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Tractoristul Constantin Alexandru este felicitat de Instructorul comitetului raional de partid Stan UI- meanu și brigadierul Tudor Moldoveanu pentru lucrul de calitate făcut la prășitul porumbului pe tarlalele gospodăriei colective din Plevna, raionul Lehliu.

Muncă spornică la prășitîntrecerea pentru recolte bogate dintre colectiviștii din satele Plevna și Radu Vodă a devenit de-acum tradițională. Anul trecut steagul de fruntași pe raionul Lehliu l-au cucerit colectiviștii din Plevna. Ei au obținut recolte mai mari de grîu și sfeclă de zahăr. In schimb, cei din Radu Vodă au avut cea mai mare producție de porumb și floarea-soarelui la hectar.Anul acesta colectiviștii din cele două gospodării și-au luat angajamente concrete privind depășirea producției planificate, angajamente ce sînt afișate la loc de cinste la sediile gospodăriilor.în campania agricolă de primăvară cei din Plevna s-au situat în frunte. Ei au terminat cu cîteva zile mai înainte însămînțările. Acum, a început o nouă etapă în întrecerea dintre cele două gospodării colective vecine : întreținerea culturilor. Rezultatele concrete ale acestei întreceri se vor vedea desigur la toamnă. Recoltele mari îi vor desemna pe fruntași. Oamenii știu prea bine că pentru a obține o producție mare la hectar trebuie să facă lucrări de întreținere a culturilor la timp și de cea mai bună calitate. Șefii de echipă și brigadierii au explicat lucrul acesta în zeci de discuții și continuă să-l arate în o'rice ocazie. „Prin prășit se dis- ruge crusta formată după ploi — explică ei. Așa se păstrează apa în pămînt. Sînt distruse buruienile care fuîă din apa și hrana plantelor“...Problema întreținerii culturilor a fost dezbătută în consiliul de conducere și în adunarea generală a organizației de bază. S-a întocmit un plan de măsuri cu termene și răspunderi precise pentru fiecare membru și candidat de partid. Pe această temă s-au purtat discuții și în grupele de partid din brigăzile de cîmp. Una din principalele probleme care stau în centrul acestor discuții este aceea a calității lucrărilor de întreținere a culturilor și, legat de aceasta, asigurarea densității stabilite a plantelor la ha.Un mare sprijin îl primesc colectiviștii din partea mecanizatorilor din brigada a 5-a de tractoare, de la S.M.T. Lehliu.Mecanizatorii timpul potrivit, 1.000 de ha cucrări de întreținere cu grapa cu colți reglabili. S-a terminat prașila I-a mecanică și manuală pe 161 ha cultivate cu floarea-soarelui, 80 ha sfeclă de zahăr, 150 ha fasole etc.

De două zile a început prășitul cu sapa rotativă pe cele 663 ha de porumb pe care le are gospodăria. Se lucrează cu trei sape rotative. Primele 200 ha au și fost prășite, în același timp, se lucrează intens și la combaterea dăunătorilor.La gospodăria colectivă din satul Radu Vodă lucrurile se prezintă la fel. Și aici, de dimineață și pînă seara președintele gospodăriei, inginerul agronom și brigadierii sînt printre oameni, pe cîmp, Pînă acum au fost lucrate cu sapa rotativă peste 200 ha de porumb, iar prășitul la floarea-soarelui e pe terminate. în fiecare seară la ședințele de plan din cele două gospodării se discută despre situația întrecerii dintre ele.Și unii și alții afirmă că ei au culturile cele mai frumoase, că stau mai bine cu lucrările de întreținere.Deocamdată e foarte greu de stabilit care sînt fruntașii. Un lucru este' sigur : și la Radu Vodă ca și la Plevna se lucrează cu mult ziasm și mai bine ca aricind.

!n gospodăriile de stat 
din regiunea Banat

entu-
MARIN ROTARU coresp. „Scînteii”

TIMIȘOARA (coresp. „Scînfeii“). — 
In gospodăriile de stat din regiunea 
Banat se lucrează în aceste zile cu 
mare avînt la întreținerea culturilor. In 
primele rînduri sînt mecanizatorii.

La G.A.S. Semlac, mecanizatorii au 
făcut lucrări de întreținere la porumb 
cu sapa rotativă pe întreaga suprafață 
de 1.000 ha, precum și pe 350 ha cu 
floarea-soarelui. Mecanizatorii de aici 
au executat apoi și prășitul mecanic 
pe 300 de ha cu porumb.

Mult avansate sînt lucrările de între
ținere a culturilor și la G.A.S. Variaș, 
unde s-a lucrat cu sapa rotativă pe 
900 de ha cu porumb, la G.A.S. Scu- 
lea, pe 880 ha porumb și la G.A.S. 
Grabăț pe 580 ha.

Pînă în prezent, în gospodăriile de 
sfat din regiunea Banat s-au executat 
lucrări de întreținere a porumbului cu 
sapa rotativă pe circa 9.000 ha.

au executat, la pe toate cele peste cereale păioase lu-

Gospodării colective 
fruntașe

AIUD (coresp. „Scînteii"). In aces
te zile, colectiviștii din raioanele 
Aiud și Turda se întrec la lucrări
le de întreținere a culturilor. Co
lectiviștii din Noșlac, raionul Aiud, 
au executat prima prașilă pe 29 ha 
cultivate cu sfeclă de zahăr și pe 12 
ha cu floarea-soarelui. Colectiviștii 
din Cisteiu de Mureș au plivit 150 
ha cu grîu și au prășit 45 ha cu 
sfecla de zahăr și floarea-soarelui.

In raionul Turda, fruntașă la în
treținerea culturilor este gospodăria 
colectivă din Frata, unde s-au tăvă- 
lugit și plivit peste 400 ha. cu grîu 
de toamnă și s-au prășit 178 ha cu 
floarea-soarelui și sfeclă de zahăr.

Înainte, cînd lucram la sfatul viști să lnsămînțeze culturile fura- 
popular regional, mă ocupam de jere mai aproape de construcțiile 
problemele bazei furajere. Cu toate zootehnice și să semene lucernă în 
că mergeam în gospodării colective 
pentru a le îndruma în asigurarea 
bazei furajere, nu puteam spune că 
îmi exercitam efectiv meseria atît 
de îndrăgită de inginer agronom.

De aceea, odată cu încheierea co
lectivizării, dîndu-mi seama de noile 
perspective deschise agriculturii, de 
condițiile minunate create pentru ca 
noi, specialiștii, să ne punem în va
loare din plin cunoștințele, am cerut 
printre primii să plec într-o gos
podărie colectivă. M-am hotărît să 
lucrez acolo unde se decide soarta 
producției. Am fost repartizat la gos
podăria colectivă din satul Țigănași, 
regiunea lași, care s-a unit cu cea 
din satul alăturat, Kogălniceanu. Am 
fost primit cu brațele deschise de 
către colectiviști, care se străduiesc 
să-mi creeze condiții cit mai bune 
de muncă și de viață, pentru a mă 
face 
mea 
rile 
ales 
colindat tarlalele, am stat de vorbă 
cu membrii consiliului de conducere 
și cu alți colectiviști despre planu
rile lor, despre ce s-ar mai putea 
face. Firește, totodată, a trebuit să 
mă apuc de treabă, pentru a-i ajuta 
pe colectiviști să obțină recolte bo
gate, să dezvolte gospodăria colec
tivă.

In toamna trecută gospodăria co
lectivă a semănat cu grîu 388 de 
hectare. Văzînd că De unele locuri 
griul n-a ieșit prea bine dezvoltat 
din iarnă, am propus consiliului de 
conducere să se ia măsuri pentru a 
ajuta cultura să se dezvolte prin lu
crări de grăpare și tăvălugire.

Culturile furajere trebuie semă
nate în apropierea grajdurilor. Dar 
în gospodărie, nu se făcuse acest 
lucru, l-am îndrumat pe colecti-

să mă simt „de-al lor". Prima 
grijă a fost să cunosc terenu- 

gospodăriei, acareturile și mai 
oamenii. Cîteva zile la rînd am

Petroliștii de pe Valea Prahovei acordă o atenție deosebită valorificării rezervelor de țiței. In schele au fost instalate rezervoare de captare și s-au pus in funcțiune decantoare moderne prin care se recuperează însemnate cantități de petrol. In vederea eliminării pierderilor, in schelele Boldești, Băicoi, Moreni se fac diverse raționalizări menite să simplifice procesul manipulării țițeiului extras. In mai multe sectoare a Început săparea unor sonde abandonate de la care se prevede obținerea unui însemnat spor de producție. In urma măsurilor luate, petroliștii din schelele ploieștene au recuperat în primele patru luni ale anului aproape 15.000 tone de țiței.

Fabrica de cerneluri din 
București a livrat de la înce
putul anului și pînă acum o 
serie de noi produse. Printre 
acestea se numără „Apretin", 
un apret durabil pe bază de 
vinacet, ambalat în flacoane 
de polietilenă utilizat la a- 
pretarea lenjeriei ; „Albipan" 
este un lichid pentru întreți
nerea încălțămintei de cu-, 
loare albă din pînză și nă- 
buc ș.a. De asemenea, în a- 
ceastă perioadă au fost pro-

duse o serie de noi emailuri 
și cerneluri pe bază de rășini 
sintetice pentru tipografii și 
litografii.

La , această fabrică se pre
gătește în prezent punerea în 
fabricație a noi produse : a- 
cuarele de calitate superioară 
în cutii din material plastic, 
cremă de încălțăminte pe 
bază de ulei silicon, cerneală 
de tipar cu uscare instantanee 
și vopsele fluorescente pen
tru afișe.

Expoziție Je fotografii

SF. GHEORGHE (coresp. „Scînfeii"). 
— Recent în sala bibliotecii raionale din 
Sf. Gheorghe s-a deschis o expoziție de 
fotografii. Numeroasele exponate oglin
desc diferite aspecte ale vieții contem
porane, precum și frumusețile regiunii 
Brașov. Majoritatea fotografiilor expuse 
sînt realizate de către muncitori și teh
nicieni de la uzinele „Gh. Doja"
localitate. Expoziția de fotografii se bu
cură de un larg interes din partea pu
blicului din Sf. Gheorghe, ea fiind vizi
tată zilnic de un mare număr de oameni 
ai muncii.

Magazine 
universale sătesti

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). — 
De curînd în comunele Ciocîrlia de 
Sus și Valu Traian din Medgidia, Cea- 
murlia de Jos, raionul Istria, Horia, ra
ionul Hîrșova și altele au fost date în 
folosință noi magazine universale să
tești dotate cu mobilier și utilaje noi. 
Cu acestea, numărul unităților coope
rației sătești nou construite și amena
jate în cursul acestui an în regiunea 
Dobrogea este de 22.

Pentru îmbunătățirea condițiilor 
deservire a populației sătești, în 
munele Tîr.giișor, Nicolae Bălcescu, Ni- 
culițel și aiteie au fost înființate unități 
de prestări de servicii pentru populație 
care cuprind ateliere de croitorie, ciz
mărie, fîmplărie, fri
zerie etc. în pre
zent în satele do
brogene funcțio
nează 71 unități de 
prestări de servicii.

Prinfre fruntașele în producție de la fabrica de încălțăminte „Dîmbovița" din Capitală se numără și Șîefania Petac, croitor în piele în sectorul de proiectare și creație al întreprinderii. în cursul acestui an, folosind cu pricepere tiparele de croit, această harnică muncitoare a reușit să economisească o cantitate de piele din care se pot croi în plus 60 de perechi încălțăminte. (Foto: R. Costin)

Pregătiri de vacanță în 
și școlaride pionieri

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — în 
timpul verii, în frumoasele localități de 
munte din regiunea Brașov vor sosi 
să-și petreacă vacanța circa 8.000 de 
pionieri și școlari din București și di
ferite regiuni ale țării. La vilele și fa-
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Roșiorii de Vede. Se instalează lămpi pentru iluminatul fluorescent. 
(Foto : M. Andreescu)

eroziunii solului, am executat 
lucrările numai pe curbă de

lucrărilecultură ascunsă printre grîu și orz. 
Acum avem 20 de hectare cu lu
cerna. In apropiere de grajduri am 
pus 8 hectare cu mazăre, 30 de hec
tare cu porumb siloz și 5 ha cu 
sfeclă furajeră. Pentru sporirea pro
ducției de furaje, s-a hotărît ca să 
fie prevăzută în planul de produc
ție și cultivarea a 100 ha cu porumb 
cultură dublă după mazăre și grîu. 
Mi-am îndreptat atenția spre asigu
rarea bazei furajere nu numai pen
tru că pe vremea cînd am lucrat la 
sfatul popular m-am ocupat mai mul! 
de această problemă și n-aș mai ve
dea însemnătatea celorlalte culturi, 
ci pentru că pe la noi n-a existat mite Valea Blîndeștilor și Valea Re- 
destulă grijă față de furaje. Gospo
dăria colectivă avea peste 60 vaci 
și 100 de juninci, precum și animale 
de muncă, 200 de porci, din care 43 
scroafe, 540 de oi. Ea va crește a- 
nul acesta 6.000 de păsări și va lăsa 
în continuare o matcă de peste 1.200 
găini, rațe, gîște. Or, pentru a scoate 
o producție mărită de lapte, carne 
și ouă, pentru a mări șeptelul, tre
buie neapărat asigurate furaje din 
belșug în tot timpul anului, precum 
și o rezervă.

La fel am procedat și cu celelalte 
sectoare de activitate. Am ales cele 
mai bune terenuri pentru porumb și 
în special pentru cele 65 de hectare 
de pe care ne-am propus să obți
nem 5.000 kg boabe la hectar în con
diții de neirigare; am stabilit tere
nul pentru grădină și i-am sfătuit pe 
colectiviști să mărească suprafața 
cultivată cu legume de la 15 la 22 de hectare.

In timpul campaniei de primăvară, 
am avut grijă să se execute toate lu
crările de pregătire a terenului și 
să se semene în cele mai bune con
diții agrotehnice. Printre porumb am 
însămînțat fasole si dovleci. Por
nind cu toată hotârîrea la comba-

sesiunii Marii Adu- 
noi am tras învăță- 
preț. în gospodăria 

o serie de măsuri

ferea 
toate 
nivel.

Din
nări Naționale 
minte de mare 
noastră se iau 
pentru înfăptuirea sarcinilor ce re
ies din Raportul prezentat de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Am 
trecut la executarea unor lucrări 
pentru redarea în circuitul agricol a 
unor terenuri și pentru dezvoltarea 
unor sectoare noi de producție. Au 
fost tăiate toate tufele de mărăcini? 
și spini, s-au astupat niște gropi, 
astfel incit am putut semăna în plus 
cu porumb în acest an o suprafață 
de 35 de hectare. In locurile denu-

diului, ne-am gîndit să amenajăm 
două iazuri, iar coastele care sînt 
acum în paragină, în suprafață de 
peste 80 ha, le vom desfunda și 
planta cu vie și cu pomi în terase. 
Primele 35 ha cu vie nobilă le vom 
planta în toamnă. Vom mai cîștiga 
unele suprafețe de teren prin mai 
buna amplasare a noilor construcții: 
trei grajduri, două magazii și o ma
ternitate de scroafe, ca și prin cap
tarea unor izvoare și desecarea unor 
bălți.

Gospodăria noastră are mari po
sibilități de sporire a producției a- 
gricole. Pămîntul este bun, oamenii 
sînt harnici. Trebuie numai ajutați 
să-și însușească metode științifice 
de lucru, să organizeze cit mai bine 
munca.

Voi munci cu dragoste și voi fo
losi toate cunoștințele mele de spe
cialitate pentru a-i ajuta pe colecti
viști să sporească producția agricolă 
vegetală și animală, pentru conti 
nua 
riei

întărire și înflorire a gospodă- 
noastre colective.CONACHI MANOLIU ing. agronom la G.A.C. din Țigănași, regiunea Iași

taberele

berele de la Timișul de Sus, Bran, Zi- 
zin, Sălișfe și în alte părți au început, 
încă de pe acum, pregătirile. Se lu
crează la repararea și zugrăvirea ca
merelor, se verifică instalațiile de apă, 
încălzire și sanitare, se completează 
mobilierul, lenjeria etc. Se fac și lucrări 
de înfrumusețare. în parcurile și aleile 
din jurul vilelor se plantează flori și 
arbuști ornamentali.

Pentru a se asigura o activitate cul
turală variată și interesantă în fot 
timpul verii, secția de învățămînt și 
cultură a Sfatului popular regional Bra
șov a alcătuit un program special de 
manifestări. Teatrul de păpuși „Mofă- 
nel“ ți Teatrul de stat din Brașov 
vor prezenta spectacole în fața pio
nierilor și școlarilor veniți în vacanță.

Intr-o scrisoare trimi
să redacției noastre de 
tov. C. Țîrcă, director 
al filialei Băncii de 
Investiții din Tg. Jiu, 
se arată următoarele :

„Combinatul de indus
trializare a lemnului de 
la Preajba-Tg. Jiu este 
unul dintre obiectivele 
industriale importante 
care au intrat în func
țiune în primii ani ai 
planului de 6 ani. Desi
gur, constituie o mîn- 
drie pentru constructori 
faptul că au realizat în 
termen, și chiar mai îna. 
inte, multe din obiecti
vele acestui important 
complex. Dar din vina 

con- 
6 

Craiova și a unității de 
instalații din cadrul 
Trustului 21 instalații 
București, care au exe
cutat lucrările pe acest 
șantier, o parte din o- 
biectivele terminate și 
date în funcțiune nu au 
fost recepționate defini
tiv nici pînă acum.

S-ar putea crede că a- 
ceasta este doar o ches
tiune formală, de vreme 
ce fabricile combinatu
lui au intrat în produc
ție. Dar lucrurile nu 
stau tocmai așa. Tără
gănarea recepționării 
definitive are o seamă 
de repercusiuni. Datori
tă acestei situații, nu se 
lichidează unele defec
țiuni constatate la pre- 
recepție. Pe de altă par
te, nu se pot înregistra 
și lua integral în evi
dență fondurile 
și, din această 
combinatul nu 
în întregime la 
statului cotele

întreprinderii de 
strucții-montaje nr.

■fixe 
pricină, 
depune 
bugetul 
de a-

Transportai în stațiunile 
balneo-dimatsce

Pentru asigurarea unor legături per
manente între stațiunile balneo-climati- 
ce și localitățile și gările învecinate, 
unitățile I.R.T.A. au mai primit recent 
un nou lot de autobuze. în acest fel, în 
regiunile Brașov, Crișana și Suceava au 
putut fi înființate noi trasee prin care 
se leagă o serie de localități de stațiu
nile de odihnă.

In același timp se va îmbunătăți 
transportul și pe litoralul Mării Negre. 
Din orașul Constanța vor circula în se
zonul de 
pe litoral 
trecut de

r PESTE HOTARE

vară spre toate stațiunile de 
un număr mai mare decît anul 
autobuze și troleibuze.

PESTE 90 LA SUTA din întregul teritoriu al Irianului de vest este cuprins de mișcarea de partizan’, a declarat conducătorul mișcării de partizani din Iria- nul de vest, maiorul Johannes Dimaza. El a chemat partizanii să continue lupta hotărîtă pentru eliberare și și-a exprimat convingerea că în viitorul apropiat colonialiștii olandezi vor ii izgoniți de pe pămîntul indonezian.
Confecții

pentru semestrul 33Colectivul întreprinderii „Arta modei“ din Capitală a organizat pentru beneficiarii săi o interesantă expoziție. Ea cuprinde întreaga colecție de modele pregătită pentru semestrul II: 95 modele de rochii, par- desie, taioare și 80 modele de confecții pentru copii. Printre noutățile oferite spre contractare se află par- desie din tergal, pardesie din relon căptușite cu mătase, rochii etc.
go

ÎN VENEZUELA s-au înregistrat noi acțiuni ale populației împotriva represiunilor dezlănțuite de regimul lui Betancourt după înăbușirea răscoalei de Ia Caru- pano. Agenția France Presse a- rată că ciocnirile care au avut loc la Caracas și în alte orașe s-au soldat cu morți și răniți. în orașul Caro, capitala statului Falcon, poliția a folosit, în ciocnirile cu studenții, peste 100 de bombe lacrimogene, nepu- tînd însă să țină piept demonstranților. în ajutorul poliției au fost chemate trupe, care, de fapt, au ocupat orașul. (Amănunte în pag. IV-a).
mortisment corespunză
toare.

Socotim că recepțio- 
narea. definitivă a o- 
biectivelor terminate și 
intrate în funcțiune la 
C.I.L. Preajba-Tg. Jiu 
nu mai poate fi tărăgă
nată. Această problemă 
trebuie să fie grabnic 
rezolvată printr-o mai 
eficientă colaborare în
tre organele Ministeru
lui Economiei Forestie
re și ale
Industriei Construcții
lor".

Ministerului

tot a-să se oare

'*Problema ridicată de autorul scrisorii are o mare însemnătate pentru domeniul investițiilor. în practica unor șantiere de construcții industriale se ivesc situații cînd lucrările noilor obiective industriale sînt terminate, se face o recepționare provizorie și sînt date în funcțiune, dar... recepționa- rea definitivă se mînă.S-ar putea spună : merităsă te mai grăbești să faci recepția definitivă la un obiectiv industrial, din moment ce acesta a intrat în funcțiune și produce? Nu este vorba decît de întocmirea unor formalități ! Este greșit să se judece astfel. Sub paravanul tărăgănării încheierii formelor de recepție definitivă se ascunde adesea lipsa de răspundere a unor conduceri de întreprinderi de construcții-montaj sau de instalații pentru executarea completări-

lor prevăzute de documentația tehnică sau pentru remedierea defi- cîențel’or constatate la recepțiile provizorii pe obiecte.Prin urmare, această practică are efecte negative asupra calității construcțiilor. Or, scopul final al activității unei organizații de construcții trebuie să fie realizarea fizică a construcțiilor la termenele planificate și de o calitate ireproșabilă, vorbim că în unele cazuri — așa semnalează și autorul scrisorii — datorită amînării recepției definitive, rămîn unele fonduri fixe care nu sînt trecute în evidența noilor unități și, din a- ceastă pricină, nu se pot vărsa la buget toate amortismentele cuvenite.Iată de ce este necesar ca forurile de resort să urgenteze definitivarea regulamentului privind contractele de antrepriză în construcții. S-ar reglementa și întări astfel disciplina în domeniul recepționării obiectivelor industriale terminate și puse în funcțiune, așa cum s-a făcut de altfel în sectorul construcțiilor de locuințe. Și, desigur, a- ceasta ar face să crească și mai mult răspunderea întreprinderilor constructoare pentru calitatea lucrărilor de investiții industriale, pentru terminarea lor definitivă, pînă la ultimul amănunt.

IN ORAȘUL GOIANIA (BRAZILIA) va avea loc în iulie Congresul eliberării naționale, convocat din inițiativa Frontului de Eliberare Națională din Brazilia. In mesajul Frontului, muncitorii, țăranii, studenții și toate păturile sociale braziliene sînt chemate să-și trimită reprezentanții în scopul discutării problemelor luptei pentru libertăți democratice, emancipare economică, reformă agrară, lichidarea analfabetismului și problema suveranității naționale.Nu maicum ne CONSILIUL GENERAL AL CONGRESULUI SINDICATELOR BRITANICE DIN SCOȚIA, care unește aproximaitv 800.000 membri, a dat publicității o declarație în care protestează cu hotărîre împotriva bazei americane de la Holly Loch N.A.T.O., așa cum într-o hotărîre a sesiunii Consiliului N.A.T.O.

rede
transformării de submarine într-o bază a este prevăzut
KENNEDY a în Camera 9 mai. Pro-ADMINISTRAȚIA suferit o înfrîngere Reprezentanților la iectul de lege prezentat de administrație prin care se cerea aprobarea unei sume de 73 de milioane dolari în vederea acoperirii pagubelor pricinuite de război în Filipino a fost respins de membrii Camerei Reprezentanților cu 201 voturi față de 171 pentru.IN CAMERA COMUNELOR din Anglia s-a adus la cunoștință că militarii americani de pe baza plutitoare „Protheus" au săvîrșit pe teritoriul englez 74 de infracțiuni începînd din martie anul trecut, cînd „Protheus" a ancorat în golful Holly Loch. Baza plutitoare „Protheus" deservește submarine americane înzestrate cu rachete nucleare „Polaris".

Și în acest an gospodăriile colective din raionul Bujoru, 
regiunea Galați, duc o susținută acțiune de amenajare și va
lorificare a terenurilor slab productive șl a celor în pantă. 
Anul trecut colectiviștii din raion au făcut lucrări de ame
najări a acestor terenuri pe o suprafață de 1.006 ha, din care 
s-au terasat 664 ha. Gospodăriile colective din Băleni, Smulți, 
Tudor Vladlmlrescu, Drăgușeni șl alte comune au plantat vii

pe 900 ha. în acest an se vor face lucrări de amenajare în 
terase a 2.000 ha de teren slab productiv. S.M.T.-urlle Chlraftei 
șl Berești au înființat brigăzi speciale dotate cu utilaje pentru 
executarea mecanizată a terasărllor. Au șl fost terasate 540 ha, 
iar alte 456 ha au fost plantate cu vil și pomi. In fotografie : 
Colectiviștii din comuna Băneasa, raionul Bujoru, lucrează la 
terasarea terenurilor.
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Să ac/ionăm ca buniîn întrecerea socialistă, muncito- lor luate, pe trimestrul I n-am avut rii și tehnicienii din fabrica noas- decît o depășire de 15.000 de lei la tră împletesc lupta pentru îmbună- cheltuieli generale >pe secții. în tățirea continuă a calității produselor schimb, la capitolul materii prime, cu preocuparea-de a realiza cît mai noi am obținut economii însemnate multe economii și beneficii peste — aproape 200.000 de lei.Cum au fost obținiite economiile capjțoiui materii prime? In primul rînd, printr-o organizare judicioasă a muncii la fiecare loc de producție, prin întărirea spiritului gospodăresc în întreaga întreprindere. La secția II filatură cardată, s-au realizat economii de 70.000 de lei. Aici s-ău luat măsuri pentru a se evita ruperea fibrelor — lucru ce constituia o sursă de deșeuri. Pentru această s-a asigurat o mai bună reglare a mașinilor de către ajutorii de maiștri, âu fost montate- là . carde cutii speciale pentru colectarea fibrelor scurte etc. Mun-

gospodari

bune este o cerință principală. jDar tot atît de important este ca asemenea produse să fie realizate la un preț de cost cît mai scăzut, pentru ca întreprinderea să obțină pe a- ceastă bază beneficii sporite. Acest lucru a fost pe deplin înțeles de muncitorii și tehnicienii din secțiile de preparație, filatură sau țesăto- rie. „Să descoperim și să Valorificăm mai larg Țezervele interne ale producției, îneîț să obținem anul a- cesta însemnate economii peste plan și beneficii în valoare dè 200.000 de lei“ — acesta a fost angajamentul luat de colectivul nostru, în urma propunerilor făcute de muncitori și tehnicieni, cu prilejul discutării cifrelor de plan.Pentru realizarea acestui angajament, în întreprindere au fost luate, în primul rînd, măsuri pentru îndeplinirea ritmică a planului. Intre altele, locurile de muncă au fost mai bine aprovizionate cu materii prime, materiale auxiliare și cu piese de schimb.Spre a se asigura cheltuirea cît mai judicioasă a fondurilor materiale și bănești, odată cu defalca- rea planului de producție, s-a făcut cunoscut fiecărei secții și atelier planul de cheltuieli centru reparații, întreținerea de utilai, scule si altele. Cunoscînd dinainte ce fonduri au la dispoziție, secțiile au căutat să se gospodărească bine, în limita bugetului fixat. Au fost și cazuri cînd. deși se cunoștea bugetul, s-au făcut cheltuieli în plus. La secția de lînă pieptănată, de pildă, s-a cheltuit în luna ianuarie aproape jumătate din suma stabilită pe întregul trimestru. Serviciul contabilității, urmărind realizarea planului de cheltuieli, s-a sesizat la timp de acest lucru. Intr-o ședință ținută cu șeful secției, la care au luat parte și Șeful sectorului filatură, inginerul-șef al uzinei și alții, a reieșit că secția se aprovizionase cu mult mai multe piese de schimb decît avea nevoie în realitate. Și astfel, datorită controlu- suri tehnico-organizatorice. lui preventiv exercitat de serviciul contabilității, la sfîrșitul lunii martie cheltuielile generale planificate nu au fost depășite în această secție decît cu o sumă foarte mică. Serviciul contabilității — veghind în permanență la buna gospodărire a

Din experiența Uzinelor 
textile Cisnădie 

în gospodărirea fondurilor 
întreprinderii

cît mai

citorii și tehnicienii au fost ajutați să stabilească' precis viteza mașinilor în funcție de materia primă ce urma să fie prelucrată, iar tehnologul din secție a avut grijă ca procesul de producție să fie respectat întocmai. Muncitorii și tehnicienii au venit cu propuneri valoroase, menite să asigure reducerea în continuare a procentului de deșeuri. Un colectiv din secție a propus schimbarea vitezelor periferice ale volantului de la carde ; aplicată, această propunere a adus importante economii de lînă. De asemenea, montarea albiilor sub tamburi a dus la recuperarea în întregime a fibrelor scurte. (înainte, aceste fibre, fiind murdărite de ulei și prăfuite, erau aruncate). Mai trebuie menționat că, prin îmbunătățirea procesului tehnologic la spălarea linei, în secția de preparație a țesă- toriei s-au redus deșeurile cu 0,25 la sută, față de realizările obținute în anul trecut ; la țesătorie-finisaj s-au înregistrat circa 62.000 de lei economii, prin aplicarea unor mă-Uneori, eforturile muncitorilor și tehnicienilor de a gospodări cu grijă materia primă nu se oglindesc în întregime în ținute la prețul de și pentru faptul că rative și de control
economiile ob- cost. Aceasta serviciile ope- nu au sesizat fondurilor materiale' și bănești ale la timp unele cheltuieli inutile fă- întreprinderii — s-a sesizat chiar și de cele mai mici abateri de la disciplina financiară. Datorită măsuri- cute la alte conturi. Cine, dacă nu serviciul contabilității, putea preveni cheltuielile făcute peste plan

o» o-

Craițuire fără zgomotOperația de prelucrare a rădăcinii sudurii este cunoscută sub denumirea de craițuire. Pînă nu de mult, la uzina „23 August" din Capitală această operație se făcea cu dălți pneumatice. In afară de alte neajunsuri — viteză mică de prelucrare, efort sporit din partea muncitorului — craițuirea cu dalta producea și mult zgomot, datorită frecvenței de lovire a ciocanului pneumatic.înlocuirea acestui procedeu a preocupat pe mulți tehnicieni, ingineri și specialiști din uzină. în cele din urmă, problema craițuirii a fost rezolvată prin aplicarea metodei denumită arc-aer. Principiul acesteia constă în întreținerea unui arc elec-

„Car- meta- meta- ajuto-

RAID-ANCHETA

trie în curent continuu între un electrod de cărbune — realizat în colaborare cu întreprinderea bochim” din Cluj — și piesa lică. Rezultă astfel o topire a lului care este îndepărtat curul unui jet puternic de aer insuflat în spatele electrodului și dirijat paralel cu acesta. ,Metoda de craițuire arc-aer a fost aplicată mai întîi în secția cazane, apoi în secția vagoane, urmînd să se extindă și la alte secții. Pe lîngă creșterea productivității muncii și îmbunătățirea calității lucrărilor; folosirea acestei metode duce la eliminarea zgomotului.

la rechizite, telefoane, corespondență, unde în primul trimestru s-au înregistrat depășiri? La fel și la materiale auxiliare ; dacă exista o mai mare preocupare din partea noastră, asemenea depășiri ar fi fost evitate, iar economiile, în total, puteau fi mult mai mari.Pentru a ne îndeplini și depăși sarcinile de beneficii stabilite prin plan, noi am luat măsuri pentru rezolvarea unor importante probleme legate de buna gospodărire a fabricii. Printre acestea se numără și lichidarea stocurilor supranormative. Pe de o parte, au fost luate măsuri pentru vinderea unor produse care stăteau în magazie; pe de altă parte, a fost introdus un control riguros, menit să preîntîm- pine formarea de stocuri noi. B-a introdus fișa-limită, care pune stavilă scoaterii din magazie a unor cantități mai mari de materiale sau piese decît este în realitate necesar. Magazionerul, trecînd toate livrările făcute, știe moment cît și ce anume de ridicat fiecare secție, contabilității, avînd o evidență zilnică a cheltuielilor făcute, nu a- probă să se cumpere materiale dacă acestea există în magazie.Au fost reorganizate, de asemenea, comisiile de recepție, numin- du-se în cadrul acestora tehnicieni bine pregătiți. Procedînd la recep- ționarea riguroasă a materiilor prime și materialelor, ei nu lasă să se strecoare în magazii — cum se întîmpla înainte — produse necorespunzătoare care, introduse în fabricație, Să dea naștere la risipă, Să încarce în mod inutil prețul de cost al articolelor finite. în acest fel, am reușit să reducem simțitor stocurile ce le aveam anul trecut. Firește, în acest domeniu n-am făcut încă totul. Sîntem hotărîți ca, printr-un control și mai eficace, să lichidăm complet toate stocurile supranormative care mai există în întreprinderea noastră.Calitatea produselor realizate colectivul nostru este din ce în mai apreciată de beneficiari si publicul cumpărător. Dar aceasta nu înseamnă deloc că în privința îmbunătățirii calității nu mai avem nimic de făcut. Dimpotrivă. Se mai ivesc cazuri cînd unele cantități de stofe ne sînt înapoiate ca necorespunzătoare. Asemenea situații, pe lîngă faptul că nu fac cinste „mărcii fabricii", generează și o serie de cheltuieli în plus, întreprinderea fiind obligată să plătească penalizări de întîrziere, transportul mărfurilor și altele. De aceea, este nevoie ca atît controlul tehnic de calitate, cît și întregul nostru colectiv să lucreze în așa fel, îneît în circuitul economic nici un metru de țesătură, nici un covor de calitate necorespunzătoare.Alături de muncitori, tehnicieni și ingineri, colectivul serviciului de contabilitate aduce o contribuție importantă la îmbunătățirea activității de producție și gospodărire a întreprinderii, tovarăș care serviciului de mărginească sume la diferite conturi, ci să fie un element activ, care știe să pre- întîmpine orice cheltuieli neecono- micoase, un luptător priceput pentru cît mai buna gospodărire a fondurilor întreprinderii.
GHEORGHE POPOVICI 

contabil-șef
Uzinele textile Cisnădie

în fișă în orice mai are Serviciul

de ce de

să nu pătrundă

Noi cerem fiecărui lucrează în cadrul contabilitate să nu se la înregistrarea de

In Capitală și în cele mai impor
tante centre economice din țară, pe 
lîngă marile fabrici și întreprin
deri funcționează școli profesionale 
care pregătesc muncitori calificați 
pentru diferitele ramuri ale eco
nomiei naționale. Cum sînt instruiți 
și educați elevii în aceste școli, cum 
contribuie întreprinderile la califi
carea profesională a viitorilor mun
citori, ce forme de activitate prac
tică se folosesc ? — iată cîteva din 
problemele care au stat in obiecti
vul acestui raid-anchetă..

Primii pași în meseria 
aleasăLa multe școli profesionale există un bun obicei : în primele zile de cursuri, elevii sînt conduși prin fabrica sau întreprinderea pe lîngă care se află școala, vizitează secțiile și văd mașinile cu care se lucrează, stau de vorbă cu muncitorii, într-un cuvînt fac cunoștință cu marea familie în care se pregătesc să intre. La rîndul ei, a- ceastă mare familie se îngrijește ca noii și tinerii săi membri să se pregătească cît mai bine pentru meseria aleasă.Mulți dintre muncitorii Fabricii de rulmenți din Bîrlad sînt absolvenți ai școlii profesionale. Consi- derînd-o ca pe o adevărată pepinieră de cadre calificate, conducerea fabricii, organizația de partid se îngrijesc ca școala profesională să aibă condiții cît-mai bune pen-

de „puștii“ de la profesional. Pînă acum a pregătit aproape 15 dintre ei, le-a arătat cu răbdare „tainele”. meseriei, i-a ajutat să-și însușească o bună pregătire profesională, să îndrăgească munca de miner. Și la Reșița pregătirea practică a viitorilor strungari, oțe- lari, sudori, lăcătuși .este încredințată unor muncitori pricepuți, printre care : Petre Doloreanu, de la secția sculărie, Marin Dobre, de la hala nouă, Nicolae Socolescu, de la turnătorie.în multe uzine și întreprinderi — ca, de exemplu, Combinatul siderurgic și Uzinele de construcții de mașini din Reșița, Combinatul chimic „Karl Marx” din Tîrnăveni, Filatura romînească de bumbac din Capitală și altele — s-a statornicit convingerea că buna pregătire a viitorilor muncitori se poate realiza numai punîndu-se la dispoziția elevilor mașini și utilaje perfecționate. De aceea școlile a- cestor întreprinderi sînt bine dotate cu tot ce le este necesar.
Părinti vitregiFiind întrebați cine poate preda cel mai bine viitorilor muncitori electrotehnica, desenul tehnic și alte discipline de specialitate, tovarășii din conducerea Uzinei de utilaj chimic și petrolier din Capitală și din conducerea școlii profesionale a uzinei au răspuns în unanimitate că cei mai indicați tru nresătirea si educarea'elevilor sînt-inginerii, specialiștii. în școală tru pregătirea și educarea eieyuor. ,insa, țucrurjje stau tocmai pe dos : Ca profesori ai școlii. au. fost re- desenul tehnic n predă pr'Jfesorul mr ă ’ ' ;de Seograiie. iar electrotehnica esteîn friinl »redată de profesorul de... mate-'v?rn.-;.a ^0S|t daV^n-^Ol°” matică. De ce o asemenea atitu-sință nouL atelier al, școlii,, mzes- djne de pgrjnțt vitregi față de ceitrat cu mai multe strunguri, p ma- mai tlne£ m<bri * colvectivuluișină de rectificat orizontala și alte uzinei ? Ește grey de crezut că într-o asemenea uzină, în care lucrează numeroși ingineri pricepuți, cu o înaltă pregătire, nu s-a găsit nici măcar unul care să fie repartizat la școala profesională pentru a-i pregăti pe viitorii muncitori calificați ai uzinei ! In asemenea condiții nu e de mirare că elevii nu-și

mașini-unelte și scule.Primii pași în meseria aleasă ai elevilor de la Școala profesională a Uzinei de reparat utilaj minier din Petroșeni sînt călăuziți de’profesori buni : muncitori fruntași și I maiștri din uzină. Sudorul NicuConstantin este mereu înconjurat
■1 11^ TI IU... Tf II II I IȚII

însușesc în mod temeinic noțiunile principale ale procesului tehnologic. se deprind să execute meșteșugărește unele lucrări ; activitatea practică a elevilor nu este susținută în suficientă măsură în clasă, deoarece profesorii nu folosesc în predarea disciplinelor de cultură tehnică exemple din viața și activitatea practică din uzină. Nici Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini •— Serviciul de învățămînt — în a cărui subordine se află școala, nu s-a grăbit să dea o mînă de ajutor pentru a asigura cadre de specialiști corespunzătoare.— Datoria noastră — ne spune maistrul instructor Valentin Chiose de la secția tricotaje a Școlii profesionale a întreprinderii „Filatura romînească de bumbac” — este nu numai să-i învățăm pe elevi mai mult sau mai puțin corect meseria, ci și să le dezvoltăm fantezia, gustul pentru frumos, simțul culorilor și — neapărat — interesul și respectul pentru calitatea lucrului executat. Fiecare elevă învață să facă tricotaje diferite că model și combinație de culori.Pe baza programei de practică colectivul de profesori al școlii a stabilit unele norme orientative de notare a lucrului efectuat de elevi. Aceste norme sînt afișate vizibil în atelier, notele cele mai bune se dau pentru lucrul de calitate. Multe eleve din anul IM — tricotaje au la lucrările practice notele 9 și 10.Această experiență este însă puțin cunoscută de ceilalți maiștri- instructori din școală. In atelierul de croitorie — confecții aflăm că elevele din anul II au învățat să confecționeze diferite produse. A- cum au trecut la un nou sortiment... paltoane. Cu mai multă inventivitate și fantezie nu s-ar fi putut găsi ceva mai de sezon, cafe să corespundă și cerințelor programei școlare ?Despre unele neconcordanțe între programele de învățămînt și realitate, activitatea productivă din întreprinderi ne-au vorbit și cîțiva profesori. Astfel, ing. Gheor-

în laboratorul central al combinatului chimico-metalurglc din BalaMare. (Foto : Agerpres)
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CURÎND
Au sosit zilele căldu

roase. Bucureștenii se 
gîndesc de pe acum la 
ștranduri. Ne-am intere
sat de stadiul pregătiri
lor și de amenajările 
care au fost făcute. Lacu
rile Băneasa, Floreasca și 
Herăstrău s-au și „pri
menit" cu apă din Ialo
mița. Se lucrează în pre
zent la revizuirea insta
lațiilor electrice și sani
tare, la vopsirea cabine
lor. Pentru amatorii de 
plimbări pe lacuri s-a 
mărit numărul bărcilor și 
al altor ambarcațiuni.

La Băneasa a fost adus 
nisip proaspăt; capaci
tatea ștrandului a spo
rit la 4000 de locuri.

Plaja ștrandurilor Flo
reasca 1 și Floreasca II 
are o suprafață de 17.000 
m.p. și o lungime de 1,5 
km. Cele 11 hectare, cît 
cuprinde suprafața aces
tor ștranduri, s-au trans
format într-o zonă verde, 
cu mii de flori, sute 
de arbuști. Capacitatea 
ștrandurilor a crescut la 
peste 20.000 de locuri, 
datorită amenajării a noi

SE DESCHID ȘTRANDURILE

sau cu 
vor pu- 
lacul cu

— cu 130 de va
an
pe

„naviga' 
pentru pri- 
lacul Fio-

cabine la Floreasca I. 
Anul acesta rețeaua elec
trică s-a extins și la Flo
reasca II.

Vizitatorii care vin cu 
autobuzul 35 
tramvaiul 5 tea traversa
vaporașul. La dispozi
ția cetățenilor sînt două 
bacuri de mare capaci
tate, unul din ele „Ceta
tea Bucur" 
locuri — 
în acest 
ma oară 
reasca.

Tei-Toboc. 
dintre cele 
ștranduri din Capitală. 
După unirea cu un ștrand 
din apropiere, capacita
tea lui a crescut ia pes
te 20.000 de locuri. Pla
ja acestui ștrand a fost 
extinsă cu încă 400 mp; 
a crescut și numărul ca
binelor. Pe marginea a- 
leilor asfaltate se plan
tează zeci de mii de flori. 
Bazinele au fost repa
rate, iar debarcaderul a- 
menajat. Vizitatorii ștran
dului vor putea traversa 
lacul Tei cu bacuri. La

Este 
mai

unul 
mari

dispoziția lor stă și un 
vaporaș pentru plimbări 
de agrement. Un amă
nunt pentru cei mici: 
trenulețul pionierilor va 
face curse regulate între 
capătul liniei tramvaiului 
17 și ștrand.

Pregătiri pentru sezo
nul care se apropie se 
desfășoară și la ștrandu
rile Izvor și Libertății.

Cît despre unitățile co
merciale de la ștranduri, 
ele vor fi în acest an în- 
tr-un număr sporit. Se vor 
deschide bufete, centre 
de răcoritoare, tonele cu 
înghețată, mici magazi
ne cu articole de plajă.

Snagovul este gata și 
el cu pregătirile... Ni
sipul fin, bazinele repa
rate, cabinele proaspăt 
vopsite, aleile străjuite 
de pomi umbroși, pelu
zele cu Verdeață, a căror 
suprafață a crescut cu 
încă 600 m.p., miile de 
flori care împodobesc 
ștrandul îi așteaptă pe 
bucureșteni și pe ploieș- 
teni.

D. MINCULESCU

o*o

Biblioteci mobile cu broșuri agrozootehniceBiblioteca regională din Iași organizează — la cerere — în G.A-S., G.A.C., S.M.T. și stațiuni experimentale biblioteci mobile cu cărți și broșuri din domeniul agriculturii.Printr-o scrisoare, biblioteca a informat recent unitățile agricole socialiste din regiune că poate trimite 120 decrări agro-zootehnice.în urma solicitărilor primite, au fost trimise biblioteci mobile cuprin-
titluri din cele mai noi lu-

zînd sute de cărți și broșuri în 40 de unități agricole. Bibliotecile volante rămîn la dispoziția lucrătorilor de pe ogoare oricît este nevoie.Unele gospodării colective, ca cele din Podu Iloaei, Laza, Uricani, Bivolari și Rediu Tatar, au solicitat mărirea numărului de broșuri privind executarea diferitelor lucrări agricole în această perioadă.(Agerpres)

stat de dansuri 
condus de ar- 
Moiseev, care 
turneu în ta>'a

Miile de spectatori romini vor avea 
din nou prilejul unei întîlniri cu solii 
artei sovietice. Azi sosește în Capi
tală Ansamblul de 
populare al U.R.S.S., 
tistul poporului Igor 
Va întreprinde un 
noastră.

înființată în anul 1937, sub condu
cerea lui Igor Moiseev, această for
mație, care cuprinde peste 100 de 
persoane, e acum vestită în lumea în
treagă. Din cei 25 
de ani de existen
ță ai ansamblului, 
artiștii au fost a- 
proximativ 8 ani 
în turneu. Specta
torii din țara noas
tră își amintesc de 
puternica impre
sie pe care a pro
dus-o trecutul tur
neu al ansamblu
lui.

Repertoriul ar
tiștilor sovietici 
este alcătuit, în ge
neral, din dansuri 
ale 
Uniunii 
scenete 
fice și 
specifice, reunite în 
două Cicluri ; „Ta
blouri din trecut” 
și „Tablouri din 
viața sovietică”. 
Dar an de an, an
samblul și-a îmbo
gățit repertoriul cu 
noi piese : dansul 
rus „Venzelia” și 
„Dansul kalmîci- 
lor”, dansul uzbec 
de munca „Bum
bacul” și jocul 
moldovenesc „Tă- 
băcăreasa”, „Dan
sul din Virginia”, 
foarte popular în 
America, și „Val-, 
sul german“, pie
sa coreeană „Dan
sul săbiilor“ și o

popoarelor 
Sovietice, 
coregra- 
tablouri

ghe Păun, care predă tehnologia meseriei viitorilor montatori auto de la Școala profesională a Atelierelor de reparat material rulant din Iași, ne-a spus :— Manualele îi ajută mult pe elevi în însușirea meseriei alese. Consider însă că cele destinate e- levilor noștri au o lipsă : descriu prea general mașina și organele ei componente. Nu se pomenește nimic, de pildă, despre tipurile de mașini romînești „Steagul Roșu“, „Tudor Vladimirescu" și altele. Or, la practică, elevii întîlnesc la reparații asemenea mașini ; toleranțele unor piese nu se potrivesc cu cele învățate din carte.Editura de stat didactică și pedagogică și autorii de manuale ar trebui să se consulte mai des cu cadrele didactice care predau în școlile profesionale pentru a asigura manualelor școlare un conti- nut cît mai legat de viață.
îndrumare și control 

mai eficient

xecutînd diferite piese și operații tehnice. Pe alocuri se mai întîm- plă însă și altfel. La Uzina de reparat utilaj minier din Petroșeni, unii șefi de secții folosesc elevii de la școala profesională la diferite munci auxiliare, fără nici o legătură cu programa de instruire practică. Conducerea uzinei, organizația de partid închid ochii în fața unor asemenea atitudini ne- permise, fără să se gîndească că acestea pot dăuna pregătirii viitorilor muncitori ai uzinei.Nu de mult, Ministerul Industriei Ușoare a hotărît ca, acolo unde fac practică mai mulți elevi ai școlilor profesionale, întreprinderile să numească un maistru care să se ocupe exclusiv de coordonarea practicii acestor elevi. Majoritatea întreprinderilor de industrie ușoară din Capitală au pus în practică această indicație, numai Filatura și țesătoria „Dacia“ nu. Oare pregătirea viitorilor filatori și țesători nu este o obligație și a conducerii acestei întreprinderi ?

Măsuri de protecție a muncii 
in întreprinderile forestiereOdată cu dezvoltarea economiei forestiere — prin apariția de noi unități și lărgirea celor existente — se iau și măsuri pentru asigurarea protecției muncii. Anul acesta, de exemplu, în unitățile din ramura economiei forestiere se cheltuiesc în acest scop peste 40.000.000 lei, de aproape două ori mai mult .decît în anul 1959. 8r 1Printre altele, pentru muncitorii forestieri care lucrează la doborîful arborilor au fost procurate căști și echipament de protecție, diferite dispozitive etc.Pentru a înlesni cunoașterea normelor de respectare a tehnicii securității muncii au fost trimise în unitățile forestiere afișe, diafilme și broșuri privind aceste norme.(Agerpres)

suifă mexicană recent intrată în re
pertoriu...

In cadrul turneului din țara noastră 
artiștii sovietici vor poposi mai înfîi 
în Capitală. în zilele de 13, 14, 15, 
16, 17 și 19 mai ei vor prezenta 
spectacole în Sala Palatului R. P. Ro- 
mîne. în ziua de 20 mai va avea loc 
un spectacol pentru muncitorii petro
liști din regiunea Ploiești. Apoi arti
știi sovietici își vor continua turneul 
prin jară, susfinînd spectacole la Ga
lati, Constanfa și lași.

Dansul bielorus „Iurocika

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R.P. ROMINE : OEDIP — (orele 19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
ROSEMARIE — 'orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Studio) ; BOLNAVUL ÎN
CHIPUIT — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) : VLAICU VODĂ — (orele 
19,30). (Sala Studio) : BĂIEȚII VESELI. 
— (orele 20).

TEATRUL -------- ------------ ----
LANDRA“ : CAMERA FIERBINTE — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : COSTACHE 
ȘI VIAȚA INTERIOARĂ — (orele 19,30).

L.

„LUCIA STURDZA BU-

TEATRUL DE COMEDIE : SVEJK ÎN 
AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL — (o- 
rele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : DE PRETORE 
VINCENZO — (Orele 20). (Sala pentru 
copil) : BĂIATUL DIN BANCA DOUA
— (orele 17).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.- 
GIULEȘTI ; HOȚII ȘI VARDIȘTII — 
(orele 19,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TA- 
NASE“ (Sala Savoy) : VORBA REVISTEI
- (orele 20). (Sala Victoriei 174) : CON
CERT IN RE... HAZLIU — (orele 20).

VINERI 11 MAI • Muzică din ope
rete — orele 9,30 — I • Săptămîna
muzicii cehoslovace (arii din opere) — 
orele 10,35 — Ie Muzică de cameră de 
compozitori romini — orele 11,03 — I • 
Limba noastră — orele 12,00 — I • Din 
muzica popoarelor sovietice — orele 
12,15 — II • Fragmente din opera „Nor
ma“ de Bellini — orele 13,22 — II • Mu
zică simfonică cerută de ascultători — 
orele 14,30 — II • Program de muzică 
ușoară romînească — orele 15,50 — I • 
înregistrări primite din partea Radio- 
televiziunii sovietice — orele 16,15 — II 
• Noi formalii de amatori la microfon

— orele 17,15 — I • In pas cu știința —
orele 18,30 — I • Din cele mai
cunoscute lucrări de muzică do cameră
— orele 19,00 — II • Fragmente din o- 
pera „Rusalka“ de Dargomîjski — orele 
19,25 — I • Teatru : „Fata fără zestre“ 
de N. A. Ostrovski — orele 19,30 — II • 
Sulta pentru clavecin de Purcell — o- 
rele 20,20 — I • Concert ghicitoare — 
orele 20,40 — I • Din muzica popoare
lor — orele 21,35 — I • Moment poetic : 
G. Topîrceanu — orele 22,30 — I » Săp- 
tămîna muzicii cehoslovace (muzică 
simfonică) — orele 22,31 — II • Concert 
de muzică ușoară — orele 23.12 — I.

îndrumarea și controlul permanent al practicii în producție a e- levilor școlilor profesionale au o deosebită importanță pentru pregătirea viitorilor muncitori : asigură îndeplinirea programelor de instruire practică, îmbinarea strîn- să a cunoștințelor teoretice cu activitatea practică specifică meseriei respective. Activitatea maiștri- lor-instructori, care răspund de pregătirea practică a elevilor școlilor profesionale, își confirmă pe deplin necesitatea. Numai că în unele uzine și întreprinderi îndrumarea acestor elevi nu se bucură de atenția cuvenită a conducerilor administrative și a organizațiilor de partid respective.Nu întotdeauna maiștrilor instructori li se creează timpul necesar pentru îndrumarea activității practice a elevilor. Maistrului Andrei Dumitriu, de la Fabrica de rulmenți din Bîrlad, bunăoară, i se încredințează deseori și sarcini ce-i făpesc din timpul destinat îndrumării elevilor de la școala profesională ; de aceea, elevii pot fi văzuți cîteodată plimbîndu-se prin curtea fabricii în orele de practică.Este știut că meseria se învață bine luorînd direct la mașină, e-

★

Școlile profesionale se află acum, 
într-o perioadă importantă a anu
lui de învățămînt ; pregătirea în
cheierii cursurilor. De aceea, con
ducerile acestor școli, organizațiile 
de partid, cît și conducerile între
prinderilor au îndatorirea să asi
gure buna desfășurare a cursurilor 
și lucrărilor practice, a orelor de 
meditații și consultații, să creeze 
elevilor condiții cît mai bune de 
studiu și viață. Merită să fie ur
mat exemplul comitetelor de 
partid ale raioanelor din Capitală 
care au analizat activitatea instruc- 
tiv-educativă din școlile profesio
nale și au adoptat planuri de mă
suri pentru îmbunătățirea continuă 
a pregătirii viitorilor muncitori.

★

Acest raid-anchefă a fost realizat cu 
concursul corespondenților voluntari : 
Constantin Hușanu, tehnician la Fa
brica de rulmenfi din Bîrlad, Con
stantin Ibraț, laborant din Reșifa, 
Ion Hasașiu, funcționar la Combina
tul chimic „Karl .Marx" din Tîrnăveni, 
Constantin Matei, miner din Petro- 
șeni, și al cîtorva corespondenți re
gionali ai ziarului.

ȘOFERII IADULUI : Sala Palatului R.P. 
Romine (orele 17 și 20). OMUL AMFIBIE; 
Patria (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
București (9; 11; 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; " - 
14: 16,30; 19; 21,30), "............ * “
18; 20,30), Grădina 
Stadionul Dinamo 
(9; 11,30; 14; 16,30; 
VINA ? rulează 
le Magheru (10,15; 12; 15; 17-; 19;
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-amiază 16; 18,30; 20,30), Floreasca 
(16; 18; 20). PROFESIUNEA DOAMNEI 
WARREN : Grădina Elena Pavel (orele 
20). AL 1I-LEA FESTIVAL INTERNA
ȚIONAL MUZICAL „GEORGE ENESCU“ 
— LA GRANIȚA A DOUĂ 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), B. Delavrancea (11;
16; 18; 20), Arta (11; 15,30; 18; 20,30). 
PRINCIPIUL SUPREM : Victoria (10; 12; 
15; 17; 19; 21). FILME DOCUMENTARE 
rulează la cinematograful Timpuri Noi în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 
21. PROGRAM SPECIAL PENTRU CO
PII ; 13 Septembrie (10; 11,15). ENRICO 
CARUSO ■ 13 Septembrie (12,15; 15:
17; 19; 21). DUPA DOI IEPURI : Tinere
tului (16: 18,15; 20,30), 8 Martie (15; 17: 
19; 21). ÎNTRE DOUĂ IUBIRI : înfră
țirea între popoare (15; 17; 19; 21), Alex 
Sahia (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20.30 — gră
dină 19,45). CER SENIN : Cultural (16; 
18; 20). ÎN NOAPTEA DE AJUN rulea-

11,30;
1. Mai (10; 12,30; 15.30: 
Progresul (orele 20). 
(orele 20), 23 August 
19; 21,30). CINE-I DE 

la cinematografe- 
12; 15;

12; 15; 17;
18,30

ză la cinematograful Alex. Popov (10; 
11,50; 13,40; 15,30; 17,20; 19,10; 21). DEPAR
TE DE PATRIE ; Grivița (15; 17; 19; 21). 
ULTIMUL MEU TANGO : Flacăra < 
(15,30; 18; 20,30). EXPRESUL DE SEA
RĂ : V. Roaltă (15; 17; 19; 21), Lucea
fărul (15; 17; 19; 21). MILIONUL :
Unirea (15; 17; 19; 21 — grădină 20),
Munca (16; 18.15; 20,30). CETATEA HUR- 
RAMZAMIN : Popular (15; 17; 19; 21). 
ARME Șl PORUMBEI : T. Vladimirescu 
(15; 17; 10). C-tin David (15,30; 18; 20,30). 
ÎNOTĂTORII : Moșilor (16; 18 — grădi
nă 20), 16 Februarie (16; 18; 20). ULTIMA 
REPRIZĂ : Donca Simo (15: 17; 19; 21), 
N. Bălcescu (10; 12; 16; 18,15; 20,30). CINCI 
ZILE ȘI CINCI NOPȚI rulează la cine
matograful M. Eminescu (16; 18,15; 20,30). 
ROSITA : Ilie Plntilie (16; 18; 20). GAR
DIANUL rulează la cinematograful G. 
Bacovia (15; 17; 19; 21). CASA SURPRI
ZELOR : 30 Decembrie (16; 18; 20), 8 Mal 
(15; 17; 19; 21). CURSA DE 100 KILOME
TRI rulează la cinematograful Aurel 
Vlaicu (15; 17; 19; 21). VALS PENTRU 
UN MILION — cinemascop : Grădina T. 
Vladimirescu (20). HANUL DIN SPES
SART : V. Roaltă (10; 12 - grădină 20,30). 
S-A ÎNTÎMPLAT IN ZIUA SOLSTIȚIU
LUI : Olga Banele (15,30; 18; 20,30). CA
VALERII TEUTONI - ambele serii : 
Volga (10; 16,30; 19,45). VALEA MÎNDRĂ : 
Drumul Serii (16; 18; 20).

CUM VA FI VREMEA?
Timpul probabil pentru zilele de 12, 13 

și 14 mai : Vremea instabilă, cu cer va
riabil, temporar noros. Ploi locale sub 
formă de averse vor cădea în toate re
giunile țării fiind mai frecvente în Ar
deal șl în nordul Moldovei. Vînt potri
vit cu intensificări pînă la tare din sec
torul vestic Temperatura în scădere. 
Minimele vor fi cuprinse între 3 și 13 
grade, iar maximele între 14 șl 24 de 
grade.



C î N T E I A Pag. 3Nr. S52M

de cultură. (Foto : Gh. Vințilă)

■------------ 08 O------------

Delegațiile sindicatelor de peste hotare primite 
ia Secretariatul Consiliului Central al SindicatelorMiercuri dimineața, delegațiile sindicatelor din Algeria, Angola, R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, Chile, R. P. Chineză, Cipru, Congo, Cuba, Ecuador, Franța, Ghana, Grecia, Guineea, India, Italia, R. P. F. Iugoslavia, Mali, Maroc, R. P. Polonă, R. P. Ungară, U.R.S.S., care au participat la sărbătorirea zilei de 1 Mai în țara noastră, au fost primite la Secretariatul Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. Romînă.în timpul șederii în țara noastră delegații au participat la sesiunea

extraordinară a Marii Adunări Naționale, la demonstrația oamenilor muncii din București în ziua de 1 Mai și au vizitat întreprinderi industriale, șantiere de construcții, gospodării agricole colective și instituții de cultură.Delegații organizațiilor sindicale de peste hotare au împărtășit impresiile lor prilejuite de vizita făcută în țara noastră.întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.(Agerpres)
■O9O-

-INFORMAȚII
• Joi a sosit in Capitală, la invitația 

Institutului romîn pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, dl. Tomiyuky Ta- 
kata, deputat în parlamentul .japonez, 
secretar general al' Uniunii agricultorilor 
din întreaga Japonie.

• Violonistul, sovietic Boris Kuniev, 
laureat al Concursului international din 
cadrul celui de-al VI-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților de la 
Moscova din 1957 și al Concursului in
ternational de vioară de la Bruxelles din 
.1959, a fost joi seara solistul concertu

lui orchestrei simfonice a Radiotelevi- 
ziunii. El a interpretat concertul în mi 
minor pentru vioară și orchestră de 

,■ Mendelssohn-Bartholdy. Oaspetele va fi 
în continuare solistul unor concerte ale 
filarmonicilor din Brașov și Timișoara.

O Nonetul ceh a prezentat joi seara, 
în sala Ateneului R.P. Romine, primul 
concert, din cadrul actualului turneu în 
tara noastră.

în continuarea turneului, artiștii oas
peți vor mai concerta in 11 mai Ia Bra
șov și în 13 mai la Cluj. (Agerpres)

Oe o———

Cursa Păcii Sovieticul Saidhujin, 
cîștigător în etapa a VHl-aGOTTWALDOW (prin telefon). Nouă cicliști, porniți puternic imediat după start, au decis soarta celei de-a opta etape disputate intre Brno și Gottwaldow. în momentul în care am putut afla cine sînt fugarii, ne-am reamintit de etapa anterioară. Și acum printre fugari se afla un sportiv romîn : Gh. Rădulescu. „Veteranul" echipei noastre a conlucrat foarte bine cu ceilalți alergători și dacă pînă la urmă evadarea amintită a reușit, merite are deopotrivă și acesta. Urmărind acul kilometrajului mașinii în momentul cînd la trenă era Rădulescu, am putut constata aportul ce l-a dat compatriotul noistou. Din păcate, el nu s-a putut bucura pînă la urmă de succes...Avansul celor 9 alergători fugiți din pluton a crescut mereu. La jumătatea traseului, mai bine de 5’ îi despărțeau de ceilalți alergători. Sprintul de la Prostejov îl cîștigă Scheibner (R.D.G.) urmat de Rădulescu și Saidhujin. Ne apropiem de localitatea Prerov. La sprintul de aci, Rădulescu nu mai poate lua parte. O pană de baieu îl determină să încetinească în așteptarea mașinii atelier. Antrenorul echipei R.D.G. îi oferă o bicicletă alergătorului romîn. Schimbul acesta a du

rat cam 2-3'. Fugarii n-au stat, firește, locului ; pe ultimii 40 km ei s-au distanțat mult de Rădulescu care, singur, nu i-a mai putut ajunge.în tot acest timp, Cosma, Moicea- nu și Ziegler au căutat și ei să inițieze evadări din plutonul mare. Astfel, pe stadionul din Gottwaldow, la capătul celor 137 km, cei 8 fugari și-au disputat „în familie" victoria etapei. Cicliștii sovietici, cu un finiș irezistibil, s-au plasat pe primele 3 locuri în următoarea ordine : Saidhujin, Melihov, Capitonov. Apoi au trecut linia de sosire Gazda (R.P.P.), Scheibner (R.D.G.), Kudra (R.P.P.), Wiedemann (R.D.G.), Juszko (R.P.U.) — toți în același timp (3h. 18’25"). După 6’38" a sosit și Rădulescu, iar apoi după alte 4" un grup de 15 alergători între care Moi- ceanu, Cosma și Ziegler.în clasamentul general individual continuă să conducă sovieticul Saidhujin, urmat de compatriotul său Melihov la 1'01'’, Gazda, Nij- dam, Zielinski, Moiceanu etc.Azi e zi de odihnă, iar sîmbătă are loc etapa a IX-a pe distanța Gottwaldow — Ostrava (184 km), ultima etapă pe teritoriul R. S. Cehoslovace.
I. DUMITRIU

IN C I T E VA R 8 N D U R I
Aseară, în sala Floreasca au fost cu

noscute echipele campioane ale tării, din 
acest an, la baschet (masculin) și volei 
(feminin).

Echipa de baschet Steaua a cucerit 
pentru a 6-a oară titlul, învingînd în 
meciul decisiv cu 77—65 (36—33) echipa 
Dinamo București.

Titlul feminin la volei a revenit din 
nou echipei Dinamo București, învingă
toare cu 3—1 în fața echipei Rapid.

★
în prezent în întreagă țară se desfă

șoară întrecerile pe asociații din cadrul 
Spartachiadei de vară a tineretului. Sute 
de mii de tineri sportivi se întrec la 
atletism, handbal, volei, oină, trîntă, ci
clism, popice, tir, gimnastică, fotbal și 
înot. Concursurile pe asociații se desfă
șoară pînă la. 10 iunie.

★
Sîmbătă pe stadionul Olimpia din Ca

pitală, cu începere de la ora 17, peste 
800 de tineri de la asociația sportivă 
Spartac se vor întrece în meciuri de 
fotbal, probe de atletism, întreceri de 
volei și popice.

Etapa a Il-a a Spartachiadei de vară 
a tineretului (interasociații pe centre) 
este programată între 11 iunie și 8 iulie.

★
Parașutiștii sportivi sovietici au stabilit 

mai multe recorduri mondiale, în proba de 
săritură la punct fix. Lansîndu-se în grup 
de la o altitudine de 1.000 m, 6 para- 
șutiste : Vlasova, Guriaskina, Denghina,

Mazniscenko, Sokolova și Seliverstova 
au obținut o medie de 5,35 m fată de 
centrul cerchlui. Un grup de 9 parașu- 
tiști sărind de la 1.500 m a realizat o 
medie de aterizare de 7,29 m. Un nou 
record mondial a fost stabilit de un grup 
de 9 parașutiste care lansîndu-se de la 
1.000 m a obținut o medie generală de 
5,00 m, corectînd recordul mondial de
ținut de echipa S.U.A.

★
Pentru a doua oară în decurs de 6 zile 

echipele selecționate de fotbal ale Bra
ziliei și Portugaliei s-au întîlnit la Rio 
într-un meci de verificare. Fotbaliștii 
brazilieni au cîștigat cu 1—0 (0—0) prin 
punctul marcat de Pele în minutul 56. 
în primul meci echipa braziliană învin
sese cu scorul de 2—1.

★

A început turneul internațional femi
nin de șah de la Tbilisi. Campioana ro
mînă Alexandra Nicolau a învins-o pe 
campioana poloneză Konarkovska, iar 
Elisabeta Polihroniade, cu piesele negre, 
a obținut remiza în partida cu Iovano- 
vic (Iugoslavia). Alte rezultate : Gaprin- 
dașvili — Kakabadze 1—0; Asenova — 
Voițik remiză ; Finta — Schaimetate 1—0. 
Restul partidelor s-au întrerupt.

★
Sîmbătă cu începere de la ora 19 sala 

Dinamo va găzdui meciul de box dintre 
echipele Dinamo București și Rapid.

(Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE
O delegație de partid 

și guvernamentală a R.D.G. 
va vizita Cehoslovaciaîn pe-14—18 mai, o delegație de guvernamentală a R.D. va vizita Cehoslovacia la C.C. al P.C. din Cehoslo- a guvernului R.S. Ceho-
PR AGA 10 (Agerpres). rioada partid și Germane invitația vacia și slovace.Delegația va fi condusă de Walter Ulbricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G. și președintele Consiliului de Stat al R.D, Germane, și de B. Leuschner, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.D.G.

AKvaro Cunhal despre țelaarâle 
mișcăm antifasciste din PortngaSâaROMA 10 (Agerpres). — Alvaro ces al opoziției antifasciste. Junta Cunhal, secretar general al Partidu- —— ------------- * —„lui Comunist clin Portugalia, a dat un interviu corespondentului de la Praga al ziarului „L'Unitâ“. Mișcarea antifascistă din Portugalia și mișcarea națională de eliberare a popoarelor coloniale dau puternice lovituri dictaturii lui Salazar — a spus el.Cunhal a arătat în continuare, că „forțele democratice s-au unit în lupta împotriva dictaturii" și că a- ceasta constituie un important suc-
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Întîlnirea lui G, Titov 

studenți și muncitori americaniYORK 10 (Agerpres). —La 9 mai, pilotul cosmonautNEW TASS : sovietic Gherman Titov a avut o în- tîlnire cu studenții de la Colegiul Hunter. Aplauzele furtunoase, zîm- betele, strîngerile de mînă prietenești au exprimat mai bine decît cuvintele căldura acestei întîlniri.Gherman Titov a relatat în mod atrăgător studenților americani despre zborul său cosmic, a răspuns la numeroase întrebări. „Să facem prin eforturi comune pămîntul nostru și mai minunat. Fie ca generațiile viitoare să nu-și amintească de sensul îngrozitor al cuvîntului „război". Această declarație a lui Titov a fost întîmpinată cu aplauze furtunoase.De la Colegiul Hunter, Gherman Titov s-a îndreptat spre uzina de automobile Ford din statul New Jersey. Și aici a fost întîmpinat cu strîngeri de mînă călduroase, zîm- bete, urări de noi succese.Cu toată repeziciunea ritmului conveierului, mîinile musculoase își găsesc timp să rupă o bucată de hir- tie spre a o întinde cosmonautului

sovietic pentru un autograf. „Vă doresc succes", spune sudorul electric Joseph Gadson lui Gherman Titov. El strînge mîna cosmonautului sovietic.Titov dă un autograf micului Mark Bridges pe care părinții l-au adus special în secție pentru a putea vedea pe cosmonautul sovietic. „Acesta este cel mai frumos dar pentru fiul meu, spune mama acestuia, Marta. Mîine este ziua lui de naștere".
CosmonâHtin! Gagarin 

a sosiS la VienaVIENA 10 (Agerpres). — TASS : La invitația Asociației Austria— U.R.S.S., la 10 mai a sosit la Viena aviatorul-cosmonaut, Erou al Uniunii Sovietice, maiorul I. A. Gagarin, cu soția.Locuitorii capitalei austriece l-au întîmpinat cu căldură pe cosmonautul sovietic.
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ANZUS — instrument agresiv 
al colonialismului în AsiaCANBERRA 10 (Agerpres). — La Canberra a luat sfîrșit sesiunea Consiliului ministerial al blocului militar A.N.Z.U.S., care s-a desfășurat la 8 și 9 mai. După m.m s-a a- nunțat, la sesiune au luat parte secretarul de stat al S.U.A., Rusk, primul ministru și ministru al afacerilor externe al Noii Zeelande, Holyoake, și ministrul afacerilor externe al Australiei, Barwick.în comunicatul final dat publicității se exprimă sprijin deplin față de intervenția militară americană în Vietnamul de sud și se cere intensificarea pe toate căile a luptei contra mișcării de eliberare din a- ceastă țară. în comunicat este apărată poziția colonialiștilor olandezi precizează că este vorba despre așa- în Irianul de Vest, făcîndu-se tot- —T- —-odată un apel ipocrit la cele două părți, indonezia și olanda, să se abțină „de la folosirea forței". Participanții aduc elogii activității celuilalt bloc agresiv din Asia, S.E.A.T.O., luîndu-și angajamentul să-și respecte obligațiile în cadrul acestui pact.Obligațiile pe plan militar ale celor trei țări membre ale A.N.Z.U.S. se arată în fine în comunicat, se referă nu numai la teritorii naționale, ci și la orice teritoriu de sub jurisdicția lor din Pacific, lucru care demonstrează o dată în rul fățiș colonialist A.N.Z.U.S.Comentînd lucrările

genția U.P.I. consideră că ele reflectă îngrijorarea S.U.A., în special în legătură cu evoluția situației din Vietnamul de sud. îngrijorarea a- ceasta și-a găsit oglindirea și în cu- vîntarea rostită de Rusk în parlamentul australian după terminarea sesiunii ANZUS. Rusk a făcut apel la'„țările libere" pentru a da „o mînă de ajutor” în Vietnamul de sud. Cercurile conducătoare din Australia s-au și grăbit să răspundă acestui apel. într-o conferință de presă, ministrul afacerilor externe al Australiei, Barwick, a declarat că Australia este gata să trimită în Vietnamul de sud experți în războiul de junglă (ziarul australian „Age"

plus caracte- al politiciisesiunii, a-

zisele „unități tropicale" care au luptat contra partizanilor din Malaya), subliniind că a autorizat deja trimiterea în această țară de material de comunicații, strană ghimpată și alte livrări cu caracter militar.Declarațiile lui Barwick au produs uimire în Australia. Ziarul „DAILY MIRROR", care apare la Sydney, consideră că senzația politică stîrnită de ele a făcut să treacă pe planul al doilea celelalte aspecte legate de sesiunea A.N.Z.U.S. Totodată, el se face ecoul îngrijorării australienilor iubitori de pace față de consecințele transpunerii în viață a intențiilor exprimate de Barwick.
RĂSFOIND P R
IMPASUL S.EA.T.O.Reproducem, din săptămânalul francez „La Tribune des Nations", un articol apărut sub semnătura lui Jacques Arnaud, din oare reies șubrezenia fundamentală a Organizației Tratatului pentru sud-estul Asiei (S.E.A.T.O.) și nemulțumirile țărilor asiatice atrase de Washington în această alianță militară :„Secretarul de stat american, Dean Rusk, care aleargă de la o a- lianță în care S.U.A. au interese la alta, în luna aprilie nu a trebuit să se oprească la Paris unde urma să se țină ședința obișnuită a Consiliului S.E.A.T.O.Această ședință a fast amînată, fără termen fix, pentru „sfîrșitul a- nulv.l", ceea ce înseamnă că s-ar putea să nu aibă loc în 1962. Este un accident fără precedent în istoria S.E.A.T.O., ai cărui nume și formă ' sînt copii identice ale N.A.T.O.Criza nu s-a ivit, ce-i drept, numai anul acesta. Fisurile organizației există la temelia ei, să spunem, la temelia pusă în 1954 — anul păcii în Indochina.La acea dată, opt țări au aderat la S.E.A.T.O. : S.U.A., Anglia, Franța, Australia, Noua Zeelandă, Fili- pinele, Tailanda și Pakistan. însăși enumerarea lor arată că este vorba de țări îndepărtate, unele de altele, prin mii de kilometri, separate prin deosebirea existentă în nivelul lor de trai și de dezvoltare, prin cultura și condițiile lor sociale și scindate prin interesele lor politice și strategice evident diferite.Pentru a cimenta alianța, s-a încercat să se impună popoarelor din această regiune autoritatea unor clanuri și feudali, interesele unor grupuri puternice din punct de vedere financiar și politic. S-a urmărit de asemenea să se obțină un cîmp de manevră, dublat de un cap de pod pentru serviciile speciale și

Realizări în transportul

patriotică, ce se remarcă printr-o largă unitate, a spus el, a inclus în programul său „înlăturarea fascismului, restabilirea ••libertăților democratice, organizarea alegerilor, prin care poporul va putea hotărî viitorul țării. Acestea sînt țelurile mișcării antifasciste din Portugalia, în numele acestor țeluri luptăm noi toți — comuniștii și catolicii, repu- ..blicanii și socialiștii, liberalii și mo- uarhiștii“'.Programul unic, a adăugat Cun- hal, nu exclude ca Partidul Comunist din Portugalia „să aibă părerile sale asupra viitorului țării". „Considerăm că democrația în Portugalia poate fi instaurată pe calea lichidării puterii monopolurilor, prin organizarea reformei agrare, recunoașterea drepturilor popoarelor coloniale la independență, promovarea unei politici de pace".
ÎN VIETNAMUL DE SUD

For(eie patriotice resping 
atacurile trupelor 

diemisteSAIGON 10 (Agerpres). — Forțele patriotice sud-vietnameze dau puternice lovituri trupelor dictatorului Ngo Dinh Diem.După cum reiese chiar din comunicatele forțelor armate diemiste, în ultimele zile, în diverse regiuni din centrul țării patrioții au respins mai multe atacuri ale trupelor lui Ngo Dinh Diem, provocîndu-le mari pierderi în arme și oameni. Astfel în districtul Tra Bong, din regiunea muntoasă Quang Ngai, patrioții au respins un atac puternic diemist cap- turînd 174 de prizonieri, precum și cantități mari de arme și muniții. Cu sprijinul populației, partizanii sud- vietnamezi au alungat trupele diemiste din cîteva localități situate în sudul Saigonului. Acțiuni asemănătoare au avut loc în provinciile Kien Tuong, Fuok Than, Gia Dinh, Moe Hoa, unde forțele patriotice au respins atacurile trupelor lui le-au alungat, provocîndu-le pierderi.Trupele americano-diemiste
Diem, marifolo-

200 km pe 
fost con- 
locomotive 
dezvoltă a-

MOSCOVA 10 (A- recției regionale fero- 
gerpres). — La Mos- viare Moscova este e- 
eova și-a încheiat Iu- gal cu întregul trafic 
crările Conferință u- 
nională a lucrătorilor 
din transportul fero
viar al U.R.S.S.

La 10 mai, la con
sfătuire a luat cuvîn- 
tul N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliu
lui de Miniștri al 
U.R.S.S.

Participanții la confe
rință au relevat în cu- 
vîntările lor succesele 
și perspectivele de dez
voltare a transportului 
feroviar sovietic.

In anul 1961, traficul 
de mărfuri pe căile fe
rate ale Uniunii So
vietice a fost de două 
ori mai mare decît în 
S.U.A., iar traficul de 
pasageri a depășit pe 
cel din S.U.A. de 5,5 
ori. Numai traficul de 
mărfuri în sectorul Di-

de mărfuri al Franței 
și Angliei luate îm
preună.
. U.R.S.S. a depășit 
S.U.A. și s-ă situat pe 
primul loc în lume și 
în ceea ce privește 
lungimea căilor ferate 
electrificate.

Înlocuirea locomoti
velor cu abur a creat 
condiții pentru mări
rea vitezei de circula
ție a trenurilor. Spe
cialiștii sovietici efec
tuează în prezent ex
periențe în vederea 
măririi vitezei de cir
culație a trenurilor de 
pasageri la 
oră. Au și 
struite noi 
Diesel care 
semenea viteza

Uniunea Sovietică a- 
cordă o mare atenție

folosirii automaticii și 
ciberneticii în dome
niul. transportului fe
roviar. In, ultimii trei 
ani, circa 5.000 de km 
de cale ferată au fost 
dotați cu instalații de 
dispecerizare centra
lizată și de blocare au
tomată.

In cadrul ședinței 
de închidere partici
panții la conferință 
au adoptat o chemare 
către toți muncitorii 
transportului ferovi
ar în care îi chea
mă să contribuie la 
transpunerea cît mai 
rapidă în viață a mă
rețelor sarcini trasate 
de Programul P.C.U.S. 
transportului feroviar. 
Participanții la confe
rință au adresat o scri
soare de salut C.C. al 
P.C.U.S. și Consiliului 
de miniștri al U.R.S.S.

Plenara C. C.SOFIA 10 (Agerpres). — După cum anunță agenția B.T.A., în zilele de 8 și 9 mai 1962, a avut loc Plenara lărgită a ComitetuluiPartidului Comunist Bulgar. Plenara a ascultat raportul prezentat de Stanko Todorov, membru în Biroul
Central al

al P. C. BulgarPolitic al C.C. al P.C.B., despre principalii indici ai celui de-al patrulea plan cincinal, a discutat și aprobat directivele C.C. al P.C.B. privind planul de dezvoltare a Bulgariei în anii celui de-al patrulea cincinal (1961—1965).
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Chemarea P. C. din GermaniaBERLIN 10 (Agerpres.) — „Să 
apărăm democrația, să fie oprită 
cursa înarmărilor 1“ — această chemare a fost adresată de Comitetul Central al Partidului Comunist din Germania muncitorilor vest-germani, membrilor sindicatelor și social-de- mocraților în legătură cu pregătirea legislației excepționale și intensificarea militarizării în R.F.G.în chemare se demască rolul conducătorilor de dreapta ai partidului social-democrat și ai sindicatelor

vest-germane în pregătirea legilor antidemocratice.C.C. al P.C. din Germania cheamă muncitorii vest-germani să lupte activ împotriva legislației excepționale, în apărarea drepturilor oame- nilor muncii.Este necesar să se demonstreze, sé : arată în chemare, că muncitorii sînt ferm hotărîți de a folosi toate mij-. loacele, inclusiv greva, pentru a împiedica introducerea legilor excepționale.sesc în lupte bombardiere și elicoptere pilotate de aviatori americani.

Demonstrație Ia Los Angeles (S.U.A.) împotriva Comitetului pentru cercetarea activității antl- americane.
comandamente de intervenție. Ca de ■obicei, totul a fost prezentat sub sloganuri luate din arsenalul anticomunismului. De la început, un astfel de program nu putea fi conform cu interesele comune ale țărilor din sud-estul asiatic.Marile puteri nu au avut nici ele aceleași obiective intrînd în S.E.A.T.O. Pentru S.U.A. însemna consolidarea unei verigi a lanțului strategiei globale făurite de Pentagon și în același timp se urmărea asigurarea intereselor americane țn •regiune, ta nevoie chiar și în dauna conourenților și aliaților lor.în schimb. Londra și Parisul urmăreau să-și consolideze pozițiile tradiționale.în ceea ce privește țările asiatice atrase în S.E.A.T.O., ele au intrat în această organizație datorită presiunilor amerioane cărora nu li se puteau împotrivi. Guvernele acestor țări sperau însă că aderarea lor la S.E.A.T.O. poate avea anumite scopuri specifice. Ele sperau să-și consolideze puterea prin ajutor economic și mai ales financiar și prin ajutorul militar pe care-1 așteptau din partea S.U.A. Pakistanul, de pildă, spera să fie sprijinit în revendicările sale asupra Cașmirului și Paștunistanului, în timp ce Tailanda spera să fie sprijinită în pretențiile ei asupra unei părți a Cam- bodgiei.La început, „experții" americani dominau în mod absolut S.E.A.T.O. Rezultatul politicii lor este evident chiar și celor mai puțin versați. în cazul Laos-ului, nu mai trebuie să dăm amănunte. (Autorul are în vedere sprijinul acordat de S.U.A. — prin intermediul S.E.A.T.O. — clicii rebele Boun Oum. — n.r.) în Vietnamul de sud se reaprinde focul. Nici chiar chestiunea Irianului de vest nu este străină de intrigile cîtorva faimoși „experți" ai S.E.A.T.O. După

cum a spus un diplomat cambodgian, existența acestei organizații în sud-estul Asiei este ca „un corp străin în ochi“. De aceea, nu este surprinzător faptul că s-a produs o inflamație atît de acută.Toate aceste intrigi și manevre nu au făcut decît să arunce gaz peste foc. Mișcările de eliberare se înmulțesc și devin mai viguroase. Nu au rămas atașate de S.E.A.T.O. decît guvernele care mai speră să capete un sprijin, trupe, mijloace financiare și, dacă e posibil, o eventuală intervenție. Pretențiile lor cresc pe măsură ce situația se șubrezește.Londra și Parisul ezită și ele să se bage acolo unde Pentagonul ar vrea să le conducă. Ele calculează cît de mare va fi pierderea ultimelor lor poziții, pierdere la care vor ajunge dacă vor urma politica Pen

tagonului. Chiar și la Washington, unu oameni politici își dau mai bine seama de situație, dar Pentagonul veghează. El își desfășoară intrigile înlăuntrul S.E.A.T.O. Tailandezul Pote Sarasin, secretarul general al organizației, se străduiește să obțină împuterniciri mai mari, în timp ce Washingtonul caută să-și întărească controlul și să înlocuiască, de pildă, regula unanimității prin cea a hotă- rîrilor luate printr-o simplă majoritate. Londra și Parisul se opun acestui lucru și motivul opoziției lor nu este greu de înțeles.în ceea ce privește țările asiatice din organizație, ele se întreabă care va fi soarta ei. Se pun atîtea chestiuni, încît căpeteniile S.E.A.T.O. nu au dorit ca în aprilie să aibă loc dezbateri la Paris".
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Renato Leduc, cunoscut publicist mexi
can, vicepreședinte al Organizației Inter
naționale a Ziariștilor, a publicat cartea 
„Bancheta” în care reflectă caustic, sub 
forma unui scurt „dicționar", realități so- 
cial-polifice din Mexic, lată cîteva din 
„definițiile" sale :BANCHERI. „Lichidarea sărăciei — spun bancherii — este primul pas pe drumul dezvoltării economice". Cu toate acestea, unii săraci cred că primul pas spre lichidarea sărăciei ar trebui să fie lichidarea domniei bancherilor.CAMPANIE. „A fost declarată o campanie de luptă cu scumpetea". Campania e declarată de cinci ani la rînd și pînă cînd vom începe lupta cu scumpetea, campania se va termina.COINCIDENȚĂ. „Americanilor nu le place că muncitorii mexicani sezonieri (care lucrează în S.U.A. — n. r.) își trimit banii în Mexic“. Ce coincidență 1 Nici mexicanilor nu le place că americanii, care prin jaf acaparează în Mexic averi mari, le trimit în S.U.A.

MASĂ. „Problemele scumpetei se dezbat în jurul mesei rotunde". Se pare că în timpurile noastre Vitrege aceste probleme se dezbat în fiecare casă, în jurul fiecărei mese — rotunde sau pătrate.PARAZIȚI. „Insectele sînt o plagă a Americii Latine". într-adevăr, omizile, muștele, monopolurile și alți paraziți nesățioși ne sug sîngele zi și noapte.PESO. „Valoarea peso-ului *) crește". Se pare că a crescut atît de mult, încît nu poți ajunge la un peso.REGRET. „în ultimii 10 ani, costul vieții a crescut cu 63 la sută ; consumul de carne și lapte pe cap de locuitor a scăzut". Cînd citești despre asemenea strălucite consecințe ale „progresului și prosperității naționale" începi să regreți minunatele vremuri ale înapoierii și sărăciei.
*) Unitate monetară într-o serie de 

țări latino-americane,

ÎN S.U.A.

Eșecuri în lansarea 
unor racheteCAP CANAVERAL 10 (Agerpres).— După cum relatează agenția France Presse, la 9 mai, S.U.A. au înregistrat un nou eșec în lansarea în spațiu a unei rachete de tipul „Pershing". Racheta, relatează France Presse, a fost distrusă în aer la cîtva timp după lansare din cauza unor defecțiuni ivite în treapta a doua.După cum subliniază aceeași a- genție, acest eșec vine la scurt timp ■ după un altul similar înregistrat de ' S.U.A. cu acbeași rachetă. „Pers- hing“ era destinat înzestrării trupelor americane staționate în Europa.*NEW YORK 10 (Agerpres). — A- genția United Press International a- nunță că la 9 mai la Point Mugu (California) forțele aeriene ale S.U.A. au lansat o rachetă de tip Nike Zeus. Cea de-a treia treaptă a ra- ... chetei, însă, nu a funcționat, astfel • — încît ea a trebuit să fie distrusă.* -ta'.:NEW YORK 10 (Agerpres). — Potrivit relatărilor agențiilor americane -, de informații la 10 mai S.U.A. au făcut încercarea de a plasa pe orbită în jurul Pămîntului un satelit artificial ou lămpi de semnalizare care trebuia să ajute la întocmirea unei hărți mai exacte a lumii. Curînd după lansare s-a anunțat că încercarea nu a fo-st încununată de succes — satelitul nu s-a plasat pe or- bită din cauza unor deficiențe ivite la cea de-a doua treaptă a sistemului de rachete „Thor-Able-Star';
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al
in legătură cu situația din Algeria

nucleare americane...
Cuvînfarea șefului delegatei romîne

DELHI. în fața ambasadei americane din Delhi a avut loc o demonstrație de protest împotriva reluării de către S.U.A. a experiențelor nucleare în Oceanul Pacific. Sute de demonstranți, printre care se aflau femei și copii, purtau pancarte pe care era scris : „încetați experiențele nucleare !”.Memorandumul de protest transmis de participanții la demonstrația din fața ambasadei americane cheamă guvernul S.U.A. să pună capăt „noliticii de șantaj atomic și să revină ia politica tratativelor pentru obținerea dezarmării și păcii în lumea întreagă”. Memorandumul condamnă reluarea de către S.U.A. a experiențelor nucleare „în timp ce la Geneva se duc tratative pentru dezarmare în care popoarele lumii își pun mari speranțe”.LONDRA. Dr. Michael Ramsey, arhiepiscopul de Canterbury, într-o declarație făcută ziariștilor și-a exprimat regretul în legătură cu faptul că S.U.A. au reluat experiențele nucleare în atmosferă. „Regret că au loc în prezent experiențe, a spus el. Este cu totul absurd”. El s-a pronunțat, de asemenea, împotriva

proiectatelor experiențe nucleare ale S.U.A. în spațiul cosmic.OSLO. Reluarea experiențelor nucleare în atmosferă de către Statele Unite — scrie ziarul norvegian „Friheten” — a dat un nou impuls cursei înarmărilor. De aceea, Statele Unite — subliniază ziarul — trebuie să înceteze imediat experiențele lor cu arma nucleară.QUITO. Comitetul scriitorilor e- cuadorieni în apărarea păcii condamnă cu hotărîre reluarea experiențelor nucleare în atmosferă de către S.U.A. într-o declarație, toate

organizațiile din țară sînt chemate să se împotrivească experiențelor nucleare.
O nouă explozie nucleară 

atmosferică în PacificWASHINGTON 10 (Agerpres). — Agenția France Presse anunță că S.U.A. au efectuat o nouă explozie nucleară în atmosferă în Oceanul Pacific. Aceasta este cea de-a 7-a explozie nucleară de acest fel efectuată de S.U.A. în actuala serie de experiențe.
...și împotriva celor efectuate de Franța în Sahara

TOKIO. Ministerul Afacerilor Externe 
din Japonia a dat publicității miercuri o 
notă de protest în legătură cu explo
zia nucleară subterană efectuată de 
Franța în Sahara în ziua de 1 mai.

După cum anunță corespondentul din 
Tokio al agenției France Presse, guver
nul japonez a amintit încă o dată în 
nota sa că, în timpul efectuării de către 
Franja a primelor experiențe din anul 
1960, guvernul japonez s-a adresat în

nenumărate rînduri guvernului Franfei 
cu rugămintea de a se abfine de la 
noi experiențe nucleare.ADDIS ABEBA. Protestînd împotriva experienței nucleare franceze în Africa, ziarele din Etiopia subliniază că Franța a călcat în picioare hotărîrea internațională ca în Africa să nu aibă loc experiențe cu arma nucleară.

Referindu-se la sarcinile organului executiv provizoriu, Ben Khedda a spus că acest organ trebuie să conducă administrația colonială franceză și s-o transforme pentru a pre* găti obținerea adevăratei independențe naționale a țării. Acest organ are, de asemenea, misiunea dé a pregăti referendumul în problema i; autodeterminării și de a organiza alegerile în Adunarea Națională, care urmează să creeze instituțiile de stat ale Algeriei. El a cerut organizațiilor de masă algeriene să sprijine organul executiv provizoriu, să contribuie la menținerea ordinii, să asigure securitatea populației algeriene și să păzească edificiile pu- blice.Referindu-se la rolul Armatei de eliberare națională a Algeriei, Ben Khedda a arătat că aceasta trebuie să dejoace manevrele unor militari francezi care urmăresc să provoace incidente. Ea trebuie, de asemenea, să asigure , securitatea europenilor, îndeplinirea acordurilor He la Evian, a spus Ben Khedda, depinde de a- semenea de populația' europeană din ' Algeria, precum și de Franța. Adre- sîndu-se populației europene, Ben Khedda a spus că „a sosit timpul ca europenii să vadă noile condiții care s-au creat în Algeria“.

TUNIS 10 (Agerpres). — în seara zilei de 9 mai președintele guvernului provizoriu al Republicii Algeria, Ben Khedda, a pronunțat un discurs radiodifuzat în legătură cu situația din Algeria și cu sarcinile care stau în fața poporului algérien pentru obținerea independenței sale.Referindu-se la perioada care a rămas pînă la ținerea referendumului privind autodeterminarea poporului algerian, Ben Khedda a declarat că poporul algerian este ferm hotărît ca în perioada să respecte cu strictețe cordurilor de la Evian, subliniat în continuarerea focului în Algeria nu înseamnă încă pace în Algeria", președintele guvernului provizoriu al Republicii Algeria a chemat poporul algerian să-și „dubleze vigilența“.în continuare, Ben Khedda ocupat de situația grea pe războiul a lăsat-o moștenire porului algerian. „Elementeletracolonialisțe. a spus el, încearcă să folosească aceste greutăți economice și sociale în scopurile lor. ceste planuri sînt însă deșarte, trucît nu țin seama de coeziunea voluționară a poporului nostru, hotărîrea lui de a înfrunta toate a- ceste greutăți alături de conducătorii săi".

de tranziție aplicarea a- După ce a că „înceta-ganizate de o serie de asociații medicale naționale și internaționale, vorbitorul a arătat în încheiere că îmbunătățirea rapidă a sănătății populației nu este posibilă decît în condițiile unei păci trainice, în condițiile în care dezarmarea generală și totală va elibera uriașele mijloace materiale și financiare cheltuite pentru înarmare. El și-a exprimat speranța că actuala Adunare Mondială a Sănătății va contribui la mobilizarea tuturor capacităților organizatorice și tehnice ale țărilor membre pentru rezolvarea problemelor esențiale de sănătate, care interesează în perioada actuală toate popoarele dornice de a se bucura de dreptul la o viață pașnică și un ridicat nivel de trai.Lucrările Adunării Mondiale Sănătății continuă la 11 mai.

GENEVA 10. De la trimisul special Agerpres, N. ’ Puicea : — La 10 mai la Geneva au continuat lucrările celei de-a 15-a sesiuni a Adunării Mondiale a Sănătății.în ședința de dimineață, care a fost consacrată discuțiilor pe marginea raportului directorului general al O.M.S., a luat cuvîntul șeful delegației romîne, Voinea Marinescu, ministrul sociale. El deosebită profilaxiei îi? ocrotirea sănătății publice și a arătat că aceasta implică coroborarea măsurilor sanitare cu cele economice și sociale.în legătură cu aceasta vorbitorul a arătat că în R.P. Romînă, ca rezultat al atenției deosebite pe care guvernul țării o acordă problemelor de sănătate publică, s-a obținut crearea unei puternice rețele de servicii de sănătate publică, formarea unui număr de cadre medicale care atinge raportul de un medic la 710 locuitori și o dezvoltare masivă a unităților sanitare dotate cu aparatură medicală modernă. Ca urmare a acestor măsuri s-au dobîndit mari progrese în acțiunea de combatere a diferitelor boli.După ce a subliniat în continuare necesitatea unei mai temeinice losiri a rezultatelor dezbaterilor

sănătății și prevederilor a subliniat importanța care trebuie acordată ca principiu de bază
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Presa occidentală despre divergențele dintre Washington 
și BonnNEW YORK 10 (Agerpres). ț- La cîteva zile după încheierea sesiunii Consiliului Ministerial N.A.T.O. de la Atena, ziarele occidentale semnalează „reapariția divergențelor interaliate“ și în special „criza” ivită în relațiile americano-vest-germane.Deși convorbirile sovieto-americane cu privire la Berlinul occidental nu au înregistrat, după cum se știe, încă nici un rezultat concret și au fost punctate de unele declarații o- ficiale americane care nu erau de natură să ușureze progresul lor, ele au stirnit la Bonn o reacție pe care agenția France Presse o consideră ca mareînd „o netă înăsprire a atitudinii vest-germane“. Aflîndu-se în Berlinul occidental într-o vizită ostentativă, cancelarul Adenauer și-a exprimat fățiș dezaprobarea față de convorbirile sovieto-americane și, mai mult, a apreciat unele idei formulate de americani în această problemă ça „impracticabile“. La conferința sa de presă de miercuri, președintele Kennedy a căutat să atenueze într-o anumită măsură impresia produsă de declarațiile cancelarului, confirmînd însă, în același timp, „i păreri cu Declarația că americane vor continua este considerată și ea un răspuns indirect la punctul de vedere formulat de cancelar. în cursul aceleiași zile, purtătorul 'de cuvînt al Departamentului de Stat,' L. White, a imputat cancelarului „absența totală de idei noi“ și faptul că „nu oferă nici o alternativă”.La rîndul său, cancelarul nu ezită să facă publicitate în jurul actualelor relații americano—vest-germane. Potrivit relatărilor transmise de corespondentul din Berlin al postului de radio britanic B.B.C., „Adenauer a mărturisit că niciodată în trecut relațiile sale cu guvernul S.U.A. nu au fost atît de puțin cordiale ca în prezent. Adenauer a vorbit cu nostalgie despre vremurile Iui J. F. Dulles“. în aceeași ordine de idei, agenția France Presse reamintește așa-zisa „afacere Grewe“ — incidentul diplomatic al cărui obiect este ambasadorul R.F.G. la Washington. Acesta, scrie corespondentul a- genției, „a fost declarat în mod indirect „persona non grata" de guvernul american, care a creat astfel o situație fără precedent în relațiile diplomatice între marile puteri aliate“. Se știe că, la cererea americană, Grewe este „rechemat pentru consultări” la Bonn.

confirmînd.existența unor divergențe de Germania occidentală“, tratativele sovieto-

Comentatorii de presă arată în același timp că în atitudinea sa față de convorbirile sovieto-americane, guvernul vest-german s-a pus de acord cu cel francez, care, după cum se știe, a manifestat o atitudine similară cu cea vest-germană.După părerea comentatorilor a- mericani (Alsop, Sulzberger, Morris etc.), la baza neînțelegerilor dintre Paris și Washington, care s-au întețit în mod vizibil în ultima vreme, stă lipsa de dorință a Statelor Unite de a accepta ideea gaullistă a unui directoriu franco-anglo-american în cadrul blocului N.A.T.O. La aceasta se mai adaugă și profunda nemulțumire a cercurilor oficiale franceze în legătură cu refuzul S.U.A. de a împărtăși Franței secretele producției sale atomice. De aici comentatorii occidentali întrevăd o apropiere continuă a politicii franceze de R.F.G. „Se afirmă, scrie corespondentul din Paris al agenției Reuter, că în cursul lunilor viitoare se așteaptă o intensificare a colaborării diplomatice strînse dintre Franța și Germania occidentală". Nu ar fi cu neputință, scria și Sulzberger în „New York Times“, ca „Franța să solicite o participare vest-germană la programul său

OTTAWA. Membre ale organizației „Glasul femeilor canadiene" demonstrează în iața parlamentului canadian împotriva experiențelor nucleare americane și pentru realizarea unui acord asupra dezarmării.

Continuă ciocnirile 
între populație și forțele 

represive
CARACAS 10 (Agerpres). — Agen

ția France Presse anunță că în ultimele 
zile în Venezuela s-au înregistrat noi 
acțiuni ale populației împotriva repre
siunilor dezlănțuite de regimul lui Be
tancourt după înăbușirea răscoalei de 
la Carupano. După cum menționează 
agenția, ciocnirile care au avut loc la 
Caracas s-au soldat cu un mort și 15 
răniți. La San Cristobal, capitala statu
lui Merida, s-au produs, de asemenea, 
ciocniri în timpul cărora o persoană a 
murit, iar alle trei au fost rănite. Cu 
opt răniți s-au soldat ciocnirile dintre 
sfudenți și poliție în orașul Caro, ca
pitala statului Falcon. După cum rela
tează ziarul „Nacional“, în acest oraș 
poliția a folosit peste 100 de bombe 
lacrimogene împotriva studenților, ne- 
putînd însă să țină piept demonstran
ților. în ajutorul poliției au fost che
mate trupe, care, de fapt, au ocUpat 
orașul.

Agenția France Presse anunță că ast
fel do ciocniri au mai avut loc în ora
șele Los Teques (capitala sfatului Mi
randa), Punto Fijo (sfatul Falcon) etc.

După cum menționează agenția As
sociated Press, înfr-o declarație dată 
publicității de Ministerul Afacerilor In
terne se subliniază că „nu este lipsit 
de femei să se creadă că forțele insu
recționale se pot reactiva în orice mo
ment".

MADRID 10 (Agerpres). — După 
cum relatează agențiile occidentale de 
presă, în ciuda metodelor de intimi
dare la care recurg în prezent auto
ritățile franchisfe, lupta eroică a oa
menilor muncii spanioli pentru îmbu
nătățirea condițiilor de muncă ia am
ploare.

Agenția France Presse relatează că 
datorită hotărîrii muncitorilor din pro
vincia Barcelona de a înceta lucrul 
în semn de solidaritate cu minerii din 
Asturia, „mai multe întreprinderi a- 
parținînd diverselor sectoare industria
le (textile, mecanice, siderurgice, mine 
de lignit etc.) sînt total sau parțial 
paralizate. în 40 de fabrici textile din 
Sabadell, Tarrasa și Igualada muncito
rii au declarat greve periate care au 
dus la scăderea considerabilă a pro
ducției. 3.COO de muncitori de la fa
bricile textile din Manresa și 900 de-, 
muncitori de la fabrica „Siemens" din 
Cornelia au încetat lucrul. La Barce
lona sînt difuzate manifeste, în special 
în cartierele muncitorești, prin 
muncitorii sînt chemați la luptă 
tru îmbunătățirea condițiilor de 
și de muncă“.

Guvernul franchis! cuprins de 
că deplasează mari forțe de represiu
ne în centrele greviste. Poliția ope
rează arestări, împrăștie cu brutalitate 
demonstrațiile minerilor și muncitori
lor, precum și ale studenților care spri
jină lupta grevistă.

Cartierul universitar din Madrid se 
află în stare de asediu. Polițiști înar
mați pînă în dinți și subunități specia-

le, dotate cu grenade cu gaze lacri
mogene, au înconjurat universitatea șl 
păzesc toate intrările și ieșirile. Cu toa
te acestea, studenții continuă greva în 
inferiorul universității.

O serie de organizații de fineref și 
sfudenjeșfi din Spania au dat publici
tății o declarație comună, în care 
cheamă tineretul muncitoresc și pe 
studenți să-și exprime solidaritatea cu 
greviștii. Această declarație a fost sem
nată de „Asociația universitară socia
listă“, blocul tinerilor socialiști din Ca
talonia, „Tineretul basc“, Federația 
universitară a sfudenjilor democrați, ti
neretul socialist din Madrid și Uniunea 
Tineretului Comunist.

Partidul socialist unificat din Catalo
nia a difuzat un manifest în care chea
mă populația țării să acorde greviști
lor întregul sprijin și ajutor.

Lupta muncitorimii spaniole este 
sprijinită de clasa muncitoare din alte 
țări.

încetarea lucrului 
In porturile AustralieiSYDNEY 10 (Agerpres). — Peste 5.000 de muncitori de pe navele australiene au declarat la 9 mai grevă generală. Toți muncitorii din porturile Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane și Newcastle au anunțat că încetează lucrul în semn de protest împotriva concedierii unui mare grup de muncitori, precum și împotriva legislației reacționare.Acțiuni revendicative în EcuadorQUITO 10 (Agerpres). — La 8 mai colaboratorii ziarului „Prensa“ din Guayaquil (Ecuador) au declarat grevă cerînd majorarea salariilor, concedii și ajutoare în cadrul asigurărilor sociale. în cele din urmă proprietarii ziarului au fost nevoiți să satisfacă revendicările greviștilor.Salariații din Riobamba, principalul oraș al provinciei Chimborazo, se află în grevă generală. El cer îmbunătățirea situației imateriale. De la 3 aprilie muncitorii din oraș nu au primit salarii.
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.Scrisoare din Londra

Se exiind demonstrațiile 
studențești în Portugalia

BERLIN. 150 de cetățeni vest-ger- mani printre care oameni de știință și cultură, activiști pe tărîm sindical, reprezentanți ai bisericii evanghelice, au adresat o scrisoare Comitetului pentru dezarmare de la Geneva în care arată că înarmarea atomică a R.F.G. ar însemna sfîrșitul securității în Europa. în scrisoare se cere crearea unei zone denucleari- zate în Europa.NEW YORK. La 9 mai au plecat în Afi’ioa membrii comitetului O.N.U. pentru cercetarea situației din coloniile portugheze, comitet creat de Adunarea Generală în decembrie 1961, în urma refuzului Portugaliei de a furniza informații despre situația din coloniile sale. Membrii comitetului vor vizita Tan- ganica, Congo, Ghana, Guineea. Senegal și Maroc, țări în care se află un mare număr de refugiați din coloniile portugheze. Aceștia vor fi fo-

ca surse de informații desprelosiți situația populației africane din coloniile Portugaliei.
DJAKARTA. După cum transmite 

agenția Antara, Indonezia a înain
tat un protest energic Franței pen
tru că a permis unor avioane, apar- 
ținînd societății olandeze K.L.M., să 
-facă escală în Noua Caledonie în 
drum spre Irianul de Vest. O ase
menea acțiune, se arată în nota de 
protest, reprezintă, în mod practic, 
o încurajare dată Olandei de a fo
losi forța în conflictul în jurul Iria- 
nului de Vest.

TEHERAN. Studenții ' de la Universitatea din Teheran — partizani ai „Frontului național" — au organizat o demonstrație împotriva lui Hussein Ala, ministru al Curții șahului, aruneînd cu pietre în mașina lui.

LISABONA 10 (Agerpres). — Agen
țiile de presă relatează că iau am
ploare demonstrațiile studenfilor în 
semn de protest împotriva hotărîrii 
Ministerului Educației Nationale al 
Portugaliei de a nu recunoaște con
ducerea organizațiilor lor.

Agenția France Presse anunță că 
miercuri după-amiază studenții de la

• Studenții au declarat greva 
foamei ® Numeroși profesori uni
versitari au demisionat.
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DE PRESĂ A10 (Agerpres). —CONFERINȚAWASHINGTONLa conferința sa de presă din 9 mai, președintele Kennedy a răspuns la unele întrebări privind opoziția declarată a cancelarului Adenauer față de convorbirile sovieto-americane în problema Berlinului occidental. Kennedy a declarat că nu a primit nici o cerere din partea guvernului vest- german sau a cancelarului Adenauer de a întrerupe tratativele în problema Berlinului ' occidental și că, după părerea sa, „guvernul R.F. Germane este interesat în tratativele noastre de sondaj și le sprijină. A- ceste tratative, a subliniat președintele, vor continua“. El a arătat că divergențele de păreri dintre Statele Unite și R.F. Germană se referă la componența organului internațional de control asupra căilor de acces în Berlinul occidental.Rugat să explice în ce măsură intenționează Statele Unite să continue să se mențină la „principiul“ lor de nerecunoaștere a R. D. Germane, președintele S.U.A. a răspuns că propunerea americană cu privire

PREȘEDINTELUI KENNEDYla crearea unei administrații internaționale de control asupra căilor de acces în Berlinul occidental nu înseamnă nicidecum recunoaștereaR. D. Germane de facto, sau de jure. Totuși, el a adăugat: întrucît tocmai din partea Statelor Unite se așteaptă acțiunile principale în ceea ce privește situația din acest oraș, (Berlinul occidental — n.r.), consider în orice caz că avem unele drepturi să cercetăm posibilitățile în vederea găsirii unei soluții mai bune decît aceea de care dispunem în prezent.Unui din corespondenți l-a întrebat pe președinte dacă are unele idei sau propuneri îndreptate spre slăbirea încordării internaționale și consolidarea păcii.în răspunsul său, Kennedy nu a spus nimic despre existența vreunor idei sau măsuri noi ale guvernuluiS. U.A. în această direcție. Președintele s-a limitat la enumerarea unor probleme internaționale în care se duc în prezent tratative între Est și .Vest.

COPENHAGA. La 10 mai, în zona strîmtorilor au început manevrele maritime militare ale N.A.T.O. care vor continua pînă la 8 iunie. La manevre participă, potrivit relatărilor presei, aproximativ 30 vedete torpiloare ale R.F.G., Norvegiei și Danemarcei.

Universitatea din Lisabona au hotărît 
să reia „doliul academic" care con
stă, printre altele, în neprezentarea 
la cursuri și la examene. 86 de stu- 
denți de la această universitate s-au 
baricadat într-o încăpere și au făcut 
cunoscut că au hotărît să facă greva 
foamei în semn de protest împotriva 
refuzului guvernului de a satisface re
vendicările lor. Hotărîrea de a de
clara greva foamei a fost adoptată 
la 9 mai la adunarea generală a stu
denților universității.

Aceste aefiuni sînt sprijinite de stu
denții de la Universitatea din Coim
bra, dintre care numeroși studenți au 
declarat, de asemenea, greva foamei. 
In semn de solidaritate cu studenții, 
numeroși profesori de la universită
țile portugheze ți-au prezentat de
misia.OoO

„Optimismul oficial este contrazis“
„Les Echos“ despre situația economiei americane

„Numeroase indicii con
trazic optimismul oficial 
în ce privește evoluția e- 
conomiei americane. Pier
derile de aur continuă 
într-un ritm îngrijorător, 
în martie 1962, indicele 
costului vieții, calculat la 
300 de articole, a 
cut, atingînd nivelul re
cord de 105 față de me
dia 100 stabilită pentru 
perioada 1957—1959“. Cu 
aceste cuvinte își începe 
săptămînalul francez „LES 
ECHOS“ un comentariu 
consacrat situației econo
miei S.U.A.

Ziarul scrie în confi-

nuare că dolarul a înre
gistrat o devalorizare ne
liniștitoare : în martie 
1962 — spune ziarul — 
dolarul nu mai valo
ra decît 95,2 cenți față 
de 1957—1959 și de-abia 
46,1 cenți față de valoa- 

cres-- rea sa din 1939.
Referindu-se la situația 

șomajului, ziarul parizian 
subliniază faptul că 
cesfa se menține la 
nivel îngrijorător, 
prezenfînd 5,4 la sulă din 
totalul brațelor de mun
că disponibile“. „Les
Echos“ relevă că produc
ția Industrială a S.U.A.

a-
un

„re

a 
începui să-și încetineas
că ritmul. Același lucru 
caracterizează și produc
ția bunurilor de consum.

Toți acești factori, scrie 
„Les Echos“, l-au deter
minat pe 
Finanțe al 
glas Dillon, 
va fi greu 
zeze echilibrarea bugetu
lui american pe anul 
1963“, „Pentru anul în 
curs, Dillon a menționat 
că deficitul bugetar va 
atinge 7 miliarde de do
lari“.

după august 1961

minisfrul de 
S.U.A., Dou- 
să afirme că 
„să se reali-

Englezii au făcut totdeauna eroine și iiguri medicale și reprezintă Nightingale, serviciu de iniirmiere în timpul războiului din Crimeea, acum mai bine de un secol, și a cîștigat bătălia pentru viețile răniților, luptîndu-se cu birocrații din acele vremuri. Surorile medicale și infirmierele poartă uniforme atrăgătoare și englezii le descriu totdeauna ca îngeri ai îndurării, devotate misiunii lor.Dar salariul acestor „îngeri“ nu le asigură existența. Din această cauză lipsa de infirmiere a devenit atît de mare îneît unele săli de spitale au trebuit să fie închise, deoarece pa- cienții nu puteau fi îngrijiți. Se apreciază că 10.000 de paturi de spital sînt neocupate din cauza lipsei de personal sanitar.Surorilor medicale le-a trebuit mai mult timp decît altor profesioniști ca să se organizeze. Revendicările lor au fost prezentate conducerilor spitalelor, care s-au declarat dispuse să acorde sporuri de salarii. In acel moment, ele s-au lovit însă de politica guvernului de înghețare a salariilor. Ministrul sănătății, Enoch Powell, a decretat ca sporurile oricărui fel de salarii să fie limitate la 2 1/2 la sută, ceea ce, în cazul măririi ar situa rotile printre cei mai fiți din Anglia.Atitudinea guvernului este de fapt o negare a drepturilor sindir cale și înseamnă desființarea organelor deAcum în _luptă rele. Ele nizat o trație în pe străzi, care s-a încheiat cu o manifestație în piața Trafalgar. Atenția opiniei publice a fost atrasă, printre altele, de cazul unei infirmiere, pe care sora șefă a unui spital a încercat s-o pedepsească pentru că luase parte în

preferate din surorile din infirmiere. Ei și le sub chipul Florencei care a înființat primul
uniformă la manifestație. Zarva sltr- nită de acest caz a fost atît de mare incit, în legătură cu el, au fost puse întrebări și în parlament. Sora șefă a fost nevoită să anuleze pedeapsa, iar guvernul a fost pus în- tr-o situație neplăcută.Apoi, muncitorii industriali au început să declare greve simbolice în sprijinul infirmierelor. Șapte sute de muncitori calificați dintr-o fabrică constructoare de mașini din Londra au încetat lucrul pentru o jumătate de oră. Electricienii care lucrau la o nouă clădire a universității din Londra au lipsit timp de o oră pentru a duce la Camera Comunelor o petiție în sprijinul infirmierelor. Docherii și șoferii de taxiuri au întreprins acțiuni similare. 1.400 de muncitori ai marii fabrici Ford din Essex au hotărît să iacă o grevă de o oră și au refuzat să renunțe la hotărîrea lor, deși direcția a amenințat să anuleze propriile lor tratative privind majorarea salariilor. La o manifestație a infirmierelor din Liverpool au participat și membri ai sindicatului marinarilor și ai sindicatului pompierilor.La 29 mai va avea loc în sala Albert Hall din Londra o adunare de protest a surorilor și infirmierelor. Intre timp 30.000 dintre ele intenționează să scrie scrisori personale primului ministru Macmillan, în așa iei ca toate să-i sosească în a-salariilor, totuși su- medicale lucrătorii prost plă-

tratative, au intrat infirmie- au orga- demons- uniiorms

LONDRA. Demonstrație de solidaritate a electricienilor în sprijinul revendicărilor infirmierelor.
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