbune șî de 
minereu de fier, producția de cocs, 
beton armat, țesături de lină, gră
sime animală.

sitbația politică a fost prezentat de L. Junttila, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Finlanda, Viile Pessi, secretar general al partidului, a prezentat o comunicare despre pregătirile pentru congres. Plenara. a adoptat rezoluții cu privire la problemele luptei pentru pace și la mișcarea sindicală.
Japoniei, Isao Abo, directorul Proto
colului, Nishymia, șeful Secției eco
nomice Est-Vest din M.A.E., Komura, 
președintele Băncii de import-ex
port a Japoniei, reprezentanți ai Mi
nisterului Comerțului și Industriei, 
Yamamoto, președintele Asociației 
pentru promovarea comerțului inter
național, Nagamura, vicepreședintele 
Organizației de comerț extern — 
„Jotro" — președinți ai unor firme 
comerciale, directori de întreprinderi 
și oameni de afaceri japonezi.

•k
HELSINKI 7 (Agerpres). — La 6 

mai, Societatea finlandeză de televi
ziune a transmis o emisiune dedi
cată R. P. Romîne, în care au fost 
prezentate stațiunile de pe litoralul 
Mării Negre — Mamaia, Eforie etc., 
— precum și construcțiile noi din 
București, subliniindu-se amploarea 
lor și stilul modern al arhitecturii 
noi romînești.

In continuare, au fost prezentate 
fragmente din filmele de scurt me
traj „Din Piatra Craiului în munții 
Făgăraș“, „Medalion Herlea“ și 
„Nuntă țărănească din Ardeal“.

Divergente între tarile 
occidentale în legătură 

cu transporturile 
comerciale maritimeLONDRA 7 (Agerpres). — Divergențele anglo-americane, în legătură cu legislația americană a transporturilor comerciale maritime, care datează de multă vreme, au devenit acute în urma faptului că comisia federală maritimă a S.U.A. a cerut unui număz de opt companii maritime engleze care efectuează transporturi în Statele Unite, să prezinte comisiei documentele comerciale în ciuda ordinului contrar dat de guvernul britanic. Comisia a amenințat companiile engleze că dacă nu vor prezenta documentele cerute vor fi amendate sau li se va interzice accesul în porturile americane.Potrivit ziarului „Daily Telegraph", oficialitățile britanice sînt de părere că S.U.A. au provocat o criză gravă în relațiile maritime americano-en- gleze.în cursul recentelor întrevederi dintre președintele Kennedy și Macmillan, premierul britanic a ridicat și această chestiune.La 3 mai zece țări vest-europene, printre care Anglia, Franța, Germania occidentală și Italia, au ținut o conferință la Londra pentru a elabora un răspuns comun la măsurile discriminatorii americane față de societățile maritime străine.Comentînd aceste măsuri, David Robinson, președintele camerei maritime a Angliei, a declarat că americanii „prelungesc apele teritoriale ale Statelor Unite pînă la o nouă frontieră care cuprinde și docurile din Londra. Sintern extrem de îngrijorați de această acțiune a Statelor Unite", a spus el. ..

----O® O----

Cine subminează unirea 
sindicalelor nigériensLAGOS 7 (Agerpres). — Fuzionarea celor două centrale sindicale nigériens nu a putut fi realizată la Congresul de unificare a sindicatelor, care a avut loc la Ibadan. Acest lucru se datorește manevrelor colonialiștilor și agenților lor strecurați în conducerea organizațiilor sindicale africane. Mallam Ibrahim Nok, lider sindical de frunte din Nigeria, a condamnat cu hotărîre, la o conferință de presă, ținută recent, a- mestecul ambasadelor' S.U.A., Angliei și R.F.G. în mișcarea sindicală din Nigeria, în scopul subminării unității sindicatelor nigeriene și subordonării lor așa-ziselor „sindicate libere“ (C.I.S.L.). El a prezentat corespondenților de presă fotocopiile unei scrisori trimisă de Brown, unul din liderii C.I.S.L., lui McCray, membru al ambasadei S.U.A., scrisoare care desvăluia activitatea de subminare a mișcării sindicale dusă în Nigeria de un întreg detașament de agenți americani care acționează sub masca de „activiști sindicali“ și care urmăresc să dezbine pe muncitorii nigerieni. Datorită acestor manevre Congresul de unificare a sindicatelor nigeriene a eșuat. Astfel în Nigefia vor activa două organizații sindicale cu tendințe diferite.

17 aai de la eliberarea Germaniei
de sub jagal fascist

ăllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllîn primăvara anului 1945 prin nimicirea fiarei g fasciste de către glorioasa armată sovietică, un șir g de pcjpoare ale Europei, printre care și poporul | german, au dobîndit pacea și libertatea, posibilita- I tea de a păși pe calea luminoasă a unei vieți noi. ! g Astăzi se împlinesc 17 ani de la eliberarea Germa- j g niei de sub jugul fascist. Memorabila zi de 8 mai g 1945 s-a înscris cu litere de aur în istoria poporu- I lui german.| După sfărîmarea statului hitlerist, în partea de g răsărit a Germaniei forțele antifasciste în frunte I cu clasa muncitoare, au smuls cu hotărîre rădăci- g nile militarismului și nazismului, au înfăptuit pro- | funde înnoiri în toate domeniile vieții economice, I politice și sociale.Cucerire de importanță istorică a poporului ger- I man, crearea Republicii Democrate Germane — g primul stlat muncitoresc țărănesc, iubitor de pace § din istoria Germaniei — face parte din transfor- g mările uriașe care au avut loc în perioada postbe- g lică în întreaga lume în favoarea forțelor socia- I lismului și păcii. Existența și dezvoltarea R. D. g Germane, îngustînd baza de acțiune și posibilită- I țile imperialismului german, a creat un bastion al g păcii și democrației pe pămîntul german.Poporul romîn se bucură din toată inima de rea- g lizările și succesele însemnate ale oamenilor mun- g cii din R. D. Germană, obținute sub conducerea g Partidului Socialist Unit din Germania, în opera | de construire a socialismului. în comparație cu g perioada antebelică, producția industrială a R.D.G.. g a sporit de peste trei ori, republica situîndu-se la g un loc de frunte în Europa în ce privește nivelul g dezvoltării industriale. A fost terminată coopera- | tivizarea agriculturii. Venitul național al țării a g crescut în ultimii zece ani mai bine de două ori. g Pe această bază a crescut nivelul de trai material g și cultural al celor ce muncesc.Poporul romîn și poporul R.D. Germane sînt unite g printr-o strînsă prietenie în cadrul lagărul-ui socia- I list. între țările noastre s-au statornicit relații de g colaborare tovărășească și ajutor reciproc care se = dezvoltă necontenit, spre binele 'și folosul comun, I ca și al comunității statelor socialiste.

lllllllllllItlIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIgR. D. Germană constituie un factor de seamă al g păcii și securității pe continentul european și în g lume. Ea militează neobosit pentru unitatea tutu- g ror forțelor democratice și progresiste din întreaga g Germanie, luptă cu consecvență împotriva milita- g rismului și revanșismului vest-german, promovea- g ză ferm o politică conformă intereselor naționale g ale poporului german, ale păcii și securității inter- g naționale. R.D.G. și-a cucerit astfel stima și pre- g țuirea tuturor popoarelor iubitoare de pace. Crește | tot mai mult prestigiul său internațional. |Deși a trecut mai bine de un deceniu și jumă- g täte de la eliberarea Germaniei de sub jugul fas- g cist, capitolul celui de-al II-lea război mondial nu g a fost încă încheiat, încă nu există un tratat de g pace cu Germania, ceea ce creează o situație plină g de pericole pentru pace în inima Europei, g Poporul și guvernul țării noastre sprijină cu g toată hotărîrea Importantele propuneri ale Uniunii | Sovietice și R.D. Germane, menite să asigure lichi- g darea rămășițelor celui de-al doilea război mon- g dial și reglementarea problemei germane. Reafir- g mînd poziția țării noastre, ca și a celorlalte țări g socialiste, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a sub- g liniat la recenta sesiune extraordinară a Marii Adu- | nări Naționale că această poziție este bine cunos- g cută : trebuie încheiat tratatul de pace german, = asigurîndu-se pe această bază transformarea Ber- = linului occidental dintr-un focar de încordare și o g sursă de primejdii pentru pace, într-un oraș liber, g demilitarizat, cu o atmosferă curățită de miasmele = războiului rece. Esențial pentru rezolvarea acestei g probleme este să se pornească de la faptul istoric g al existenței celor două state germane, să se asi- g gure stricta respectare a suveranității R. D. Ger- g mane și să se pună capăt regimului de ocupație g din Berlinul occidental.Cu prilejul aniversării de astăzi, poporul romîn g își exprimă simpatia și solidaritatea cu cauza tutu- | ror forțelor patriotice din Germania și adresează g oamenilor muncii din R.D. Germană urarea de a g obține noi și tot mai mari succese în înflorirea g continuă a R.D. Germane, în opera de construire g 
a socialismului, în lupta pentru pace.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiHiiuHiiiiiuiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiimimiiiillliiliilllilllillliiiiliiililllllllllilin

Recent, la șantierele navale din Stralsund (R.D.G.), ä fost experimentată cu succes o Instalație 
automată pentru ridicarea și lansarea la apă a vaselor. Ea a fost produsă de o întreprindere din Leipzig. 
Instalația poate ridica și lansa la apă vaso cu o greutate proprie pînă la 3.C00 de tone. în fotografie î 
Lansarea la apă a unui vas de pescuit.

între Perlberg, Gützow și Schwerin ne găsim în inima vechii provincii Mecklenburg. Păduri de conifere, fag și stejar acoperă un sol nisipos. Urmele dominației iunke- rilor — sate cu ulițe strimte și strâmbe, alături de foste conace izolate pe margine de lac — sînt aici mai evidente dealt în alte părți. Pînă în primăvara lui 1945, pe mii și mii ds hectare se întindeau moșiile unor von Granzin, von Herkamm și alți latifundiari. Pentru a nu-și înfige brăzdarui în hectarele boierești, țăranul german era amețit de iunkerii militariști cu visuri otrăvite de „dominație mondială“, asigurîndu-i-se de fapt doi metri pătrați de glie, maximul ce-i revenea din aventurile războinice ale wilhelmilor sau hitlerilor.Acum primăvara găsește și aici, în inima Mecklenburgului, în fiecare an, o lume tot mai schimbată.începând din acel an de neuitat, 1945 — anul victoriei asupra fascismului, anul eliberării cînd întreaga parte răsăriteană a Germaniei a început să pășească pe căile înnoirii, și în Schwerin avîntul construcției socialiste șterge tot mai mult moștenirea trecutului.Odată cu dezvoltarea întregii Republici Democrate Germane, se dezvoltă și industria regiunii. Schwe- rinul ca și întregul Mecklenburg despre care Bismark spunea că este atît de înapoiat îneît și „sfârșitul lumii va întîrzia aci cu un secol", merge cu pași mari pe calea progresului economic și cultural.întreaga republică și-a concentrat eforturile pentru lichidarea cât mai
----------o a O-„R. D Germană oferă întregii Germanii un exemplu al politicii de pace, democrație și progres“ 

DECLARAȚIILE LUI WALTER ULBRICHTMOSCOVA 7 (Agerpres). — La 7 mai ziarul „Pravda“ a publicat o relatare asupra convorbirilor lui Walter Ulbricht cu Pavel Satiukov, redactor șef al ziarului „Pravda“ și cu Alexei Adjubei, redactor ' șef al ziarului „Izvestia", în preajma celei de-a 17-a aniversări a eliberării Germaniei de sub fascismul hitlerist. Walter Ulbricht a subliniat că puterile occidentale și forțele reacționare din Germania occidentală au împiedicat forțele anti-, 

grabnică a rămânerii în urmă a acestor meleaguri.în orașul Schwerin, primii ghiocei ai industrializării socialiste au fost uzina de cabluri — soră a marii fabrici de cabluri din Berlin — Öberspree, uzina pentru utilaj naval și macarale pentru nave și porturi, fabrica de ambreiaje.Pe harta economică a țării, alături de marile șantiere ca SchwarzeDe la corespondentul nostru din Berlin
Pumpe din Cottbus, Schwedt din Frankfurt pe Oder, apar mereu noi centre industriale, deși de proporții mai mici, și în regiunea Schwerin. Astfel, călătorind în regiune, dacă pleci de la granița cu R.F.G. pe Elba înspre est.sau pe canalul Ludwigslust spre nord, întâlnești la Boizenberg un nou șantier naval, la Wittenberg — fabrica de utilaje pentru cale ferată și cea de mașini de cusut. în mijlocul unei câmpii, la Gützow a intrat nu de mult în funcțiune o fabrică modernă de zahăr. în viitor, Elba va fi legată prin Warnow, de Baltica și noul canal va asigura transporturi mai ieftine între centrele industriale ale republicii și portul Rostok.Odată cu aceasta ciește aici și olasa muncitoare, se dezvoltă cultura socialistă. Din cei peste 90.000 de locuitori ai orașului un număr tot mai mare se îndreaptă spre noi- 

fasciste democratice să traducă în viață principiile acordului de la Potsdam.Republica Democrată Germană, a spus Walter Ulbricht, oferă întregii Germanii un exemplu al politicii de pace, democrație și progres. A- doptarea propunerilor guvernului R. D. Germane și guvernului Uniunii Sovietice ar face ca populația Berlinului occidental să trăiască în liniște și pace. 

le mesei.i legate de procesul de industrializare.în regiunea Schwerin, iunkerul gonit de popor nu și-ar mai recunoaște nici castelul, nici ogoarele stăpânite pe nedrept în trecut. în castele s-au instalat școli, cămine sau spitale sătești. Pe ogoare lucrează țărani stăpîni pe soarta lor, membrii cooperativelor agricole de producție.Trecutul este învins și în alte domenii. Mai există, de pildă, là Schwerin o dugheană străveche pe care scrie : „F. G. Michaels — Comerț de vinuri, înființat în 1648“ ; dar nu departe se ridică noul bloc- turn de 10 etaje, în care 78 de familii muncitorești își mută acum gospodăria. De la ultimul etaj vezi ca-n palmă Schwerinul, înconjurat de lacuri și păduri, Kleinke, șeful brigăzii de construcții, este un ghid minunat. El cunoaște orașul nu din carte : de trei generații familia sa așează cărămizi,' construiește.— Bătrînii mei au lucrat și ia castelul marelui duce. Renovau încăperile după capriciile ducesei. In anii puterii populare, noi însă am transformat castelul în institut pedagogic, spune el, nu fără mândrie. Iar acolo, arată Kleinke, am ridicat din prefabricate locuințe pentru 1.500 de familii de muncitori.Lîngă blocul-turn se văd acoperișurile noi ale cartierului abia terminat. Iar mai încolo, în Schwerin- Lankow — fundamentul pentru un nou cariier, ce va cuprinde 12.000 de locuitori, a fost și el terminat. Vechiul centru al orașului nu este propice pentru mari transformări ; străzile sale înguste, casele sale în stilul baroc nordic, statuile și fîntîni- . le istorice sînt piese de muzeu. De aceea noile cartiere cresc mai ales în jurul întreprinderilor care au fost ridicate nu de mult. Microraioanele astfel formate se întind pe malul lacului, locuitorii lor, muncitorii din noile întreprinderi socialiste, respiră aerul curat al pădurii.Transformări deci la tot pasul. Ceea ce ieri părea de neschimbat, azi se înnoiește și se adaptează noilor necesități ale dezvoltării socialiste a țării. Iar populația Schwe- rinului, mîndră de aceste succese, este conștientă, ca și întregul popor al R. D. Germane, că toate aceste însuflețitoare transformări înfăptuite sub conducerea P.S.U.G. își au începutul în neuitata primăvară 1945.
A. VELA
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Lucrările conferinței
la Genevapentru dezarmare decă guver- examineze

Economice O.N.U.pentru Europa
GENEVA 7 (Agerpres). — în cea de-a 32-a ședință plenară a Comitetului celor 18 pentru dezarmare, care a avut loc la 7 mai și care a fost prezidată de delegatul S.U.A., au luat cuvîntul reprezentanții Angliei, S.U.A. și U.R.S.S., adică ai celor trei țări membre ale subcomitetului pentru încetarea experiențelor cu arma nucleară. Scurte declarații au mai făcut delegații Italiei și Indiei.Expunînd propria lor versiune a- supra tratativelor din subcomitet, delegații Angliei și S.U.A. au dat asigurări că ei ar fi dispuși, chipurile, să ducă „tratative rodnice“ pe baza memorandumului celor opt țări neutre. Totodată însă ei au reluat vechiul refren al organizării posturilor de control la fața locului, ca o condiție pentru acceptarea memorandumului neutrilor.Luînd cuvîntul reprezentantul sovietic, V. A. Zorin, a arătat că în ciuda repetatelor declarații cu privire la dorința lor de a se ajunge la o înțelegere cu privire la interzicerea armei nucleare, S.U.A. și Anglia urmăresc să împiedice încheierea unui asemenea acord și să-și rezerve libertatea de acțiune pentru a continua experiențele pe care le-au reluat cu arma nucleară sub pămînt, în atmosferă, sub apă și la mare altitudine.Elogiile reprezentanților occidentali la adresa țărilor neutre constituie o manevră al cărei scop este să camufleze rigiditatea pozițiilor S.U.A. și Angliei față de principalele probleme litigioase, să-și camufleze refuzul de a accepta propunerile țărilor neutre drept o bază reală pentru o înțelegere în problema încetării experiențelor cu arma nucleară.

V. A. Zorin a subliniat nul sovietic este gata să propunerile statelor neutre drept bază pentru viitoarele tratative, iar puterile occidentale au răspuns la această inițiativă a statelor neutre prin reluarea experiențelor cu arma nucleară, în atmosferă, la mare altitudine și sub apă, drept completare la experiențele pe care le efectuează de mai bine de șase luni sub pămînt.Ca răspuns la propunerile rezonabile și realiste ale țărilor neutre, a subliniat V. A. Zorin, S.U.A. și Anglia continuă să insiste asupra sistemului posturilor de control internaționale și nu naționale și asupra vechii lor cereri, inacceptabile, cu privire la efectuarea obligatorie a inspecției la fața locului.A insista acum asupra acestei poziții vechi și vădit discreditate înseamnă a ridica un obstacol în calea spre realizarea unui acord reciproc acceptabil cu privire la interzicerea experiențelor, cale deschisă de propunerile celor opt țări neutre.Nu este oare clar că continuînd în felul acesta tratativele puterile occidentale încearcă doar să camufleze cu ajutorul lor continuarea experiențelor pe care le efectuează cu arma nucleară, intensificarea cursei înarmărilor și a tuturor pregătirilor militare care se desfășoară cu o intensitate tot mai mare în țările N.A.T.O., după cum rezultă din sesiunea din luna mai a a- cestui bloc militar ? N-ar trebui oare ca în legătură cu aceasta să cerem cu toții puterilor occidentale să înceteze acest joc de-a tratativele, să adopte o poziție clară, rea-

memoran- neutre. în urmărește manevrelede a trans-

listă, pentru a scoate tratativele impas ?Delegatul Italiei și-a susținut nou propunerea cu privire la constituirea unui grup de oameni de știință experți pentru discutarea „aspectelor tehnice“ legate de elaborarea unui acord pe baza dumului celor 8 state fond această propunere aceleași scopuri ca și S.U.A. și Angliei, adicăforma tratativele cu privire la interzicerea experiențelor cu arma nucleară în discuții tehnice nesfîrșite, continuîndu-se în același timp experiențele cu arma nucleară.Intr-o scurtă cuvîntare, reprezentantul Indiei a propus să se continue discutarea problemei interzicerii experiențelor nucleare după ce vor fi studiate cuvîntările rostite la 7 mai de delegații tuturor țărilor membre ale Comitetului celor 18.Comitetul a hotărît să revină la această problemă în ședința sa plenară din 9 mai.în ședința plenară de marți Comitetul celor 18 va continua să cute prevederile tratatului cu vire la dezarmarea generală și tală.
dis- pri- to-

MOSCOVA 7 (Agerpres). — TASS 
transmite : Membrii Prezidiului ?i 
secretarii C.C. al P.C.U.S. în frunte 
cu N. S. Hrușciov s-au întîlnit la 7 
mai cu redactorii ziarelor partidelor 
comuniste, muncitorești și democra
tice sosiți la Moscova pentru a parti
cipa la sărbătorirea celei de-a 50-a 
aniversări a ziarului „Pravda“.

N. S. Hrușciov a rostit o caldă cu
vîntare de salut. El a urat partidelor

frățești și organelor lor de presa 
noi succese în popularizarea ideilor 
marxist-leniniste, în lupta pentru 
pace, democrație, independență na
țională și socialism.

In numele C.C. al P.C.U.S., N. S. 
Hrușciov i-a rugat pe redactori să 
transmită un salut frățesc și cele mai 
bune urări conducătorilor partidelor 
lor.

o#o

încheierea concursului international Ceaikovski
marele interes sfîrnit de acest concurs 
în întreaga lume. După aceea, Dmitri 
Șosfakovici a înmînat medalii și diplo
me cîșfigătorilor concursului — vio- 
lonceliști, violoniști și pianiști. In în
cheierea marii sărbători muzicale de la 
Moscova laureații au dat un concert.

MOSCOVA 7 (Agerpres). — TASS : 
La 7 mai, ziua de naștere a lui Ceai
kovski, la Moscova a avut loc închi
derea, înfr-un cadru festiv, a concursu
lui internațional al tinerilor muzicieni, 
concurs care poartă numele marelui 
compozitor rus. La închiderea festivă 
a celui de-al doilea concurs interna
țional Ceaikovski au participat Nikita 
Hrușciov și alți conducători ai partidu
lui comunist și ai guvernului sovietic. 
La masa prezidiului au luat loc : Dmitri 
Șosfakovici, Dmitri Kabalevski, Emil 
Ghilels și alți mari muzicieni. Adunarea 
festivă a fost deschisă de Ekaterina 
Furțeva, ministrul culturii al U.R.S.S.

Președintele concursului, Dmitri Șos
fakovici, a subliniat în cuvîntarea sa

GENEVA 7. — De la trimisul special Agerpres, N. Puicea: La 7 mai, sub conducerea președintelui celei de-a 17-a sesiuni a Comisiei Economice pentru Europa, Gogu Rădu- lescu, au continuat în Palatul Națiunilor din Geneva lucrările Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa. Abordînd punctul 6 de pe ordinea de zi, ședința a început cu discutarea subpunctului „înlăturarea obstacolelor din calea comerțului Est-Vest“. Au luat cuvîntul reprezentanții R. P. Romîne, R. P. Bulgaria, R. P. Ungare și Angliei.Comerțul exterior al R. P. Romîne a făcut în 1961 progrese remarcabile — a spus delegatul R. P. Romîne, Mircea Petrescu, în intervenția sa. Constatăm însă cu regret că dacă țara noastră a făcut tot ce depindea de ea pentru a facilita dezvoltarea schimburilor internaționale, obstacolele ridicate de către țările occidentale cresc. Noi considerăm — a spus el în continuare — că înlăturarea obstacolelor care împiedică dezvoltarea comerțului între țările membre ale Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa este o sarcină majoră a comisiei noastre cît și a Comitetului pentru dezvoltarea comerțului. Sîntem gata să participăm la elaborarea — în acea formă care va fi considerată çea mai

unor recomandări șl să înlăture obstaco- acordă sprijinul săupotrivită — a măsuri menite lele. Romînia tuturor măsurilor de cooperare internațională menite să ducă la rai nunțarea la politica bazată pe restricții și discriminări, astfel îneît schimburile comerciale să se dezi volte.A urmat apoi discutarea subpunci tului privind organizarea în noiemi brie 1962 a unei a doua întîlniri între consilierii economici principali al țărilor membre ale Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa. Delegații Finlandei, Poloniei, Suediei, U.R.S.S., R.F.G.,. S.U.A., Iugoslaviei, Turciei, Franței, Danemarcei și Angliei au subliniat oportunitatea unei asemenea întîlniri în vederea unei colaborări mai largi între țările membre ale Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa în anumite domenii de activitate.Tot în ședința de dimineață s-ai mai discutat și subpunctul „Problemele energiei în Europa“. Au luat cuvîntul reprezentanții U. R. S. S., R.F.G., Ungariei, Angliei, Franței, Italiei și alții.Discuțiile asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a Comisiei Economice O. N. U. pentru Europa au continuat în ședința de amiază. după-:
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U Thant se pronunță pentru crearea 
unor zone neutreSTOCKHOLM 7 (Agerpres). — U Thant, secretar general provizoriu al O.N.U., se află în Suedia într-o vizită oficială.La 6 mai, U Thant a vizitat Upsala, unde a luat cuvîntul în fața studenților universității. In cuvîntarea sa, U Thant s-a referit la rolul statelor mici în opera de menținere a păcii. El a relevat importanța creării unor

TO

zone neutre în scopul micșorării încordării.în declarații pentru presă, făcute la recepții oficiale, U Thant se ocupă de importanța conferințelor la nivel înalt, subliniind totodată că „întîl- nirea între Hrușciov și Kennedy, care a avut loc anul trecut la Viena, a avut o importanță mult mai mare decît credeau mulți".

1 WAMT

interne șiMOSCOVA. Nikita Hrușciov, pre- tre agenți ai reacțiunii ședințele Consiliului de Miniștri al ' externe. Soarta lui A. Gizenga pro- U.R.S.S., a primit la 7 mai la Kremlin pe ministrul agriculturii și silviculturii al Japoniei, Itiro Kono. Itiro Kono a sosit la Moscova la 3 mai pentru a duce tratative în problemele pescuitului.
FRAGA. în cursul turneului întreprins în R.S. Cehoslovacă, pianista Lidia Cristian a dat taluri și concerte Ceske Budejovice, Beroun etc.

o serie de reci- în localitățile Teplice, Most,La 7 mai, la

TIR)

Hotărîrea S.U.A. do a relua experiențele nucleare In atmosferă 
a stîrnit un val do proteste în lumea întreagă. Cu toate acestea, în 
regiunea Insulei Christmas continuă exploziile. La 6 mai, comisia 
pentru energia atomică și Ministerul de Război al S.U.A. au anunțat 
că în regiunea insulei Christmas s-a efectuat a cincea explozie nu
cleară din noua serie de experiențe în atmosferă. In fotografie : De
monstrație de protest la New York împotriva hotărîril guvernului 
american de a relua experiențele nucleare în atmosferă.

Alegerea noului președinte alROMA 7 (Agerpres). — După cinci zile, în care au avut loc nouă tururi de scrutin, Parlamentul italian a ales ca președinte al Italiei pe Antonio Segni (Partidul democrat-creștin). Noul președinte urmează să-și preia atribuțiile la 11 mai.După cum anunță corespondentul din Roma al Agenției TASS înaintea celui de-al optulea tur de scrutin, care a avut loc la 6 mai, s-a aflat că conducerea Partidului democrat-creștin exercită presiuni a- supra membrilor partidului său, care refuzau să voteze pentru Segni, și, profitînd de caracterul secret al votului, votau pentru alți candidați sau depuneau buletine necompletate.Participanții la alegerile prezidențiale au aflat dintr-o scrisoâre adresată de Saragat lui Moro, secretar al Partidului democrat-creștin, că la 5 mai fostul ministru de interne, Scelba, liderul aripii de dreapta a Partidului democrat-creștin, a făcut o vizită liderului social-democraților cerîndu-i insistent să-și retragă candidatura. Dar Saragat a acceptat să-și retragă candidatura numai în cazul cînd conducerea Partidului de- mocrat-cr.eștin ar retrage pe cea a lui Segni, iar partidele actualei coa-

Italieivor desemnaIiții guvernamentale un candidat comun.Această propunere nu a fost acceptată optulea tur de scrutin a început într-o atmosferă încordată. în pofida declarației comune a partidelor liberal, monarhist și neofascist cu privire la sprijinirea deplină a candidaturii lui Segni, el nu a reușit să întrunească majoritatea necesară de voturi. Segni a primit 424 de voturi, în timp ce pentru a fi ales îi trebuiau 428.îndată după anunțarea rezultatelor celui de-al optulea tur de scrutin, Leone, președintele Camerei Deputaților, a organizat un nou tur de scrutin. Cel de-al noulea tur de scrutin a trebuit să fie o dată anulat, după ce electorii din partea partidelor de stînga au demascat un caz de fraudă vădită. Știrea despre acest scandal s-a răspîndit cu repeziciune, iar președintele Leone a fost nevoit să anuleze votul și să organizeze un nou tur de scrutin.In noul tur de scrutin Segni a întrunit 443 de voturi, Saragat — 334, iar ceilalți candidați — 13 voturi. 51 de buletine au rămas necompletate.

LEOPOLDVILLE.Leopoldville, Camera Deputaților a adoptat hotărîrea rușinoasă cu privire la retragerea imunității parlamentare înflăcăratului conducător al luptei de eliberare națională din Congo, Antoine Gizenga. Din 137 de deputați, la ședința Camerei au luat parte numai 94. Hotărîrea a fost adoptată în lipsa Tui Antoine Gizenga, fără a i se da posibilitatea să răspundă la învinuirile calomnioase formulate împotriva lui de că-

voacă o mare îngrijorare în rîndurile opiniei publice mondiale.
WASHINGTON. Răspunzînd invitației cosmonautului american John Glenn, pilotul cosmonaut sovietic, G. S. Titov i-a făcut o vizită. La 5 mai, G. S. Titov a plecat la Seattle pe calea aerului.
LONDRA. Ministerul Afacerilor Externe al Angliei a anunțat că primul ministru Macmillan va pleca la 2 iunie pentru o vizită de două zile în Franța, unde va duce tratative cu președintele De Gaulle.
BONN. La Bonn a sosit într-o vizită de informare de trei zile Salinger, secretarul Casei Albe pentru problemele presei. Salinger va duce tratative cu Eckart, șeful departamentului presei și informațiilor de pe lîngă guvernul R.F.G., „în scopul coordonării activității politice a celor două guverne în rîndurile opiniei publice”.a lui Saragat și cel de-al *♦

sesiunea N.A.T.O. fle la Atena s-a flesiașurat 
sul) semnul intensificării eursei înarmărilor...

„Operația Dominic
și tăinuirea adevărului

. Sub titlul „De ce ?", săptămâna
lul englez „TRIBUNE" publică un 
amplu articol în legătură cu relua
rea experiențelor nucleare în atmos
feră de către S.U.A. în care se 
spune :„Președintele Kennedy, ne-a asigurat Gaitskell, nu dorește să facă experiențe nucleare dar consideră că este nevoit Să le facă. Dr. William Elwood Ogle, directorul științific al „Operației Dominiç", (actuala serie de experiențe cu armele nucleare efectuate de S.U.A. poartă acest nume — N.R.), nu a manifestat însă nici un fel de reticență în această privință. „Aproape că nu există din punct de vedere tehnic ceva mai fascinant de contemplat decît o bombă”, — a declarat el. Dr. Ogle este unul dintre puținii oameni de știință, care au avut legătură cu fabricarea bombelor aruncate deasupra orașelor Hiroșima și Nagasaki și care nu regretă folosirea lor. „Nu am fost îngrozit — a spus el — la urma urmelor, ohiectivul nostru era de a face tocmai acest lucru".Pare straniu — scrie „Tribune" — că singurul militar de profesie din Congres, colonelul • Frank Kowalski, a protestat în mod public împotriva reluării experiențelor. „Ar părea inconsecvent — a scris acesta președintelui Kennedy — să se amenințe tratativele de la Geneva să- vîfșind înseși actele pe care încercăm' să le punem în afara legii la Conferința celor 18 state”.în artiçol se arată cît de periculoasă' este pentru omenire cursa înarmărilor atomice pe care o intensifică cercurile agresive imperialiste.„Pînă și satisfăcutul dr. Ogle — scrie „Tribune" — a recunoscut că a început să aibă îndoieli. Poți să nu fii sigur că țara ta procedează bine în cele din urmă — a spus el — dar totuși faci ceea ce țara ta dorește să se facă.

ii sigur dr. OgleDar cum poate că experiențele de pe insula Christmas reprezintă dorința compatrioți- lor săi americani ? Sau, pentru a fi mai preciși, cum poate fi el atît de sigur ce anume ar dori ei dacă ar cunoaște faptele ? Și ei nu le cunosc.Să luăm, de pildă, problema detectării experiențelor. Nici un ziar a- merican nu a publicat trei recunoașteri zguduitoare făcute de dr. J. P. Ruina, directorul cercetărilor americane în domeniul detectării experiențelor, în cadrul unei depoziții făcute la 20 martie în fața unui co-
Răsfoind presa străină

mitet al Congresului S.U.A. Aceste recunoașteri sînt publicate în numărul din 20 aprilie al publicației „I. F. Stone’s Weekly".Dr. Ruina a recunoscut că experiențele atmosferice pot fi detectate foarte ușor „fără să se înființeze de fapt stații de detectare în cealaltă țară".Cu alte cuvinte — menționează mai departe „Tribune" — presupusul obstacol în calea unui acord pentru interzicerea experiențelor — incapacitatea Occidentului de a detecta experiențele subterane sovietice fără a avea posturi de control pe teritoriul sovietic însuși — nu este la urma urmelor un obstacol chiar atît de mare. Macmillan știe acest lucru, dr. Ruina știe acest lucru, congresmenii care i-au pus întrebări știu acest lucru și abonații publicației „I. F. Stone’s Weekly" îl știu și ei.Dar cîți alți americani îl știu ? Și acesta nu este singurul caz de tăinuire a părerilor experților și a informațiilor vitale care au precedat „Operația Dominic".

D-l I. F. Stone a explicat dificultățile pe care le-a întîmpinat pentru a obține un exemplar al raportului cu privire la „Proiectul Gnome’ — efectuarea unei explozii subterane de cinci kilotone într-un strat de sare. Deși nu figurează pe lista documentelor secrete, acest raport nu a fost disponibil spre consultare la sediul organului american de specialitate... Nu este de mirare, căci raportul Gnome dovedește absurditatea actualului raport al „Agenției pentru dezarmare“ a S.U.A. cu privire la detectarea experiențelor și respinge pe de-a întregul teoriile dr. Edward Teller, geniul rău al lobby- ului, adept al reluării experiențelor.Alte două rapoarte asupra zdrobirii totale a teoriei false a dr. Teller, folosită mereu pentru a ține în impas convorbirile din 1958-1961 pentru interzicerea experiențelor, nu sînt date publicității. Ar oare o ilustrare mai mației că în prezent tează politica ? Cînd
putea exista bună a afir- bombele dic- un lucru mic ca adevărul amenință să iasă iveală, el este fie suprimat, fie norat.Semnarea unul acord pentru terzicerea experiențelor atmosferice, care să se bazeze pe sistemele de inspecție naționale existente, nu implică nici un risc".

La rîndul său ziarul vest-german 
„Die Andere Zeitung" publică un 
articol în care demonstrează lipsa 
de temeinicie a motivelor invocate 
de S.U.A. pentru reluarea experien
țelor. Ziarul scrie : '„Acești propagandiști au trecut sub tăcere, cu impertinență, că „moratoriul’ asupra renunțării la continuarea experiențelor cu arme nucleare, nu a fost violat de „Răsărit" ci de „Occident" prin exploziile nucleare efectuate în Sahara de către francezi în anii 1960 și 1961. Ei au afirmat în continuare că S.U.A. au lost constrînse să efectueze noi ex-

la ig-in-

periențe nucleare pentru a-i ajunge din urmă pe sovietici, care dețin un avans în acest domeniu. Firește, că în același timp ei au trecut sub tăcere faptul că încă înaintea începerii actualelor explozii noi, S.U.A. efectuaseră deja 185 de explozii cu bombe atomice și hidrogen, doci un număr dublu față de experiențele e- fectuate de U.R.S.S. Ei vor să ne facă să credem că bombele experimentate acum în Oceanul Pacific au o radioactivitate mică. Această a- firmație este însă în contradicție cu aprecierea competenți, noua serie S.U.A. va fi toate seriile de experiențe de pînă acum, prof, rican liniat rului , nefaste ale creșterii radioactivității determinată de noile experiențe“.Referindu-se la poziția adoptată de S.U.A. la Geneva în cadrul tratativelor pentru interzicerea experiențelor nucleare, ziarul scrie : „Adevărul se prezintă astfel : e- vident că S.U.A. au vrut să obțină prin șantaj acceptarea condițiilor americane în legătură cu „inspecțiile", amenințînd cu noua serie de experiențe nucleare. Sovieticii au adus argumente puternice împotriva planurilor americane. Țările neutre reprezentate la Geneva au ținut seama de argumentele sovietice bazate pe date științifice, venind cu propunerile lor pentru încheierea unui tratat în vederea sistării experiențelor atomice. U.R.S.S. a adoptat o poziție pozitivă față de aceste propuneri. S.U.A. au răspuns la propunerile țărilor neutre prin noua serie de experiențe în Pacific.Este cert că prin poziția sa guvernul S.U.A. și-a asumat o mare vină, înrăutățindu-și în același timp în mod considerabil poziția în cadrul tratativelor ; influența internațională a guvernului american va avea de suferit. Cel ce aprobă o asemenea poziție face Un prost serviciu atît guvernului american, cît și întregii omeniri“.

ATENA 7 (Agerpres). — La 6 mai s-a încheiat la Atena sesiunea Consiliului N.A.T.O. Timp de patru zile au avut loc consfătuiri secrete ale miniștrilor afacerilor externe, miniștrilor de război și experților militari ai N.A.T.O.Comunicatul final, dat publicității la - 6 mai, rezumă rezultatul acestei sesiuni deși, după cum a declarat la conferința de presă din aceeași zi secretarul general al N.A.T.O., Stikker, nu au putut fi menționate hotărîrile, deoarece lucrările sesiunii au fost secrete. Din comunicat rezultă totuși că sesiunea de la Atena a Consiliului N.A.T.O. a însemnat un nou pas pe calea intensificării cursei înarmărilor și a sporirii potențialului nuclear al N.A.T.O.La sesiune, S.U.A. s-au obligat să pună la dispoziția N.A.T.O. cinci submarine atomice înzestrate cu rachete „Polaris“ prevăzute cu focoase nucleare. După cum se știe, revanșarzii de la Bonn caută de mult să obțină transformarea N.A.T.O. într-o forță nucleară de sine stătătoare.

La sesiune a fost aprobat planul american de colaborare nucleară a țărilor1, membre ale N.A.T.O., care este considerat la Atena drept o nouă concesie a S.U.A. făcută Germaniei occidentale. Primul care s-a grăbit să aprobe oficial planul american a fost ministrul de război al R.F.G., Strauss.Alte hotărîri ale sesiunii se referă la extinderea producției militare a, N.A.T.O., standardizarea producției militare etc.în cercurile ziaristice se remarcă faptul că în timp ce miniștrii N.A.T.O. au fost cît se poate de con- creți în hotărîri privind probleme militare, declarațiile lor cu privire la dezarmare, pace și securitate au fost dimpotrivă extrem de confuze.Măsurile militare adoptate la sesiunea de la Atena a Consiliului N.A.T.O. sînt calificate drept o dovadă că țările N.A.T.O. continuă să se cramponeze de politica desuetă „de pe poziții de forță“.

ACCRA. — în dința Comitetului nai al Partidului popular convenției, care va dezbate proiectul noului program al partidului, ■ Kwame Nkrumah, secretarul general al partidului, președintele Gha- nei, a ținut o cuvîntare la radio. Vorbind despre succesele obținute de Ghana independentă sub conducerea Partidului popular al convenției, Nkrumah a spus că guvernul propune să se elaboreze în ianuarie 1963 un plan septenal de dezvoltare.
BERLIN. La 7 mai cancelarul R.F.G., Adenauer, a sosit pe bordul unui avion american într-o vizită de două zile în Berlinul occidental. Scopul acestei călătorii este de a ridica moralul scăzut al adepților „orașului de front“.LONDRA. Ziarul „Times’ relatează că 3.000 de muncitori de la întreprinderile din Wales și Scoția ale societății de construcții de avioane „Rolls-Royce" au primit ,1a 6 mai un aviz de concediere. Conducerea societății azvîrle pe muncitori în stradă din cauza restrîngerii programului de construire a avioanelor civile.
PARIS. Potrivit agenției France Presse, cercuri bine informate confirmă că, în cadrul programului guvernamental de experiențe nucleare, la 1 mai în Sahara a fost efectuată o explozie nucleară subterană.
CARACAS. Agenția France Presse anunță că bilanțul oficial al răscoalei de la Carupano este de 4 morți și 15 răniți. Luînd ca pretext răscoala de la Carupano, care exprimă opoziția unei mari părți a populației împotriva regimului dictatorial instaurat de guvernul președintelui Betancourt, autoritățile din Caracas intensifică represiunile antidemocratice.
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...și al unor serioase divergențe

oamenilor de știință care au declarat că de explozii nucleare a „cea mai murdară" dinPurfătoiul premiului Nobel, Linus Pauling, expert ame- în domeniul biochimiei, a sub- într-o scrisoare adresată zia- „New York Times" efectele

Comentînd sesiunea de la Atena a Consiliului N.A.T.O., ziarele engleze, deși subliniază că membrii acestui bloc au căzut de acord în ce privește continuarea cursei înarmărilor, scot în același timp în evidență existența unor divergențe serioase care macină alianța atlantică. „Această sesiune, scrie „TIMES“, a avut ca e- fect distrugerea definitivă a ficțiunii poleite a unanimității. Divergențe grave în legătură cu o serie de probleme importante s-au manifestat chiar între acei care ar fi dorit cel mai mult să le ascundă“.Principalele divergențe, arată la rîndul său ziarul „New York Herald Tribune", s-au manifestat între S.U.A. și Franța. „Franța, scrie ziarul, care se străduiește să-și dezvolte propria ei forță nucleară,

nu a fost satisfăcută de planul american de difuzare a informațiilor nucleare aliaților S.U.A.". Ministrul francez de externe, scrie ziarul, a declarat chiar că propunerile americane denotă lipsă de onestitate intelectuală.Ziarele occidentale scot în evidență și alte probleme asupra cărora punctele de vedere ale reprezentanților la sesiune nu au coincis. Astfel, Olanda și alte țări și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu reluarea experiențelor nucleare în atmosferă de către S.U.A. și s-au pronunțat pentru continuarea contactelor între S.U.A. și U.R.S.S. în vederea reglementării pașnice a problemelor litigioase. Reprezentanții altor țări, în special ai Franței și R.F.G., s-au situat pe poziții opuse.

----- O® O-----

In Spania continuă 
mișcarea grevistăMADRID 7 (Agerpres). — De mal bine de două săptămîni continuă greva minerilor spanioli din regiunea Asturia. Această grevă este sprijinită de pături largi ale oamenilor muncii din Spania.în ciuda represiunilor, mișcarea revendicativă continuă să se extindă. După cum relatează agenția France Presse, la 7 mai, în regiunea Bilbao, celor 21.000 de greviști li s-au alăturat încă 9.000 de muncitori de la marile furnale, de la șantierele navale și din întreprinderile de produse chimice.Solidari cu greviștii din Asturia s-au declarat și muncitorii metalur- giști din localitățile Beasain și Vil- lafranca de Oria din regiunea San Sebastian.Mișcarea grevistă care a cuprins multe centre industriale din Spania se bucură de un sprijin larg în întreaga țară. Agenția France Presse subliniază că la 7 mai circa 800 de studenți au defilat pe străzile Madridului, în semn de solidaritate cu greviștii. Ei au fost împrăștiați de către poliție care a operat arestări. ‘Comitetul Executiv al Partidului Comunist din Spania a dat publicității un apel în care se subliniază justețea revendicărilor greviștilor și cheamă pe toți oamenii muncii de la orașe și sate să sprijine activ eroica mișcare grevistă care se desfășoară în regiunea Asturia.

MONTREAL (Canada). Muncilor» din sindicatul conducătorilor de camioane au declarat..... _____ .- grevă pen
tru a obține majorarea salariilor. In fotografie : Greviștii atacă un camion condus de spărgătorii de 
grevă.
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