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Să asigurăm
mare de

o producție 
legume !

Jr

în scopul unei 
bune aprovizio
nări a populației 
cu legume proas
pete în tot cursul 
anului, partidul 
a trasat ca sarci
nă dezvoltarea în 
jurul orașelor și

centrelor muncitorești a unor pu
ternice zone legumicole. Organele 
de partid și sfaturile populare s-au 
ocupat cu răspundere de această 
problemă. Pe baza cunoașterii nece
sarului de consum, comitetele execu
tive ale sfaturilor populare regionale, 
raionale și orășenești au îndrumat 

• unitățile agricole' să stabilească cele 
mai bune suprafețe de teren care să 
fie cultivate cu legume. Un număr 
însemnat de gospodării colective si
tuate în jurul orașelor dezvoltă ca 
ramură de bază cultura legumelor. 

Asigurarea de producții mari de 
legume este hotărîtă în mare măsu
ră de însămînțarea și plantarea în 
întregime și la timpul potrivit a tu
turor suprafețelor destinate acestor 
culturi — lucrări care se fac toc
mai în aceste zile. în numeroase 
gospodării colective și de stat, pa
ralel cu semănatul culturilor 
primăvară și cu lucrările 
ținere, s-au plantat mari 
cu legume. La gospodăria 
din Palazul Mare, situată 
pierea orașului Constanța,

. prevăzut extinderea în acest an a 
culturii legumelor pe 114 ha, colec
tiviștii au semănat suprafețe prevă
zute cu rădăci.noase și au plantat 

■ 35 ha cu roșii, castraveți etc. Și alte 
unități agricole din regiunèa Dobro
gea au obținut bune rezultate la se
mănatul și plantatul legumelor în 
cîmp, fapt care a făcut ca planul pe 
regiune să se realizeze în proporție de 
76.1a sută. Succese importante în 
ceastă direcție au fost obținute 
în unitățile agricole din zona de 
provizionapg a Capitalei.

Timpul fiind înaintat, este 
sar ca în zilele ce urmează

- treacă cu toate forțele la semăna
tul și plantatul în cîmp a legumelor. 
O mare atenție trebuie dată îndeo
sebi plantării roșiilor timpurii. Nu
meroase gospodării colective din re
giunea Banat care în anii trecuți au 
reușit să obțină o producție foarte 
timpurie și deci și venituri mari da
torită faptului că au făcut plantatul 
devreme în cîmp și au efectuat lu
crările de îngrijire la un nivel agro
tehnic ridicat, acordă o deosebită im
portanță acestor lucrări și în acest 
an. Membrii gospodăriei colective 
„Lumea Nouă“ din Curtici au plan
tat toate cele 40 ha cu roșii timpu-
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rii, protejîndu-le împotriva brumei 
prin fumegare. Pînă la sfîrșitul 
săptămînii trecute, în unitățile a- 
gricole din regiunea Banat se plan
taseră 600 ha cu roșii timpurii. 
Este necesar ca experiența unități
lor agricole fruntașe în obținerea de 
recolte timpurii'de roșii .să fie a- 
plicată pe scară cît mai largă. De 
asemenea, să se următească planta
rea fără întîrziere a celorlalte cul
turi: varză de vară, ardei, vinete 
etc. O mare atenție trebuie dată asi
gurării mijloacelor de combatere a 
brumelor tîrzii.

Realizarea întregului sortiment de 
legume este de cea mai mare însem
nătate pentru buna aprovizionare a 
populației. Tocmai de aceea, consi
liile de conducere ale gospodăriilor 
colective trebuie să urmărească în
deaproape ca planul stabilit privind 
cultivarea diferitelor legume să fie 
îndeplinit întocmai. în această di
recție, o mare atenție trebuie acor
dată cultivării unor suprafețe cît 
mai mari cu ceapă. Pentru a suplini 
lipsa de arpagic, gospodăriile colec
tive vor trebui să aplice- recomandă
rile Institutului de cercetări hortivi- 
ticole 'privind măsurile ce trebuie 
luate pentru sporirea producției de 
ceapă (publicate în „Scînteia" nr. 
5511 din 27 aprilie 1962). în aceste 
recomandări se arată că este nece-' 
sar să fie extinsă cultura cepei cea- 
clama și a cepei de apă care pre
zintă avantajul că într-un singur an 
se pot obține în cantități mari bulbi 
de consum.

Realizarea în întregime a supra
fețelor planificate a fi cultivate cu 
legume la toate sortimentele trebuie 
să constituie o preocupare de sea
mă a sfaturilor populare și a unită
ților contractante. De asemenea, 
trebuie să se asigure producerea u- 
nor cantități suficiente de semințe 
necesare pentru anul viitor.

Un rol hotărîtor în sporirea pro
ducției de legume îl au lucrările de 
îngrijire făcute la timp și de cea 
mai bună calitate. Gospodăriile co
lective care au obținut recolte mari 
de legume atribuie acest succes a- 
plicării unui număr sporit de pră
șite, folosirii îngrășămintelor supli
mentare, irigării culturilor etc. Iată 
de ce aceste lucrări trebuie apli
cate cu cea mai mare răspundere.

Organele și organizațiile de partid 
trebuie să controleze îndeaproape 
cum se realizează planul de plan
tări și lucrările de îngrijire a cul
turilor de legume, să îndrume și să 
sprijine sfaturile, populare și unită
țile agricole socialiste să asigure în
deplinirea sarcinilor privind sporirea 
producției de legume.

Un grup de tineri din Capitală — 
fruntași in activitatea profesională șl 
obștească (do la stingă Ia dreapta) : 
Dobre Tudor, laminorlst la uzinele 
„Republica” ; Btldea Constanța, fila
toare la Filatura Rominească de Bum
bac ; Anton Constantin, oțelar 
la uzinele „23 August” ; Toma Ani- 
șoara, elevă tn clasa a X-a la Școala 
medie „Al. I. Cuza” ; Zaharia Teodor,. flerar-betonist la 
întreprinderea de construcții șl montaje nr. 3 ; Malciolu 
Ecaterlna, Învățătoare șl Instructoare de pionieri la școala 
de 8 ani nr. 114 ; Drosu Mlhal, inginer la Uzinele de utilaj 
chimic ; Oprescu Eugenia, cercetătoare la Institutul de is
torie literară șl folclor ; Copcea Oprea, dulgher la între-

prinderea de construcții șl montaje nr. 2 ; Marinlcă Ellsa- 
beta, țesătoare la țesătorla de bumbac de pe șos. Armatei 
Sovietice; Goran Benone, student în anul III la Facultatea 
de electronică și telecomunicații a Institutului politehnic ; 
Diaconescu Uliana, balerină la Teatrul do Operă și Ba
let al R.P. Romtne.
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Ziua independenței de stâtPUTERNIC D SPRE NOI REALIZĂRI și Ziua Victoriei

Telegrame ale unor unități agricole socialiste, recent decorate 
cu Ordinul Muncii cl. I, trimise C.C. al P.M.R,, Consiliului de Stat, 

tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
Muncitorii, inginerii și tehnicienii, ță

ranii colectiviști din unități agricole so
cialiste, recent decorate de Consiliul de 
Stat cu Ordinul Muncii clasa I, au tri
mis Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat, 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, te
legrame prin care își exprimă bucuria 
și recunoștința pentru înalta distincție' 
acordată. In telegrame se arată că aceas
ta constituie o înaltă apreciere a muncii 
și rezultatelor obținute și totodată un 
puternic imbold în munca pentru înde
plinirea și depășirea sarcinilor puse în 
fața agriculturii de Congresul al lll-lea 
al P.M.R. și de raportul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prezentat la 
recenta 
Adunări

„Sub 
nizafiei 
grama 
—• gospodăria noastră se angajează ca 
în anul acesta să realizeze de pe întrea
ga suprafață cel puțin 5.000 kg struguri, 
2.800 kg grîu, 5.400 kg porumb boabe, 
în cultură neirigată, în medie la hectar, 
și să dea un beneficiu de 3.100.000 lei. 
Vom munci cu elan pentru continua îm
bunătățire a activității gospodăriei noas
tre, pentru a da statului în fiecare an 
producții și beneficii lot mai mari".

„Conștienți de mărețele sarcini ce ne 
stau în față — se spune printre altele 
în telegrama adresată de S.M.T. Bar
man — asigurăm conducerea partidului 
și pe dv. personal, că în actualul an 
agricol vom munci în așa fel îneît să 
depășim planul de producție cu 5 la 
sută și să reducem prețul de cost la 51 
lei pe hectarul de arătură normală. 
Totodată, vom executa lucrări de cea 
mai bună calitate pentru a sprijini G.A.C. 
pe care le deservim să obțină în medie 
2.400 kg grîu, 22.000 kg cartofi și 
24.000 kg sfeclă de zahăr la hectar".

„In cinstea recentei sesiuni extraordi-

sesiune extraordinară a 
Nationale.
îndrumarea și conducerea 
de partid — se arată în 
trimisă de G.A.S.

Marii

orga- 
tele- 

Murfatlar

nare a Marii Adunări Nationale — 
se spune în telegrama trimisă de G.A.C. 
„6 Martie" din comuna Sfoicănești —, 
urmînd îndemnul partidului, noi am în- 
sămînjat 1.000 ha cu porumb, fiind ho- 
tărîfi să obfinern. cite 5.000 kg boabe 
la hectar de pe întreaga suprafajă. Gos
podăria noastră luptă anul acesta sub 
lozinca „Să realizăm în fiecare ramură 
cel puțin 1.000.000 lei pentru a obține 
un venit de 7.860.000 lei, din care 
2.535.000 lei din sectorul zootehnic, 
întregul- nostru venit se va realiza numai 
pe bază de contracte cu statul. Rapor
tăm că anul acesta am înfiinfat o fermă 
de creștere a păsărilor care la sfîrșitul 
anului va număra 10.000 capete matcă, 
urmînd ca în anul 1963 să livrăm statu
lui cel puțin 1.000.000 de ouă".

Colectiviștii de Ia G.A.C. Roma, re
giunea Suceava — una din pionierele 
agriculturii noasire socialiste — se mîn- 
dresc cu realizările dobîndite în conso
lidarea economico-organizatorică a gos
podăriei, cu transformările din viafa co
lectiviștilor și a satului lor.

In telegramă se spune printre altele : 
„Ne angajăm ca sub 
nentă a organizației 
de partid să valo
rificăm mai bine re
sursele de care dis
punem, să învățăm 
și să aplicăm re
gulile agrotehnice 
înaintate, să răsplă
tim la rîndul nostru 
cu realizări mult mai 
mari prețuirea de 
care ne bucurăm din 
partea slăvitului nos
tru partid, în frun
te cu iubitul con
ducător, tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej".

„Realizările ce 
le-am obținut pînă

acum — se arată, printre altele, în tele
grama colectiviștilor de la G.A.C. „Dru
mul lui Lenin“ din Țibucani — se da- 
toresc iubitului nostru partid care ne-a 
învăjat să muncim în spirit nou, socia
list și ne-a condus din victorii în victorii.

Gospodăria noastră, colectivă a luat 
fiinfă în anul 1952 cu un număr de 44 
familii, 97 ha teren și un inventar în 
valoare de 32.000 lei. Astăzi, gospodăria 
colectivă unește 1.336 familii și o su
prafață de 2.506 ha teren. Avem 708 
capete bovine, din care 238 vaci cu 
lapte, 398 porcine, 1.087 oi și aproape 
3.000 de păsări. Prin munca lor stărui
toare, colectiviștii noștri au construit 7 
grajduri, o maternitate, un saivan pentru 
1.000 oi, 3 magazii de cereale, 2 pătule 
de porumb și multe altele. In cele 
două sate s-au construit două cluburi 
cu cite 800 de locuri și două uzine 
electrice. Fondul de bază al gospodă. 
riei este de 5.000.000 lei. In 1961 
obfinut o produefie medie la grîu 
2.147 kg la hectar, La porumb, de 
302 ha, cile 3.200 kg boabe la ha,
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Hn adunarea deschisă a grupei de partid, 
la care au luat parte toți membrii bri
găzii forestiere conduse de comunistul loan 
Zbranca, s-a făcut o comunicare. Conducerea 

întreprinderii forestiere din Cîmpulung-Moldo- 
venesc făcea apel la brigadă să preia un nou 
loc de muncă. Acesta era mult mai greu decît 
cel pe care-1 aveau ei, mai îndepărtat de ca
sele lor, dar foarte important. în timpul iernii, 
o furtună puternică doborîse copacii de pe 
întinse porțiuni de pădure din partea supe
rioară a masivului Rarău. Molizii înalți, vigu- 
roși, au fost culcați la pămînt. Trebuiau luate 
degrabă măsuri de prevenire a unui eventual 
atac al insectelor (lunile mai și iunie sînt peje 
mai favorabile atacului acestora). Pe cît de 
scurt, pe atît de prețios era timpul. Lemnul 
urma să fie fasonat și scos din pădure. Cui 
să i se încredințeze o astfel de sarcină, .dacă 
nu celei mai bune brigăzi din întreprindere ?

Cărarea de munte îngustă, umbrită de moli
zii înalți, se cațără în serpentină pe piep
tul abrupt al muntelui. în timp ce la poale

au rănras ghioceii și toporașii, la altitudinea 
de 1.200—1.400 metri se sparge sub pași poj
ghița subțire a zăpezii. Acolo, sus, pe coama 
Rarăului, și-au dat înțîlnire muncitorii fores
tieri din brigada lui Zbranca. In fața lor se 
deschidea larga priveliște a pădurii răvășite 
de furtună. Copacii zăceau la pămînt cu cren
gile încîlcite.

— Parcă și păsările o ocolesc — observă. 
Filaret Coca. La noi, la Holohoșca, era parc, 
nu altceva ; pe cînd aici...

Priveau îndelung. Nu știau din ce parte să 
înceapă.

— Ei, ce ziceți, scoațem lemnul î — i-a în
trebat Octavian Leonteș, muncitor forestier în 
urmă cu cîțiva ani, ca și ei — acum inginer 
șef la I.F. Cîmpulung. V-ați hotărît ?

Brigada n-a pregetat să ia în primire noul 
loc de muncă. Hotărîrea era luată de mult.

Chiar din ziua aceea, pădurea s-a deșteptat 
în cîntecul „Drujbelor".

Primele zile de muncă în noul parchet fo
restier. Au apărut și primele probleme, care

se cereau rezolvate în brigadă. Așa cum 
procedecțză mereu cînd se ivesc „cazuri", 
șeful brigăzii a găsit de cuviință să organizeze 
o consfătuire. în pauza de prînz discuțiile se 
leagă repede.

unea fusese spornică. Brigada fasonase 
și scosese din pădure primii 200 mc de 

lemn. Poate că se putea face și mai mult — și-au 
spus părerea unii dintre ei. De cînd au urcat 
pe Rarău, la apelul brigăzii, din 24 de oameni 
răspundeau numai 21. Trei erau lipsă. Filaret 
Ursache conta motivat. Ca muncitor forestier 
permanent, se bucura de concediul de odihnă. 
Omul era la Govora. Coca Leonte și Coca Ni
colae erau nemotivați. Ei au rămas mai de
parte la Holohoșca să încarce remorc).

— La bine am fost cu toții. Acum cînd e 
mai greu, unii dau bir cu fugiții — au con
statat unii din membrii brigăzii.

C. MORARU

Anul acesta, 705 elevi din raionul 
Videle învață în noua școală medie 
din Videle, care cuprinde 8 săli 
clasă, laborator șl o bibliotecă 
aproape 10.000 de volume.

In curînd, vor începe lucrările
construcție a încă 8 săli de clasă.

-------OsO------
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Locuințe noi pentru oamenii muncii

In preajma sezonului de vară
dotate cu noi garnituri, a fost 
completat echipamentul spor
tiv și reamenajate terenurile 
de sport.

Conducerea Casei de cul
tură s-a îngrijit din timp și 
de întocmirea unui bogat 
program. în stațiune vor da 
spectacole o serie de forma
ții artistice profesioniste și de

muncii și folosind economicos 
materialele, colectivul trustu
lui regional de construcții de 
locuințe Banat a reușit să 
realizeze în trei luni de zile 
economii suplimentare la pre
țul de cost de aproape 
200.000 lei.

T G. MUREȘ (coresp. 
„Scinteii”). — Miile de oa
meni ai muncii care își vor 
petrece în acest an concediul 
în pitoreasca stațiune balneo
climaterică Tușnad-Băi, vor 
găsi Casa de cultură din loca
litate complet renovată. S-a 
amenajat o nouă sală de lec
tură și de audiții muzicale, 
precum și sala de cinemato
graf. Sălile de jocuri au fost

l 
amatori din București, Brașov, I 
SI. Gheorghe etc.

„Electroputere” din Craioyă. 
■De la începutul anului,' între
prinderile constructoare de 
mașini din regiunea Oltenia 
au realizat 50.000 m 1 de su
dură automată,

(Agerpres)

Raionul Sibiu 
în întregime electrificat

SIBIU (coresp. „Scînteii"). — La în
ceputul acestui an mai rămăseseră doar 6 
comune și safe din întregul raion neelec- 
triflcate, Țăranii colectiviști au hotărît ca 
pînă la 1 Mai să termine lucrările de 
electrificare șî a acestora. Angajamentul 
a fost îndeplinit, astfel că raionul Sibiu 

complet electrificat.

Poporul romîn sărbătorește astăzi, 
9 Mai, ziua proclamării indepen
denței de stat a Romîniei și Ziua 
Victoriei asupra fascismului hitle- 
rist. în această zi oamenii > muncii 
cinstesc glorioasele tradiții patrio
tice, faptele de vitejie înscrise de-a 
lungul veacurilor în istoria poporu
lui nostru de eroicii săi fii în lupta 
pentru libertatea și independența 
patriei, pentru o viață mai bună a 
celor ce muncesc.

Războiul pentru independență de 
la 1877 a fost un război drept, pur
tat cu însuflețire de masele popu- 
lare, a căror năzuință spre inde
pendența națională se împletea cu 
aceea de a dobîndi pămînt, drep
turi și libertăți democratice. In a- 
ceasta își are izvorul vitejia cu care 
au luptat roșiorii și dorobanții 
romîni, legendarele fapte de eroism 
pe care 
Plevnei, 
Grivița,

Lupta 
celorlalte popoare balcanice pentru 
eliberarea din jugul turcesc a fost 
sprijinită activ de Rusia, intere
sată în slăbirea Turciei. Opinia pu
blică progresistă din Rusia a ma
nifestat o caldă simpatie față de 
lupta dreaptă a acestor popoare. 
Sîngele vărsat în comun pe cîm- 
piile Bulgariei de ostașii romîni, 
ostașii 
întărit 
romîn,

La 9 
mîniei, întrunit în ședință solemnă, 
a adoptat Moțiunea, care a con
sfințit istorica cucerire a poporu
lui romîn : dobîndirea independen
ței de staț : „Camera,., ia act că 
rezbelul între Romînia și Turcia, 
că ruperea legăturilor noastre cu 
Poarta și independența absolută a 
Romîniei au primit consacrarea lor 
oficială".

Dar poporul romîn nu s-a putut 
bucura pe deplin de independența 
cucerită. în anii ce au urmat, coa
liția burghezo-moșierească, în frun
te cu monarhia au înăbușit aspira
țiile maselor populare spre liberta
te și progres, au călcat în picioare 
independența națională, înfeudînd 
țara, atît pe plan economic cît și 
pe plan politic, puterilor imperia
liste.

„Unde este neatârnarea nației și 
fericirea poporului ? — scria cu a- 
mărăciune gazeta „Drepturile omu
lui" în mai 1885. Unde este liberta
tea și belșugul, unde sînt roadele 
vitejiei de Ia Plevna, unde ?... cînd 
cîmpiile gem sub povara mizeriei, 
cînd plugarii își iau lumea în cap, 
speriați de biruri și de sărăcie, cînd 
calicimea orașelor lîncezește și cade 
pe pavelele stradélor, sfîrșită de 
nemîncare...

Ah ! cînd va ieși poporul pe stra
dele Bucureștilor, oaste puternică 
și dezlănțuită... atunci... glasul pu
ternic al mojicilor va tuna răzbu
nare și va proclama dreptate..."

Steagul luptei pentru deplina 
independență națională a fost ridi
cat cu hotărîre de către clasa mun
citoare în frunte cu înflăcăratul

le-au săvîrșit pe 
în bătăliile de la 
Smîrdan.
poporului nostru,

î'edutele 
Rahova,

ca și a

ruși și patrioții bulgari a 
prietenia dintre . popoarele 
rus și bulgar.
mai 1877, parlamentul Ro-

luptător pentru eliberarea națională 
și socială a poporului nostru — 
.partidul comunist. înfruntînd cu 
bărbăție prigoana regimului bur- 
ighezo-moșieresc, comuniștii au mo
bilizat masele la luptă în apărarea 
intereselor naționale, împotriva a- 
servirii economice și politice a Ro
mîniei față de puterile imperialiste, 
iar apoi, împotriva subjugării țării 
de către fascismul german, împotri
va dictaturii militare fasciste. Lupta 
desfășurată în fruntea maselor 
populare de partidul, comunist a 
avut un caracter profund patriotic, 
corespunzător intereselor fundamen
tale ale poporului romîn.

Astăzi țara noastră se bucură de 
o reală și deplină independență, 
poporul romîn este singurul stăpîn 
al destinelor sale, făurindu-și viața 
luminoasă spre care a năzuit ; pa
tria noastră înaintează cu succes pe 
calea desăvîrșirii construcției so
cialiste, se dezvoltă continuu indus
tria și agricultura socialistă, înflo
rește cultura, nivelul de trai al po
porului crește sistematic. An de an 
sporește prestigiul internațional al
R. P. Romîne, politica ei externă de 
pace și relațiile ei multilaterale cu 
celelalte țări se bucură de prețuire, 
glasul reprezentanților noștri în or
ganismele și conferințele interna
ționale este ascultat și apreciat.

La baza acestor schimbări funda
mentale în viața Romîniei și a 
poporului ei se află insurecția ar
mată din august 1944, 
din inițiativa și sub 
partidului comunist — prin care a 
fost răsturnată dictatura fascistă 
iar armata romînă a întors armele 
împotriva Germaniei hitleriste. Po
porul nostru a dat astfel o 
lovitură frontului hitleriștilor, par- 
ticipînd apoi din plin, cu toate 
forțele sale — prin bătăliile purtate 
de armata noastră, cot la ect cu 
armata sovietică eliberatoare — la 
zdrobirea completă a fascismului 
german. Prin jertfa sa de sînge, 
poporul romîn și-a adus contribuția 
lâ victoria obținută de coaliția aiiti- 
hitleristă, creată de U. R. S. S.,
S. U.A., Anglia, în cel de-al doilea 
război mondial.

Rolul hotărîtor în obținerea aces
tei victorii de însemnătate istorică 
mondială l-a avut primul stat so
cialist, Uniunea Sovietică. Au trecut 
17 ani de cînd steagul înălțat de 
ostașii sovietici deasupra Reichsta
gului hitlerist vestea lumii termi
narea războiului în Europa. în a- 
mintirea popoarelor au rămas adînc 
întipărite paginile de epopee înscrise 
în marile bătălii purtate de 
glorioasele oști sovietice care, 
nimicind pas cu pas mașina

.urecț... 
înfăptuită 

conducerea

(Continuare în pag. Hl-a)
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Pe ogoarele gospodăriei colective din Apahida, regiunea Cluj

TIMIȘOARA {coresp. „Scîn- 
țeii”). — De la începutul 
anului și pînă în pre
zent, în orașele și centrele 
muncitorești ale regiunii au 
fost date în folosință aproape 
300 de apartamente. Folosind 
larg metodele înaintate de Iu- 

, ridicînd productivitatea

La uzinele mecanice din procedeul sudurii automate și 
Turnu Severin, toate vagoa- semiautomate constructorii de 
nele se construiesc în pre- . mașini electrice de Ia uzinele 
zent prin sudură . ' automată.. 
Utilizarea acestui procedeu 
modern, în locul sudurii ma
nuale, a dus la creșterea de 
două ori a productivității 
muncii.

Cu rezultate bune folosesc

Prin sudură automată

Tovarășului ANTONIN NOVOTNY, 
P rim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului VILIAM SIROKY
Președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

Praga
Dragi tovarăși,

Cu prilejul celei de-a 17-a aniversări a marii sărbători naționale 
Republicii Socialiste Cehoslovace, în numele Comitetului Central al 

Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat, Consiliului de Mi- • 
niștri și al poporului romîn, vă transmitem dv. și prin dv. poporului 
frate cehoslovac un fierbinte salut și felicitări cordiale.

Poporul, romîn se bucură sincer de marile succese obținute de oa
menii muncii din Cehoslovacia sub conducerea partidului comunist în 
dezvoltarea economiei și culturii socialiste, în creșterea continuă a nive
lului de trai.

în anii puterii populare relațiile multilaterale și colaborarea fră
țească dintre țările noastre s-au dezvoltat neîntrerupt, contribuind la 
adîncirea prieteniei trainice între ■ popoarele noastre.

însuflețite de același țel măreț al construirii socialismului și comu
nismului, R. P. Romînă și R. S. Cehoslovacă, împreună cu U.R.S.S. și 
celelalte țări socialiste, militează activ pentru dezarmarea generală și 
totală, problema cheie a vieții internaționale actuale, pentru lichidarea 
rămășițelor celui de-al doilea război mondial, pentru triumful politicii 
leniniste de coexistență pașnică, în scopul asigurării unei păci trainice 
în întreaga lume.

în această zi de sărbătoare, vă dorim dv., dragi tovarăși, și tuturor 
oamenilor muncii din patria dv., noi și mari succese în construirea 
societății socialiste dezvoltate în R. 
comună pentru triumful cauzei păcii

S. Cehoslovacă, în lupta noastră 
și socialismului.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secrctar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

f Insulele Bahrein au rămas dincolo j 
( de linia orizontului. Oamenii sînt pe J 
( punte și privesc spre portul din de- | 
J- părfare. In cabina sa, comandantul { 
I navei scrie în jurnalul de bord o

po-filă de un soi deosebii lată 
vestea ei,

Cargoul „Dobrogea" ancorase în 
portul Bahrein, situat în Golful Persic, 
aducînd un transport de produse ro- 
mînești. Descărcatul . se făcea de 
cîleva zile. Docherii arabi se înșiruiau 
pe chei purtînd din greu baloturile

(

(
( 
f
I

. ..............
'( plin cu ciment căzuse din legătura co- J 
j fadei peste el. Omul accidentat gemea, ; 
f prăbușit pe cheu. “ ■ ■■ ■ ■

[• dată pe medicul vasului.

f
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........................ ................................ \ 

mari. Deodată, un strigăt de durere ■! 
izbucni din pieptul unui om. Un sac j

a.'J

1
J 
I
J

Marinarii romîni, 
allînd de accident, l-au anunjat în- 

Doctorul 
Dumitru Ciupea l-a opérât imediat ; 
a fost o operație grea, O săpfămină 
a stat bolnavul în infirmeria de pe 

j „Dobrogea". In aceste zile, tofi ma- 
f rinarii noștri l-au înconjurat cu aten- , 
( fie și dragoste. Docherul le spunea ! 
f mereu ; j

f — Dacă nu aveam norocul să dau ! 
( peste oameni cu inima caldă ca voi, j 
( rămineam fără picior. Am o casă de J 
j copii, tofi mici. Dacă nu mai puteam j 
( munci, ajungeau cerșetori în port. j 

După o săptămină bolnavul a cobo- ! 
rit pe cheu. Pe fața lui se citea o j 
mare bucurie. I

Descărcatul vasului romînesc s-a j 
terminat și infr-o dimineață, „Dobro- J 
gea" a ridicat ancora. A fost o ple- { 
care neobișnuită. Cheiul era împinzit ) 
de muncitori. Vestea despre fapta I 
plină de umanism a marinarilor de j 
pe „Dobrogea" s-a 'ăspîndit printre J 

Des- • 
j 
1 
I 
I 
J f. 
J 
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I
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f 
f
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f
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(
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I muncitorii' din portul Bahrein.
I prinzindu-se de chei, nava pornea 
I încet spre larg. Muncitorii arabi le 
j strigau marinarilor romîni :
f — II alika ia asdikai I (La reve
lă dere, prieteni I).
f
f
(



rîhduriie organizațiilor de

„Soînteii“).

;

Ploiești (coresp. .„Scîntdii1'). — 
Comitetul de partid de la uzinele 
constructoare de utilaj petrolier „1 
Mai" Ploiești a analizat recent mun
ca desfășurată de organizațiile de 
bază pentru primirea de noi niembri 
și candidați de partid. în ultimele 
8 luni, organizațiile de bază din uzi
nă au primit în partid un număr de 
86 tovarăși, dintre care 70 munci
tori, 7 ingineri și 9 tehnicieni, iar 
în rîndul candidaților 
de partid 85 tovatăși. 
Birourile organizațiilor 
de bază au repartizat 
«arcini concrete unor 
membri de partid cu ve
chime de a se ocupa de

podăriei colective, Petfu Melinte, 
Mihăi Gh. Melinte și Georgéta Taș- 
moc.

în întregul raion Iași în cursul 
lunilor martie și aprilie au fost pri
miți în ’ .
bază 64 colectiviști și 4 ingineri a- 
groiiomi.

CLUJ (coresp.
De la începutul anului și pînă 
în prezent organizațiile de pai-

tivă. Cei mai buni tovarăși din acti
vul fără partid au fost primiți, 
la cererea lor, in rîndurile candida
ților de partid. Printre ei sè numă
ră tovarășii Ion Dulgherii, brigadier 
de cîmp, Ștefana Iordache, crescă
toare de păsări, Traian Gristed, 
mulgător fruntaș și alții. (Din zia
rul „Viața Nouă'* Galați).

HUȘI.

artivitrttea de peuAid.

chime de a se ocupa de educarea 
comunistă a tinerilor candidați de 
partid.

în ședință s-a subliniat necesita
tea de a se acorda o mai mare a- 
tenție primirii în partid a celor mai 
buni muncitori, ingineri și tehnicieni. 
Deoarece din rîndul femeilor care 
muncesc în uzină s-au primit prea 
puține tovarășe în partid, va fi îm
bunătățită munca și în această di
recție.

Pentru educarea comunistă a can
didaților de partid se vor organiza 
în continuare expuneri pe teme po
litice și de construcție de partid, 
precum și vizite în colectiv la expo
ziții și muzee care înfățișează as
pecte din trecutul de luptă al par
tidului nostru.

IAȘI (coresp. „Scînteii”). — Nu
meroși colectiviști din comuna Si- 
nești, raionul Iași, printre care Du
mitru Marcoci, Catinca Pălimaru, 
Dumitru Baciu, Iancu Prisăcaru, E- 
lena Vîntu, Consuela Potop, au fost 
primiți în rîndurile candidaților de 
partid. Adunarea generală a organi
zației de bază a gospodăriei a apre
ciat în mod deosebit activitatea aces
tor tovarăși în munca politică pentru 
colectivizarea agriculturii. Ei au 
lămurit cu răbdare prietenii, rudele 
și pe alți țărani muncitori să pă
șească cu încredere în gospodăria co
lectivă.

Și organizația de bază din comu
na Osoi a crescut prin primirea în 
rîndurile candidaților a tovarășilor 
Constantin Duca, președintele gos-

tld de pe raza orașului Cluj au 
primit 31 de candidați de partid și 
peste 100 membri de partid din rîn- 
duiile inginerilor, profesorilor, învă- 
țătoriloi, medicilor și ale altor 
oategorii de intelectuali. Nu de 
mult a fost primit candidat de partid 
arhitectul loan Sovago. Din refera
tul prezentat de biroul organizației 
de bază, cît și din cuvîntul mem
brilor de partid, a reieșit printre al
tele că arhitectul loan Sovago s-a 
evidențiat în profesia sa mai ales 
la proiectarea cantinei studențești, 
a casei de mode, precum și prin 
soluțiile date pentru înfrumusețarea 
interiorului coaislrucțiilor. în rîndul 
membrilor de partid au fost primiți 
și ing. agronom Elena Budișan de 
la gospodăria de stal Cojocna, La
szlo Gerö, actor fruntaș 
maghiar de stat și alții.

GALAȚI. — Cele trei 
de partid din comuna 
primit în trimestrul I al acestui an 
17 candidați de partid. Birourile 
organizațiilor de bază dau o aten
ție deosebită muncii cu activul fără 
partid din care fac parte cei mai 
buni colectiviști, oameni harnici, cu 
inițiativă, care muncesc cu entu
ziasm pentru întărirea economico- 
organizatorică a gospodăriilor co
lective. Colectiviștii din activul fără 
partid sînt invitați la unele a- 
dunări deschise ale organizațiilor 
de bază, primesc sarcini concrete, 
sînt consultați în diferite probleme 
privind buna organizare și desfă
șurare a muncii în gospodăria colec-

o® o..........

— în ultimele itini-, Comite
tul raional de partid 
Huși a confirmat 226 
candidați de partid, din
tre care 175 colectiviști 
care au adus un aport 
deosebit la colectiviza

rea agriculturii raionului și cafe în 
prezent dau un mare ajutor organi
zațiilor de bază și consiliilor de con
ducere în întărirea economico-orga- 
nizatorică a Ô.A.C. O atenție deose
bită a fost acordată primirii în rîn- 
dufile candidaților de partid a fe
meilor. în aceeași perioadă au fost 
confirmate candidate de partid 41 
colectiviste.

în raionul Huși, ca și în alte ra
ioane ale țării, numărul colectiviști
lor dornici de a intra în partid crește 
de la o zi la alta. Acest lucru de
monstrează cît de mult a crescut ro
lul organizațiilor dè partid în viață 
satelor noastre. (De la Ion Poiană, 
activist de partid).

Una din cele mal harnice și pricepute crescă
toare de păsări de la G.A.S. Carani, raionul 
Timișoara, este Rozalia Malgea, care Îngrijește 
1.500 de găini și obține un mare număr de ouă 
peste plan.

la Teatrul

organizații 
Viziru au

lunii

nele ?

In inima
(Urmare din pag. I-a)

pădurii

Gospodăria colectivă din comuna Beșenova 
Nouă, situată în zona de aprovizionare a orașului 
Timișoara, obține venituri importante de pe urma 
creșterii păsărilor. Printre crescătoarele fruntașe 
de păsări din această gospodărie se numără și 
utemista Maria Costică.
« ■■■ ...... ......-------- =

O femeie purtînd cărți sub 
braț se oprește și bate la o 
poartă. E Maria Brătulescu, di
fuzoare voluntară din comuna 
Săbăoani, regiunea Bacău.

— Bade Gheorghe, strigă ea, 
ți-a sosit cârtea cerută.

Omul vine în grabă, desface 
anibatajui și privește cu bucu
rie cartea venită prin poștă, de 
la București.

Episodul acesta poate fi în- 
tîlnit ades în Șatele noastră.

Să dăm cuvînt cifrelor. Avem 
în față o mică statistică. Numai 
în anul 1961 au fost vîndute 
aproape 9.500.000 de volume. 
La sate există acum 700 de li
brării și 6.000 raioane de libră
rii în cadrul magazinelor coo
perației. 11 autolibrării se de
plasează cu regularitate în sa
tele cele mai îndepărtate din 
Delta Dunării sau din vîrfUrile 
munților, aducînd cu ele ulti
mele noutăți apărute. „Centro- 
epop" a înființat și o librărie 
specială: „Cartea prin poștă". 
Cine dorește o carte, o cere 
printr-o scrisoare și o primește 
acasă. Anul trecut, la cererea 
țăranilor colectiviști s-au expe
diat peste 300.000 de volume. In 
primele luni ale acestui an, va
loarea cărților vîndute la sate 
a crescut cu 64 la sută față 
de perioada corespunzătoare à 
anului trecut.

bri- 
atît. 
cul- 
ales
din

Au luat cu toții hotărîiea ca cei 
doi membri ai brigăzii să fie che- 
mă'i pe Rarău și mustrați pentru 
fapta lor.

Consfătuirea de producție a 
găzii nu s-a terminat numai cu 
Vasile Zbranca, responsabilul 
furai în grupa sindicală, s-a 
cu o critică. Fiecare membru
brigadă are abonament la ziar sau 
la o revistă. înainte, acestea se dis
tribuiau la timp. De cînd s-au mutat 
într-un nou loc de muncă, n-au mai 
primit ziare. De ce nu s-a îngrijit 
responsabilul lor cultural ?...

Brigada condusă de loan Zbran
ca a fost organizată în octom
brie anul trecut ca brigadă com
plexă cu plata în acord global. Ca 
ea, ia I.F. Cîmpulung-Moldovenesc 
mai sînt alte 14 brigăzi. Fiecare In 
parte formează un colectiv unit, 
harnic, disciplinat. în brigăzi, ca și 
in gurile de exploatare, își desfă
șoară activitatea grupele de partid, 
grupele sindicale.

Anul trecut, biroul Comitetului re
gional P.M.R. Suceava a dat indi
cații întreprinderilor forestiere pen
tru o mai bună organizare a mun
cii și permanentizarea muncitorilor 
forestieri, prin crearea de brigăzi 
complexe, cu plata în acord global. 
La I.F, Cîmpulung această sarcină 
a fost îndeplinită. Toate brigăzile

sînt formate din muncitori perrha- 
nenți, plătiți în acord global.

Comparînd rezultatele obținute, 
oricine înțelege cît de bine gîndite 
au fost măsurile luate. Din primul 
trimestru al anului trecut pînă în tri
mestrul I al anului 1962, productivi
tatea muncii a crescut cu circa 17 
la sută, cîștigul mediu a crescut 
și el. în aceeași perioadă produc
tivitatea fizică în exploatare s-a 
mărit cu 0,324 mc lemn/om-zi, iar 
indicele de utilizare 
noase a crescut de 
96,77.

Chiar și din aceste
desprinde clar că organizarea mun
citorilor în brigăzi complexe cu 
plata în acord global este o formă 
superioară de muncă. Cu fölos pen
tru întreprindere ca șl pentru fie
care muncitor 
în parte.

a masei lem- 
la 93,53 la

cifre se poate

forestier permanent

★

de munte îngustă, 
înalțl, urcă ou 
oameni : Coca 

De sub

Pe cărarea 
umbrită de molizi 
pași sprinteni doi 
Nicolae și Coca Leonte. 
coama Rarăului aud ecoul vocilor
care le sînt de mult cunoscute. în 
față, o întinsă porțiune de pădure 
le apare golașă. Mai încolo văd 
sumedenie de arbori decojițl, pră
văliți spre vale. Doi răzleți se în
dreaptă spre colectivul unit care-i 
așteaptă.

In ultima zi a 
martie, noile hale ale 
fabricii de transfor
matori de la uzinele 
„Electroputere“ din 
Craiova — destinate 
pentru construcții me
talice, stație de 
puls, laborator 
stand de probe — 
buiau să intre în ex
ploatare. A 
mai bine 
de zile și 
strucție nu 
nu este gata, dar ea 
se mai află încă îm
prejmuită de schele. 
Cum și-a respectat 
cuvîntul constructo
rul ?

Toți cei ce au în ve
dere eficiența econo
mică a investițiilor — 
și constructorul, în pri
mul rînd ! — știu prea 
bine că intrarea în pro
ducție, la timpul stabi
lit, a noului obiectiv in
dustrial duce la spo
rirea producției în u- 
nitatea industrială dez
voltată, la recuperarea 
mai devreme a fon
durilor investite.

Colectivul 
de 
de 
un 
cu 
mare 
anul 
importantă creștere a 
producției urmează să 
se obțină, în par
te, pe seama noilor 
capacități de produc
ție create, a halelor 
noi. 
rea 
dare 
acestora, constructorul 
nu a dovedit nici-

im-

tre-

trecut insă 
de o lună 
noua con- 
numai că

fabricii 
transformatori are 
realizat în acest an 
plan de producție 

39 la sută mai 
decit cel din 

trecut. Această

Prin nerespecta- 
termenulul de 
în exploatare a

decum, în acest cai, 
grijă și atenție pen
tru interesele gene
rale.

Cine este construc
torul ? O între
prindere serioasă — 
I.C.S.I.M. Dar această 
întreprindere, bizuin- 
du-se, probabil, pe 
marele ei potențial de

Scrisori 
de pe șantiere

construcții și pe 
periența 
pînă 
crat la început 
lent : 
documentația' de tre
buință (proiectele) în 
noiembrie 1960, a în
ceput lucrările 
fundații în a doua ju
mătate a lunii februa
rie 1961 și, în sfirșit, 
s-a hotărît să intre 
într-un ritm, normal 
abia, prin iunie. Așa 
stînd lucrurile, nu-i de
loc de mirare de ce 
mai sînt încă schele 
în jurul noii construc
ții, cînd în prezent 
aici trebuia să lucreze 
muncitori ai uzinei era- 
iovene.

Dar răspunderea nu 
cade exclusiv în seama 
constructorului. Be
neficiarul — uzina 
„Electroputere“ — a- 
vea anumite obligații 
față de constructor, pe 
care nu le-a respectat, 
creîndu-se astfel greu
tăți. Intre altele, ea 
trebuia să pună la 
dispoziția întreprinde
rii constructoare 1.700 
m cabluri de înaltă și 
de joasă tensiune pen
tru alimentarea postu-

ex- 
de 
tu

rnai 
ea a primit

bogată
acum a

de

lui de transformare, 
ca și pentru alimen
tarea tablourilor de 
forță din interiorul 
halelor, Dar nici a- 
cum, la un an și 
șase luni de la în
ceperea construcției, 
uzina nu a reușit să 
procure cablurile ne
cesare, deși este sub 
tutela aceluiași mini
ster de care aparține 
și industria cablurilor 
electrice. După spuse
le dirigintelui de șan
tier din partea benefi
ciarului, tehnicianul 
Ion Vîlceanu, „nu 
există certitudinea că 
uzina va primi într-o 
săptămină-două, ca
blurile necesare“. Iar 
constructorul găsind 
în aceasta o justificare, 
spunea : „depinde de 
voi. Noi dăm halele 
în exploatare după 35 
de zile de la data cînd 
primim cablurile". Cu 
alte cuvinte, halele nu 
vor intra în funcțiu
ne decit pe la finele 
lunii acesteia, adică 
după ce vor fi trecut 
2 luni din primul 
trimestru al anului în 
care este planificat 
să se producă și 
noile construcții.

Ministerul 
sort 
zolve 
mare 
ma
rilor și altor materia
le necesare. Iar con
structorul are datoria 
să urgenteze lucrările 
pentru a da noile con
strucții in producție în 
timpul cel mai scurt.

Imbunătățirea 
aprovizionării cu aragaz
în vederea îmbunătățirii aprovi

zionării populației cu gaze lichefia
te (aragaz), în cursul acestui an au 
fost înființate în diverse cartiere 
ale Capitalei, printre care Progresul, 
Plumbuita și Voluntari, noi centre 
de preschimbare a buteliilor. Ase
menea unități au fost organizate și 
în alte localități din țară, ca Olte
nița, Fetești etc. în numeroase ora
șe și centre muncitorești au luat 
ființă puncte volante pentru pre
schimbarea buteliilor. Ca urmare, 
primul trimestru al acestui an 
fost livrată populației o cantitate 
gaze lichefiate care depășește 
peste 4000 de tone pe aceea din 
primele trei luni ale anului tre
cut.

Ținînd seama de creșterea conti
nuă a numărului posesorilor de a- 
parate de aragaz și pentru a asi
gura o deservire mai operativă, în 
afara stațiilor de îmbuteliere exis
tente în București, Ploiești, Con
stanța, Craiova și Timișoara, .se con
struiesc alte două stații, una la 
Oradea și alta la Iași. A sporit, de 
asemenea, parcul de autovehicule 
destinate transportării .buteliilor ,cu 
aragaz la locuințele cetățenilor.

------ O® O------
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LUNA GRAVURII
în sala Fondului Plastic din Bu

levardul Magheru din Capitală e 
deschisă o expoziție de grafică cu 
totul deosebită : „Luna gravurii“. Ca
racterul ei aparte nu se datorește 
aspectului exterior, așezării lucrări
lor pe pereți, catalogului, ci unor 
trăsături noi pentru care această 
manifestare plastică se cere cerce
tată și subliniată.

Genul graficii este prin esență 
profund popular. Această trăsătură 
o dau marea răspîndire prin posibi
litățile de multiplicare, claritatea 
imaginii, larga accesibilitate a lim
bajului plastic, conținutul ei direct, 
actual-, păstrîndu-se în miezul idei
lor contemporane. Impetuoasa dez
voltare pe care a luat-o acest gen — 
prin multiplele și diversele sale ex
presii : caricatura, afișul politic, ilus
trația de carte, desenul de ziar sau 
gravura — se datorește condițiilor 
create de către orînduirea noastră 
culturii în general și tuturor forme
lor de educație care au o extindere 
cît mai mare în centrul problemelor 
contemporaneității, în mijlocul oa
menilor, ajutîndu-i să muncească 
mai bine, să gîndească mai profund 
să fie mai sensibili, să iubească cu 
mai multă pasiune, să desprindă 
frumosul de prostul gust.

Trăsătura combativă, activă, che
marea mobilizatoare, apelul înflăcă
rat, toate acestea exprimate într-un 
limbaj laconic, cu economie de mij
loace, fac ca grafica să comunice 
direct oamenilor, să acționeze asu
pra sentimentelor și ideilor lor. La
conismul, specific exprimării graficii, 
face oa fmaginile să capete o mai 
mare mobilitate în sfera inspirației. 
Prin esența el contemporană, gra
fica face apel la o mai mare și mal 
bogată varietate de imagini. Lumea 
înconjurătoare este necontenit nouă, 
metafora inedită. Manierismul este 
dușmanul graficii, Imaginea grafică 
nu poate închide în formule dinainte 
stabilite viața în mișcare, infinita 
varietate a aspectelor necontenit 
inedit® al® realității înconjurătoare.

JULES PERAHIM 
maestru emerit al artei

ale reacțiilor mereu noi față de as
pectele, relațiile, obiectele, fenome
nele fie ele chiar vechi. O trăsătură 
specifică acestei arte fundamental 
contemporane este că, în ciuda strin
gentei ei actualități, ea nu este tre
cătoare, nu dispare odată cu eveni
mentul, odată cu știrea de ziar, ci 
rămîne de-a lungul istoriei omenirii, 
așa cum au rămas gravurile lui 
Dürer, „Capriciile" lui Goya, carica
tura zilnică a lui Daumier, Gavarni, 
Hops, Käthe Kollwitz, Grosz, Iser, To- 
nitza, datorită puterii ei de surprin
dere, de e-sențializare a fenomenului 
general .

Nu este de mirare că o asemenea 
artă se dezvoltă, capătă o largă 
răspîndire și este din ce în ce mai 
apreciată azi în lumea socialistă. In 
trecutul nu prea îndepărtat al artei 
noastre, grafica și în special aspec
tul militant, combativ și demascator 
al ei erau considerate de critica re
acționară ca o periferie a artei. Le
gătura artistului cu viața înconjură
toare, afirmarea conștiinței sociale 
prin intermediul artei erau consi
derate de esteticienii burgheziei re
acționare ca manifestări antiartis- 
tice. Artistul care își afirma prin arta 
sa părerile despre dreptate și ne
dreptate, despre asupriți și asupri
tori, despre mizerie și huzur nu era 
considerat artist, ci un periculos om 
politic. în ciuda eforturilor depuse 
de teoreticienii artei pentru artă de 
a izola arta cu tendință, arta idei
lor, legătura artistului ou societatea 
înconjurătoare, pornirea lui firească 
de a descifra prin Intermediul crea
ției lui legile relațiilor între oameni, 
această artă a avut întotdeauna a- 
deziunea poporului.

Pe aceste tradiții ss sprijină gra
fica noastră nouă, ps aceste trăsă
turi caracteristice genului s-au În

temeiat creatorii noștri, ridicînd gra
fica la expresia artei majore, obți- 
nînd succese care i-au dus faima la 
noi și peste hotare. Dezvoltarea gra
vurii în ultimele două decenii păs
trează în ea nu ideea promovării 
unor tehnici noi sau originale, ci o 
formă specifică a exprimării conți
nutului de viață, a realității socia
liste, un domeniu de imagini, senti
mente și viziuni diferite de alte ge
nuri ale graficii, ca de pildă cari
catura de ziar (cu toate că în ex
presia gravurii nu se exclude umo
rul) sau de genul afișului (cu toate 
că gravura nu respinge laconismul, 
simbolul, sau efectul de șoc al ima
ginii). Avînd o gamă largă de inspi
rație, de la eroismul scenelor isto
rice la lirismul scenelor de gen, de 
la ampla desfășurare a peisajului 
în transformare pînă la notația a- 
mănuntului din natură, de la pro
blemele de psihologie a individului 
la psihologia grupului sau a mase
lor, de la amănuntul pitoresc la 
simbol, gravura se mișcă în toate 
aceste domenii cu elasticitate, în
drăzneală și succes. Cu această 
deosebită mobilitate, gravura cer
cetează multiplele aspecte ale rea
lității și utilizează pentru aceasta 
multiple mijloace — lemnul, lino
leumul, metalul, litografia, gravura 
colorată. O asemenea varietate de 
expresii artistice se cere, prin în
săși structura ei, răspîndită cît mai 
larg, popularizată cît mai mult.

Este firească și lăudabilă intenția 
grupului de gravori din cadrul Uniu
nii Artiștilor Plastici de a organiza 
periodic expoziții prin care Bă se 
vîndă cu un preț simbolic parte din 
tirajul gravurilor, iar în cadrul ex
poziției să aibă loc intliniri cu pu
blicul, discuții despre creație, expli
carea tehnicilor gravurii. Expoziția 
din Bulevardul Magheru tinde să 
permanentizeze tradiția unor ase
menea manifestări. Larga partici
pare a artiștilor la această expozi
ție, ta oare ain’t prezenți 53 de gra
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ȘT. ZIDARIȚA J
vori, demonstrează de asemenea a- 
deziunea lor la această acțiune.

Să zăbovim puțin în fața gravu
rilor acestei expoziții și să desci
frăm ceva din universul de preocu
pări al creatorilor acestui gen. Mo
dest așezate pe perete, imaginile 
par niște ferestre deschise spre rea
litatea înconjurătoare în amploa
rea, diversitatea și pitorescul ei. Așa 
este gravura lui Mircea Bălău „Su
dorii", o fereastră -spre imaginea 
atît de cunoscută a construcțiilor 
industriale, sau cea redînd un pei
saj industrial — gravură a Nataliei 
Matei ; prin alta se vede interiorul 
unui cămin de zi, prin alta imagi
nea sărbătorească a străzii și, așa 
mai departe, „ferestrele“ ne duc 
s-pre imagini panoramice ale ma
rilor șantiere, pe întinsurile cîmpu- 
lui colectivizat. Unele sînt concen
trate asupra unor scene de muncă, 
altele aduc imagini mai îndepăr
tate ale trecutului de luptă, evocă 
amintirea de neșters a grevei din 
'33 (linogravura lui M. Gion), lupta 
gărzilor patriotice (litografia lui Va
sile Celmare).

Minunate ferestre, ele nu seamănă 
cu cele adevărate. Privirea nu cade 
direct pe imaginea reală, ci parcă 
privim prin sufletul sensibil al ar
tistului. Prin fața ochilor lui au tre
cut aspectele multiple și nediferen
țiate ale realității, dar în inima lui 
au rămas numai acelea care ating 
esența realității. Numai ele devin 
imagini artistice. Artistul ne așează 
în fața acestei ferestre după ce s-a 
produs procesul subtil de filtrare a 
unul bogat și variat material de ob
servație acumulat.

în unele gravuri imaginile sînt 
mai simple, mai comune, în altele 
sensurile sînt multiple, imaginea 
este încărcată cu idei și sentimente 
mai profunde cum sînt acelea ale 
tinerel artiste Fritz Karola, in care 
un grup de fete se întorc de la lu- 
oru. Figurile lor ocupă tot spațiul 
gravurii, Imaginea fabricii stiecu- 
rîndu-se pe registrul de sub al com
poziției. Acest efect compozițional 
concentrează atenția asupra calită
ților eroinelor lucrării. Cu toate că 
)uorar*a Mie gindită monumentali,

Trenuri pentru stațiunile de odihnă
Nu peste multă vreme vor pleca la 

odihnă și tratament mii și mii de oa
meni ai muncii din toată țara. încă de 
'pe acum, s-au luat numeroase măsuri 
pentru a se asigura pe calea ferată cele 
mai buhe condiții de transport spre sta
țiunile de odihnă de la munte sau mare.

S-au adus numeroase îmbunătățiri în 
privința organizării trenurilor și a con
dițiilor oferite pasagerilor in gări și va
goane. Garniturile trenurilor spre litoral 
vor fi compuse' din cite 20 vagoane. A 
fost pregătit un parc de vagoane spe
ciale, încăpătoare, comode. In Gara de 
Nord și la Eforie se prelungesc peroa
nele pentru a putea primi aceste gar
nituri de tren ; in gările Agigea și 
Libertatea (fostă Costinești) se amena
jează peroane noi.

Din multe orașe ale țării oamenii mun
cii vor putea merge 
sau vagoane directe, 
circula de la Cluj 
Tîrgu-Mureș, Ciceu ;

la mare cu trenuri 
Un tren direct va 

la Constanta prin 
altul de la Galati

-------------OoO

la Mangalia. Din localitățile Timișoara, 
Reșița, Cfăiova, Suceava și Iași vor cir
cula vagoane directe spre Constanta și 
Mangalia care vor fi atașate la trenuri 
accelerate.

Celor ce schimbă două trenuri li se 
vor pline la dispoziție tichete pentru 
locuri rezervate la ambele trenuri. Dacă 
cineva merge, de pildă, de la Bacău la 
Mangalia, cumpără un singur tichet, iar 
cînd schimbă trenul la București se urcă 
direct, are locul dinainte rezervat, 
fără a mai fi nevoit să treacă pe la ca
sieriile din Gara de Nord. La Mangalia se 
va deschide în curînd o nouă agenție, iar 
la Eforie-sud cea existentă se va mări.

Pentru alte stațiuni b '’neo-climatèricè, 
un tren special va cil la pe ruta Ti
mișoara— Clitj—Vatra-Dorne'i și vă face 
legătura între stațiunile din nordul și stid- 
vestul tării.

La trenurile care merg spre Herculane, 
Sovata, Govora, Călimănești, s. au asigu
rat un număr suficient de locuri.

mătase „Fla- 
prezentat nu

Mari venituri prin creșterea 

viermilor de mătase

în regiunea Oltenia, 90 de gospo
dării agricole colective cresc anul 
acesta viermi de mătase. Ele și-au 
propus să livreze industriei cel puțin 
400 tone gogoși de mătase, cantitate 
dublă față de anul trecut. In felul 
acesta gospodăriile își vor mări ve
niturile cu peste 7 milioane lei. Din 
această sumă un milion de lei revine 
gospodăriilor colective din Dăbuleni, 
comună în care sericicultura are o 
veche tradiție.

Pentru răspîndirea experienței 
G.A.C. fruntașe în creșterea viermi
lor de mătase, în perioada de iarnă 
au fost organizate consfătuiri raio
nale. Cei aproape 3.000 de colecti
viști participanți la aceste consfătu
iri, îndeosebi femei, și-au însușit me
tode înaintate de creștere a viermi
lor de mătase, angajîndu-se ca din 
fiecare gram de sămînță să obțină 
cîte 3 kg gogoși de mătase.

în linii mari și generoase, persona
jele compoziției exprimă seriozitate 
și preocupare, și deși se află la 
sfîrșitul unei zile de muncă, ele res
piră putere și vigoare, puritate, in
genuitate și fermitate.

Pline de observații subtile asupra 
realității, pline de notații poetice, 
fără a cădea in anecdotă, sînt lu
crările lui N. Hilohi — copii care 
beau lapte într-un cămin de zi, li
tografia lui Marcel Chirnoagă „în- 
drăgostiții", Lucacs Ethel : „Muta
rea în noua locuință“ sau natura 
moartă a lui V. Dobrian. Diferite ca 
modalități plastice, ele sînt variate 
ca tehnici, expresii ale unor contu
rate și diferențiate talente artistice, 
cum este de pildă M. Chirnoa
gă, care-și construiește imagi
nea în forme sculpturale, cu ten
dința de subliniere a gesticulației, 
sau Nicolae Hilohi care își concen
trează atenția asupra notației psi
hologice. Ethel Lucacs construiește 
cu un deosebit simț decorativ ele
mentele compoziționale, iar Dobrian, 
cu o concentrată economie de mij
loace, pornește inițial, ca toți cei
lalți de altfel, de la o bogată ob
servare a vieții, de la o caldă par
ticipare la contemporaneitatea so
cialistă Desigur, și alte imagini din 
expoziție — flori, naturi moarte, ani
male — datorită gustului și mește
șugului cu care sînt făcute, price
perii și decorativismului lor stîrnesc 
admirația și au oprit un' număr în
semnat de vizitatori.

Este o cerință de prim ordin în al
cătuirea viitoare a acestei însem
nate manifestări de a promova cu 
precădere lucrări ce poartă mesajul 
vibrant, partinic, al dragostei pen
tru omul și faptele epocii noastre, 
lucrări oare să fie realizate cu exi
gență, compuse și executate în chip 
meșteșugit. Astfel, prin semnifica
ția șl țelul său nobil, prin entu
ziasmul au care artiștii graficieni 
pătrund, zi de zi. tot mai adine, in 
miezul realității socialiste, „Luna 
gravurii" are toate posibilitățile de 
a deveni unul din importantele eve
nimente ale vieții noastre artistice.

Noutăți din industria
• Colectivul țesătoriei-de 

mura Roșie" din Capitală a
de mult comerțului, spre contractare, o 
stofă în carouri, din lină în amestec cu 
fire de acetat. Recent, această stofă in 
cinci poziții coloristice a fost livrată co
merțului; De asemenea, au fost livrate 
imprimeuri în 8 desene noi.

• La aceeași fabrică a intrat în func
țiune o nouă linie tehnologică de vopsire, 
formată din jighere automate realizate în 
tară.

• In aceste zile, la fabrica de tricotaje 
„Adesgo” din Capitală au intrat în func
țiune 50 de mașini noi de tricotat cio-

ușoara>
răpi fără țlungă, cu o capacitate de pro
ducție de 3.000 perechi ciorapi pe zi. La 
fabrică au mai sosit încă 60 de astfel de 
mașini. Pînă la sfiîșitul anüliii, prin mon

de pro- 
cu 9.000

tarea noilor mașini, capacitatea 
ductie a fabricii va spori zilnic 
perechi ciorapi.

• Flacoanele din sticlă brună 
licitate mai aies de industria ----------
sticla brună avînd proprietatea de a pro
teja soluțiile chimice împotriva razelor 
solare. La fabrica „Èprubeta" din Ca
pitală a fost modernizat și lărgit cupto
rul pentru topit sticlă brună. Câpacita- 
tea de producție a cuptorului a crescut 
astfel cu circa 20 la sută.

-O O o----------
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FILARMONICA DE STAT „GEORGE 
ENESCU" (Sala mică a Palatului R. P. 
Romîne) : RECITAL DE LIEDURI — (li
rele 20). '

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R. P. ROMINE !---------------- ----- —
VILLA — (orele 
R. P. Romîne) : 
MOOR — (orele

Teatrul de ____ ______________
ROSEMARIE — (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE" (Sala Comedia) : APUS DE SOA
RE — (orele 19,30). (Sala Studio) : FII
CELE — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) : FRAȚII KARAMAZOV —

BĂRBIERUL DIN SE- 
19,30). (Sala Palatului 

LUCIA DE LAMMER- 
19,30).
STAT DE OPERETA :

(orele 19,30). (Sala Studio) : BĂIEȚII VE
SELI — (orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA” : CUM VA PLACE — (orele 
19,30). (Sala Studio) : TACHE, IANKE ȘI 
CADÎR — (orele 19,30).

TEATRUL DE COMEDIE : CELEBRUL 
702 — (orele 19,30).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.A.- 
GIULEȘTI ; OAMENI ȘI UMBRE — (o- 
rele 19,30).

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

174) : 
(ore-

RADIO, MIERCURI 9 MAI. • Program 
de cîntfece sovietice — orele 9,40 — I 
• Teatru „Trei prieteni” de IsSiev și 
Galici — orele 10,08 — I • Fragmente 
din opera „Pădurea vulturilor“ de Tu
dor Jarda — orele 12,30 — le Cvintetul 
cu două viole de Mozart — orele 13,25 
— II • Programe muzicale alcătuite de 
ascultători — orele 14,30 — I • scene 
din opera „Wilhelm Teil“ de Rossini — 
orele 15,00 — I o Cantata „Construind 
patria, întărim pacea” de V. Dobias — 
orele 15.40 — I • Vorbește Moscova — 
orele 18,15 — Io Muzică populară ro- 
mînească — orele 16,15 — ÏI • Cîntă or
chestra populară rusă de stat „N. Osi

pov” — orele 18,00 — I • Arii din opere 
în interpretarea soliștilor noștri — ore
le 18,30 — II • Jurnalul satelor — orele 
19,00 — I o Muzică populară — orele 19,25
— Io Pagini literare închinate Zilei 
Victoriei — orele 19,30 — II • Oratoriul 
„Scînteia eliberării“ de Ovldlu Varga — 
orele 19,53 — II o Tribuna radio — ore
le 20,30 — II o Din viața de concert a 
Capitalei — orele 20,40 — I o Cine știe, 
cîștigă — orele 21,15 — I o Albumul me
lodiilor de estradă — orele 21,15 — II 
e Din folclorul popoarelor — orele 22,00
— Ie Ciclul „Pagini din muzica pre
clasică” — orele 23,13 — II.

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 — cinemascop; Republica (9; 11,30; 
14: 17; 19.30; 22), Elena Pavel (9; 11.30; 
14; 16,30; 19; 21.30), 1 Mal (10; 12,30: 15.30; 
18; 20,30), Grădina Progresul (orele 20), 
Stadionul Dinamo (orele 20), 23 August 
(9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30). CINE-I DE 
VINA ? : rulează la cinematografe
le Magheru (10.15; 12; 13; 17; 10;
21), I. C. Frimu (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
Libertății (10; 12; 14; 16,30; 18,30 — gră
dină 20,30). MAI TARE CA URAGANUL 
rulează la cinematografele V. Alecsandri 
(15; 17; 19; 21), Lumina (rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 14, 
după-amtază 16; 18,30; 20,30), Floleasca 
(16; 18; 20). PROFESIUNEA DOAMNEI 
WARREN ; Grădina Elena Pavel (orele
20) . AL II-LEA FESTIVAL INTERNA
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 (11; 15,30; 18; 20,30), 
Drumul 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). INTRE DOUA IUBIRI ; înfrăți
rea între popoare (15; 17; 19; 21), Alex. 
Sähia (10; 12; 14; 18,30; 18,30; 20,30 — gră
dină 19,45). CER SENIN ; Cultural (16; 
18; 20). IN NOAPTEA DE AJUN rulează 
la cinematograful Alex. Popov (10 ; 11,50; 
13.40 ; 15,30 ; 17.20 ; 19,10 ; 21), DEPAR
TE DE PATRIE : Grivlța (15; 17; 19; 21). 
ARTISTUL rulează la clnematografel«

C-tin David (J5.30; 18; 20,30), Flacăra (15; 
17; 19; 21). EXPRESUL DE SEARA : V. 
Roaltă (10; 12: 15; 17; 10 — 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 
REPRIZA : Donca Simo (15; 17; 19; 21). 
Volga (10,30; 15; 17; 19; 21). N. Bălcescu 
(10; 12; 16; 18,15; 20,30). BĂTĂLIE IN
MARȘ — ambele serii : 18 Februarie
(15,30: 18,45). CINCI ZILE ȘI CINCI 
NOPȚI rulează la cinematograful M. E- 
minescu (16; 18,15: 20,30). ROSITA : Ille 
Plntilie (16; 18; 20). SENTINȚA.: 8 Mal 
(15; 17; 19; 21). GARDIANUL rulează la 
cinematograful G. BoCovia (15; 17; 19; 21). 
CASA SURPRIZELOR : 30 Decembrie (16; 
18; 20). CURSA DE ÎOO KII.OMETRI ru
lează la cinematograful Aurel Vlalcu (15; 
17; 19; 21). CAVALERII TEUTONI — 
ambele serii ; Grădina 23 August (20). 
VALS PENTRU UN MILION - cine
mascop : Grădina T. VlâdJmlrescu (20).

TELEVIZIUNE. Orele 18,00 — EMISIU
NEA PENTRU CLUBURILE DIN ÎN
TREPRINDERI. Din cuprins ; Telejurna
lul săptăminil. Măsuri tehnico-organiza- 
torlce eficiente, rezultate concrete. Ino
vații șl inovatori. Oameni obișnuițl. Cărți 
noi apărute în Editura tehnică. Versuri 
închinate zilei de 9 Mal. Artiști ama
tori în studio. Muzică distractivă. 18,00 
- EMISIUNEA PENTRU SATE.

CUM VA FI VREMEA?
Timpul probabil pentru zilele de 10, 11 

șl 12 mai : Vreme călduroasă, cu cerul 
variabil, temporar noros în a doua par
te a Intervalului. Ploi locale vor cădea 
mal ales în vestul șl nord-vestul țării. 
Vint potrivit din sectorul vestic. Mini
mele vor fl cuprinse între 5 șl 15 grade, 
iar maximele între 18 șl 28 de grade.
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TELEGRAMĂ
Ministrului Apărării al U.R.S.S., 

Mareșal al Uniunii Sovietice, 
RODION 1AKOULEU1C1 MALINOUSKI

LA MOSCOVA

Moscova
In numele militarilor Forțelor Armate ale Republicii Populare Ro

mîne, transmit ostașilor glorioasei armate sovietice și dumneavoastră 
personal — stimate tovarășe ministru — cele mai călduroase felicitări 
cu prilejul celei de-a 17-a aniversări a victoriei asupra Germaniei 
hltleriste.

rC’qndus cu fermitate de Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, 
poporul sovietic și armata sa eliberatoare au avut rolul hotărîtor în 
zdrobirea celui mai mare dușman al omenirii și al păcii — fascismul 
german.

Militarii armatei noastre populare acordă o înaltă prețuire frăției 
de arme romîno-sovietice închegată pe cîmpul de luptă împotriva cotro
pitorilor fasciști și bazată pe comunitatea de interese și scopuri ce 
unesc popoarele noastre în lupta pentru socialism și comunism, pentru 
apărarea păcii.

Ministrul Forțelor Armate 
ale Republicii Populare Romîne 

General de armată 
LEONTIN SÄLÄJAN

-O® O '■

Ziua independenței de stat
și Ziua Victoriei

(Urmare din pag. I-a) situație anormală îneît după un 
război care a durat 4-5 ani, nici la 
17 ani de la terminarea. lui n-a fost 
semnat încă tratatul de pace.

Pe teritoriul Germaniei a fost 
creat și se întărește necontenit pri
mul stat german democrat și 
iubitor de pace — R. D. Germană. 
Acordînd o deosebită atenție re
glementării problemei germane — 
problemă de primordială însemnă
tate — țările socialiste consideră 
că tratatul de pace german trebuie.

de război a celui de-al III-lea Reich, 
își îndeplineau cu cinste misiunea 
lor eliberatoare, salvînd omenirea 
de înrobirea fascistă. Recunoscînd 
rolul hotărîtor al Uniunii Sovietice 
în zdrobirea fascismului german, 
Churchill, pe atunci prim ministru 
al Angliei, scria în februarie 1945 : 
„Armata Roșie își sărbătorește cea 
de-a 27-a aniversare, mîndrindu-se 
cu triumfuri care au stîrnit admira- . _
ția nețărmurită a aliațiloț ei și care încheiat,, pornindu-se de la faptul 
au pecetluit soarta militarismului 
german".

Neînchipuit de mari au fost su
ferințele îndurate de popoare de pe 
urma militarismului german. Hitle- 
riștii cotropiseră, în afară de actua
lele țări socialiste din Europa — 
Austria, Franța, Belgia, Olanda, 
Norvegia, Grecia și alte țări, semă- 
nînd pretutindeni distrugeri, ruine 
și lagăre ale morții. Popoarele aces
tor țări, sprijinind coaliția antihit- 
lerislă, au luptat însuflețite de ace
lași ideal — cucerirea libertății, ni
micirea fascismului.

Amintirea anilor în care forțele 
coaliției antihitleriste au colaborat 
pe cîmpurile de bătălie în numele 
salvării omenirii de barbaria fas
cistă a prins rădăcini adînci în con
știința popoarelor ; omenirea și-a 
manifestat voința.ca după înfrînge- 
rea dușmanului corpj-tn să fie in
staurată o pace trainică. în aceste 
împrejurări, într-un moment cînd 
glasul tunurilor nu încetase încă, 
principalele puteri ale coaliției anti
hitleriste au hotărît să făurească o 
„unitate în organizarea păcii, ca și 
în ducerea războiului", (Conferința 
din Crimeea — februarie 1945).

Din păcate, o asemenea evoluție 
a fost privită cu ochi răi de anumite 
cercuri influente din Occident, 
în perioada postbelică cercurile im
perialiste au pornit pe calea răz
boiului rece, au continuat cursa 
înarmărilor, trecînd la pregătirea 
directă a unei noi conflagrații mon
diale. Sub oblăduirea acelorași 
cercuri, în Germania de vest au
reînviat treptat militarismul și re- 
vanșismul. Acest curs nefast impri
mat în dezvoltarea Germaniei occi
dentale, creează mari pericole pen
tru pacea în Europa și în lume.

Popoarele consideră cu totul inad
misibil faptul că nici pînă acum n-a 
fost încheiat capitolul celui de-al 
doilea război mondial prin regle
mentarea problemelor legate de 
Germania. S-a ajuns la o astfel de

istoric al existenței celor două sta
te germane, de la necesitatea res
pectării stricte a suveranității R. D. 
Germane și a lichidării regimului 
de ocupație din Berlinul occidental.

Cel de-al doilea război mondial .a 
pricinuit omenirii claunc imense — 
peste 50 milioane morți și schilozi 
și distrugeri incalculabile. Și totuși, 
aceste distrugeri ar înfățișa o ima
gine palidă în comparație cu acelea 
pe care le-ar pricinui un nou război 
mondial în actualele condiții de dez
voltare a tehnicii militare. Toc
mai de aceea salvgardarea păcii, 
înfăptuirea dezarmării generale și 
totale, micșorarea încordării in
ternaționale — se impun ca obiective 
fundamentale pentru orice om cu 
simțul răspunderii, pentru toate po
poarele. Este o îndatorire supremă 
a tuturor guvernelor de a milita 
pentru apărarea omenirii de o ca
tastrofă termonucleară.

Din fericire pentru popoare, în zi
lele noastre posibilitățile cercurilor 
agresive de a împinge lumea într-un 
nou război nu mai sînt aceleași ca 
în trecut. în perioada postbelică ra
portul de forțe în lume s-*a schimbat, 
forțele socialismului și ale păcii sînt 
mult mai puternice decît acelea ale 
reacțiunii și războiului. Unitatea 
puternicului lagăr socialist repre
zintă chezășia de nădejde a păcii în 
lumea întreagă.

în prezent există posibilitatea 
reală ca prin lupta unită a forțelor 
iubitoare de pace, războiul să poată 
fi preîntîmpinat.

Ca în fiecare an, poporul romîn 
sărbătorește ziua independenței de 
stat a Romîniei și Ziua Victoriei, îm 
plin avînt al forțelor sale creatoare. 
Cu inima plină de bucuria succese
lor repurtate în făurirea vieții noi, 
strîns uniți în jurul încercatului lor 
conducător, Partidul Muncitoresc 
Romîn, oamenii muncii din țara 
noastră pășesc cu hotărîre înainte 
în lupta pentru triumful cauzei so
cialismului și păcii.

Inaugurarea Muzeului 
„Karl Marx-Friedrich Engels'"

MOSCOVA 8 (Agerpres). — TASS : 
La 7 mai a avut loc inaugurarea 
festivă a Muzeului „Kari Marx-Frie
drich Engels“ din Moscova. Acesta 
este unicul muzeu din 
reflectă pe deplin viața 
m.arilor gînditori.

Acad. Piotr Pospelov,
Institutului de marxismAeninism, a 
rostit o cuvîntare. El a 
lucrările pregătitoare 
creării muzeului au fost 
inițiativa lui Lenin.

lume care 
și creația

directorul

subliniat că 
în vederea 

începute din

In sălile muzeului, a spus acad. 
Po-spelov, putem urmări apariția mă- 
rejéi și invincibilei învățături a lui 
Marx, procesul creării Manifestului 
Comunist, a „Capitalului", putem 
vedea documente ale faptelor de 
eroism nspieritoare ale participan- 
țilo.r la Comuna din Paris.

în sălile muzeului au fost expuse, 
în afara documentelor și relicvelor 
aflate pînă acum în Institutul de 
marxism-leninism și în Arhiva cen
trală de partid, numeroase obiecte 
primite din

•O® O------------
străinătate.

Creșterea productivității
MOSCOVA 8 (Agerpres). — După 

cum scrie „Ekonomiceskaia Gaze
ta", Uniunea Sovietică a depășit 
principalele țări capitaliste din Eu
ropa și a redus considerabil deca
lajul față de S.U.A. în ceea ce pri
vește nivelul productivității muncii.

Productivitatea muncii in indus
tria U.R.S.S. a fost în anul 1961 a- 
proape de 12 ori mai mare față de 
anul 1913, în timp ce productivita
tea muncii în industria S.U.A. a 
crescut în aceeași perioadă numai 
de 3,1 ori. In următorii 10 ani, pro
ductivitatea muncii în industria so
vietică 
în 20

va crește de peste 2 ori, iar 
de ani de 4—4,5 ori, depă-

de circa două ori nive-ștnd astfel
Iul actual al productivității muncii 
din industria S.U.A.

In Uniunea Sovietică, principala 
cale de ridicare a productivității 
muncii o constituie progresul teh
nic rapid și neîntrerupt. Dar nu 
este vorba numai de tehnică, ci și 
de cadre — scrie „Ekonomiceskaia 
Gazeta". în anul 1961 în U.R.S.S. 
121.000 de ingineri au absolvit fa
cultățile, față de 38.000 de ingineri 
în S.U.A. în 1960. în întreaga eco
nomie a Uniunii Sovietice lucrează 
1.236.000 de ingineri cu studii ter
minate, iar în S.U.A. numai 525.000.
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O CMVBHitare a lui Jacques IDuclos
PARIS 8 (Agerpres). — Luînd cu

vîntul la Amneville, la dezvelirea 
monumentului în memoria victime
lor celor două războaie mondiale, 
Jacques Duclos, secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Francez, a scos 
în evidență rolul hotărîtor al Uniu
nii Sovietice în distrugerea nazis
mului.

El a subliniat că astăzi în Ger
mania occidentală în spatele lui 
Adenauer se află aceleași forțe eco
nomice care l-au adus pe Hitler la 
putere.

Jacques Duclos a subliniat că re
zolvarea problemei Berlinului occi
dental are o importanță vitală pen
tru Franța, dar că reglementarea ei 
este împiedicată în primul rînd de 
poziția puterilor occidentale care 
„urmează cu docilitate Germania de 
la Bonn și refuză să recunoască ac
tualele frontiere ale Germaniei“.

Jacques Duclos 
menea că Franța 
cidentală caută 
tratativele cu privire la Berlinul oc
cidental. Poporul francez, a spus 
Jacques Duclos, cere să se lichideze 
depozitele militare germane din 
Franța și să se interzică trupelor 
Bundeswehrului accesul pe terito
riul Franței ; să se recunoască Re
publica Democrată Germană și să 
se sprijine forțele pașnice democra
tice din Germania occidentală.

„Politica externă a Franței,

a arătat de ase- 
și Germania oc- 

să zădărnicească

a
spus Duclos în încheiere, nu tre
buie să se întemeieze pe perspecti
va cursei înarmărilor. Dimpotrivă, 
ea trebuie determinată de lupta 
perseverentă pentru dezarmarea ge
nerală, totală și controlată și, in
clusiv, pentru dezarmarea nucleară“.

O® O-----------

din cîte a suferit țara în ultimele 
decenii. Argentina a pierdut cea 
mai mare parte a rezervelor sale 
de devize“, a spus Alsogaray ară-

Situația critică a economiei Argentinei
BUENOS AIRES 8 (Agerpres). — facă acum față este cea mal gravă 

în prima sa cuvîntare televizată de 
cînd și-a luat în primire postul în 
guvernul președintelui Guido, mi
nistrul economiei, Carlos Alsogaray,
a declarat că Argentina se află. în- tînd că în ultimele 12 luni acesto 
tr-o gravă situație economică și fi- rezerve au scăzut de la 700 de mi- 
nanclară. lioane la 180 de milioane dolari, iar

Alsogaray a avertizat că costul deficitul balanței comerciale este de 
vieții, care de la demiterea lui 500 de milioane dolari. Funcționa- 
Frondizi crescuse cu 22 la sută, „va rilor de stat nici nu le-au putut fi 
continua să crească“. încă plătite salariile pe lunile mar-

„Crlza căreia țara trebuie aă-i tie și aprilie.

realizări
(Urmare din pag. I-a)

Recepție oferită 
de ministrul Izraelului 

la București
Izraelului la București, 
Salmon, a oferit marți

INFORMAȚII

da pe suprafafa Irigată de 27 ha, 
7.000 kg porumb boabe la hectar, 
duefia medie de lapte pe cap de

clfe 
Pro- 

__ ________  __ __ vacă 
furaiatj a fost de 2.000 litri. Ne anga- 
jăr. j obfinem în viitor produefii medii 
și niai mari : 3.000 kg grîu la hectar, 
3.500 kg porumb boabe la hectar, 30.000 
kg sfeclă 
cartofi la 
zootehnic 
'lungă la 
porci, 2.100 oi, 
fondului de 
.13.000.000 lei".

In telegrama
Pricaz, regiunea Hunedoara, se 
printre altele : 
cini puse de partid în fafa țărănimii co
lectiviste, ne-am propus să mărim fon
dul de bază al gospodăriei la 100 de 
hectare, de la 300.000 lei în anul aces
ta, la cel puf in 600.000 lei în anul 1965 ; 
numărul bovinelor la 100 de hectare va 
crește în această perioadă de la 55, 
la 65 (din care 35 vaci de lapte); al 
ovinelor cu lînă fină și semitină de la 
130, a. 150, iar al porcinelor de la 29, la 
80 (din care 10 scroafe), De asemenea, 
vpm ajunge pînă în anul 1965 la 1.000 
păsări la fiecare sută de hectare de pă
mînt agricol. Sîntem convinși că în felul 
acesta contribuim la înflorirea scumpei 
noastre patrii, la creșterea bunăstării 
întregului popor".

Exprimînd mulțumiri din inimă pentru 
înalta distincție acordată,
din G.A.C. „Olga Banele" din Palazu 
Mare arată în încheierea

Jor : „Ne angajăm ca în 
realizăm o producție 
litri lapte pe cap de vacă furajată, 120

de zahăr la hectar, 25.000 kg 
hectar. Vom dezvolta sectorul 
astfel
800

ca pînă în 1965 să a- 
vaci cu lapte, 1.800 

10,000 păsări. Valoarea 
bază va ajunge la

colectiviștilor din satul 
spune 

„însuflefiji de noile sar-

colectiviștii

telegramei 
acest an să 

medie de 3.600

Consfătuiri ale cooperației 

meșteșugărești cu cetățenii
Consfătuirile organizate cu cetățenii 

au devenit tn ultimul timp una din prin
cipalele forme utilizate de cooperația 
meșteșugărească pentru studierea cerin
țelor populației; în primele 4 luni ale 
anului, fn Cadtul consfătuirilor care au 
avut loc pe cartiere sau raioane, oame
nii muncii au făcut propuneri șl sugestii 
de îmbunătățire a activității de deservi
re prin cooperative, de îmbunătățire a 
calității lucrărilor și produselor, de extin
dere a rețelei de ateliere șl centre.

ouă de la flecara pasăre ouătoare, 
2.200 kg grîu la hectar și 4.000 kg po
rumb boabe la hectar pe întreaga su
prafafa, iar de pe suprafafa de 180 hec
tare să obfinem o produefie medie de 
5.000 kg la hectar în condffii de neiri- 
gare. Vom livra statului 
lapte, 60 tone carne, 200 
2.000 tone Legume șl 220 
porumb",

Ministrul 
Katriel P. 
seara o recepție cu prilejul sărbă
torii naționale a Izraelului.

Au luat parte reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, Ministerului Comerțului 
Exterior, Camerei de Comerț a R. P. 
Romîne, Institutului 
relațiile culturale cu 
alte persoane.

Au participat șefi
diplomatice acreditați la București 
și alți membri al corpului diploma-

romîn pentru 
străinătatea și

ai misiunilor
350.000 litri 

tone pește, 
tone grîu și 

(Agerpres)

• Marți dimineață a lodt în Capitală, 
la invitația Consiliului Central al Sin
dicatelor din R.P. Romînă, o delegație 
sindicală din Austria, condusă de Fried
rich Hlllegeist, președintei. Uniunii Cen
trale a Asigurărilor Sociale, vicepreședin
te al Uniunii Sindicatelor din Austria 
(O.G.B.), președintele sindicatului func
ționarilor din instituțiile particulare șl 
al doilea președinte al Consiliului Națio
nal din Austria.

în aceeași zi, delegația a fost pri
mită la Secretariatul C.C.S. de tovarășii 
Csupor Ludovic șl Ardeleanu Aurel, 
cretari ai C.C.S.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
mosferă cordială.

se-

at-

de© Nonetul ceh, cunoscută formație 
muzică de cameră, care a mai întreprins 
turnee în țara noastră, a sosit marți în 
Capitală. în cadrul actualei vizite, artiștii 
cehoslovaci vor susține concerte la Bucu
rești, Brașov și Cluj. (Agerpres)(Agerpres)

Cursa Păoll In eiteva rinduriSelecționata R. P. Romîne a cîștigat etapa a Vl-a
PRAGA 8 (Agerpres). — prin te

lefon : Selecționata R. P. Romîne, 
pe echipe și francezul Christian 
Paillier, la individual, au ieșit în
vingători în cea de-a 6-a etapă a 
„Cursei Păcii", desfășurată marți pe 
ruta Karlovy Vary—Praga (172 km). 
Succesul cicliștilor romîni a fost 
completat cu cel repurtat de Con
stantin Dumitrescu, unul din anima
torii etapei de ieri care s-a clasat 
pe locul doi. în revenire de formă 
după gripa suferită în primele etape, 
Ion Cosma a reușit să sosească pe 
locul 7 în timp ce Moiceanu, Rădu- 
lescu și Ziegler erau și ei prezențl 
în primul pluton.

Startul de la Karlovy Vary s-a 
dat pe o ploaie torențială. La km 
15 evadează din pluton 10 alergători 
printre care Kapitonov, Cerepovlci, 
Juszko, Fornalczyk. Ducînd o trenă 
foarte rapidă grupul fugarilor se 
distanțează tot mai mult. Lâ km 107 
plutonul în care se afla olandezul 
Nijdam trece cu o întîrziere de 4 
minute. în acest moment Cerepovlci 
era din nou lider al, clasamentului. 
Dar ploaia încetează și plutonul doi 
gonește, astfel că la 
din față sînt ajunși, 
se pedalează liniștit 
dată cu un demaraj 
Constantin Dumitrescu 
d® singur de pluton. Nume!

km 150 cei 
Vreo 5 km 
apoi deo- 

extraordinar, 
se desprin- 

fran-

cezul Paillier reușește să-1 ajungă. 
Cei doi cicliști își creează în 3 
km un avans de peste 30 de se
cunde. înainte de intrarea în Pra
ga începe să plouă din nou. Pe 
străzile lunecoase, Dumitrescu dera
pează și francezul Paillier se deta
șează cîștigînd etapa. Dumitrescu 
sosește al doilea pe Stadionul Spar
tak Sokolovo urmat la diferență de 
secunde de restul alergătorilor.

Clasamentul etapei : 1. Paillier
(Franța) a parcurs 172 km în 4h 
14’33” (medie orară 40 km); 2. C. 
Dumitrescu (R.P.R.) 4hl4’43”; 3. Zie
linski (R.P.P.) 4hl4’51”; 4. Cerepo- 
vici (U.R.S.S.) 4hl4’55” și în același 
timp un pluton în care se aflau El 
Tonatl, Gazda, Cosma, Nijdam, Ka
pitonov, Ampler, Moiceanu, Rădu- 
lescu, Hoehne etc.

Clasamentul etapei pe echipe : 1. 
R. P. Romînă 12h44’03"; 2. U.R.S.S. 
12h44’45”; 3. Franța 12h45’01”.

în clasamentul general Individual 
continuă să conducă Nijdam (Olan
da) 26hl3’13”, urmat de Cerepovlci 
(U.R.S.S.) la 2’14”, Petrov (U.R.S.S.) 
la 3’05”. Primul dintre 
Gabriel Moiceanu, pe 
9’09”. Pe echipe : 1.
U.R.S.S., 3. Belgia.

Astăzi se desfășoară etapa a 7-a, 
Praga—Brno (220 km).

romînl este 
locul 18, la 
Olanda, 2.

Peste două săptămîni va începe la 
Sofia cea de-a 3-a ediție a turneului in
ternațional de box „Cupa orașelor bal
canice”. Primele două ediții ale compe
tiției desfășurate la Istanbul și București 
au fost cîștigate de pugiliștii romîni. 
Lotul care se pregătește în vederea a- 
cestei noi ediții cuprinde printre alții pe 
C. Ciucă, N. Puiu, C. Gheorghiu, FI. Pă- 
trașcu, I. Dinu, I. Mihalik, V. Mirza, V. 
Neagu, V. Badea, M. Nicolau, M. Ghior- 
ghioni și V. Mariuțan.

Astăzi de la ora 16,30 pe terenul 
Olimpia (fost C.A.M.) va avea loc meciiil 
de fotbal dintre echipele Olimpia Bucu
rești și Tractorul Brașov contînd pentru 
campionatul categoriei B. Tot astăzi, în 
cadrul aceleiași competiții, se vor disputa 
in țară alte 10 meciuri aminate de dumi
nica trecută.

In caa de-a doua zi a campionatelor 
unionale da haltere, care se desfășoară 
la Tbilisi, Valentin Kaplunov a stabilit 
un nou record al lumii la categoria 
ușoară, realizind la cela trei stiluri 410 
kg. Vechiul record mondial aparținea din 
anul 1961 tot unul sportiv sovietic, Ser- 
ghei Lopatin și era da 407,5 kg. Noul re
cordman al lumii este în vlrstă de 29 de 
ani și face parte din clubul sportiv mi
litar din Habarovsk, orașul său natal.

La categoria cea mai ușoară titlul de 
campion al țării a fost cucerit de Vla
dimir Smetanin din orașul Sverdlovsk. Bl 
a realizat o performanță de 207,5 kg.

Campionatul categoriei A de fotbal 
continuă duminică. în Capitală pe sta
dionul „23 August” se vor disputa tn 
cuplaj meciurila Steaua—Minerul Lupeni 
șl Rapid—Dinamo Pitești. Iată intilnirile 
din țară ; Jiul—Dinamo București ; U.T. 
Arad—Progresul București ; Steagul Roșu 
Brașov—Dinamo Bacău ; Metalul Tîrgo- 
vlște—Știința Cluj i Știința Timișoara— 
Petrolul Ploiești, (Agerpres)

\ In această memorabilă zi, cînd popoarele sărbă- 
' toresc măreața victorie asupra Germaniei hitleristé, 

poporul cehoslovac aniversează cu însuflețire îm
plinirea a 17 ani de la eliberarea patriei sale de 

j sub jugul fascist de către glorioasa armată sovie- 
'' tică.

' Eliberarea Cehoslovaciei a deschis o pagină nouă, 
' luminoasă în istoria poporului său. Luîndu-și 
j soarta în propriile mîini, poporul cehoslovac a pă

șit ferm la făurirea unei vieți noi, socialiste.
j Poporul romîn ia parte din toată inima la marea 

sărbătoare națională a poporului cehoslovac, de 
care îl leagă o veche și trainică prietenie. Această 

' prietenie a fost pe veci pecetluită de jertfa de singe 
; comună a ostașilor, sovietici, romîni și cehoslovaci 
' în lupta dusă pentru zdrobirea hoardelor hitleriste, 
! pentru libertate națională.
; Oamenii muncii din țara noastră se bucură din 
/ inimă de succesele obținute de poporul frate ce- 
;> hoslovac în anii puterii populare, în opera de con

strucție socialistă. După cum se știe, Republica So- 
cialistă Cehoslovacă se situează astăzi printre 

!’ țările cele mai avansate din punct de vedere indus- 
' trial din lume, depășind 'de peste 4 ori volumul 

producției din 1937. în domeniul agriculturii, pro- 
cesul de transformare socialistă a fost în linii mari 

? terminat. Importante realizări au fost obținute și 
\ în domeniul creșterii nivelului de trai, material și 
; cultural, al celor ce muncesc.

’ Clasa muncitoare, întregul popor cehoslovac în- 
/ făptuiesc cu încredere și hotărîre politica Parti - 

' dului Comunist din Cehoslovacia, a Comitetului 
său Central în frunte cu tovarășul Antonin Novotny.

' Obținînd victoria socialismului care i-a deschis noi 
' și mari perspective, poporul cehoslovac a nășit pe 

calea construirii societății socialiste dezvoltate.
'' Succesele și realizările poporului cehoslovac, ale

tuturor popoarelor din marea familie frățească a 
țărilor socialiste, vădind imensa forță vitală a orîn- 
duirii socialiste, sînt favorizate datorită relațiilor 
de tip nou statornicite între aceste țări, ajutorului 
frățesc acordat de Uniunea Sovietică.

' Cu vie satisfacție pot constata popoarele romîn 
și cehoslovac că, în cadrul acestor relații, se dez
voltă continuu colaborarea economică reciproc 
avantajoasă și legăturile culturale dintre țările 
noastre. O contribuție din cele mai însemnate la 
strîngerea și dezvoltarea și mai mult a relațiilor 
noastre frățești au adus vizitele reciproce ale con
ducătorilor de stat și de partid ai celor două țări. 
Și cu aceste prilejuri a fost reafirmată deplina uni
tate de vederi dintre partidele și guvernele țărilor 
noastre în toate problemele construirii socialismului 
și apărării păcii, în toate problemele privind miș
carea comunistă mondială.

R. P. Romînă și R. S. Cehoslovacă, împreună cu 
celelalte țări socialiste, promovează ferm o politică 
conformă cu interesele păcii și securității interna
ționale, militează neclintit pentru promovarea prin
cipiilor coexistenței pașnice între statele cu orîn- 
duiri sociale diferite. Țările noastre luptă cu toată 
hotărîrea pentru înfăptuirea dezarmării generale 
și totale, pentru încheierea Tratatului de pace cu 
Germania și normalizarea situației din Berlinul 
occidental, ele își aduc întreaga contribuție în lupta 
pentru micșorarea încordării internaționale și sta
tornicirea unei păci trainice.

în această zi de mare sărbătoare pentru poporul 
cehoslovac, poporul romîn îi transmite un cald și 
frățesc salut, urîndu-i din adîncul inimii noi și tot 
mai mari succese în opera de dezvoltare continuă 
a Republicii Socialiste Cehoslovace pe calea lumi
noasă a socialismului, în lupta pentru pace în 
întreaga lume.

TELEGRAMĂ
Cu prilejul celei de-a 17-a aniver

sări a Zilei naționale a Cehoslovaciei, 
tovarășul Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe al El. P. Ro- 
niîne, a trimis o telegramă de feli
citare tovarășului Vaclàv David, mi
nistrul afacerilor externe al R. S. 
Cehoslovace.

Cuvîntarcfl ambasadorului
K. s. tcïiosïovflcc la posüirilc 

dc radio și televiziune
Cu prilejul sărbătorii naționale 

a R. S. Cehoslovace, ambasadorul 
R. S. Cehoslovace la București, Ja
roslav Sykora, a rostit marți seara 
o cuvîntare la posturile noastre de 
radio și televiziune.

Manifestări cultural-artistice
Muncitori, Ingineri, tehnicieni și 

funcționari de la uzinele „Republi
ca“ din Capitală au urmărit cu in
teres, la clubul întreprinderii, con
ferința acad. Alexandru Graur des
pre marile succese obținute de po
porul cehoslovac, sub conducerea 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, în opera de construire a 
socialismului.

A luat apoi cuvîntul Jaroslav 
Sykora, ambasadorul R. S. Ceho
slovace la București.

în încheierea adunării a fost pre
zentat filmul artistic „Aeroportul 
nu primește“, creație a cineaștilor 
din R. S. Cehoslovacă,

Conferințe consacrate aniversării- 
eliberării Cehoslovaciei au mai avut 
loc la întreprinderea pentru valori

ficarea stufului de la Brăila, la 
Școala medie nr. 4 „Aurel Vlaicu“ 
din Capitală, în orașele Bacău și 
Suceava.

La aceste manifestări au partici
pat și reprezentanți ai ambasadei : 
R. S. Cehoslovace la București.

La clubul uzinelor „Republica" șl 
în Parcul Herăstrău au fost expuse 
panouri cu fotografii înfățișînd as
pecte din viața Cehoslovaciei de azi.

între 7 și 13 mai la posturile de 
radio se desfășoară „Săptămîna cul
turii cehoslovace“, cuprinzînd pro
grame muzicale și emisiuni literare 
consacrate țării prietene.

Pe ecranele unor cinematografe . 
din București, Timișoara și Galați 
rulează producții ale studiourilor 
cehoslovace. (Agerpres)

Un aspect de pe șantierul uzinei do Îngrășăminte axotoas® din Șalntre Brno și
îmi place să stau do vorbă cu 

prietenii mei de la „Prvni Brnens- 
ka Strojerna', iscusiți constructori 
de instalații complicate. Pe vremuri, 
capitala Moraviei se confunda cu 
fabricile de textile și cu... Spilberkul 
— întunecata închisoare a imperiu
lui habsburgic. Azi, pe platoul din 
marginea orașului, produsele uzine
lor sale înfruntă cu succes utilaje 
ale unor firme cu faimă, în zilele a- 
nimate ale Tîrgului din toamnă.

La Cerne za Bory am fost sfătuit : 
„Va trebui să vedeți turnătoria 
noastră". Și nu am ezitat o clipă. 
Era abia un șantier, dar am întreză
rit aici hala modernă, cu laboratoa
re strălucitoare și stații de dispece
rat care — în 1965 — vor conduce 
de la distanță operații grele și în
tregi procese de producție. Cerne za 
Bory este o localitate măruntă. Noua 
turnătorie va asigura însă fonta nu 
numai pentru uzinele de la Pardu
bice, ci și pentru numeroase alte în
treprinderi din Cehia de est.

Dacă faci un salt spre Ostrava, 
simți cum palpită „inima de oțel a 
Cehoslovaciei" — uzinele siderurgi
ce de la Vitkovice — dar și inima 
ei nevăzută, aceea din străfundurile 
pămîntului, din labirintul galeriilor 
în care seînteiază munții de cărbu
ne. îmi place tinerețea ortacilor, îmi 
place și dîrzenia oțelarilor. De a- 
çeea și revin mereu prin aceste 
locuri.

De la o vreme însă, parcă nu-i 
mal recunosc pe tinerii de la „Vit
kovice Zelezarny".

— De unde ești, tovarășe Suciak î
— De la Poprad.
— Dar dumneata, tovarășe Lotar î
— De pe la Krompaohy.
— Adică din Slovacia, amîndoi. 

Șl ce faceți aici, cînd la Poprad 
s-au înălțat uzinele pentru construc
ții mecanice, iar la Krompachy — 
uzine siderurgice ?

— învățăm meseria. Sîntem în nu
măr de 1.300, aici, la Triveo și în alte 
locuri. Cînd „Vihodoslovenske Zele
zarny* va intra în funcțiune, va dis
pune de specialiști gata formați, 
mecanici, turnători, oțelari.

Nu știu dacă tînărul Suciak a a- 
pucat să cunoască principiul vase
lor comunicante. Oricum, așa ml s-a 
părut exodul celor 1.300 spre cele 
14 întreprinderi care pregătesc vii
toarele cadre de nădejde pentru 
uzinele siderurgice din Slovacia o-

rientală. Marele combinat de la Ko
sice crește văzînd cu ochii. între 
timp, în 14 întreprinderi, flăcăii 
slovaci mînuiesc cu dibăcie strun
gurile, și macaralele, și presele, și 
convertizoarele. Cînd Suciak și ai 
lui vor reveni, ei vor da viață celei 
mai mari construcții din Slovacia.

Sînt din Slovacia orientală noii 
mei prieteni, din țara munților înalți, 
a văilor prăpăstioase, a cîmpiilor 
întinse. Dar Tatra înaltă era gaz
dă bună pentru milionarii Europei,
.illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin
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iar apele Bodvei și Latoricei, ale On- 
davei și Laborecului inundau în fie
care an mii și mii de hectare de 
pămînt. Prin văile neumblate se a- 
flau zăcăminte bogate de mangan și 
aramă, de sare și magnezită, dar 
slovacii plecau în pribegie în cău
tare de lucru — brațe de muncă se
zoniere. în numai cîțiva ani, 300.000 
de flămînzi din Slovacia orientală 
au ajuns, în anii trecutului, prin Ca
nada și Argentina, prin Franța și 
Siatele Unite. Puhoi de oameni. Noii 
mei prieteni au aflat cîte ceva des
pre toate acestea din povestirile 
părinților. Dar li se par îndepărtate 
ca niște legende sumbre. Au alte 
preocupări acum : să se califice ne- 
întîrziat.

Presov, district năpăstuit, cum te-ai 
schimbat 1 Pentru a te dumiri trebuie 
să vizitezi uzinele de construcții me
canice, uzinele de cwnstrucții electro
tehnice, minele de sare. Dar Krom
pachy, cel cu însîngerata istorie re
voluționară 1 Dintr-o mică fabrică 
metalurgică a răsărit o uzină side
rurgică. După cum Svit-ul cel nou 
a dăruit regiunii un mare centru al 
industriei chimice.

Pe valea Uhulul, pe valea Onda- 
vel sau a Latoricei, excavatoare și 
buldozere au pornit la cucerirea pă- 
mînturilor fertile. Cumplită bătălie 1 
Numai mlaștinile se întind pe o su
prafață de 140.000 de hectare.

— Aici vor înflori ogoare de po
rumb și grîu.

Bătrînul Grila cuprinde au un gest 
întreaga lume dușmănoasă a bălți
lor stătute și-și îndreaptă apoi bra
țul spre colinele îndepărtate :

K OS1CC
— Iar acolo, vom pune viță de 

vie. 60.000 hectare de pămînt vor 
fi împînzite de canale de irigație. 
Cam vreo 430 sau mai multe. Pînă 
atunci însă, mai este de muncit. Tre
buie să deplasăm 25 de milioane 
de metri cubi de pămînt. Nu-i 
glumă 1

In preajma bătrînului Kosice, o 
așezare nouă vestește viitorul com
binat siderurgic. Sînt blocuri de cîte 
trei și patru etaje, cu cinematografe 
și școli, cu policlinici și restaurante, 
cu terenuri sportive și magazine 
universale. Ne aflăm în Șaca.

Peste drum, pe cîmpul întins, vu
iește șantierul viitoarelor uzine. Pe 
o bancă proaspăt vopsită din mar
ginea șoselei naționale, îmbrăcațl 
în salopete prăfuite, doi tineri au 
făcut un popas. Sub basmaua ro
șie, părul cînepiu al fetei mai este 
prins în coadă.

— Știi tu ce sînt logaritmii ? în
treabă flăcăul dojenitor.

— Știi ? insistă băiatul cu mustra-, ; 
rea în glas și ghicești că discuția , 
se poartă de mult. Dojana este doar ’ 
în glas. Ochii o învăluie cu duioșie.’. 
Știe el că, pînă la urmă, și ea se va ■< 
înscrie la cursul de seară și te po-«? 
menești că îl va întrece. Doar 
isteață. Și au atîtea școli, acum 1

Fata și-a sprijinit capul de uma-® 
rul băiatului, care-i mîngîie ușor pă-'^ 
rul de culoarea cînepii. Și-a înăl-o 
țat privirea spre el și i-a întîlnit su.-'" 
rîsul de frate bun.

— Știi ce m-am gîndit, Honza ?■>•' 
Cînd ne căsătorim, plecăm în Tatra” 
să ne facem vacanța. După aceea,,, 
mă înscriu și eu la școală. Ce zici/ ■ 
să mă specializez în sudură ? Mi®** 
îmi place foarte mult...

Camioanele brăzdează șoseaua;4 
duduind, difuzoarele Șacei transmit'4 
un cîntec popular slovac, iar elevii', 
școlii serale se salută glumind zgo-S J 
motos. Fata cu basmaua roșie a 
rămas singură pe banca proaspăt 
vopsită, petrecîndu-1 pe băiat ou 
privirea plină de duioșie. Degețel® 
prelungi mîngîie un fir de iarbă cru
dă, ca și cum ar fi fost mîna băia
tului drag.

„Are dreptate, își spune, Slovacia 
are nevoie de specialiști, de mulți 
oameni pricepuți".

Firul de iarbă miroase a pămînt 
desțelenit.

HORIA LIMAN
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în R. D. Germană
Mitinguri și demonstrații de protest 

împotriva experiențelor nucleare ale S. U. A.

Scrisoarea lui Manolls Glezos și a tovarășilor săi din inchi'

soarea Egina adresată ziarelor „Scînteia" și „Romînla liberă'
jx»

GENEVA 8 (Agerpres). — La cea 
de-a 33-a ședință plenară care a 
avut loc la 8 mai sub președinția 
reprezentantului Braziliei, Comitetul 
celor 18 pentru dezarmare a reluat 
discutarea măsurilor din prima 
etapă a dezarmării.

In cuvîntarea sa reprezentantul 
R. P. Polone, M. Naszkowski, a decla
rat că spre deosebire de prevederile 
conținute în proiectul sovietic de 
tratat, propunerile 
pentru prima etapă 
țială și nu totală a 
transportare a armei
punerile americane nu prevăd în ge
neral încetarea producției și perfec
ționării mijloacelor de transportare a 
armei nucleare.

în încheiere, reprezentantul Polo
niei a arătat încă o dată că este 
necesar ca prima etapă a dezarmării 
să cuprindă măsuri destul de radi
cale și substanțiale și să fie înfăp
tuită rapid.

împotriva acestei idei cît se poate de 
clare, s-a pronunțat delegatul Italiei, 
care a susținut că înfăptuirea mă
surilor
primul stadiu

S.U.A. prevăd 
reducerea par- 
mijloacelor de 
nucleare. Pro-

de dezarmare, îndeosebi în
„nu prezintă nici o

------------ O© o

grabă" și s-a pronunțat pentru mă
suri „treptate". El a ' încercat din 
nou să dovedească un lucru vădit 
absurd și anume că N.A.T.O. ar ur
mări doar „scopuri defensive". Toate 
acestea au fost necesare delegatului 
Italiei numai pentru a se pronunța 
din nou . pentru menținerea' bazelor 
N.A.T.O. pe teritoriile altor țări.

în cuvîntările lor, delegații Angliei 
și S.U.A. au încercat să dovedească 
că înfăptuirea propunerilor sovie
tice ar putea să tulbure actualul 
echilibru de forțe.

Reprezentantul Braziliei și-a con
sacrat cuvîntarea examinării diferi
telor aspecte juridice ale dezarmării. 
Totodată el și-a exprimat regretul 
că din anumite cauze concrete lu
crările Comitetului au înaintat foarte 
puțin.

Luînd cuvîntul la sfîrșitul ședin
ței, reprezentantul sovietic V. A. 
Zorin a subliniat necesitatea de a 
se accelera lucrările Comitetului 
celor 18 pentru dezarmare. în scurta 
sa cuvîntare el s-a Oprit de aseme
nea asupra problemelor legate de 
ordinea lucrărilor viitoare al Comi
tetului și a sprijinit propunerea fă
cută anterior de delegatul Indiei de 
a se ține ședințe neoficiale.

BERLIN 8 (Agerpres). — Oame
nii muncii din R. D. Germană săr
bătoresc cri entuziasm ziua eliberă
rii poporului german de sub jugul 
fascismului.

La 7 mai s-a deschis Săptămina 
prieteniei germano-sovietice. La 
ședința festivă care a avut loc la 
teatrul „Friedrichstadtpalast" din 
Berlin s-au adunat fruntași în pro
ducție, membri ai Asociației pentru 
prietenia germano-sovietică, oameni 
de știință și cultură, conducători ai 
organelor de partid și de stat din 
republică.

J. Dieckmann, vicepreședintele 
Consiliului de Stat al R. D. Germa
ne, președintele Oamerei Populare a 
R. D. Germane, a rostit o cuvîntare.

DELHI 8 (Agerpres). — La chema
rea Consiliului Păcii pe întreaga In
die, ziua de 6 mai a fost considerată 
ca o zi de protest împotriva începerii 
de către guvernul S.U.A. a unei noi 
serii de explozii atomice în atmosferă, 
în numeroase orașe și sate ale țării 
au avut loc mari mitinguri la care par- 
ticipanții au condamnat 
acțiunile conducătorilor

ROMA 8 (Agerpres). 
ga Italie continuă să 
tinguri și demonstrații de protest 
împotriva experiențelor nucleare a- 
mericane. „Nu contați că vom par
ticipa la vreun război atomic I“ — 
sub această lozincă tineri din Torino 
— membri ai organizațiilor de ti
neret ale partidelor comunist, socia
list și radical — au trecut pe stră
zile din centrul orașului purtînd 
pancarte prin care au înfierat poli
tica cercurilor imperialiste ameri
cane care ațîță psihoza de război.

MANILA 8 (Agerpres). — La 7 
mai a avut loc în fața ambasadei

cu vehemență 
Statelor Unite.
— In întrea- 
aibă loc mi-

americane din Manila o uriașă de
monstrație de protest împotri
va experiențelor nucleare ame
ricane din Pacific. Demonstranții 
purtau papcarte și scandau lozinci 
prin care cereau încetarea imedia
tă a experiențelor nucleare, 
ția a intervenit operînd 120 de 
țări.

TOKIO 8 (Agerpres).
îngrijorați de primejdia 

război nuclear care amenință ome
nirea, un grup de oameni de știință 
japonezi, cu renume mondial, au con
vocat la 7 mai în orașul Kioto o 
conferință la care au dezbătut pri
mejdiile unui război nuclear și au 
denunțat noua serie de experiențe 
nucleare efectuate de S.U.A.

Poli- 
ares-

unui

Cînd ciuma fascismului hitlerist 
semăna moarte și pustiire în țările 
ocupate, iar ghearele zvasticii sfîșiau 
trupul Europei, pricinuindu-i răni 
adinei — la Dachau și Auschwitz, la 
Oradour și Lidice, la Kalavrita și 
Dison — toate popoarele, între care 
și poporul nostru, însuflețite de ho- 
tărîrea de a păstra la înălțime dem
nitatea omenească, de a salvgarda 
civilizația și de a asigura un viitor 
mai bun pentru copiii lor, s-au 
năpustit laolaltă asupra fiarei fas
ciste, sugrumînd-o în bîrlogul ei.

La 9 mai 1945 au răsunat cu bucu
rie clopotele. Victoria a încununat 
lupta noastră ; tot ceea ce ați visat 
a fost cucerit — pentru voi a început 
o viață nouă, liberă.

Dar clopotele victoriei 
țara noastră. Complicii 
care au stat la o parte
eroică a poporului nostru, au aca
parat puterea cu ajutorul baionete
lor străine și ne-au aruncat într-o 
nouă beznă, care crește și se 
întinde tot mai mult. Fascismul

du tăcut în 
ocupanților, 
de epopeea

amenință din nou patria noas« 
tră. Lupta antifascistă nu s-a termi
nat pentru noi. De 18 ani se strînge 
rugina pe lanțurile în care sînt fe
recate mîinile noastre acoperite de 
răni în lupta împotriva fascismului. 
1.500 de luptători ai Rezistenței na
ționale zac în temnițe pentru au 
urît fascismul, au luptat și c^itlpuă 
să lupte împotriva lui. In numele 
luptei noastre comune, în humele 
dragostei voastre pentru om, pentru 
civilizație și progres, ne adresăm 
vouă, tovarăși ai noștri de luptă în 
cel de-al doilea război mondial, și 
cerem ajutorul vostru. Sintern în
credințați că acest ajutor ne va fi 
acordat. Noi vom ieși din bastiliile 
grecești de după război. Țara noas
tră va fi salvată de pericolul unui 
nou fascism.

Vă strîngem frățește mîna.
In numele deținuților politici din 
închisoarea Egina.
M. GLEZOS, A. AMBATIELOS, 
ST. PAPAIANNIS, C. ȚAKIRIS 
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oamenii de știință spun nu armei nucleare

CONFERINȚA MESEI ROTUNDE DE LA BRUXELLES

0 vie manifestare a năzuinței 
de pace a opiniei publice europene
j Luorările conferinței „Mesei 
< rotunde“ consacrate probleme-

■' lor dezarmării, care s-au des-
I fășurat săptămina aceasta în ca-
1 pitala Belgiei, cu participarea a
' numeroase personalități de di-
' ferite convingeri politice din 17

țări capitaliste, socialiste și neu- 
' tre, s-au terminat cu concluzii

pozitive și încurajatoare pentru 
\ posibilitatea asigurării păcii, des. 
! tinderii și coexistenței pașnice 
L între toate țările lumii.

! Din Uniunea Sovietică au par- 
1 ticipat la dezbateri Jlya Ehren- 
\ burg, V. A. Harlamov, președin- 
I tele Comitetului de Radiotelevi- 
! ziune din U.R.S.S., generalul Ta- 
’ lenski, D. Goriunov, directorul ge- 

neral al agenției TASS, prof. 
'' Rubinstein. Personalitățile engleze 

au fost conduse de Philip Noeil 
Baker, laureat al premiului No- 

? bel pentru pace. Din delega- 
ția franceză au

! Jules Moch, fost 
tru, Pierre Căit, generalul P. Bil
lotte și alții. Alături de aceș
tia au participat delegați din 
Polonia, Italia, Ungaria, Sue- 
dia, Cehoslovacia, Bulgaria, Ca-

L nada, Statele Unite, R. D. Gei- 
? mană, R. F. Germană, Norvegia, 

Iugoslavia și Belgia. R. P. Ro- 
? mină a fost reprezentată de prof, 

univ. Traian Ionașcu și George 
/ Ivașcu, redacto.r-șef al revistei 

„Contemporanul".
■ i în cursul conferinței, de presă 

care a avut loc la încheierea lu- 
\ crărilor, senatorul belgian Henri 
; Rolin, care a împărțit președin- 
' ția conferinței cu Ilya Ehrenburg, 
' a expus conținutul dezbaterilor și 

a adus la cunoștință rezoluțiile 
; adoptate. „Dacă războiul rece 
î este mai puțin rece“, a spus el, 
1 „totuși cursa înarmărilor continuă 

să se agraveze și devine tot mai 
; primejdioasă datorită însăși na-
' turii noilor arme".
I Conferința s-a străduit să de- 
I finească obiective concrete care
; să permită ieșirea din impasu-
, rile internaționale actuale. în
' mod special conferința, după ce

și-a exprimat mulțumirea pentru 
reluarea tratativelor de dezarma
re de la Geneva, a formulat un 
șir de propuneri urmărind să a- 

< propie tezele existente, pentru a

făcut parte
priim-minis-

învinge dificultățile actuale și a 
permite un acord asupra etapelor 
care trebuie să ducă la o de
zarmare generală.

Conferința a subliniat pe de 
altă parte necesitatea de a se 
da Republicii Populare Chineze 
locul ce i se cuvine în institu
țiile internaționale și a cerut in
terzicerea înarmării nucleare a 
Germaniei, crearea unei zone de 
dezangajare în Europa centrală 
(cuprinzînd în special Germa
nia), ca mijloc de a contribui la 
securitatea europeană și ca eta
pă spre dezarmarea generală, 
punerea sub autoritatea O.N.U. 
a forțelor staționate în Berlinul 
occidental, angajarea principa
lelor puteri de a respecta do
rința do nealiniere la blocuri a 
numeroase țări afroasiatice, în
cheierea unui pact de neagre
siune între țările membre ale 
N.A.T.O. și Tratatului de la Var
șovia. în sfîrșit, conf erința a ce
rut ca statele să pregăteas
că reconversiunea Industriilor de 
război în industrii de pace șl lăr
girea schimburiloir economice 
dintre națiuni.

După încheierea lucrărilor con
ferinței, Noel-Baker, Ilia Ehren
burg, K. Zilliacus, Jules Moch și 
alți participanți la conferință au 
luat cuvîntul la un mare miting 
organizat în clădirea Universită
ții din Bruxelles de „Mișcarea 8 
mai", mișcare similară campa
niei pentru dezarmare nucleară 
din Anglia.

O impresionantă dovadă a do
rinței de pace a poporului bel
gian a fost dată azi dimineață prin 
oprirea lucrului timp de 15 mi
nute în întreaga țară din iniția
tiva celor trei centrale sindicale 
naționale, precum și prin întreru
perea circulației și păstrarea 
unui minut de tăcere la care 
chema „Mișcarea 8 mai". Aceste 
acțiuni, la care masele au parti
cipat în largă măsură în întrea
ga țară, au fost organizate cu pri
lejul celei de-a 17-a aniversări a 
terminării războiului în Europa, 
pentru a servi cauza păcii, a cere 
oprirea experiențelor nucleare și 
înfăptuirea dezarmării generale.

Bruxelles

PARIS 8 (Agerpres). — Prof. Pao- 
well, laureat al Premiului Nobel, 
președintele Consiliului executiv al 
Federației mondiale a oamenilor de 
știință, a făcut în numele federației 
o declarație în care se exprimă ne
liniștea oamenilor de știință din în
treaga lume în legătură cu reluarea 
experiențelor cu arma nvăleară.

Federația și-a exprimat îngrijora
rea serioasă în legătură ou reluarea 
experiențelor, ceea ce subminează 
considerabil posibilitățile de succes 
în rezolvarea importantei probleme 
a dezarmării generale, facilitează 
achiziționarea de arme nucleare de 
către noi puteri și areează un pe
ricol biologic în legătură cu căde
rea precipitațiilor radioactive. în 
afară de aceasta, experiențele nu
cleare pot duce la o nouă înrăută
țire a relațiilor internaționale și la 
intensificarea războiului rece.

Ținînd seama de succesele obți
nute în domeniul detectării explo
ziilor subterane de mică intensitate, 
se spune în declarație, cerem con
vocarea urgentă la Geneva a unei

noi consfătuiri a oamenilor de știin
ță — specialiști.

Sarcina acestei consfătuiri va 
consta în precizarea posibilităților 
actuale de detectare a experiențe
lor nucleare, cu folosirea exclusivă 
a sistemelor naționale de detectare 
și a stațiunilor de control interna
ționale, situate pe teritoriile țărilor 
neangajate care vor consimți ca 
teritoriile lor să fie create astfel, 
stațiuni.

în același timp, chemăm toate
rile să se rețină de la orice expe
riențe noi cu arma nucleară în at
mosferă, deasupra mărilor, sub pă- 
mînt și oriunde.

pe 
de

țâ-

O R T E
MOSCOVA. La 

mare al Kremlinului 
ferinja unională a lucrăforilor din trans
portul feroviar. La lucrările conferin
ței participă conducători ai Partidului 
Comunist și ai Guvernului Sovietic în 
frunte cu N. S. Hrușciov. Boris Beșcev, 
ministrul căilor de comunicații al 
U.R.S.S., a prezentat un amplu raport.

RIO DE JANEIRO. La 7 mai a 
fost semnat protocolul cu privire la 
schimbul de mărfuri între U.R.S.S. 
și Brazilia pe anul 1962. Protocolul 
prevede sporirea comerțului sovie- 
to-brazilian aproape de două ori în 
comparație cu anul 1961.

NEW YORK. Institutul american 
pentru problemele siderurgiei a a- 
nunțat că în cursul săptămînii tre
cute producția 
nou în S.U.A. 
cea săptămînă

8 mai în Palatul 
s-a deschis Con

de oțel a scăzut din 
Aceasta este a cin- 
la rînd de scădere

continuă 
fiind 
trată

cu
în

O
oțel, eade

cea înregis-
a producției

7 la sută sub
săptămina precedentă.

DESCHIDEREA
ADUNĂRII GENERALE A O.M.S.

r I R I
primit laal U.R.S.S., a

delegația guvernamentală

ROBERT DACHET

Tineri adversari ai înarmării aiomice din Germania occidentală. 
Suedia și Danemarca au organizat la Hamburg, în fața consulatului 
S.U.A., o grevă în semn de protest împotriva experiențelor nucleare 
americane în atmosferă, așezîndu-se pe stradă.

Po pancartă scrie : „Noile experiențe efectuat» acum prlmejduleic 
conferința de dezarmare de la Geneva".

-

0 n®nâ explozie nucleară 
In Nevada

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
Paralel cu exploziile nucleare în 
atmosferă, Statele Unite continuă și 
exploziile nucleare subterane.

Comisia americană pentru energia 
atomică a anunțat că la 7 mai a 
avut loc o explozie subterană în de
șertul Nevada. Aceasta este a 31-a 
explozie subterană din seria începu
tă la 15 septembrie.

Potrivit relatări
lor ziarului „L'Hu
manité", la Al
ger au fost publi
cate date oficiale 
cu privire la re
zultatele acțiuni
lor cripiinale ale 
O.A.S. pe teritoriul 
Algeriei, incepind 
din ziua semnării 
acordurilor de la 
Evian — 18 mar
tie a. c. In a- 
ceastă perioadă 
O.A.S.-iștii au ucis 
1.000 de persoane 
și au rănit 1.550.

In fotografie : E- 
lemente din ca
drul O.A.S. sur
prinse în timp ce 
se pregătesc să 
dezlănțuie un nou 
atac banditesc.

GENEVA. La 8 mai s-a deschis în 
Palatul Națiunilor din Geneva a 
XV-a. Adunare Generală a Organi
zației Mondiale a Sănătății (O.M.S.).

Delegația R. P. Romîne este con
dusă de Voinea Marinescu, ministrul 
sănătății și prevederilor sociale.

Ședința de dimineață a fost con
sacrată constituirii Comisiei de ve
rificare a împuternicirilor și a Co
misiei de desemnări (pentru propu
nerea organelor de conducere ale 
actualei adunări).

R. P. Romînă a fost aleasă să facă 
parte din Comisia de verificare a 
împuternicirilor.

MOSCOVA. Șeful statului și pre
ședintele guvernului Republicii Mali, 
Modibo Keita, se va afla în Uniu
nea Sovietică în calitate de oaspete 
al Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și al guvernului sovietic, de 
la 21 pînă Ia 31 mai a. c. Data vi
zitei oficiale a lui Modibo Keita, 
care a fost stabilită pentru perioa
da 15—25 mai, a fost modificată în 
conformitate cu dorința manifestată 
de guvernul Mali.

COPENHAGA. La 8 mai, la Co
penhaga a sosit într-o vizită oficială 
U Thant, secretar general provizo
riu al O.N.U.

TOKIO. La Tokio, sub auspiciile 
ziarului Yomiuri Shimbun, s-a des
chis recent o expoziție internațio
nală de afișe turistice la care par
ticipă peste 25 de țări, între care și 
R. P. Rom-înă. Standul romîn cu
prinde afișe reprezentînd locurile 
pitorești din-țară, reviste și albume 
turistice, precum și costume 
nale romînești. Expoziția se 
de aprecierea vizitatorilor.

MOSCOVA. La 8 mai, 
Hrușciov, președintele Consiliului de

națio- 
bucură

Nikita

Ce a arătat sesiunea
în timp ce la Geneva, în cadrul 

tratativelor de dezarmare, reprezen
tanții puterilor occidentale rostesc 
cuvinte despre „pace", S.U.A. efec
tuează în Pacific experiențe cu 
arme nucleare și depun o fe
brilă activitate pe linia blocurilor 
militare, așa cum au arătat sesiu
nile pactelor C.E.N.T.O., S.E.A.T.O., 
și N.A.T.O. care s-au succedat una 
după alta în aceste zile.

Lucrările sesiunii consiliului 
N.A.T.O. de la Atena au început _ 
prin consfătuirea miniștrilor de 
război ai țărilor participante cu pri
vire la ceea ce agenția „France 
Presse“ numește „producția în co
mun sau standardizarea a vreo 
20 de fabricate militare". O intro
ducere cît se poate de semnificati
vă asupra obiectivelor „pașnice" ale 
participanților.

în acest spirit a abordat sesiu
nea principalele probleme ale situ
ației internaționale. In privința tra
tativelor de la Geneva, în comunica
tul sesiunii s-a înscris că este 
„important și urgent“ să se ajungă 
la un acord de dezarmare generală 
și totală sub un control internațional 
eficient. Dar din nou s-a manifestat 
o contradicție între vorbe și acțiunile 
practice căci hotărîrile concrete a- 
nunțate la Atena marchează o nouă 
intensificare a înarmărilor nucleare și 
convenționale în cadrul N.A.T.O. în
tre altele, comunicatul sesiunii înre
gistrează hotărîrea S.U.A. de a trans
mite coaliției atlantice 5 submarine 
atomice și de a constitui ulterior o 
întreagă forță navală atomică a 
N.A.T.O.

Aceeași poziție și în problema ger
mană. Deși, sub presiunea opi
niei publice mondiale iubitoare de 
pace, participanții. la sesiune s-au 
.pronunțat (cu rezervele exprimate 

unele delegații) în 
convorbirilor 
care se duc

favoarea 
sovieto- 
în ve-

,de
continuării 
americane, 
derea reglementării pașnice a aces
tei probleme, ei au întreprins toto
dată noi pași spre complicarea 
ei, prin măsurile luate în do
meniul înarmării R. F. Germane. 
Este vorba îndeosebi de planul

N. Æ T. 0.

aseme- 
consul- 
măsură 
acestea

mai important, la egalitate cel puțin 
cu Anglia.

Divergențe s-au manifestat și în 
problemele coloniale. Miniștrii de ex
terne ai Olandei și Portugaliei s-au 
plîns de sprijinul, după părerea lor, 
redus pe care-1 primesc din partea 
aliaților din fa.A.T.O. și în primul 
rînd din partea S.U.A. în Irianul de 
vest împotriva Indoneziei și respec
tiv în Angola, pentru reprimarea 
mișcării de eliberare. în același 
timp, secretarul Departamentului de 
stat a făcut un tablou al acțiunilor 
în care sînt angajate Statele Unite, 
arătînd printre altele că în Vietna
mul de sud „americanii se găsesc 
adesea în situația de combatanți“ în 
sprijinul regimului corupt al lui 
Ngo Dinh Diem. A ieșit astfel din 
nou la iveală, împreună cu 
caracterul de jandarm colonial al 
N.A.T.O., una din contradicțiile a- 
dînci ale politicii externe a S.U.A., 
care pe de o parte sprijină vechile 
puteri coloniale cu care sînt aliate, 
iar pe de altă parte se silesc să 
păstreze totuși, de ochii lumii, o a- 
numită distanță față de acțiunile 
lor.

Caracteristică a fost sesiunea 
N.A.T.O. pentru riscurile și poverile 
impuse de politica agresivă a coali
ției atlantice țărilor mici ce fac par
te din ea. Tocmai acestor țări li s-a 
adresat în primul rînd invitația cla
ră și presantă făcută de ministrul 
de ■ război american, cu privire la 
sporirea achizițiilor de arme con
venționale din S.U.A. Buletinul de 
știri al Casei Albe arăta de altfel, 
încă înainte de începerea sesiunii de 
la Atena, că S.U.A. sînt „în favoa
rea achiziționării de către țările

american de „cooperare atomică“ 
între aliații N.A.T.O., adoptat la A- 
tena. Potrivit comunicatului publi
cat, planul prevede introducerea unui 
schimb de informații și consultări 
între „aliați" asupra amplasării în 
Europa a armelor atomice americane 
și asupra condițiilor de folosire a lor. 
Aparent, introducerea unui 
nea „schimb de informații și 
țări" ar putea părea o 
inofensivă, dar în realitate
sînt formulări’diplomatice care as
cund măsuri profund contrarii inte
reselor păcii. Planul adoptat înseam
nă o nouă concesie făcută de S.U.A. 
cercurilor militariste de la Bonn 
care revendică arme atomice.

Indignarea pe care o resimt 
oamenii de bună credință față 
de perspectiva înzestrării milita- 
riștilor vest-germani cu arme de 
distrugere în masă a fost exprima
tă chiar de cetățenii Atenei. Agen
ția’„France Presse“ relatează că o 
delegație a Ligii ostatecilor și vic
timelor ocupației germane în Gre
cia a remis Președinției Consiliului 
de Miniștri o moțiune în acest sens, 
protestînd în același timp împotri
va prezenței pe solul patriei a ge
neralului Heusinger și a altor ofi
cialități vest-germane, participante 
la sesiunea N.A.T.O., denumindu-le 
„foști colaboratori ai lui Hitler, răs
punzători pentru crimele comise în 
timpul ocupației“.

La sesiunea de la Atena , a consi
liului N.A.T.O., cît și în cursul pre
gătirii ei, s-au manifestat totodată, 
cu toate măsurile de camuflare lua
te de organizatori, divergențe des
tul de serioase. în primul rînd, 
cercurile militariste de la Bonn ar' 
fi dorit să. obțină mai mult decît s-a membre ale. N.A.T.O. de echipament 

•hotărît în realitate îți direcția înar- militar american deoarece acest lucru 
mării nucleare a R.F.G. față de care ,ar contribui la redresarea balanței 
un șir de guverne ale N.AIT.O. mai de plăți a S.U.A. care se află într-o 
atente față de opinia publică au situație dificilă", 
manifestat reticență. . ..

în al doilea rînd, Parisul dorea 
și el, după cum reiese din comen
tariile presei franceze, să capete un 
cuvînt mai greu în privința folo
sirii armei atomice americane și în 
general să obțină în N.A.T.O. un rol

la alianța atlantică“. Sesiunea a fost 
deci un prilej oarecum jubiliar de a 
încheia un bilanț al participării ce
lor două țări la coaliția N.A.T.O. 
Și ce a arătat acest bilanț ?

După cum au relatat agențiile de 
presă, sesiunea a examinat „starea 
precară" a economiei celor două 
țări, situația lor de „membri săraci” 
ai coaliției. S-a calculat că, în cursul 
ultimilor zece ani. Grecia a cheltuit 
în scopuri militare 40 de miliarde de 
drahme, 
situația 
descrisă 
german 
într-o corespondență din Istanbul, 
intitulată „Stagnare în Turcia" : la 
o populație totală de 25 milioane de 
oameni, numărul șomerilor este a- 
preciat la 4 milioane. Chiar în ziua 
în care la Atena începeau lucrările 
sesiunii N.A.T.O., la Ankara a avut 
loc o demonstrație a șomerilor din 
construcții. Și totuși, în ambele țări 
poverile cheltuielilor militare, pro
porțional mai grele chiar decît în 
alte țări ale N.A.T.O., continuă să 
crească de la an la an.

La sesiunea N.A.T.O. s-a văzut din 
nou că speranțele care se pun la Ate
na și Ankara în ajutorul financiar al 
puterilor occidentale pentru îndrep
tarea situației economice grele a ce
lor două țări sînt neîntemeiate. în 
cercurile N.A.T.O. se spunea că sesi
unea va lua măsuri concrete în acest 
domeniu. în pregătirea ei, primul 
ministru și ministrul de externe al 
Greciei făcuseră o călătorie specială 
în Occident pentru a explica greu
tățile întîmpinate și a cere ajutor 
urgent. în realitate însă, în afară de 
„onoarea" de a găzdui sesiunea și 
de a o prezida, Grecia și Turcia 
s-au ales doar cu recomandarea în
scrisă în comunicatul final potrivit 
căruia „guvernele membre ale 
N.A.T.O. în măsură să ajute Gre
cia și Turcia ar trebui să examineze 
de urgență cum anume ar putea fi 
create, într-un cadru potrivit și e- 
ventual împreună cu alte țări și cu 
organizațiile internaționale compe-

în ce privește Turcia, 
ei economică a fost astfel 
de curînd de ziarul vest- 
„Frankfurter Allgemeine"

Agenția „Associated Press“ a re
levat că alegerea Greciei ca sediu tente, consorții însărcinate să coor- 
al sesiunii și a ministrului de ex
terne turc ca președinte al lucră
rilor ei au fost determinate de do
rința de „a marca cea de-a 10-a ani
versare a aderării Greciei și Turciei

doneze mobilizarea resurselor nece
sare". După cum remarcă însă 
cercuri politice burgheze din Atena, 
nu s-a indicat nici un termen și nici 
o cifră. în același timp s-a hotărît

Miniștri 
Kremlin 
indoneziană în frunte cu dr. Suban- 
drio, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministru al afaceri
lor externe.

SAN FRANCISCO. Cosmonautul 
sovietic G. S. Titov, care întreprin
de o călătorie prin S.U.A., a sosit 
la San Francisco. G. S. Titov s-a 
întîlnit cu reprezentanți ai presei, 
radiodifuziunii și televiziunii. El a 
vizitat Consiliul municipal din San 
Francisco și Universitatea din Ca
lifornia. In după-amiaza aceleiași 
zile pilotul cosmonaut sovietic a luat 
cuvîntul la un program de televiziu
ne, iar seara în cihstea lui s-a ofe
rit o mare recepție.

CANBERRA. în capitala Australiei 
are loc actualmente conferința mi
niștrilor de externe ai celor trei 
țări participante la tratatul militar 
A.N.Z.U.S. — S.U.A., Australia și 
Noua Zeelandă. Dean Rusk, secreta
rul de stat al S.U.A., a fost întîmpi- 
nat, în fața parlamentului australian, 
de un grup de reprezentanți ai or
ganizației australiene „Interziceți 
bomba" constituiți în pichete în semn 
de protest împotriva experiențelor 
nucleare americane din Pacific.

Alegeri prezidențiale 
în India

DELHI 8 (Agerpres). — în India 
au avut- loc alegeri prezidențiale. 
Pentru funcția de președinte al Re
publicii India au candidat dr. Sar- 
vapalli Radhakrishnan, care a o- 
cupat pînă acum funcția de vice
președinte, și doi independenți — 
Hari Ram și Iamuna Prasad Trisu- 
lia. Pentru funcția de vicepreședin
te candidează Zahir Hussein, frun
taș al vieții politice și publice, 
membru al partidului de guvernă- 
mînt Congresul Național Indian.

După cum s-a anunțat oficial, vi
cepreședinte al Republicii a fost a- 
les dr. Zahir Hussein. Rezultatele 
alegerilor pentru desemnarea pre
ședintelui vor fi anunțate ulterior.

înființarea unui „grup de studii“ 
pentru continuarea efortului mili
tar al Greciei.

Semnificativ este și felul în care 
presa ateniană a reacționat la de
clarațiile făcute de Stikker, secreta
rul general al N.A.T.O., în legătură 
cu „ajutorul" ce se va acorda Gre
ciei și Turciei. Stikker a spus că, 
după părerea ăa, Turcia are nevoie 
de un ajutor mai mare decît Grecia 
și că ajutorul pentru Grecia va în- 
tîmpina dificultăți, din pricina fap
tului că datoriile Greciei în străină
tate nu sînt reglementate. Aceasta a 
dezlănțuit o adevărată furtö, . de 
proteste în ziarele de toate orien
tările, inclusiv în cele aflate sub 
influența guvernului. „Modul în 
care Stikker privește problema a- 
jutorului economic pentru Grecia, 
a scris ziarul „To-Vima", este cu 
totul inacceptabil pentru poporul 
grec și constituie un adevărat a- 
mestec într-o problemă care nu 
privește nici pe Stikker, nici 
N.A.T.O". Ziarul liberal „Eleftheria" 
a scris că „funcțiile lui Stikker sînt 
incompatibile cu aceea de apărător 
al străinilor deținători de obligațiuni 
ale statului grec". Bine spus, dar 
incomplet : ziarul nu arată că acești 
străini, deținători 
sînt tocmai „aliații" 
Greciei.

Pînă și oficiosul 
„Kathimerini" a Uiuu» „< 
prezentată de unii oameni de stat 
străini (din țările N.A.T.O.) potrivit 
cărora s-ar putea ajuta țările slabe 
din punct de vedere economic în- 
credințîndu-li-se comenzi de arma
ment". Or, după cum subliniază 
ziarul, aceste țări nu posedă aproa
pe nici un fel de industrie de răz- 
boi.

Sesiunea de la Atena a arătat încă 
o dată că politica blocului N.A.T.O. 
creează primejdii serioase pentru 
pacea și securitatea internațională, 
în ce le privește, țările socialiste 
duc cu perseverență politica lor de 
apărare a păcii, de mobilizare a po
poarelor în lupta pentru zădărnici
rea acțiunilor potrivnice păcii, de 
întărire neîncetată a forțelor care 
militează pentru prietenia și colabo
rarea între toate țările din lume.

A. CERNEA

de obligațiuni, 
din N.A.T.O. ai

guvernăm m'tal 
criticat „soluția
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