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HOTÂRÎREA
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
și a Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 

Romine privind dezvoltarea și îmbunătățirea 
învățămîntului agricol

îndeplinirea sarcinilor construcției socialiste 
la sate, consolidarea economico-organizatorică 
și dezvoltarea unităților agricole socialiste, spo
rirea continuă a producției agricole, cer o per
manentă creștere a numărului de specialiști și 
a nivelului de pregătire a muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor agricoli.

Prin grija permanentă a partidului și guvernu
lui, în ultimii 15 ani au fost pregătiți pentru 
agricultură peste 10Ü.000 muncitori calificați în 
școli profesionale și prin alte forme de pregă
tire, peste 25.000 de tehnicieni și peste 14.000 
de specialiști cu pregătire superioară. în pre
zent, în școlile și în institutele agronomice 
învață circa 50.000 de elevi și studenți.

Un important mijloc de ridicare a nivelului 
de pregătire agricolă a maselor țărănești l-a 
constituit învățămîntul agrozootehnic de masă, 
care în anul școlar 1961—1962 a cuprins peste 
570.000 de țărani. începînd din anul școlar 
1958—1959 s-au introdus în planul de învăță- 
mînt al școlii de 7 ani de la sate predarea unui 
curs de cunoștințe agricole, eșalonat pe trei 
ani și efectuarea de lucrări practice în agricul
tură.

Inginerii, tehnicienii și ceilalți specialiști pre
gătiți în sistemul învățămîntului agricol aduc 
o contribuție însemnată la rezolvarea sarcini
lor mari ale agriculturii.

Rezultatele obținute în învățămîntul agricol 
nu sînt însă la nivelul cerințelor actuale, pre
gătirea cadrelor necesare agriculturii făcîndu-se 
cu numeroase lipsuri. Ministerul Agriculturii 
nu a avut o concepție și o perspectivă clară 
asupra numărului, profilului și pregătirii ca
drelor necesare-.agriculturii socialiste. Cu toate 
că ritmul de dotare a agriculturii cu tractoare 
și utilaje mecanice era cunoscut, școlarizarea 
mecanicilor agricoli nu s-a făcut în număr co
respunzător. Pentru a se înlătura consecințele 
acestei lipse de prevedere au fost pregătiți prin 
curșuri-scurte tractoriști- cărora nu'fl s-au'pu- 
tut da suficiente cunoștințe tehnice, îneît ei 
să poată asigura buna întreținere și folosire a 
tractoarelor.

Numărul de ingineri, medici veterinari, pre
cum și de specialiști cu pregătire medie este, 
de asemenea, insuficient.

în sistemul învățămîntului agricol s-au apli
cat, în mod mecanic, tipuri de școli simi
lare celor din industrie. Au fost înființate 
școli profesionale de ucenici cu durata de 3 
ani pentru agricultori., crescători de animale, 
deși în aceste meserii lucrează milioane de 
oameni care obțin rezultate remarcabile fără 
să aibă nevoie de pregătire școlară specială. 
Au fost organizate școli de maiștri (care pri
mesc absolvenți ai școlilor profesionale) pentru 
pregătirea în specialitățile agricultură, horti
cultura, deși aceste specialități, avînd o teh
nicitate mai puțin pronunțată, nu cer o formă 
de școlarizare atît de lungă și de costisitoare.

Pentru unele cadre de specialiști au fost 
stabilite profile prea înguste, care nu cores
pund pe deplin cerințelor agriculturii socialiste. 
Au fost pregătiți ingineri și maiștri zootehni- 
cieni specializați numai în alimentația, îngri
jirea și selecția animalelor, iar de apărarea să
nătății, de prevenirea și combaterea bolilor la 
animale se ocupau numai medicü și tehnicie
nii veterinari.

Sănătatea animalelor, condiție esențială pen
tru sporirea efectivelor și mărirea producției 
animale, este la rîndul ei condiționată de ali
mentația și de buna îngrijire a lor. De aceea, 
acest complex unitar de probleme trebuie să 
intre în atribuțiile și răspunderea unui singur 
specialist.

în condițiile actuale ale agriculturii nu co
respunde nici profilul inginerilor și tehnicieni
lor hidroamelioratori, în sarcina cărora a fost 
dată atît construcția sistemelor de îmbunătățiri 
funciare, cît și exploatarea terenurilor irigate. 
Experiența de pînă acum arată că trebuie pre
gătiți ingineri și tehnicieni pentru proiectarea, 
construirea și întreținerea sistemelor hidroteh
nice din agricultură, iar exploatarea suprafețelor 
irigate să revină cadrelor specializate în agro
tehnică, inginerilor și tehnicienilor agronomi.

O lipsă esențială a actualului sistem de în- 
vățămînt agricol este insuficienta sa legătură 
cu practica și cu experiența înaintată din ma
rile unități de producție ale agriculturii so
cialiste.

Deși prin hotărîrea Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn și a Consiliului 
de Miniștri din 1955 s-a stabilit ca școlile pro
fesionale de mecanici agricoli să se înființeze 
pe lîngă stațiunile de mașini și tractoare și pe 
lingă gospodăriile agricole de stat, pentru a se 
asigura elevilor legătura nemijlocită cu prac
tica efectivă în producție, în numeroase ca
zuri această hotărîre nu a fost aplicată, înfiin- 
țîndu-se școli în afara unităților de producție.

Practica în producție a elevilor și a studen
ților nu a fost organizată astfel îneît să cu
prindă toate fazele producției agricole care se 
succed în cursul unui an. Din această cauză, 
în pregătirea lor rămîn cu serioase goluri. De
seori activitatea practică se desfășoară pe te
renuri școlare, în ferme didactice mici. Ca ur
mare, tinerii nu cunosc condițiile reale din uni
tățile productive dezvoltate, experiența în pro
ducție a marilor gospodării fruntașe, nu sînt 
pregătiți pentru a răspunde cu succes cerințe
lor agriculturii socialiste.

Durata de 5 ani și jumătate, stabilită pentru 
învățămîntul superior agricol, este prea mare, 
ea poate fi redusă la 5 ani, printr-o mai judi
cioasă folosire a timpului de școlarizare.

în planurile și în programele de învățămînt 
se dă o dezvoltare disproporționată discipline
lor și temelor teoretice, în detrimentul cunoș
tințelor necesare specialistului în producție. 
Conducerea Ministerului Agriculturii a lăsat 
îlaborarea acestor documente, hotărîtoare pen- 
ru conținutul învățămîntului, numai pe seama 
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aparatului ministerului, care nu a făcut față 
acestei sarcini.

Lecțiile și cursurile predate în învățămîntul 
agricol reflectă slab cuceririle științei și ale 
tehnicii moderne, metodele cele mai noi de 
sporire a producției, măsurile tehnico-organi- 
zatorice care asigură maximum de eficiență 
economică. Multe cadre didactice nu cunosc 
progresele din agricultură și nevoile gospodă
riilor socialiste mari.

Pentru îmbunătățirea radicală a sistemului 
de organizare și a conținutului învățămîntului 
agricol de toate gradele, pentru legarea lui mai 
strînsă cu practica agriculturii socialiste, în 
lumina noilor sarcini ce stau în fața agricul
turii ca urmare a încheierii procesului de colec
tivizare,

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
MUNCITORESC ROMÎN ȘI CONSILIUL DE 
MINIȘTRI AL REPUBLICII POPULARE RO- 
MÎNE

HOTĂRĂSC:

I. Învățămîntul agrozootehnic 
de masă pentru țărănimea 

muncitoare
1. Pentru ridicarea nivelului de cunoștințe 

agrozootehnice al țăranilor colectiviști și al 
muncitorilor agricoli permanenți din gospodă
riile agricole de stat și din stațiunile de mașini 
și tractoare, sfaturile populare regionale și ra
ionale vor organiza cursuri agrozootehnice de 
masă cu durata de 3 ani, la care vor fi înscriși 
țărani muncitori pînă la vîrsta de 40—45 de 
ani.

Cursurile se vor desfășura anual timp de 
3—4 luni, în perioada de iarnă, cînd activitatea 

.,de producție este mai redusă și vor consta-din- 
2—3 expuneri pe săptămînă, urmate de discuții 
și demonstrații practice. La încheierea anilor 
I și II se vor ține semiriarii recapitulative, iar 
la încheierea anului III se va da un examen, 
pe baza căruia absolvenții vor primi dovezi de 
promovare a cursului.

2. Lectorii cursurilor vor fi recrutați din 
rîndul specialiștilor din unitățile agricole de 
producție — ingineri, medici veterinari, tehni
cieni agricoli și alte cadre de specialitate.

3. Consiliul Superior al Agriculturii va ela
bora, pînă la 1 iunie 1962, programe analitice 
diferențiate (cultura plantelor de cîmp, legumi- 
cultură, zootehnie) care să asigure cursanților, 
pe parcursul celor trei ani de studiu, un sistem 
închegat de cunoștințe necesare activității de 
producție.

Pe baza programelor vor fi elaborate ma
nuale care vor servi la predarea și însușirea 
cursurilor ; acestea vor fi redactate într-un 
Limbaj accesibil, iar conținutul lor va fi legat 
de problemele producției agricole.
în predarea cursurilor, lectorii vor adapta 

conținutul manualului la condițiile concrete 
ale localității respective (natura solului, clima 
și altele) și îl vor completa cu numeroase e- 
xemple cunoscute de țărani din propria lor ex
periență de producție.

4. Pentru țăranii colectiviști care nu vor pu
tea fi cuprinși în cursurile agrozootehnice de 
masă cu durata de 3 ani se vor organiza în con
tinuare, în cadrul căminelor culturale, cicluri 
de conferințe agrozootehnice.

II. Predarea obiectului „Agricultura" 
în școala de cultură generală

de 8 ani din mediul sătesc
. 5. în școlile de cultură generală de 8 ani din 
mediul sătesc, în clasele V—VIII, se va preda 
obiectul „Agricultura“, în cadrul căruia elevii 
vor primi cunoștințe despre sol și agrotehnică, 
îngrășăminte și folosirea lor rațională, cultura 
cerealelor, horticultură, protecția plantelor, 
creșterea animalelor, cunoștințe despre mașinile 
agricole și organizarea producției agricole. Pre
darea cursului va fi îmbinată organic cu munca 
practică a elevilor, care se va desfășura în pro
ducție în G.A.C. sau G.A.S. din localitate. în 
acest scop se va prevedea în planul de învă
țămînt un timp sporit pentru aceste activități.

Practica se va organiza astfel ca elevii să par
ticipe în mod sistematic la toate activitățile ce 
constituie procesul muncii în agricultură.

Examenul de absolvire a școlii de cultură ge
nerală de 8 ani din mediul sătesc va cuprinde 
și obiectul „Agricultura".

6. Programele și manualele necesare predării 
acestei discipline, pe fiecare clasă, vor fi ela
borate astfel ca, pe parcursul celor patru ani 
de studii, elevii să capete un sistem unitar de 
cunoștințe fundamentale din domeniul produc
ției agricole.

7. Pentru predarea obiectului „Agricultura", 
acolo unde este posibil, vor fi atrași profesori 
din învățămîntul agricol, specialiști de la sta
țiunile experimentale și din unitățile agricole 
de producție.

8. în vederea pregătirii de profesori care să 
predea „Agricultura" vor fi revăzute și îmbună
tățite planurile și programele facultăților de 
științe naturale din universități și institute pe
dagogice de 3 ani astfel ca studenții să-și însu
șească cunoștințele necesare despre producția 
agricolă și să efectueze o perioadă de practică 
în agricultură. De asemenea, Ministerul învăță
mîntului și Culturii va organiza cursuri de per
fecționare a profesorilor de științe naturale 
pentru a preda obiectul „Agricultura".

III. Pregătirea mecanicilor agricoli
9. în următorii ani, numărul tractoarelor și 

mașinilor cu care va fi dotată agricultura va 
crește considerabil. Pentru a se asigura crește
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rea numărului de mecanici agricoli în ritmul co
respunzător dotării agriculturii cu mașini vor fi 
școlarizați anual în această meserie 15.000 de 
tineri.

10. Mecanicii agricoli vor fi pregătiți în școli 
profesionale cu durata de 3 ani, în care vor 
fi primiți absolvenți ai școlii de 7 (8) ani în 
vîrstă de cel mult 17 ani ; în funcție de neee- 
sitățijvor fi primiți și tineri cu stagiul militar 
satisfăcut, pînă la vîrsta de 25 de ani.

Școlile profesionale de mecanici agricoli vor 
fi organizate pe lîngă S.M.T., uzine de repa
rații pentru utilaj agricol, gospodării agricole 
de stat. Directorii acestor unități vor răspunde 
de organizarea și de funcționarea în bune con
diții a învățămîntului.

Elevii vor fi recrutați din zona de activitate 
a unității agricole care, tutelează școala.

Instruirea practică a elevilor, pentru care va 
fi afectat 2/3 din timpul de școlarizare, se va 
face pe mașinile și în atelierele de reparații 
ale unității agricole tutelare. Planul de învă
țămînt va fi astfel întocmit îneît, în perioada 
lucrărilor agricolê, elevii din anii II și III să 
muncească efectiv în producție, conducînd trac
toare sub supravegherea mecanicilor și a per
sonalului de specialitate al unității pe lîngă 
care funcționează școala.

11. în cazul cînd în școlile organizate pe 
lîngă unitățile agricole de producție nu va pu
tea fi cuprins întregul efectiv de elevi necesari 
anual, se vor înființa și unele centre școlare 
în zonele cele mai importante pentru agricul
tură, unde nevoile de mecanici agricoli sînt mai 
mari. Elevii vor fi recrutați din regiunile în 
care vor fi repartizați după terminarea studii
lor. Aceste centre școlare vor.fi dotate cu_ trac
toare și cu alte mașini necesare însușirii me
seriei. Pe lîngă centrul școlar va fi înființat un 
atelier de reparații în care se va face instrui
rea practică .a elevilor, prin executarea de că
tre ei a unor lucrări pentru unitățile agricole 
din apropiere. Munca practică în producție a 
elevilor din anii II și III va fi organizată de 
preferință în acele S.M.T., uzine de reparații 
pentru utilaj agricol sau G.A.S. în care elevii 
vor fi repartizați după absolvirea cursurilor.

12. Absolvenții școlilor profesionale de me
canici agricoli vor trebui să cunoască caracte
risticile tehnice și modul de funcționare a trac
toarelor, motoarelor, mașinilor și instalațiilor 
agricole, să facă îngrijirile tehnice și să exe
cute toate categoriile de reparații ale acestora ; 
să aibă cunoștințe despre agrotehnica princi
palelor plante agricole; să știe să execute, cu 
ajutorul mașinilor, toate lucrările mecanizate 
din agricultură.

13. Ministerul Transporturilor și Telecomuni
cațiilor, Ministerul Industriei Construcțiilor și 
Ministerul Economiei Forestiere își vor pregăti 
în școli proprii numărul necesar de mecanici 
pentru deservirea utilajelor folosite în dome
niul lor de activitate.

14. Pentru pregătirea de muncitori în alte 
meserii care cer o anumită specializare (vinifi- 
catori, pepinieriști, însămînțări artificiale și 
altele) Consiliul Superior al Agriculturii va or
ganiza, după nevoi, în unitățile de producție 
dezvoltate sau în stațiuni experimentale, cursuri 
de specializare de scurtă durată. La aceste 
cursuri vor fi școlarizați muncitori cu expe
riență practică și cu bune rezultate în pro
ducție.

IV. Pregătirea maiștrilor 
mecanici agricoli

15. Pentru a se asigura ca în anul 1970 în 
gospodăriile agricole de stat să existe cite un 
maistru la fiecare secție și atelier de reparații, 
iar în S.M.T. cîte unul la fiecare 50 de trac
toare, precum și un număr de 400 de maiștri 
pentru sectorul hidrotehnic și stațiunile expe
rimentale, vor fi școlarizați anual 490 de elevi.

16. Pregătirea maiștrilor mecanici agricoli se 
va face în școli tehnice de maiștri cu durata 
de 3 ani, organizate pe lîngă întreprinderile 
Ministerului Metalurgiei și Construcțiilor de 
Mașini, precum și pe lîngă uzine de reparații 
pentru utilaj agricol. în aceste școli vor fi ad
miși, pe bază de examen, absolvenți ai școlilor 
profesionale de mecanici agricoli, recomandați 
de S.M.T., G.A.S. și uzine de reparații, 
dintre mecanicii cei mai capabili, buni orga
nizatori, cu o practică în această meserie de 
cel puțin 3 ani. Cei recomandați vor trebui să 
aibă vîrsta de 23—30 de ani și să fi satisfăcut 
serviciul militar.

17. Maistrul mecanic este ajutorul ingineru
lui în organizarea, îndrumarea și controlul 
executării lucrărilor de întreținere și reparare 
a tractoarelor și a mașinilor agricole, precum 
și a instalațiilor de mecanizare și electrificare 
a proceselor de producție din agricultură. El 
răspunde de buna funcționare a utilajului me
canic în timpul efectuării muncilor agricole. 
Pentru a-și îndeplini sarcinile, maistrul meca
nic trebuie să cunoască toate tipurile de ma
șini, de tractoare și de instalații folosite în 
agricultură, tehnologia exploatării, întreținerii 
și reparării lor.

18. Practica în producție a elevilor, care va 
ocupa jumătate din timpul de școlarizare, va 
fi organizată în parte în atelierele de repara
ții și întreținere ale întreprinderii care tute
lează școala și în parte în unitățile agricole în 
care elevii vor fi repartizați după absolvirea 
cursurilor. în timpul practicii, elevii vor par-

( Continuare în pag. Il-a)
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Lucrările de întreținere a culturilor -

la timp și de bună calitate

Au terminat
TECUCI (coresp. „Scînteii"). — Pe 

ogoarele raionului Tecuci, floarea- 
soarelui, sfecla de zahăr, porumbul 
au răsărit bine și se dezvoltă fru
mos. Prășitul acestora constituie o 
preocupare de seamă a tuturor co
lectiviștilor din satele și comunele 
raionului.

De cîteva zile, pe tarlalele gos
podăriei colective din comuna 
Munteni, colectiviștii și mecanizato
rii de la S.M.T.-Tecuci lucrează 
la prășit. Ei au executat pînă

prima prașilă
acum prima prașilă pe 250 ha în- 
sămînțate cu floarea-soaielui și 
peste 100 ha cu sfeclă de zahăr. Co
lectiviștii din Barcea au terminat 
de prășit cele 100 ha cu floarea- 
soarelui. Sînt pe terminate cu pri
ma prașilă la floarea-soarelui și 
colectiviștii din comunele Cudalbi, 
Cerțești și Tălpigi. In toate comu
nele raionului Tecuci se lucrează 
cu sapa rotativă pe suprafețele în- 
sămînțate cu porumb pentru boabe 
și siloz.

între mecanizatorii din brigada a 
IX-a de la S.M.T. Topraisar, regiunea 
Dobrogea, se desfășoară de mai mulfi 
ani întrecerea pentru executarea unor 
lucrări de calitate’și la timp. Gospodă
ria colectivă din Lanurile, deservită de 
ei, a cîșfigat mult de pe urma acestei 
întreceri. Anul trecut, gospodăria a 
objinut în medie la hectar peste 4.000 
kg porumb boabe, 1.700 kg floarea- 
soarelui etc.

în această primăvară,. întrecerea me; 
canizaforiior a început înfr-un mod cu 
totul deosebit. Era pe la începutul 
campaniei de semănat, Seara, la sediul 
gospodăriei se făcuse bilanțul activi
tăți din timpul zilei, lordache Chio- 
veanu semănase cu un hectar mai mult 
decît ceilalți tractoriști. A doua zi, îna
inte de a pleca în cîmp, Alexandru 
lovan, șeful brigăzii, i-a strîns pe toți 
mecanizatorii pentru a discuta despre 
posibilitatea grăbirii semănatului. „Dacă 
Chioveanu a depășit ieri planul cu un 
hectar, înseamnă că putem semăna mai 
mult. Și eu voi depăși astăzi planul“ 
— s-a angajat mecanizatorul Gheorghe 
Radu. Tractoriștii și-au respectat cuvîn- 
tul. în zilele care au urmat, steagul de 
fruntaș a fost cucerit, pe rînd, de Gheor
ghe Radu, lordache Chioveanu, Ion 
Crăciun și astfel însămînțările au fost 
terminate cu 3 zile mai devreme decît 
termenul stabilit.

Pe ogoarele gospodăriei colective 
din Lanurile, mecanizatorii din brigada 
a IX-a lucrează în aceste zile la între
ținerea culturilor. Porumbul, floarea- 
soarelui, sfecla furajeră etc., însămîn- 
țafe pe aproape 700 ha, au răsărit bine. 
Pentru executarea la timpul oplim a 
lucrărilor, mecanizatorii țin o legătură 
strînsă cu brigadierii de cîmp ai gos
podăriei colective. înainte de înce
perea lucrărilor de întreținere, împreu
nă cu inginerul agronom și președin
tele, .ei au controlat starea de vegeta
ție a culturilor de pe fiecare solă.

Alexandru lovan, șeful brigăzii de 
mecanizatori, are motive să fie mîndru 
de băieții lui.

— Vedeți ce rînduri drepte și cît

de frumos a răsărit porumbul, ne spu
ne el. Aici a lucrat Radu, aici Crăciun, 
iar dincolo Nicolae Grecu, mezinul 
brigăzii. Deși are numai 18 ani este 
unul dintre cei mai buni tractoriști.

Ne-am urcat pe tractorul la care lu
cra „mezinul". Tînăr în meserie, are 
numai un an de cînd este tractorist, 
Nicolae Grecu execută lucrări de cea 
mai bună calitate.

— La început, vreo 3—4 luni, a lu
crat la curățirea tractorului, spălarea lui. 
A lucrat apoi pe tractor cu Chioveanu. 
Toți membrii brigăzii l-au ajutat. Acum 
se întrece cu ei și cu bune rezultate.

Viteza medie zilnică planificată pe 
brigadă este de 180 ha. Dar mecaniza
torii au realizat peste 200 ha. Nu
mai 'țn 3 zile au executat lucrarea cu 
sapa rotativă pe întreaga suprafață de 
porumb. Colectiviștii au și prășit ma
nual cele 125 ha cultivate cu floarea- 
soarelui.

întrecerea mecanizatorilor din bri
gada a IX-a continuă. în frunte se si
tuează lordache Chioveanu și Radu S. 
Gheorghe.

V. MIHAI 
coresp. „Scînteii“

De ce ou ritm intens
După ce vizitezi cîteva 

șantiere de locuințe de pe 
cuprinsul regiunii Argeș, 
ajungi, după cum e și fi
resc, la o concluzie. 
Aceeași largă desfășu
rare a activității de 
construcții întîlnești aici, 
ca de altfel în toate 
regiunile țării. Se cons
truiește activ la Pitești, 
centrul orașului Rm. 
iVîlcea a .început să fie 
reconstruit și sistematizat, 
la Slatina și Cîmpulung 
Muscel schelele blocu
rilor aflate în construcție 
au schimbat peisajul cita
din. Trustul regional de 
construcții Argeș are de 
predat, în acest an, oame
nilor muncii o mie și cî
teva sute de apartamente. 
Totuși, ce e deosebit, ce 
se observă lesne în acti
vitatea de construcții din 
regiunea Argeș ? Iese în 
evidență lipsa de consec
vență în activitatea de 
proiectare a organului re
gional de specialitate.

Să privim ce se petrece 
pe șantierul din fața gării 
Pitești. De la D.S.A.P.C. 
din localitate a pornit re
cent o dispoziție care, pur 
și simplu, a uimit pe 
constructori. Se cere ca 
la unul din blocurile în 
construcție, pentru care 
s-a pregătit turnarea 
planșeului peste primul 
etaj, să se dea jos co fru

jele și să se renunțe la 
munca de pînă acum. De 
ce ? Pentru că proiectan
tul, vedeți dumneavoas
tră, a ajuns la altă con
cluzie : nu mai. face blo
cul respectiv cu 3 etaje, 
ci cu 4. Calculele de re
zistență sînt altele. Se 
aruncă pe apa sîmbetei 
mii de lei.

Să lăsăm la o parte 
cheltuiala de prisos și, 
întrucît e vorba aici de 
o muncă de concepție, să 
mergem la principiu. Se 
poate oare schimba, de la 
o zi la alta, punctul de 
vedere asupra dezvoltării 
orașului ? Nu, e absolut 
cert. Proiectanții muncesc 
și creează nu pentru un 
an, ci pentru decenii. La 
asta ar trebui să se gîn- 
dească specialiștii din re
giune.

Odată cu fermitatea 
în proiectare, în ceea 
ce privește stabilirea 
liniei generale de dezvol
tare a cartierului sau ora
șului respectiv, odată cu 
promovarea metodelor noi 
pe șantiere, deosebit de 
importantă este și alege
rea, indicarea celor mai 
noi și eficiente metode de 
construcții. Proiectanții de 
la D.S.A.P.C. Argeș au 
promovat, ce-i drept, în 
proiectele lor, o seamă de 
metode și materiale noi: 
aplicarea parchetelor la-

Brigada de ajustori condusă 
de Costică Tâtaru, de la uzinele 
„Grivița Roșie" din Capitală, lu
crează în secția de prelucrări 
mecanice-locomotive. Acest co
lectiv fruntaș dă produse de bună 
calitate economisind în acest an 
materiale în valoare de peste 
10.000 lei.

în fotografie : membrii brigăzii 
— responsabilul acesteia este a! 
doilea de la stingă — stabilesc 
operația de trasai la o piesă 
care urmează să intre în prelu
crare.

(Foto : Gh. Vințllă)

O nouă motonavă 
de 2000 tone

Constructorii navali din Galați au lan
sat recent la apă, cu aproape o lună 
înainte de termen, cea de-a 28-a moto
navă de 2.000 tone, care se construiește 
în acest șantier.

Colectivul șantierului execută o mo
tonavă înfr-un timp mai scurt cu 4-5 luni, 
iar un cargou cu aproximativ 8 luni fa/ă 
de primii ani de fabricare a acestor pro
duse.

Constructorii au adus unele perfecțio
nări vaselor pe care le produc. Prin re- 
proiectarea și modernizarea unor suban- 
samble, greutatea cargourilor a fost re
dusă cu aproximativ 50 de tone. Tot la 
aceste vase au fost perfecționate insta
lațiile electrice, cele de încărcare și des
cărcare a mărfurilor etc, (Agerpres)

-------OOO-------

Pregătiri in taberele 
de vară

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). — 
în acest an mii de pionieri și șco
lari își vor petrece vacanța de vară 
in taberele amenajate în regiune. 
La taberele de pionieri de la Răs- 
tolița și Homorod vor sosi — în trei 
serii — peste 2.000 copii. Aici pre
gătirile pentru primirea micilor oas
peți sînt în toi. La Răstolița au fost 
amenajate magazii pentru alimente, 
o sală de mese, s-a construit un 
apeduct. La Homorod au fost termi
nate reparațiile la mai multe vile, 
la club și la dispensarul medical.

TELEGRAMĂ
Domnului ANTONIO SEGNI 

președintele Republicii Italia 
ROMA

Vă rog să primiți cordiale felicitări cu prilejul alegerii dv. în 
înalta funcție de președinte al Republicii Italia.

îmi exprim cu această ocazie speranța că relațiile de prietenie și 
colaborare dintre R. P. Romînă și Republica Italia vor continua să se 
dezvolte în interesul ambelor state, al colaborării internaționale și al 
consolidării păcii,

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Stat

al R. P. Romîne

pe toate șantierele?
I

melare, scări prefabricate 
din beton, mozaicate etc. 
însă tehnica nouă care 
presupune, în esență, fo
losirea largă a prefabri
catelor pătrunde destul 
de anevoios pe șantierele 
argeșene. Se folosește, 
în majoritatea cazuri
lor, sistemul de zidă
rie portantă și plan- 
șee turnate (monolit). 
De aici ritmul lent în 
care se desfășoară con
strucțiile în regiunea Ar
geș, (blocurile din cen
trul orașului Rm. Vilcea 
au fost începute în luna 
octombrie anul trecut și 
acum cîteva zile în urmă 
se găseau abia la turna
rea planșeului peste pri
mul etaj). Inginerul dis
pecer din partea trus
tului spune, încercînd o 
scuză : „A fost o iarnă 
grea". însă imediat a- 
daugă : „Dacă s-ar fi re
curs la soluția folosirii 
prefabricatelor, prețul pe 
apartament ar fi scăzut cu 
mult iar termenele de 
dare în folosință ar fi 
fost nu numai respectate, 
ci chiar devansate".

Grăbirea ritmului în 
construcții, pe șantierele 
din Pitești și din alte o- 
rașe ale regiunii Argeș 
impune, între altele, re
zolvarea grabnică și a al
tor cerințe întrutotul jus

tificate. în primul rînd 
este vorba de dotarea 
Trustului regional de con
strucții, a întreprinderi
lor sale cu utilaje după 
trebuință, atît pentru 
transportul pe orizontală 
cît și pentru ridicare. 
Constructorii au avut 
unele întârzieri în folo
sirea fîșiilor de beton, în 
greutate de peste 500 kg, 
din lipsa utilajelor de ri
dicat. De asemenea, in
dustria locală e chemată 
să pună capăt în timpul 
cel mai scurt repetatelor 
defecțiuni constatate la 
fîșiile de beton prefabri
cate pentru planșee.

E drept, promovarea 
metodelor noi de cons
trucție, încă de la proiec
tare, este condiționată de 
posibilitățile de a se a- 
sigura șantierelor respec
tive prefabricate în can
tități suficiente și de ca
litate bună. De aceea 
este bine ca proiectanții 
și constructorii din regiu
ne să dea dovadă de 
mai multă fermitate în 
definitivarea proiectelor 
de sistematizare, în pro
movarea elementelor pre
fabricate și a metodelor 
noi de construcții.

ȘT. ZIDÂRIȚA
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HOTÂRÎREA
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romm 
și a Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 

Romine privind dezvoltarea și îmbunătățirea 
învătămîntului agricol

(Urmare din pag. î-a)

ticipa nemijlocit, sub îndrumarea unor maiștri 
pricepuți, la organizarea și la conducerea lu
crărilor de reparații. «

V. Pregătirea tehnicienilor 
agronomi, horticultori și veterinari

19. Pentru anul 1970 se prevede să existe :
— în gospodăriile agricole de stat cite un 

tehnician agronom la 750 ha de teren arabil, 
cîte un tehnician veterinar la 200 unități vită 
mare, cîte un tehnician horticultor la 50 ha de 
vie sau la 150 ha de livadă sau la 50 ha gră
dini de legume.

— în gospodăriile agricole colective cîte un 
tehnician agronom la 1.000 ha de teren ara
bil, cîte un tehnician horticultor la 100 ha 
dè vie, sau la 300 ha de livadă sau la 100 ha 
grădini de legume.

— în stațiunile experimentale și în unită
țile de deservire a agriculturii 450 de tehni
cieni agronomi, 1.450 de tehnicieni veterinari 
și 310 tehnicieni horticultori.

Ca urmare, vor fi școlarizați anual 890 de 
elevi în specialitatea agronomie, 3.700 de elevi 
în specialitatea veterinară și 940 de elevi în 
specialitatea horticultura.

20. Pregătirea tehnicienilor agronomi, hor
ticultori și veterinari se va tace în școii teh
nice agricole cu durata de 4 ani. în ultimul 
an elevii vor munci în producție fiind sala
rizați corespunzător cu munca depusă. Șco- 
Iile tehnice agricole vor fi organizate pe lingă 
unitățile agricole de stat (G.A.S. și sta
țiuni experimentale) și vor primi — pe bază 
de concurs — absolvenți ai școlilor de 7 (8) 
ani din mediul sătesc.

21. Planurile și programele de învățământ vor 
cuprinde cunoștințele necesare pentru ca elevii 
să poată îndeplini’în bune condiții, după absol
virea școlii, funcția de ajutoare directe ale in
ginerilor sau ale medicilor veterinari.

Tehnicianul agronom trebuie să cunoască 
biologia și agrotehnica tuturor plantelor agri
cole din cultura mare, inclusiv din culturile iri
gate, aplicarea îngrășămintelor, protecția plan
telor agricole, mecanizarea și organizarea pro
ceselor de producție.

Tehnicianul horticultor, pe lîngă cunoștințele 
de agronomie, trebuie să cunoască temeinic 
biologia și agrotehnica ; pomilor, viței de . vie 
și legumelor, producerea materialului săditor, 
procesul de viniticație, folosirea mașinilor și a 
utilajelor existente în viticultură, pomicultură, 
legumicultură, precum și organizarea procesu
lui de producție în horticultură.

Tehnicianul veterinar trebuie să cunoască ra
sele de animale domestice, metodele de alimen
tație, selecție și reproducție a lor, igiena ani
malelor și a adăposturilor, prevenirea și com
baterea bolilor la animale, exploatarea mașini
lor agricole și a agregatelor folosite în zooteh
nie, precum și organizarea proceselor de pro
ducție în acest domeniu.

22. Practica elevilor, pentru care va fi afec
tat 50 la sută din timpul de școlarizare, va tre
bui astfel organizată îneît aceștia să-și însu
șească cunoștințele practice referitoare la în
tregul ciclu de producție din ramura pentru 
care se pregătesc. în producția vegetală, elevii 
vor efectua direct lucrările agricole, înlocuind 
pe muncitori, iar în zootehnie vor îngriji în 
tot timpul anului, prin rotație, un anumit nu
măr de animale.

Ultimul an de școală va fi destinat exclusiv 
practicii în producție în unitățile productive 
fruntașe, care pot asigura o temeinică pregă
tire dè specialitate. în această perioadă, elevii 
își vor însuși problemele de organizare și con
ducere a muncilor agricole. După efectuarea 
anului de practică ei vor da examenul de ab
solvire a școlii și vor primi diploma de teh
nician.

23. în perioada studiilor, elevii, școlilor teh
nice agricole vor primi burse constînd din în
treținere completă îh școală.

Parte din elevi vor primi btlrse de stat. După 
absolvirea școlii, ei vor fi repartizați pentru 
muncă în unități agricole de stat.

Gospodăriile agricole colective vor trimite în 
aceste școli bursieri proprii, urmînd ca după 
âbsolvirea școlii aceștia să lucreze în gospodă
ria colectivă respectivă.

VI. Pregătirea hidrotehnicienilor 
agricoli

24. în 1970 se prevede să existe cîte un hidro- 
téhnician la 500 ha de teren amenajat pentru 
întreținerea lucrărilor hidrotehnice din 
G.A.S., cîte unul la fiecare din cele 700 G.A.C. 
situate în lunca Dunării, care dispun de supra
fețe mari cu amenajări hidrotehnice, iar pentru 
exploatarea sistemelor de irigații cîte unul la 
2.000 ha de teren amenajate.

Ca urmare, vor fi școlarizați anual 190 de 
hidrotehnicieni agricoli.

25. Pregătirea hidrotehnicienilor agricoli se 
va face în școli tehnice cu durata de 2 ani, 
subordonate Comitetului de stat al apelor.

în aceste școli vot ti primiți, pe bază de exa
men, absolvenți ai școlilor medii de cultură 
generală cu diplomă de maturitate. în cazul 
cînd nu se completează numărul dè elevi pla
nificat, vor putea fi primiți și absolvenți care 
nu au promovat examenul de maturitate. La 
note egale, vor avea prioritate eievii proveniți 
din mediul sătesc.

26. Conținutul învățămîntului va asigura ele
vilor pregătirea necesară pentru a-și putea în
deplini cd succes sarcinile ce le revin în pro
ducție. Hidrotehnicianüi agricol va ajuta pe 
inginerul hidrotehnic ia întocmirea studiilor și 
proiectelor, la construirea, întreținerea și ex
ploatarea lucrărilor hidrotehnice din agricul
tură (irigații, desecări, îndiguiri, construcții 
pentru coihbaterea eroziunii solului). ËÎ tre
buie să aibă cunoștințe dè hidrometrie și hidro
logie, pedologie și topografie, să cunoască or

ganizarea executării și a exploatării lucrărilor 
hidrotehnice.

27. Practica în producție a elevilor va fi or
ganizată în unitățile agricole de stat, pe șantie
rele de construcții hidrotehnice sau în unitățile 
ce vor gospodări sistemele hidrotehnice din 
agricultură, unde vor fi încadrați în muncă 
și vor executa lucrările corespunzătoare specia
lității lor sub supravegherea inginerilor.

VII. Pregătirea cadrelor 
cu studii superioare

28. în vederea asigurării cadrelor cu pregătire 
superioară pentru gospodăriile agricole de stat, 
stațiunile de mașini și tractoare, gospodăriile 
agricole colective, pentru proiectarea, construi
rea și exploatarea sistemelor de hidroameliora
ții, precum și pentru organele de conducere a 
agriculturii, stațiunile experimentale, instituții
le de cercetare științifică, învățămîntul agricol 
și alte organe care au nevoie de astfel de spe
cialiști, vor fi școlarizați anual 92Ü de studenți 
în specialitatea agronomie, 410 studenți în 
specialitatea horticultură și 780 de studenți în 
specialitatea medicină veterinară. Pentru cei
lalți specialiști, a căror pregătire se face în fa
cultăți ce deservesc și alte sectoare ale econo
miei naționale, planul de școlarizare, care va fi 
stabilit ulterior, va include și pe cei necesari 
agriculturii.

— Ca urmare, gospodăriile agricole de stat 
vor.fi încadrate în 1970 cu cîte un inginer agro
nom la 1.500 ha de teren arabil, precum și cu 
ingineri agronomi în funcția de director și de 
inginer șef pentru producție, cu cîte un inginer 
horticultor la 200—300 ha de vie, sau 400—500 
ha de livadă, sau 200 ha de grădină de legume, 
cu un medic veterinar la 1.000 de vaci, 1-3 me
dici veterinari la 5000—15.000 de porci, 4 medici 
veterinari la fiecare combinat avicol, un medic 
veterinar la 50.000 de păsări matcă, precum și 
cu un inginer mecanic la 50 de tractoare fizice.

— 50 la sută din gospodăriile colective vor fi 
încadrate cu cîte un inginer agronom-președinte, 
cu cîte un inginer agronom la 1.500 ha teren 
arabil; 500 de G.A.C. specializate în pro
ducția de legume, fructe, struguri, vor fi înca
drate cu cîte un inginer horticultor-președinte; 
cîte un inginer va fi încadrat la fiecare din cele 
1.000 de G.A.C. care vor avea peste 500 ha de 
vie sau 1.000 ha de livadă și cîte un medic ve
terinar îâ 1.000—1.100 unități Vită mare.

Stațiunile de mașini și tractoare vor fi înca
drate cu un inginer mecanic-director, cu cîte un 
inginer mecanic la fiecare 100 de tractoare în ex
ploatare și cu un inginer mecanic pentru repa
rații.

29. Cadrele cu studii superioare necesare agri
culturii vor fi pregătite în institutele de învăță- 
mînt superior astfel :

La Institutele de învățâmînt superior 
agricol

— ingineri agronomi
— ingineri horticultori
— medici veterinari

La institutele politehnice șl de construcții
— ingineri mecanici agricoli
— ingineri hidrotehnici
Durata studiilor la toate aceste specialități 

va fi de 5 ani.
30. Inginerul agronom este specialistul de pro

fil larg pentru agricultură, care trebuie să cu
noască agrotehnica (inclusiv în condiții de iri
gare), lucrările de îngrijire a plantelor de cîmp, 
legumelor, pomilor, viței de vie, precum și teh
nica creșterii animalelor. El trebuie să aibă cu
noștințe privind însușirile biologice ale plante
lor agricole și ale animalelor domestice, meto
dele de cultivare, creștere și ameliorare a aces
tora, lucrările de îngrijire a culturilor și de 
combatere a dăunătorilor, solul și tehnica lu
crării lui, metodele și mijloacele de menținere 
și sporire a fertilității solului, alimentația și 
îngrijirea animalelor, folosirea tractoarelor și a 
mașinilor agricole, economia și organizarea în
treprinderilor agricole socialiste.

31. Inginerul horticultor este un inginer agro
nom specializat în legumicultură, pomicultură 
și viticultură. El trebuie să aibă ctinbștirițe mai 
temcihice privind însușirile biologice ale plan
telor horticole, ameliorarea lor, lucrările de în
grijire a culturilor legumicole, amenajarea te
renurilor pentru plantațiile de vii și pomi, teh
nica producerii materialului săditor și a cultu
rilor forțate, înființarea și îngrijirea planta
țiilor de vii și pomi, folosirea tractoarelor și 
a mașinilor agricole în culturile de legume și 
plantațiile de vii și pomi, vihificația, prelucra
rea, păstrarea și valorificarea produselor hor
ticole.

32. Medicul veterinar este specialistul pen
tru alimentația, îngrijirea, selecția, reproduc
ția și valorificarea rațională a animalelor do
mestice, precum și pentru prevenirea, com
baterea și tratarea bolilor la animale. El tre
buie să cunoască anatomia și fiziologia ani
malelor, rasele de animale, metodele de creș
tere, de reproducție, însămînțări artificiale și 
selecție, organizarea proceseloi' de producție 
în zootehnie și mecanizarea lor, tehnologia 
produselor de origine animală, precum și pa
tologia bolilor infecto-contagioase, parazitare, 
mijloàèelé dè prevenire și tratament al boli
lor, economia și organizarea întreprinderilor 
agricole socialiste.

33. Inginerul mecanic agricol este specialis
tul în exploatarea, întreținerea și repararea 
tractoarelor, mașinilor și instalațiilor folosite 
în agricultură. El trebuie să cunoască toate 
tipurile de mașini agricole și tractoare, tehno
logia exploatării, întreținerii și reparării aces
tora, precum și a instalațiilor de mecanizare 
și electrificare din agricultură, organizarea lu
crărilor de reparații curente și capitale. El răs
punde de întreaga muncă privind întreținerea 
și bună funcționare în exploatare a utilajèlor 
și instalațiilor folosite în agricultură, precum

și de efectuarea la timp și în bune condiții a 
reparațiilor acestora.

34. Inginerul pentru hidrotehnică agricolă 
este specialistul în proiectarea, execuția, între
ținerea și exploatarea lucrărilor de irigații, 
desecări, îndiguiri, construcții pentru comba
terea eroziunii solului, alimentării cu apă în 
agricultură. EÎ trebuie să aibă cunoștințe de 
agropedologie, hidrologie, geotehnică, energe
tică și stații de pompare, de organizare și con
ducere a executării lucrărilor de hidroamelio
rații.

35. învățămîntul în institutele agronomice se 
va organiza astfel ca în fiecare an practica in 
producție a studenților să se desfășoare în 
funcție de calendarul muncilor agricole, stu
denții efectuînd direct aceste lucrări în locul 
muncitorilor. Practica va fi organizată în uni
tățile agricole de producție și stațiuni experi
mentale multilateral dezvoltate, care să satis
facă toate cerințele procesului de îhvățămînt.

Consiliul Superior al Agriculturii și Ministe
rul învățămîntului și Ctilturii vor stabili, de 
comun acord cu Unitățile de producție în care 
va fi organizată practica studenților, și măsu
rile care trebuie luate în fiecare unitate pentru 
asigurarea condițiilor de desfășurare a âctivi- 
tății practice.

Vili. Pregătirea cadrelor 
economice pentru agricultură

36. Pentru rezolvarea cu competență a pro
blemelor privind latura economică a activității 
de producție, precum și pentru ținerea eviden
ței contabile în gospodăriile agricole de stat, 
stațiunile de mașini și țractoare, gospodăriile 
agricole colective și la sistemele hidrotehnice, 
gospodăriile agricole de stat vor fi încadrate 
cu cîte un economist cu studii superioare, 4 
contabili cu studii medii la serviciul de conta
bilitate și cîte 1 contabil la fiecare secție teri
torială. Gospodăriile agricole colective vor fi 
încadrate cu cîte 1,5 contabili în medie la fie
care, iar celelalte posturi necesare vor fi deți
nute de colectiviști cu experiență, absolvenți 
ai unor cursuri scurte de calificare (socotitori). 
Stațiunile de mașini și tractoare vor fi înca
drate cu cîte 1 economist și 3 contabili, iar sis
temele hidrotehnice cu cîte 1 economist și 2 
contabili.

37. Contabilii agricoli vor fi pregătiți prin 
școli tehnice de contabilitate cu durata de 4 
ani, care vor primi absolvenți ai școlilor de 7 
(8) ani din mediul sătesc.

38. Contabilul agricol trebuie să cunoască 
problemele de c’onîăbilitălt și să posede sufi
ciente cunoștințe de statistică, economice și 
agricultură care să-i permită ca, în afară de 
ținerea evidenței contabile și de completarea 
dărilor de seamă statistice să contribuie la ana
liza activității economice din unitățile agricole 
de producție.

IX. Dispoziții finale
39. Consiliul Superior al Agriculturii împreună 

cu Ministerul învățămîntului și Culturii și Co
mitetul de Stat al Planificării vor institui o co
misie alcătuită din profesori universitari, oa
meni de știință, ingineri și tehnicieni din pro
ducție care, sub conducerea ministrului învăță
mîntului și culturii va reexamina și va îmbu
nătăți planurile și programele de învățămînt, 
modul de organizare a pregătirii teoretice și a 
practicii în producție. Propunerile acestei co
misii vor fi supuse aprobării Secretariatului 
Comitetului Central al P.M.R.

40. Ministerul învățămîntului și Culturii îm
preună cu Consiliul Superior al Agriculturii vor 
elabora manualele necesare pentru școlile pro
fesionale de mecanici agricoli, școlile tehnice și 
Învățămîntul superior agricol.

41. Consiliul Superior al Agriculturii împre
ună cu Ministerul învățămîntului și Culturii și 
Comitetul de Stat al Planificării vor analiza do
tarea laboratoarelor și cabinetelor tehnice ale 
școlilor și institutelor de învățămînt agricol și 
vor stabili necesarul de utilaj și material didac
tic pentru a asigura treptat un nivel corespun
zător învățămîntului.

42. Consiliul Superior al Agriculturii împre
ună cu Ministerul învățămîntului și Culturii și 
Comitetul de Stat al Planificării vor elabora un 
studiu privind amplasarea în viitor a construc
țiilor pentru învățămîntul pgricol, urmărind 
apropierea acestuia de bazele de producție 
agricolă.

43. Ministerul învățămîntului și Culturii va 
colabora cu Consiliul Superior al Agriculturii la 
întocmirea planurilor de învățămînt. Consiliul 
Superior al Agriculturii va asigura condițiile 
pentru efectuarea practicii în producție a stu
denților îil unitățile agricole.

44. Școlile profesionale de agricultură, horti- 
cultUtă, viticultură și crescători de animale din 
siibordinea Ministerului Agriculturii și a sfatu
rilor populare își vor înceta activitatea la sfîr
șitul ânUlui școlar- 1961—1962.

Elevii care la sfîrșitul anului școlar 1961— 
1962 vor promova anul I al școlilor profesio
nale agricole își vor continua studiile în anul 
II al școllloi- tehnice agricole din aceeași spe
cialitate.

Elevii care la sfîrșitul anului școlar 1961— 
1962 vor promova anul II al școlilor profesio
nale agricole își vot continua studiile în anul II 
al școlilor tehnice agricole din aceeași specia
litate.

Elevii care la sfîrșitul anului școlar 1961— 
1962 vor absolvi școlile profesionale agricole, 
pot fi primiți în anul III al școlilor tehnice 
agricole.

45. Școlile tehnice de maiștri agricoli care 
pregătesc cadre în specialitățile agronomie, 
zootehnie, horticultură, viticultură și școlile teh
nice care pregătesc veterinari și contabili agri
coli, nu vor mai primi elevi în anul I, funcțio- 
nînd în lichidare cü sèriile de elevi în curs de 
școlarizare.

46. Pentru realizarea unei școlarizări care să 
asigure pregătirea pîriă în 1970 a necesarului de 
cadre cu pregătire medie și superioară se vor 
aloca fondurile necesare sporirii în mod cores
punzător a spațiului de învățămînt al școlilor 
și al institutelor agronomice existente.

O formație a Ansamblului de cintece șl dansuri „Ciprian Porumbescu” din Suceava executind un
dans năsăudean. (Foto : Gh. Vințilă)
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] în această lucrare, scrisă de Aurel I
1 Vijoli, sînt înfățișate, în cadrul ge- ] 
I neral al organizării finanțelor în J 
1 țara noastră, unele măsuri luate în ] 
] scopul îmbunătățirii formelor și me- J 
I (odelor de finanțare, creditare și j 
] decontare. Totodată se arată și J
I unele rezultate obținute după apli- j 
[ carëa lor în industria republicană și, j 
i parțial, în alte ramuri ale economiei, j 
] Lucrarea se adresează cadrelor de j 
I specialitate din ministere, întreprin- j 
] deri și organizații economice, din I 
f comitetele executive ale sfaturilor ) 
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Lucrarea „Primele mărci poștale J 
romîneșfi" de Val. Tebeica, publi- j 
cată de Editura meridiane, cuprin- ] 
de o introducere în istoricul poștei ) 
romînești, de la originile ei și pînă ] 
în anul 1869. Este prezentată Orga-J 
nizarea serviciului de poștă din se- ] 
colul al XlX-lea și în special în pe- j 
rioada anilor 1852—1866, primii ani ] 
de funefionare a birourilor poștale I 
romînești, timp în care au fost ela- ] 
borafe și apoi puse In circulație I 
cele dinfîi mărci poștale din aceas- ] 
fă parte a Europei. Volumul cu-j 
prinde numeroase planșe șl foto- j 
grafii.

PRIMELE MĂRCI POȘTALE 
ROMÎNEȘTI

JURNAL DE CĂLĂTORIE

„Jurnalul de călătorie“ al naviga- ] 
torului francez La Pérouse cuprinde ] 

t însemnările despre ifinerariul, eve- j 
f nimentele și rezultatele științifice ale ] 
j expediției de explorare a Pacificu- j 
r lui, întreprinsă de el în anii 1785—] 
( 1788. Expediția a pornit din Brest, J 
I a străbătut Atlanticul spre sud, a 
( trecut în Oceanul Pacific pe la capul 
I Horn, a navigat
( Havai, 

insulele Kurile, 
din nou spre sud, pînă în Australia.
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Cartea, scrisă de ing. I. Alexiu și J 
ing. N. DaniliUC, apărută în Editura j 

J tehnică, descrie calculul și construe- ] 
t fia principalelor tipuri de relee elec- J 
i tronice, precum și aplicafiile lor în J 
j industrie, felecomunicafii și în alte] 
I domenii. ]
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Filipine, Marea Japoniei, 
Karhciafka și apoi

Dezvoltarea rețelei 
de servire 

a depunătorilor la GE*G 
în scopul asigurării unor condiții mai 

bune de servire a depunătorilor, Casa 
de Economii și Consemnațiuni a R.P. 
Romîne dezvoltă în permanență rețeaua 
de unități C.E.C. O atenție deosebită se 
ăcordă extinderii rețelei de servire la 
locul de muncă.

Numai în primele 4 luni ale acestui 
an s-au Înființat 208 noi unități de 
servire a depunătorilor, din care 117 
ghișee C.E.C. în întreprinderi, instituții 
și unități socialiste din agricultură.

în prezent, în întreaga țară există 
2.019 ghișee C.E.C. care efectuează la 
locul, de muncă, în întreprinderi, insti
tuții și unități socialiste din agricultură, 
operațiuni de depuneri șl restituiri.

Pe un drum artistic rodnic
' Asistăm, în ultima vreme, la o creș
tere artistică a unor teatre din regiuni. 
Presa a mai consemnat acest fapt 
îmbucurător, scoțînd în evidență me
ritele unor spectacole montate pe sce
nele regionale.

Printre colectivele care s-au străduit, 
cu büne rezultate, să realizeze specta
cole de ținută artistică se numără
și Teatrul .din Ploiești, iar prin
tre creatorii ce s-au remarcat în această 
stagiune se înscrie tînărul regizor Va
leriu Moisescu. în cadrul unui fructuos 
schimb de experiență — inițiat de 
A.T.M. în colabora
re cu revista „Con- 
temporanul“ — în
tre Teatrul de stat 
din Ploiești și Tea
trul pentru tineret 
și copii din Capita
lă, publicul bucu- 
reștean a avut recent prilejul să asis
te la spectacolul cu piesa lui Eduar
do de Filippo „De Prefore Vincen
zo“, pus în' scenă de Valeriu Moises-. , __ fntetnr»
cu. (Aceeași piesă a prilejuit și la Tea- ’ .
Irul pentru tineret un bun spectacol, 
despre care s-a scris là vremea lui).

Regizorul a valorificat cu fantezie 
satira lui Eduardo de Filippo la adre
sa modului de viață burghez, punînd 
într-o lumină demascatoare viciile so
cietății întemeiate 
Luciditatea critică a regizorului 
permis evidențierea 
lirice ale textului, de la sarcasm la 
ironia fină. Ingenioasă este, de pildă, 
modalitatea în care a fost conceput 
„raiul ceresc“ șl „raiul pămîntesc“ ca
pitalist; satira anticIeriCală din text este 
îmbogățită prin elemente originale care 
dau vigoare umorului. Multe alte scene 
(cele dintre Vincenzo și micuța Ninuc- 
cia din actul I, discuția lui Vincenzo cu 
statuia idolului fals ce-l reprezintă, cu 
multă ironie, pe sfînful losif) capătă 
relief tocmai datorită atenției pe care 
regizorul o acordă amănuntului scenic, 
punînd accentul pe jocul actoricesc. 
Important este faptul că s-a respectat 
spiritul textului și — cu excepția cîforva 
momente discutabile, de calitate îndo
ielnică, cum 
ăi „pocăirii“

G

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președinte al Consiliului de Miniștri 
ăl Republicii Populare Romîne 
ION GHEORGHE MAURER

Construcții la Tr. Severin
CRAIOVA (trimisul „Scînteii”). —- 

Oraștil plin cu parcuri de pe malul 
Dunării — Tr. Severin — devine tot 
mai frumos. în prezent se află în 
construcție 4 blocuri care vor avea 
92 de apartamente. La două din
tre ele s-au tiifnăt fundațiile, iar la 
celelalte două se montează planșeele 
prefabricate de la etajul L în curs 
de finisare se află și o nouă școală 
elementară cu 8 săli de clasă.

recurge la inovație de dragul inovației. 
Tn acest sens, drumul parcurs de re
gizorul Valeriu Moisescu, de la unele 
experiențe nereușite efectuate cu cîțiva 
ani în urmă („Mireasa desculță“ la 
Galați), în care exista o ruptură evi
dentă între natura textului și stilul ce 
se voia original cu orice preț al mon
tării, și pînă la spectacolele realizate 
în această stagiune („Poveste din Ir
kutsk“ la lași, 
la Ploiești), se 
semnificativ.

In rolul lui

„De Preforë Vincenzo“ 
dovedește fructuos,

însemnări despre un spectacol 
al Teatrului din Ploiești

pe exploatare, 
i-a 

elementelor sa-

ar fi intermezzo-ul mimat 
Iul Vincenzo — nu se

Vincenzo, Toma Ca- 
ragiu a dat perso
najului, împreiină 
cu specificul napo- 
litanuliii, o mobili
tate expresivă ca- 
re-i permite să trea
că cu dezinvoltură 
și nuanțat de la o

stare de spirit la alfa, îh toate iposta
zele, felurite, ale eroului. Este o reali
zare acioriedască cé se imptiriè — deși

tul, răsfă|îndu-se puțin, a rămas mai la 
suprafață. Interpreta Ninucciei, Gina 
Trandafirescu a jucat firesc, dove
dind sensibilitate și temperament ar
tistic. O mai mare varietate a mijloa
celor de expresie ar ajuta-o pe actriță 
să-și desăvîrșească posibilitățile artistice 
promițătoare. Un factor important al 
reușitei este decorul, conceput de Ser
giu Singer. Cadrul permanent are o cu
loare locală autentică, iar rezolvarea fie
cărui tablou în parte oferă soluții sce
nografice expresivă; în concordanță cu 
stilul regizoral.

Poate că unele idei frumoase ale 
spectacolului (scara ce duce spre cer) 
sînt mai puțin bine rezolvate practic. 
Poate că, în figurația condusă în ge
neral bine de regizor, distonează ici- 
colo cîte un element. Dar aceste obser
vații de amănunt nu scad valoarea de 
ansamblu a unei montări al cărei merit 
principal constă în preocuparea gene
rală atentă, judicioasă, pentru calitate 
în arta spectacolului,

CALIN CALIMAN
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TEATRUL DE OPERĂ ȘI BALET AL 
R.P. ROMÎNÊ ; FAUST — (orele 19,30).

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

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : REGELE
LÉA& — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
BOLNAVUL ÎNCHIPUIT — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
MagherU) : FRAȚII KARAMAZOV — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : BĂIEȚII VE
SELI — (orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA" : MOARTEA UNUI COMIS 
VOIAJOR — (orele 19,30). (Sala Studio) :

MENAJERIA De STICLA — (oréle 
19,30).

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

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.-GlU- 
LEȘTÎ : DOI TINERI DIN VERONA — 
(orele 19,30).

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

TEATRUL ȚĂNbÂRiCÂ (Sala Orfeu) : 
MARiucA și Merele de aur și găi
nușa HARNICA — (orele 16). (Sala A- 
cademiel) : CACTUS INTÎIUL ȘI ULTI
MUL — (orele 16).

OMUL AMFIBIE ; Patria (10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15), București (9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21), 1 Mai (10; 12; 15; 17; 
19; 21), Flacăra (11; 15; 17; 19; 21), Gră
dina 13 Septembrie (Orele 20), Grădina 
T. Vladimirescu (20). APARTAMENTUL 
— cinemascop : Republica (9,30; 12; 14,30; 
17; 19,30; 22), Elena Pavel (8,45; 11; 13,30; 
16; 16,30; 21), Gh. Doja (8,45; 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15), Alex. Sabia (9; 11,30: 
14; 10,30; 19; 21,30), Stadionul Glulești 
(orele 20,15), G. Coșbuc (10; 12,30; 15,30; 
18; 20,30). ȘOFERII IADULUI rulează la 
cinematografele Magheru (9,30; 11,15; 14; 
16,15; 18,45; 21,15), I. C. Frimu (9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30 - grădină 20), înfrăți
rea între popoare (10,30; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Volga (9,30; 12; 14,30; 16,30; 19;
21,15), Libertății (iO; 12; 14; 16,30; 18,30; 
20,30), Stadionul Dinamo (orele 20), Gră
dina Progresul (orele 20). POST RE
STANT : V. Alecsandrl (14,30; 16,45; 19; 
21,15), Olga Banele (15; 17,15; 19). IUBIRE 
ÎNCĂTUȘATA : Lumina (rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 14 
după-amlază 16; 18,15; 20,30). CURCANII 
rulează la cinematografele Maxim Gorki 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30),
V. Roaită (10; 12; 15,30; 17,30; 19,15), Mio
rița (10; 12; 15; 17; 19; 21). PROFESIU
NEA DOAMNEI WARREN : Central 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Moșilor 
(15; 17; 21 — grădină 20). TOT AURUL 
DIN LUME : Victoria (9,30; 11,15; 13; 15; 
17; 19; 21). FILME DOCUMENTARE ru
lează la cinematograful Timpuri Noi în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 
21). NU E LOC PENTRU ANIMALE SĂL
BATICE : 13 Septembrie (10; 12; 16,30; 
18,30; 20,30). HANUL DIN SPESSART : 
Tlheretulul (16; 18,15; 20,30). S-A FURAT 
O BOMBA : Cultural (16; 18; 20). INTRE 
DOUA IUBIRI rulează la cinematogra
fele Alex Popöv (în continuare de la 
orele 9.30 pînă la orele 21) șl N. 13ăl- 
cescu (16; 18,15: 20,30). MAI TARE CA 
URAGANUL : 8 Martie (15; 17; 19), Arta 
(16; 18,15; 20.30), 23 August (10; 12; 15; 17; 
19; 21 — grădină 20). ÎNOTĂTORII : Grl- 
vlța (15; 17; 19; 21). EXPRESUL DE

SEARA : C-tln David (15; 17; 19; 21). IF 
NOAPTEA DE AJUN : Unirea (16; 18' 
CASA SURPRIZELOR : T. Vladimirescu 
(16; 18; 20). ClNTECUL ÎNTRERUPT : 
Munca (16; 13,15; 20,30). EXPERIENȚA
PRIMEJDIOASĂ : Popular (16; 18,15;
20,30). RĂZBOI Și PACE — ambele serii : 
Donca Simo (16; 19,30). ARME ȘI PO
RUMBEI : 16 Februarie (16; 18; 20). FRU
MOASA LURETTE : M. Emlnescu (15; 
17; 19; 21). DUPA DOI iiEPURI : Ilie Pin- 
tilie (16; 18; 20). CINE-I DE VINA ? : Flo- 
i-easca (16; 18: 20), Drumül Serii (16; 18; 
20), B. Delavrancea (16; 18; 20). ARTIS
TUL : Luceafărul (15; 17; 19). BĂTĂLIE 
IN MARȘ — ambele serii : G. Bacovla 
(15,30; 19), Aurel Vlalcu (14,30; 17,45; 21). 
MAMA INDIA : V. Roaită (grădină orele 
20,30).

TELEVIZIUNE: Orele 19 — Jurnalul te
leviziunii. 19,15 — Emisiune pentru elevi. 
19,40 — Emisiune de știință și. tehnică. 
20,00 — Recitalul violonistului BORIS 
KUNIEV (U.R.S.S.). 20,20 — Actualitatea 
cinematografică. 21;20 — Arii din operete. 
21,50 — Sfaturi pentru telespectatori. In 
încheiere : Ultimele știri.

Timpul probabil pentru zilele de I*, 
17 șl 18 mol ; Vremea ae menține schim
bătoare, eu cer temporar horös. Ploi 
sub formă de averse însoțite de descăr
cări electrice vor cădea, In cea mal 
mare parte a țării. Vînt potrivit cu in
tensificări dé scurtă durată. Temperatura 
în scădere ușoară. Minimele vor fi cu
prinse între 4 șl 14 grade, Iar maximei« 
între 16 șl 26 de grade.
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revoluției tubaiie

In întâmpinarea Adunării reprezentanților 
mișcării pentru pace 
în sala Cazinoului din Constanța 

a avut loc duminică conferința re
gională organizată de Comitetul de 
luptă pentru pace al regiunii Do- 
Drogea, în întîmpinarea Adunării 

' reprezentanților mișcării pentru pace 
din țâra noastră, care se va ține la 
București la 8 iunie. La conferință 
au participat peste 500 de delegați, 
aleși cu prilejul conferințelor raio
nale, și numeroși invitați.

Juristul Mihai Traian, președintele 
comitetului regional de luptă pentru 
pace, a prezentat o expunere asupra 
politicii de pace a țării noastre, a 
principalelor probleme internațio
nale, precum și asupra activității din 
regiune în cadrul luptei pentru pace.

Au fost aleși apoi delegații re
giunii Dobrogea la Adunarea pe țară 
printre café sînt: Mihai Gheorghe, 
muncitor în portul Constanța, Mar
garetă Slmion, strungar la între
prinderea metalurgică de utilaje din 
•Medgidia, Abaianit Osip, președin
tele gospodăriei agricole colective din 
Jurilovca, muftiul Mehmet Iacub, șe
ful cultului musulman din R. P. Ro
mînă, Nicolae Gheorghe, director al 
întreprinderii regionale Cinematogra
fice.

*

Conferința regională organizată de 
Comitetul de luptă pentru pace al

regiunii Mureș-Autonomă Maghiară, 
ținută la Casa de cultură a sindica
telor din Tîrgu-Mureș, a fost prezi
dată de artistul poporului Kovâcs 
György, membru al Comitetului na
țional pentru apărarea păcii.

După prezentarea dării de seamă 
asupra situației internaționale, fă
cută de prof. dr. Vasile Săbădeanu, 
vicepreședinte al comitetului re
gional de luptă pentru pace, nu
meroși participant au luat cuvîntul 
exprimîndu-și adeziunea deplină la 
politica de pace a statului nostru și 
convingerea că viitorul Congres 
mondial pentru dezarmare generală 
și pace, care va avea loc la Moscova 
în luna iulie, va contribui la victoria 
popoarelor în lupta pentru apărarea 
păcii, pentru realizarea dezarmării 
generale și totale.

Printre delegații la Adunarea pe 
țară de la 8 iunie au fost aleși: mun
citorii August Zsigmond și Magos 
Lajos, de la Fabrica de mobilă „23 
August“, colectiviștii Raveca Covrig 
și Gheorghe Duma, acad. Miskolczy 
Dezideriu, sculptorul Ștefan Csor- 
văssy, Maria Moldovan, vicepre
ședintă a comitetului regional al 
femeilor, sportiva fruntașă Eva 
Farkaș, gospodina Rozalia Bățagă 
și alții.

(Agerpres)
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Luetâriïe Jtăptămitâî medicale bahamce“
în sala mică a Palatului R. P. Ro

mîne au continuat duminică lucrările 
celei de a Vl-a „Săptămîni medicale 
balcanice“.

în cadrul primei ședințe științifice, 
au făcut expuneri dr. M. Popescu- 
Buzău (R. P. Romînă) și prof. dr. 
Spyridon Oeconomos (Grecia).

După-amiază,. în cea de-a doua 
ședință științifică, au prezentat ra
poarte prof. Scarlat Longhin (R. P. 
Romînă), prof. P. Popcristov (R. P. 
Bulgaria), prof. Cemal Gezen (Tur
cia), prof. Jovan Cekic, (R.P.F. Iu
goslavia), dr. J. Stèrgiopoulos (Gre
cia) și dr. Mihai Tzaridha (R.P. Al
bania).

Au urmat discuții și comunicări.
Luni dimineațaî’în cadrul dezbate

rilor cu privire la combaterea palu- 
dismului, au prezentat rapoarte acad, 
prof. M. ,Çiucâ și Maria Duport
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(R.P. Romînă), dr. Spiros A. Charo- 
copos (Grecia), dr. D. Atanasov (R.P. 
Bulgaria), dr, D. Popovic (R.P.F. 
Iugoslavia) și dr. Spase Trimcef 
(R. P. Albania).

în ședința de după-amiază prof. 
N. Nestorescu (R.P. Romînă) a ținut 
un raport despre infecția stafilo- 
cocică și epidemiologia actuală a 
stafilocociilor.

în legătură cu temele dezbătute, 
numeroși delegați au luat cuvîntul la 
discuții, prezentîndu-se totodată con. 
ferințe și comunicări.

★

Luni seară, la Teatrul de Operă și 
Balet, a ăvut loc un spectacol de 
gală în cinstea participanților la lu
crurile „Săptămînii medicale balca
nice“.

■H».

(Agerpres) 
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In cadrul unei? solemnități care a cademiei R. P. Romîne, membri ai 
avut loc luni în sala Prezidiului A- Prezidiului academiei, academicieni 
cademiei Republicii Populare Ro- j- -»»■■-“ -------------------

mîne, ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, I. K. Jegalin, a înmî- 
nat din partea Prezidiului Acade
miei de științe medicale a Uniunii 
Sovietice, academicianului St. S. 
Nicolau, președintele secției de știin
țe medicale a Academiei R.P.R., di
ploma de membru al Academiei de 
științe medicale a Uniunii Sovietice.

La solemnitate au fost de față : 
acad. Atanase Joja, președintele A-

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

și aîți oameni de știința, reprezen
tanți ai Institutului romîn pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
ziariști. Au fost de față reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, precum și membri ai amba
sadei Uniunii Sovietice là București.

Cu acest prilej au rostit cuvîntărl 
tovarășii î. K. Jegalin, acad. A. Joja 
ți acad. St. S. Nicolau.

(Agerpres)

Luni la amiază, Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Națio
nale a R. P. Romîne, a primit la 
Palatul Marii Adunări Naționale pe 
al doilea președinte al Consiliului 
Național din Austria, Friedrich Hil- 
legeist, care ne vizitează țara la in
vitația Consiliului Central al Sindi
catelor.

întrevederea s-a desfășurat 
tr-o atmosferă cordială.

—o®o-----

în-lntîlnire cu membrii ansamblului Igor Moisee?
Membri ai Ansamblului de Stat 

de dansuri populare al Uniunii So
vietice în frunte cu artistul poporu
lui al U.R.S.S., Igor Moiseèv, s-au 
întîlnit luni la amiază cu ziariști și 
conducători ai ansambluriloi’ de 
cîntece și dansuri din Capitală. Au 
fost de față reprezentanți ai Minis
terului învățămîntului și Culturii, 
Oficiului de spectacole și turnee ar
tistice, precum și reprezentanți ai 
ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

Igor Moiseev a vorbit despre 
munca creatoare a ansamblului sub
liniind că la baza ei stă legătura 
strînsă cu viața.

Conducătorul ansamblului sovie
tic a răspuns apoi la întrebările zia
riștilor referitoare la pregătirea ti
nerilor artiști, colaborarea cu muzi- 
cieniit proiectele de viitor ale an
samblului.

El și-a exprimat bucuria pentru 
reîntîlnirea cu publicul, romînesc și 
a mulțumit pentru primirea căldu
roasă făcută artiștilor sovietici.

(Agerpres)
—o®o----

Sosirea unei delegații 
de ziariști austrieci

O delegație de ziariști austrieci, 
condusă de dr. Franz Stamprechț, 
redactor șef al ziarului „Wiener Zei
tung“, a sosit în Capitală. Oaspeții 
au fost întîmpinați, la aeroportul 
Băneasa, de ziariști și reprezentanți 
ai Direcției presei din Ministerul 
Afacerilor Externe. A fost prezent 
dr. Franz Irbinger, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Austriei la 
București. (Agerpres)

0

AU APĂRUT

INFOR
0 Duminică seara s-a întors In Capitală, 

venind de la Geneva, delegația R. P. 
Romîne care a participat la lucrările 
celei de-a 17-a sesiuni a Comisiei Eco
nomice O.N.U. pentru Europa. Delegația 
a fost condusă de tov. Gogu Rădulescu, 
ministrul comferțului exterior.

© La Facultatea de Medicină din Bucu- 
ești s-a 

demente, 
ne. Slnt 
camente,
Ie sintetice, Utilizate in medicină.

La deschiderea expoziției au participat 
reprezentanți ai ambasadei R. D. Ger
mane la București.

Expoziția rămîne deschisă pină la 26

deschis luni expoziția de médi- 
a Republicii Democrate Gerina- 
prezéntate cele mai noi médi- 
precum și produse din materia-

MÂȚII
0 Luni dimineața, In str. Vasile Plrvan 

nr. 12 din Capitală, unde a locuit ar
tista Maria Filotti, a fost dezvelită o 
placă comemorativă. Pe placă se află 
chipul artistei și inscripția : „în această 
casă a locuit artista poporului Maria 
Filotti, 1883—1956, caré a slujit cu abne
gație timp de o jumătate de veac teatrul 
romînesc",

La solemnitate a luat cuvîntul ing. Vic
tor Constantinescu, vicepreședinte al Sfa
tului popular al Capitalei, și Dina Cocea, 
artistă emerită, secretară a Asociației 
oamenilor de artă din instituțiile teatra
le și muzicale, care aii relevat personali
tatea artistei Măria Filotti. După aceea 
participanții au vizitat casa unde sînt 
expuse diferite tablouri, portrete, foto
grafii și alte obiecte care au aparținut 
artistei. (Agerpres)

„Analele Institutului 
de istorie a partidului 

de pe lingă C.G al P.M.R/(
Nr. 2/1962

Revista publică Cuvîntarea tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
adunarea festivă a tineretului din 
Capitală cu prilejul celei de-a 40-a 
aniversări a creării Uniunii Tinere
tului Comunist din Romînia.

Editorialul se
zeci de ani de luptă a tinerelului 
revoluționar sub steagul partidului 
marxist-leninlst". ’ 
mente a apărut :
vind mișcarea revoluționară de' ti
neret in perioada creării Uniunii Ti
neretului Comunist din Romînia“.

Sînt înserate, de asemenea, arti
colele : „Activitatea U.T.C. pentru 
realizarea frontului unic al tineretu
lui muncitoresc în perioada imediat 
următoare luptelor din ianuarle-fe- 
bruarie 1933", de GH. UNC, A. SI- 
MION. „Activitatea antifascistă a 
studenților din Romînia desfășurată 
sub îndrumarea partidului comunist, 
în anii 1933—1937“, de C. MOCANU. 
„Participarea tineretului patriotic, 
în frunte cu uteciștii, la lupta pen
tru înfăptuirea insurecției armate șl 
sprijinirea războiului antihitlerist", 
de V. BlRZA, C. BÄRBULESCU. „50 
de ani de glorioasă luptă comunis
tă. Unele date privind răspîndirea 
ziarului „Pravda“ în Romînia și 
fieciarea mișcării revoluționare 
țara noastră în pagihile sale", 
N. COPOIU.

In acest niiniăi se publică și 
cénzia vol. II din „Istoria Romînîei“, 
de I. CUPSA și A. DEAC. Revista 
mal cuprinde și alte recenzii, pre
cum și rubricile „întrebări și răspun
suri" și „Note bibliografice“.

4_JP-utemîca mișcare grevistă 
a cuprins noi regiuni ale Spaniei
MADRID 14 (Agerpres). — Din rela

tările agențiilor de presă reiese că 
mișcarea fățișă de protest împotri
va regimului franchist, care cuprin
dea ia început marile centre in
dustriale, s-a extins și asupra re
giunilor agricole din Spania.

Lupta grevistă ia un caracter tot 
mai înverșunat în regiunea Bilbao, 
unde numărul greviștilor se ridica la 
50.000. Catalonia este de asemenea 
cuprinsă de grevă, iar cei peste 
15.000 de greviști din Asturia în ciu
da măsurilor polițienești au decla
rat că sînt hotărîți să continue iupta 
pînă Ia satisfacerea revendicărilor 
lor.

într-un bilanț transmis de agenția 
France Presse se arată că la Oviedo 
se află în grevă 11.000 de munci
tori, iar în provincia Huelva 4.500 de 
mineri de la minele de cupru au 
încetat luciul luni dimineața. La Ca
diz, greva celor 5.000 de muncitori 
de pe șantierele navale continuă.

Greva declarată sîmbăiă după-a
miază de 1.100 de muncitori de la 
două întreprinderi din orașul Ara-

gon a paralizat complet activitatea 
acestor întreprinderi, iar minerii de 
la minele din Teruel au intrat în a 
doua săptămină de grevă.

„Franco trebuie să recunoască ade
vărul evident că demonstrația de for
jă organizată de el a eșuat“, scrie co
respondentul ziarului englez „SUN
DAY EXPRESS“, referindu-se la măsuri
le represive luate de auforităjile fran- 
chiste penfru a înăbuși greva.

HAVANA 14 (Agerpres). — TASS 
Zilele acestea în provincia Matan- 
zas a avut loc o plenară a Comi
tetului provincial al Organizațiilor 
Revoluționare Integrate din Cuba 
(O.R.I.), la care a fost examinată si
tuația din această organizație pro
vincială. Cuvîntul de închidere a 
tost rostit de Fidel Castro, prim-mi-
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Deck rația P<
PARIS 14 (Agerpres).- — Ziarul 

„L’Humanité“ a publicat ö declarație 
a comitetului executiv al Partidu
lui Comunist din Spania în cate se 
spune că comitetul executiv a exa
minat hotărîrile adoptare la 8 mai 
de Uniunea forțelor democratice din 
Spania

Uniunea forțelor democratice s-a 
pronunțat pentru solidaritate tota
lă cu muncitorii greviști, pentru spri
jinirea mișcării de opoziție universi-
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Galoanele generalului Franco.
(Desen de EUGEN TARU)

intitulează „Patru-

La rubrica Docu-
„Documente pri-

ré- 
din 
do

ré-

Cursa Păcii

Echipa U.R.S.S. a cîștigat etapa 
contra cronometru

WROCLAW (prin telefon). — Eta- Ungare (la 10’43”), R. P. Romîne (la 
14’05”).

în clasamentul general pe echipe 
continuă să conducă U.R.S.S. Selec
ționata R. P. Romîne a trecut de pe 
locul 6 pe locul 5, înaintea echipei 
Belgiei.

Timpul individual al concurenți- 
lor nu a fost luat în considerație în 
această etapă
schimbat nimic în 
neral individual.

Astăzi, etapa a
Poznan (178

pa a 11-a desfășurată contra crono
metru între Opole și [Wroclaw (100 
km) i-a pus la grea încercare pe ci
cliști. Timpul a fost nefavorabil, 
ploaia rece, continuă și vîntul pu
ternic, bătînd în rafale, însoțind tot 
timpül- carâvana alergătorilor. Fi
rește Ca în astfel de condiții nu s-a 
putut realiza o medie orară ridicată.

Echipă Uniunii Sovietice a cucerit 
și această extrem de dificilă etapă, 
cicliștii sovietici parcurgînd cei 100 
km în 2h 59’50”. Pe locurile urmă
toare s-au clasat echipele R. P. Po
lone (la 4’19”), R.D.G. (la 6’56”), R. P.

km).

>>•<>

Spartachiada de vară a

astfel că nu s-a 
clasamentul ge

12-a Wroclaw-

I. DUMITRIU

tineretului
TIMIȘOARA (coresp. „Scînteil"). — 

La baia sportivă Teba-Timișoara a 
avui loc deschiderea spartachiadei de 
vâră a tinerelului. In aceste zile sute 
dé tineri muncitori de la fabrica Teba 
și de la fabrica de mănuși îșl dispută

handbal, fotbal, tir, tenisîntîietatea la 
de masă și popice.

In cadrul primei întreceri de hand
bal echipa fabricii de mănuși a învins 
echipa Teba cu scorul de 25—11 
(16—8).

In cîteva gisiduH
Nona Gaprindașvili (U.R.S.S.), preten

dentă la titlul mondial de șah, conduce 
in turneul internațional feminin de la 
Tbilisi cu 4 puncte din tot atîtea posi
bile. Pe locul doi se află șahista romînă 
Alexandra Nicolau cu 3l/î puncte. In 
runda a 4-a, Nicolau a cîștigat în 21 de 
mutări la Finta (R. P. Ungară), Gaprin
dașvili a invins-o pe Polihroniade și To- 
gonidze pe Asenova. S-au terminat remi
ză partidele : Iovanovici-Honfi, Kakabad- 
ze-Konarkowska, Voițik-Schameitate.

★
într-un meci internațional de fotbal 

desfășurat la Bruxelles echipa Italiei a 
învins cu scorul de 3-1 (1-0) echipa Bel
giei.

In cadrul „Cupei Europei Centrale” la 
fotbal echipa Italiană F. C. Bologna a 
învins cu scorul de 2-1 (1-1) pe Steaua 
Roșie Belgrad.

★
La Kiev s-a disputat lntllnirea interna

țională de fotbal dintre selecționata R. S. 
Ucrainene și echipa Spartak Plovdiv. Fot
baliștii sovietici au obținut victoria cu 
scorul da 1-0 (1-0).

★
In semifinalele turneului internațional 

de tenis de la Roma australianul Rod 
Laver a dispus cu 7-5 ; 9-7 i 6-1 de iu
goslavul Jovanovic. în finală Laver va 
Intilni pe compatriotul său Emerson. Fi
nala probei de simplu feminin va fi dis
putată intre Maria Esther Bueno șl Mar
garet Smith.

★
Cotttlnutndu-șl turneul in R. P. Ungară, 

echipa selecționată de volei a Cubei a 
jucat la Czegléd cu reprezentativa lo
cală. Oaspeții au obținut victoria cu 
sccrul de 3-0 (16,15,6).

Atacuri teroriste ale baÂlor 0. A. S.
o

Și
Agenția France Presse menționea

ză, de asemenea, că în .cürsùl zilei 
de duminică teroriștii din O.A.S. au 
avariat numeroase instalații ferovia
re în orașele Nancy și Toul, cu 
scopul de a sabota traficul feroviar 
și de a produce panică în rîndurile 
locuitorilor.

în Algeria
ALGER 14 (Agerpres). — La 13 

mai 1962 s-au împlinit patru ani de 
la puciul elementelor ultracolonia- 
liste. Acest prilej a fost folosit de 
bandele O.A.S. pentru dezlănțuirea 
unui nou val de atacuri teroriste 
atît în Algeria cît și în Franța.

Referindu-se la evenimentele pe
trecute îh Algeria în cursul nopții 
de sîmbătă spre duminică corespon
dentul din Alger al agenției France 
Presse subliniază că în urma atacu
rilor bandelor din O.A.S. au fost 
ucise 10 persoane, iar alte 17 au fost 
grav rănite. în orașul Alger, ultrâ- 
colonialiștii au plasat o mașină în
cărcată cu explozibil la intrarea în 
cartierul algerian Casbah. Ca urma
re a exploziei doi algerieni au fost 
omorîți, iar alți 15 grav răniți. Ime
diat după explozie majoritatea lo
cuitorilor cartierului Casbah au or
ganizat o demonstrație de protest și 
au ridicat baricade la intrarea în 
cartier.

Poliția franceză, care acționează 
lent cînd este vorba de urmărirea, 
asasinilor din O.A.S., s-a grăbit de 
data aceasta să intervină pentru a-i 
„liniști" pe demonstranți. în cartier 
au fost aduse în grabă importante 
forțe de poliție și autoblindate.

în Franța, elementele ultracolonia- 
liste și-au îndreptat atacurile împo
triva prefecturilor de poliție și a 
unor personalități democratice. După 
cum relatează agenția France Pres
se, în cursul nopții de 12 spre 13 
mai au avut loc la Paris șase aten
tate cu bombe care au produs im
portante pagube materiale.
J ® ' '

Unități militare americane 
au ocupat poziții în apropierea 

coastelor iaoțicne
NEW YORK 14 (Agerpres), — 

După cum anunță agențiile de presă 
occidentale, președintele Kennedy a 
ordonat unităților americane terestre, 
maritime militare și aerienè militare 
să ocupe baze de plecare la atac în 
apropiere de Laos, Un reprezentant 
oficial a declarat că această opera
țiune reprezintă ceva „mai mult 
decît o demonstrație de forță“. Se 
anunță că acest ordin a fost dat după 
două consfătuiri extraordinare care 
au avut loc la 12 mai la Casa Albă.

★

NEW YORK 14 (Agerpres). — A- 
genția U.P.I. anunță că primele uni
tăți ale flotei a 7-a americane au 
ocupat poziții în apropierea coastelor 
laoțiene. Cîteva mii de soldați din 
cadrul Infanteriei marine însoțesc uni
tățile navale și sînt gata să debarce 
în Laos.

Comentînd ordinul președintelui 
Kennedy privitor la dislocarea de 
trupe americane la frontierele lao
țiene, ziarul „New York Times“ 
recunoaște că „aceste exerciții mili
tare slnt legate de consecințe care nu 
pot fi prevăzute acum".

HANOI 14 (Agerpres). — Consiliul 
militar național al Laosului a dat 
publicității o declarație în care con
damnă cu asprime încălcarea acor
dului pu privire la încetarea focului 

•de către partea adversă. S.U.A. au 
trimis în Laos un mare număr de 
ofițeri americani, soldați tailandezi, 
filipinezî și sud-vietnamezi, rămă
șițe ale trupelor ciankăișiste, precum 
și o mare cantitate de materiale de 
război.

G din Spania 
tare și studențești, pentru organiza
rea unirii tuturor grupelor de opo
ziție cu scopul de a schimba actua
lul regim din Spania și de a izola 
toate grupurile politice care încear
că să dezlănțuie un război civil.

Comitetul executiv al Partidului 
Comunist din Spania consideră aces
te hotărîri drept un răspuns pozitiv 
la chemarea lansată la 6 mai de se
cretarul general al partidului co
munist

Comitetul executiv al partidului 
comunist a hotărît să ia măsurile 
necesare pentru a stabili contacte 
cu grupurile care fac parte din Uni
unea forțelor democratice cu scopul 
de a examina împreună cu ele con
dițiile de luptă ale tuturor partide
lor democratice și antifranchiste și 
a întări astfel, și mai mult solidari
tatea cu muhcitorii și studenții gre
viști, a organiza unirea tuturor gru
purilor de opoziție în vederea 
schimbării actualului regim din Spa
nia.

Totodată partidul comunist con
sideră că acest contact trebuie să 
fie extins și la alte grupuri anti
franchiste de dreapta și de stînga 
ca, de pildă, partidele catolice, de
mocrația creștin-socială și chiar 
„Uniünea Spaniolă”. >

Comitetul executiv al P. C. din 
Spania consideră că referirea din 
hotărîrea Uniunii forțelor democra
tice la adresa „grupurilor politice 
care încearcă să dezlănțuie un răz
boi civil” este îndreptată direct îm
potriva elementelor de dreaptă care, 
dîndu-și seama de sfîrșitul inevita
bil ăl regimului franchist, ar putea 
recurge la arme în încercarea dis
perată de a împiedica triumful voin
ței poporului.

Dacă va veni un asemenea mo
ment, partidul comunist, în alianță 
cu toate forțele antifranchiste, va 
folosi toate posibilitățile pentru a 
curma orice fel de încercare de 
a declanșa uh război civil

Partidul comunist, care are largi 
legături cu oamenii muncii, și-a 
făcut cunoscută în repetate rîn- 
duri intenția de a lupta pentru răs
turnarea regimului franchist cu aju
torul mijloacelor luptei de masă, pe 
cale.pașnică și de ä recurge la for
me de luptă nepașnice numai în ca
zuri excepționale, dacă încăpățîna- 
rea clicii guvernante va face impo
sibilă orice altă rezolvare a proble
mei.
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Cauia 
continuă să progreseze*

Cuvîntarea Iul Fidel Castro
nistru al Cubei și prim-seoretar al 
Conducerii Naționale a O.R.I. Presa 
cubană a publicat această cuvîntare.

Fidel Castro a declarat, printre 
altele, că după o discuție amplă și 
amănunțită, Conducerea Națională . 
a O.R.I. a ajuns la concluzia că este 
necesar ca poporul să fie informat 
asupra situației create în Organiza- < 
țiile Revoluționare Integrate. Noi am 
săvîrșit multe greșeli, a spus el. Dâr,,,-, 
nu se poate spune că ele au exerci- • 
tat o influență nefastă asupra re
voluției. în pofida lor, cauza revo
luției a progresat eu succes și con
tinuă să progreseze. Castro a subli
niat că greșelile au fost folosite de 
elementele contrarevoluționare pen
tru a submina încrederea poporului 
în conducătorii revoluției.

în cuvîntarea sa, Fidel Castro à 
criticat din nou metodele nejusté 
de conducere folosite de Anibal ËS- 
calante, fost secretar pentru proble
mele organizatorice ăl Ö.R.I., care 
introducea sectarismul, motiv peii- 
tru care a fost destituit din funcția 
sa și scos din Conducerea Națională 
a O.R.I.

Aplicînd în mod just principiile 
marxism-leninismului, a spus Castro 
în continuare, vom putea lupta îm
potriva sectarismului și a altor fe
nomene similare. Pentru aceasta 
trebuie să se ridice nivelul muncii 
revoluționare în mase.

Fidel Castro și-a exprimat con
vingerea că revoluția nu se va aba
te de la drumul său. Trebuie să fim 
ferm convinși, a subliniat el, că, pes
te un an vom fi mai puternici și 
mult mai buni decît astăzi. Este o 
fericire pentru noi, pentru toți re
voluționarii, că greșelile sînt înlătu
rate la timp și vom păși pe călea 
marxist-leninistă justă a conducferii 
colective și a legăturilor strînse cu 
masele.

Partidul Unic al Revoluției Socia
liste, în curs de întemeiere, a spus 
Fidel Castro, trebuie să devină o pil
dă pentru toate popoarele Americii 
Latine.

SITUAȚIA DIN ARGENTINA
BUENOS AIRES 14 (Agerpres). — 

După cum relatează corespondentul 
agenției U.P.I., în ultimele zile mem
brii guvernului Guido au avut repè- 
tate reuniuni cu. comandanții mili
tari în cursul cărora s-a discütàt 
problema adoptării de măsuri ex
traordinare dată fiind situația eco
nomică grea în care se găsește în 
prezent Argentina, precum și bazele 
unui nou „plan politic“.

Corespondentul scoate In evidență 
faptul că guvernul Guido „nu dis
pune de sprijin politic", ceea ce este 
confirmat șl de o serie de evenimente 
recente în viața politică a țării.

Vești din țările socialiste
Fluviul Irtîș va curge spre Kazahstan.
Uriașe sînt întinde

rile Kazahstanului cen
tral. Zile și nopți se 
poate călători cu tre
nul, ore de-a rîndul se 
poate zbura cu avionul 
deasupra stepelor ne- 
sfîrșite. Natura a as
cuns în àdîncUrilë lor 
mari bogății : mine- 
reli de fier și căr
buni, cupru și mangan, 
plumb și zinc, nichel 
și cobalt, wolfram și 
molibden, asbest și 
bauxită. Pământului îi 
lipsește doar apă. In
tr-Un viitor apropiat 
lipsa apei ar fi putut 
deveni o frîhă în dez
voltarea marelui cen
trii metalurgic Mag- 
nitka Kazăhă și a com
binatului din 
kazgan.

Iată de ce specialiștii 
sovietici au întocmit 
un proiect ingenios de 
construire a unui ca
nal care să aducă în 
Kazahstanul centrat o 
parte din bogatele ape

Gez-

ale fluviului siberian 
Irtîș. La 30 de kilome
tri mai la sud de Pav
lodar Irtîșul se va bi
furca. O parte din a- 
pele sale vor porni 
pe o albie nouă croită 
de om, îndreptîndu-se 
spre vest. In drumul 
lor ele vor trece și 
prin albia unor mici 
rîUlețe ca Șiderta, 
Tuzila, Nura și vor 
forma o cascadă de 
30 de lacuri de a- 
cumulare ajungînd în 
cele din Urmă în 
regiunea Karaganda. 
Aici canalul va ofe
ri marilor centre 
industriale apa nece
sară. Totodată în bo
gatul bazin carbonifer 
din Ekibastuz se va 
putea construi o pu
ternică termocentrală 
pe bază de cărbune 
ieftin. O ramură a ca
nalului se va îndrepta 
spre Țelinograd. In to
tal apele Irtîșului vor

străbate o distanță de 
peste 500 kilometri

Lucrările de pregă
tire au și început. Pe 
șantiere au sosit nume
roși specialiști. Se con
struiesc magazii și 
depozite de materia
le, case mobile. De-a 
lungul traseului vor 
lua ființă patru oră
șele noi. Curînd vor 
începe săpăturile. S-a 
calculat că pentru a 
deschide drum ma
relui fluviu spre 
Karaganda va trebui 
să fie eXcabate 105 mi
lioane m.c. de pămînt, 
să se toarne 350.000 
m.c. de beton armat 
și să fie montate 25 de 
stații de pompare. La 
îndemîna constructo
rilor se vor afla ma
șini dintre cele mai mo
derne. „Z.M.F.-3.000" 
de pildă poate săpa și 
deplasa 3.000 m.c. pă
mînt 
6-7 
cupa

pe oră înlocuind 
excavatoare 
de 5 m.c.

cu

Noi clădiri modorne în cartierul Zoliborz din nordul Varșoviei. 
Proiectanțil au fost premiați pentru soluțiile ingenioase pe care le-au 
găsit la amenajarea și folosirea spdțliiltii locuibil, precum și pentru 
reducerea prețului de cost al construcției.
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Noutăți tehnice
Colaboratorii Institutului de cer

cetări științifice „Popou" din Praga 
lucrează la construirea de stații de 
radio miniaturale de diferite tipuri.

Printre acestea se află și o sta
ție de buzunar funcționînd pe baze 
de semiconductori, în greutate de 
670 de grame. Folosirea ei va ușUra 
munca dispecerilor pe marile șan
tiere, dirijarea de la distanță a 
funcționării betonierelor etc.

Facultatea de fizico-matematică 
a Universității Caroline din Praga 
și Politehnica din Brno au fost în
zestrate cu mașini electronice de 
calcul de tip „L.G.P. 30“, Mașinile 
pot înmulți sau împărți 70 de nu
mere pe secundă, avînd capa
citatea de a aduna și scădea 
5.000 de numere pe secundă. Ma
șina „L.G.P. 30“ are Un consum 
scăzut de energie electrică și cîn- 
tărește 365 de kg.

O expo?i(ic intercsântă
Recent, la Institutul de construc

ții și transporturi din Budapesta 
s-a organizat o interesantă expozi
ție care ilustrează ajutorul acordat 
construcțiilor de această instituție 
de învățămînt superior.

Cadrele didactice și studenții insti
tutului au efectuat cercetări în cele 
mai variate domenii, cuprinzînd 
peste 100 de probleme.

Printre cele mai interesante pro
iecte urbanistice se numără elabo
rarea planurilor de reamenajare a 
unor centre ale raioanelor Buda
pestei. Se fac studii și asUpra pro
blemelor arhitectonice ale satului 
socialist și amplasarea unor noi o- 
biective industriale.

O sarcină importantă a cadrelor 
didactice și- a studenților o consti
tuie ocrotirea monumentelor arhi
tectonice.

Dezvoltarea energeticii
Cu ajutorul Uniunii Sovietice și 

al altor țări socialiste în R.D. Viet
nam au fost construite o serie de 
centrale electrice noi, au fost lăr
gite și modernizate centralele 
vechi, iar în diferite regiuni ale re
publicii au fost instalate noi linii 
electrice. încă în anul 1960 puterea 
Instalată s-a ridicat la 100.000 kW, 
iar producția de energie electrică 
a fost dé 5 ori mai mare decît în 
1954. In 1961 au fost construite alte 
centrale electrice cu o putere de 
30—120 mii kW.
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Deschiderea expoziției internaționaleLucrările Conferinței
de ceramică contemporană

^Delegația fle partid și guvcrnamcntalâ 
a il. ». s. S. primită tu căldura in R. P. Bulgaria

pentru dezarmare de la Geneva
GENEVA 14 (Agerpres). — La a 

36-a ședință a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare, care a a- 
vut loc la 14 mai sub președinția 
delegatului Canadei, a continuat 
discutarea problemelor legate, în 
linii mari, de măsurile din prima 
etapă de dezarmare. Au făcut de
clarații reprezentanții Italiei, S.U.A., 
Indiei și Uniunii Sovietice.

Delegatul Italiei a pus delegației 
sovietice o serie de întrebări, al 
căror sens s-a rezumat la o încer
care de a pune la îndoială măsuri
le din prima etapă de dezarmare, 
prevăzute în proiectul sovietic de 
tratat.

Declarația reprezentantului S.U.A. 
a fost consacrată examinării, după 
cum s-a- exprimat el, a măsurilor în 
domeniul dezarmării în Cosmos, cu
prinse în cele două proiecte de do-

---------- o a O

cumente supuse examinării comi
tetului.

Reprezentantul Indiei,
du-se la
S.U.A., A. Dean, a subliniat printre 
altele că cererea acestuia clin ur
mă ca să fie menținută „structura 
militară existentă“ nu decurge cî- 
tuși dc puțin din principiile de de
zarmare asupra cărora s-a căzut de 
acord. Delegația mea, a spus în a- 
ceastă ordine de idei reprezentan
tul Indiei, nu poate fi de acord cu 
punctul ele vedere că și la sfîrși- 
tul procesului de dezarmare tre
buie să fie menținută structura e- 
xistentă a forțelor armate, cu alte 
cuvinte și arma nucleară trebuie să 
rămînă în arsenal.

în încheierea ședinței a luat cu- 
vîntul reprezentantul U.R.S.S., V. A. 
Zorin.

referin-
declarația delegatului

'€ chemare 0«s pssee și dezarmare
a 10.000 de mineri, păstori, țărani, intelectuali 

și studenți din Italia
ROMA 14 (Agerpres). — Numeroase delegații sosite din sute de 

comune din Sardinia — mineri, păstori, țărani, reprezentanți ai inte
lectualității, studenți, în total 10.000 de persoane — au participat la 
marșul păcii care a avut loc la Cagliari.

Coloana participanților la marșul care a fost condus de prof. Aldo 
Capitini și de Andrea Gaggero, membru al Consiliului Mondial al Păcii, 
de reprezentanți ai partidelor comunist, socialist și social-democrat, Con
federației Generale Italiene a Muncii și „Uniunea Italiană a Muncii“ 
se întindea pe o lungime de 3 km. Demonstranții purtau pancarte che- 
mînd la dezarmare și pace.

Luînd cuvîntul la mitingul care a avut loc prof. Aldo Capitini a 
spus că marșul păcii trebuie să servească drept o chemare la lupta 
pentru pace și dezarmare, la lupta pentru ca noi nenorociri îngro
zitoare să nu se mai abată asupra omenirii.

----------O» O----------

în cadrul unei declarații prelimi
nare el a răspuns la întrebările re
prezentantului Suediei, puse într-o 
ședință anterioară în special în le
gătură cu termenele de realizare a 
dezarmării și despre așa-numita in
specție pe zone, preconizată de 
S.U.A.

Ne surprinde, a subliniat V. A. 
Zorin, poziția puterilor occidentale, 
în primul rînd poziția Statelor Uni
te și a Angliei, ai căror reprezen
tanți în Comitet dezvoltă cu insis
tență ideea că nu trebuie urgenta
tă dezarmarea și afirmă că ar fi 
cu neputință să se înfăptuiască de
zarmarea în termenele propuse de 
Uniunea Sovietică.

Reprezentantul U.R.S.S. s-a de
clarat pe deplin de acord cu obser
vația delegatului Suediei, care a 
spus că inspecția pe zone, propusă 
de Statele Unite, poate fi folosită 
în detrimentul securității statelor.

Un loc considerabil în ședința din 
14 mai a revenit discutării proble
mei planurilor activității viitoare a 
Comitetului celor 18 și, în special, 
ținerii de noi ședințe neoficiale. 
După o discuție animată s-a hotă- 
rît ca următoarea ședință neoficială 
a Comitetului în componență res
trânsă să se țină joi 17 mai și să 
fie consacrată, în linii mari, discu
tării problemelor litigioase legate de 
prima etapă a dezarmării.
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PRAGA 14 Corespondentul Ager
pres transmite ; In parcul de cultură 
și odihnă „Julius Fucik" din Prags 
s-a deschis cea de-a treia expoziție 
internațională de ceramică contem
porană, organizată sub auspiciile A- 
cademiei internaționale de ceramică.

La expoziție participă 32 de țări, 
care prezintă peste 2.000 de lucrări 
ale unor artiști din cei mai reprezen
tativi — ceramică artistică, tehnică 
și decorativă, precum și obiecte 
uz casnic.

La standul R. P. Romine se 
marcă îndeosebi exponatele lui

Mioa-

la 30

loc la

SOFIA 14 (Agerpres). — La 14 
mai a sosit la Sofia, într-o vizită 
de răspuns, delegația de partid și 
guvernamentală sovietică, condusă 
de N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.

După cum anunță B.T.A., pe ae
rodromul din Sofia oaspeții sovietici ■ 
au fost întîmpinați de conducătorii 
de partid și de stat bulgari, în frun
te cu Todor Jivkov, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, și Anton Iugov, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
de numeroși reprezentanți ai vieții 
publice din Sofia, de diplomați acre
ditați în capitala R. P. Bulgaria, 
de ziariști bulgari și străini.

Pe aerodrom se aflau mii de re
prezentanți ai oamenilor muncii din 
Sofia și din satele apropiate, cu bu
chete de flori.

Pe fațada clădirii aerodromului, 
erau înscrise cuvintele : „Salut fier
binte delegației de partid și guver
namentale a marii Uniuni Sovièti- 

jfos" 
prieten și frate, N. S.

de

re- 
Al.

Benczedi, Spiru Chinlilă, Vasile Ciol
pan, Pavel Codiță, Paul Erdos, 
ra Minulescu, Olga Porumbaru.

Expoziția va ți deschisă pînă 
iunie.

în zilele de 13—15 mai are
Fraga congresul Academiei interna
tionale de ceramică. Republica Popu
lară Romînă este reprezentată de ar
tiștii plastici Spiru Chintilă și Mac 
Consfanfinescu.

Tot în cadrul expoziției se va or
ganiza pentru prima oară un festival 
international al filmelor despre cera
mică.

ce, un salut cordial iubitului 
tru tovarăș, 
Hrușciov".

La sosire, 
ta de Todor 
vîntul N. S. 
o cuvîntare

Pe întregul parcurs 
drom pînă la reședința delegației 
sovietice, solii poporului sovietic au 
fost salutați cu căldură de oamenii 
muncii din capitala Bulgariei.
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delegația a fost saluta- 
Jivkov. A
Hrușciov,
de salut.

luat apoi cu- 
care a rostit

de la aero-
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Marșuri ale păcii in

Întîlniri ale cosmonautului L Gagarin 
cu personalități din Austria

VIENA 14 (Agerpres). — TASS : 
Pilotul cosmonaut sovietic I. A. Ga
garin, care se află în Austria, s-a 
înapoiat în dimineața zilei de 14 mai 
din călătoria prin țară.

Ministrul Învățământului al Aus
triei, Drimmel, a oferit în cinstea lui 
I. A. Gagarin un prînz.

în după-amiaza zilei de 14 mai a 
avut loc o primire la Academia de

Științe a Austriei. 1. A. Gagarin a 
fost salutat cu căldură de președin
tele ' Academiei de Științe, prof. dr. 
Richard Maister, care i-a remis o 
medalie comemorativă a Academiei.

Tot la 14 mai a avut loc întâlni
rea lui I. A. Gagarin cu membrii Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
Comunist din Austria.

Sosirea la Praga a 
și guvernamentale

PRAGA 14 (Agerpres). — Răspun- 
zînd invitației C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia și a guvernului R. S. 
Cehoslovace, la 14 mai a sosit la 
Praga o delegație de partid și guver
namentală a R.D.G. condusă de W. 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane.

delegației de partid 
a R. D. Germane

Pe aeroport delegația a fost întîm 
pinată de conducători de partid, d' 
stat și de fruntași ai vieții publijfc 
din R. S. Cehoslovacă în frunte cu 
A. Novotny, prim-secretar al C.C. al 
P. C. din Cehoslovacia și președin
tele R. S. Cehoslovace.

Pe aeroport A. Novotny și W. Ul
bricht au rostit cuvîntări.
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Înmînarea distincțiilor laureaților 
premiului Lenin pe anul 1962

MOSCOVA. La 14 mai
Sverdlov din Kremlin -
TASS — au fost remise laureaților 
premiului Lenin pe 1962 în dome
niul literaturii și artei diplomele și

în sala 
anunță

medaliile de onoare. Cunoscutul poe 
Nikolai Tihonov, președintele Corni 
tetului pentru premiile Lenin, a fe
licitat cu căldură pe cei distinși. 
Laureații au adus mulțumiri pentru 
înalta apreciere acordată creației lor.

Mineri din Saar purtînd pancarts prin care Îndeamnă la continuareaMineri din Saar puriinä pancarte prin care Îndeamnă la continuarea 
grevei la care iau parte 45.000 de salarlați din acest bazin carbonller.

situate în regiunea de nord-est a 
Braziliei și a ordonat mobilizarea tu
turor resurselor pentru a veni în 
ajutorul țăranilor înfometați. Potri
vit agenției, în cursul ultimelor săp- 
tămîni în această regiune s-a sem
nalat „o creștere a tensiunii și nu
meroase dezordini“ — țăranii înfo
metați îndreptîndu-se spre orașe.

NEW YORK. Agenția France 
Presse anunță că la 13 mai, la poli
gonul de experimentări al S.U.A. de 
la San Diego (California) o rachetă 
de tip „Atlas“ a făcut explozie în 
cursul unei încercări la sol? După 
cum menționează agenția, nu. s-a 
comunicat nici un amănunt în legă
tură cu cauza exploziei, care a fost 
auzită și s-a făcut simțită la o dis
tanță de 25 km de poligonul de ex
perimentări.

HAVANA, 
jor general 
Cubei a dat 
cat,în care, se arată că în seara zi
lei de 12 mai o navă de patrulare 
cubană a fost atacată în apele teri
toriale ale Cubei de o navă pirat. 
Pe nava cubană au fost uciși trei 
oameni, iar cinci au fost răniți. Cu- 
banii au ripostat și nava pirat a 
părăsit repede apele teritoriale ale 
Cubei.

delegațiile economice sovietică și 
chineză care s-au desfășurat în spiri
tul prieteniei și ajutorului reciproc, 
un protocol ,1a acordul 
tic din 19 iunie 1961.

LISABONA. La 13 
arhitecți din Lisabona 
blicității o declarație 
încetarea acțiunilor poliției salaza- 
riste, îndreptate împotriva studen
ților. în sprijinul mișcării studen
țești din Lisabona și din alte orașe 
ale Portugaliei s-au pronunțat 150 
cunoscuți scriitori, actori și artiști 
plastici portughezi.

BERLIN. în legătură cu Congre
sul mondial pentru dezarmare ge
nerală și pace care va avea loc la 
Moscova, Eugenie Cotton, președinta 
Federației Democrate Internaționale 
a Femeilor, a adresat un apel fe
meilor din lumea întreagă, în care 
le cere să contribuie prin toate 
forțele la succesul acestui mare 
Congres de importanță excepțio
nală.

PARIS. Opinia publică din ca
pitala Franței și îndeosebi din su
burbia pariziană Ivry a sărbătorit 30 
de ani de cînd Maurice Thorez, se
cretarul general al P.C. Francez, 
deține mandatul de deputat. Ince- 
pînd din anul 1932 locuitorii acestei 
mari suburbii industriale pariziene 
l-au ales mereu pe Maurice Thorez 
deputat în Adunarea Națională a 
Franței. Cu acest prilej a luat cuvîn- 
tul Maurice Thorez.

VICTORIE A GREVIȘTILOR 
DIN ECUADOR

QUITO. Greva generală a muncito
rilor din provincia Chimborazo din 
Ecuador declarată la 8 mai s-a încheiat 
prin obținerea revendicărilor. Guver
nul a hotărît să plătească salariile 
restante ale muncitorilor, să spo
rească alocațiile pentru producerea 
de energie electrică în această pro
vincie și să satisfacă celelalte reven
dicări ale muncitorilor.

COPENHAGA. După cum relatează 
ziarul „Land og Folk“, în orașul Hor- 
sens a avut loc o demonstrație de pro
test împotriva manevrelor maritime 
militare danezo-vest-germane, care au 
loc în Marea Baltică, conduse de fos
tul amiral hitlerist Gerlach.

PEKIN. La 13 mai a fost semnat 
la Pekin, în urma tratativelor între

chino-sovie-

mai, 100 de 
au dat pu- 

în care cer

DE JANEIRO. Agenția Uni-

STARE DE URGENȚĂ 
OPT STATE BRAZILIENEÎN

La Geneva, după două luni

NEW YORK 14 (Ager
pres). Mii și mii de ameri
cani de rînd din toate 
coljurile țării intensifică 
campania de profesie 
împotriva experiențelor 
atomice ale S.U.A..

In portul San Fran
cisco se fac ultimele 
pregătiri în vederea 
plecării în larg a navei 
„Everyman“ cu desti
nația — regiunea insulei 
Christmas. Această că
lătorie reprezintă o ac
țiune de protest împo
triva experiențelor nu
cleare americane.

Totodată, în trei re
giuni diferite ale S.U.A.

au început „marșuri 
pentru pace“. Partici- 
panfii la aceste marșuri 
intenționează să sosea
scă în același timp la 
Washington în ziua de 
22 iunie. „Marșul pentru 
pace“ în sfatul Noua 
Anglie a fost inițiat a- 
cum aproximativ o lună 
de locuitorii orașului 
Hannover.

Participatif ii la marșul 
de la Chicago spre 
Washington se apropie 
acum de statul Ohio.

în sfîrșit, participanții 
la cel de-al treilea marș 
au plecat din orașul 
Nashville (statul Tenne
ssee).

„Marșurile pentru 
pace“ nu constituie nici
decum singurul mijloc 
de luptă al adversarilor 
exploziilor nucleare. în 
diferite orașe ale S.U.A. 
au loc demonstrații de 
protest, se organizează 
pichete în jurul institu
țiilor oficiale, se difu
zează manifeste. „Noi, 
studenții, scriitorii, in
dustriașii, veterani ai 
războiului, gospodinele 
— se spune înfr-un ma
nifest — sîntem uniți 
în aceeași cerere — 
să se pună capăt chiar 
acum experiențelor nu
cleare“.

La 13 mai statul ma- 
al forțelor armate ale 
publicității un comuni-

a sur- 
ameri-

CAPE CANAVERAL. Obiectivul 
prins momentul în care racheta 
cană „Centaur” destinată să plaseze pe 
orbită o încărcătură utilă în greutate de 
4,5 tone a explodat la 50 de secunde 
după lansare.

---- o» o----

Atentat nereușit la viața 
președintelui Indoneziei

DJAKARTA 14 (Agerpres). — în 
dimineața zilei de 14 mai a fost să- 
vîrșit un atentat la viața președin
telui Sukarno.

într-o declarație oficială s-a co
municat că un membru al unei 
bande rebele înarmate a tras de cî- 
teva ori în Sukarno în timpul. unei 
ceremonii cu prilejul sărbătorii mu
sulmane.

Președintele Sukarno a rămas ne
vătămat, iar criminalul a fost ares
tat. Au fost rănite 5 persoane care 
se aflau în preajma președintelui : 
Zainul Arifin, președintele Parla
mentului colaborării, Idham Halid, 
vicepreședinte al Congresului con
sultativ ■ popular provizoriu, două 
persoane din garda personală a pre
ședintelui și un funcționar de la pa
latul președintelui.

---- -O»O-----

Creșterea prețurilor 
în Iran

TEHERAN. Banca națională dîn 
Iran a dat publicității date care a- 
jtestă creșterea prețurilor la produ
sele alimentre și la mărfurile de 
primă necesitate.. Numai în ultima 
lună prețurile la came, ouă, pește 
au crescut cu 3,2 la sută.

\ --------------------------------

Tratativele în problema de însem
nătate vitală a dezarmării continuă 
la Geneva de două luni. Se apropie 
ziua de 1 iunie — cînd, potrivit ho- 
tărîrii adoptate de Adunarea Gene
rală a O.N.U., Comitetul celor 18 
state urmează să prezinte un raport 
provizoriu asupra activității sale. 
De pe acum, opinia publică se în
treabă : cu ce se vor prezenta la a- 
ceastă scadență participanții la 
tratative ?

în cursul celor aproximativ 40 de 
ședințe plenare și a numeroase șe
dințe neoficiale au fost dezbătute 
multilateral problemele dezarmării 
'generale și totale, cît și măsuri par
țiale în stare să atenueze încordarea 
și să favorizeze dezarmarea gene
rală ; Iar în subcomitetul tripartit 
tratativele s-au purtat în problema 
încetării experiențelor nucleare. în 
cursul dezbaterilor, reprezentanții 

I țărilor socialiste, printre care dele- 
! gația țării noastre, au depus efor- 
j turi neobosite pentru a se urni din 
I loc problema dezarmării, proiectul 
' de tratat prezentat de U.R.S.S., sus

ținut de toate țările socialiste, do- 
' vedindu-se o bază solidă pentru 
1 progresul tratativelor. O contribuție 

pozitivă la mersul lucrărilor au adus 
și reprezentanții țărilor neutre.

Tocmai în aceste condiții s-a pu
tut pune aproape în întregime la 
punct un text comun al preambulu
lui unui tratat de dezarmare și a- 
borda primele articole ale tratatului 
— anume acelea care se referă la 
prima etapă a dezarmării.

Cu toate acestea, de mai multă 
vreme, lucrările Comitetului înain
tează foarte anevoios, mai exact bat 
pasul pe loc și faptele au arătat 
clar cine -poartă răspunderea pen
tru aceasta. Numai după multă vre
me de la începerea conferinței, de
legația americană a prezentat așa- 
numita „schiță a principalelor 
prevederi ale tratatului“, reprezen- 
tînd o versiune prea puțin modifi
cată a vechilor propuneri americane. 
După cum remarcă ziarul francez 
„Le Monde", „se înțelege că ame
ricanii nu nutresc nici cea mai mică 
iluzie cu privire la șansele ca Mos
cova să Ie accepte planul. Această 
nouă inițiativă pare mai curind să 
provină din considerente de ordin 
tactic șl psihologic, întrucît Statele 
Unite nu vor să lase Uniunii Sovie-

tice meritul exclusiv do a 11 prezen
tat un document de lucru destul de 
complet pentru ca participanții la 
conferință să poată încerca să-l ia 
ca bază de discuții“.

Discutarea în Comitet a prevede
rilor privind prima etapă a proce
sului de dezarmare a scos în evi
dență că în timp ce proiectul so
vietic propune măsuri eficace și 
substanțiale, menite să înlăture 

■ încă de la început primejdia răz
boiului atomic, S.U.A. preconizează 
doar jumătăți de măsură, pe care 
le condiționează de crearea faimo
sului sistem de inspecție, conceput 
ca un paravan pentru activitatea 
de spionaj a puterilor occidentale. 
Totodată a apărut clar că ceea ce 
propun S.U.A. în documentul lor nu 
este calea spre o dezarmare reală, 
care să țină seama de securitatea 
statelor, ci o încercare de a asi
gura avantaje blocurilor militare de 
sub egida S.U.A. De pildă, S.U.A. 
„sînt de acord" să se înceapă de
zarmarea cu acele tipuri de arme 
în domeniul cărora Uniunea Sovie
tică deține superioritatea ■— rachetele 
intercontinentale și globale — dar 
resping propunerea justificată ca, 
concomitent cu lichidarea vehicule
lor de transportare la țintă a arme
lor nucleare, să se lichideze bazele 
militare pe teritorii străine, din care 
multe aflate în apropierea frontie
relor statelor socialiste. Astfel, în 
problema bazelor militare, în pro
blema lichidării vehiculelor . pentru 
armele nucleare, în problema con
trolului și în alte probleme, dele
gația S.U.A. și sprijinitorii ei au con
tinuat să se situeze pe poziții vechi, 
cunoscute ca inacceptabile.

Evoluția lucrurilor a lăsat să se 
vadă tot mai clar că Statele Unite 
urmăresc să folosească lucrările 
conferinței pentru a-și dezlega mîi- 
nile în vederea reluării experiențe
lor nucleare în atmosferă. La Ge
neva, S.U.A. au blocat orice progres 
în direcția realizării unui acord pri
vind încetarea experiențelor, deși 
însuși memorandumul statelor neu
tre participante a recunoscut ca va
labilă metoda controlului efectuat 
prin mijloace naționale — metodă 
pe baza căreia U.R.S.S. s-a decla
rat gata să încheie imediat un a- 
cord. S.U.A. și Anglia au refuzat în 
mod practic să accepte memoran-

RIO
ted Press International transmite că 
la 13 mai guvernul brazilian a decre
tat „starea de urgență“ în opt state

dumul statelor neutre ca bază pen
tru continuarea tratativelor, ca și 
propunerea lor de a suspenda ex
periențele pe durata acestor trata
tive. Sfidînd cerința popoarelor, 
S.U.A. au reluat experiențele în Pa
cific, eieciuînd pînă acum 11 ex
periențe nucleare în atmosferă. 
La acestea se adaugă experiența 
săvîrșită de Franța în Sahara. 
Poziția puterilor din N.A.T.O. 
îndreptățește părerea exprimată de 
ziarul brazilian „Novos Rumos“ care 
a scris : „Este absolut limpede că 
S.U.A. și aliații săi din N.A.T.O. nu 
vor nici încetarea experiențelor cu 
arma nucleară și cu atît mai pu
țin dezarmarea... Lucrările Comite
tului celor 18 state la Geneva dez
văluie cu toată evidența trucurile 
și manevrele militariștilor care pe
rorează despre dezarmare, dar fug 
de ea ca dracul de tămîie".

Nu este întîmplător că în timp ce 
la Geneva reprezentanții occiden
tali vorbesc despre dezarmare, în 
S.U.A. se umilă și mai mult cre
ditele militare, iar recentele se
siuni ale blocurilor militare de sub 
egida S.U.A. — N.A.T.O., S.E.A.T.O.,

Pentru reglementarea pașnică

grevei la care iau parte 45.000 de salarlați din acest bazin carbonller.

desființarea regimului de ocupație 
din Berlinul occidental și transfor
marea lui într-un oraș liber, demili
tarizat și neutru.

Trebuie totodată arătat că, deși 
asemenea poziții ridică mari obsta
cole în desfășurarea tratativelor, în
suși faptul că aceste tratative con
tinuă stîrnește iritarea cercurilor po
litice care se cramponează de po
zițiile cele mai rigide ale „războiu
lui rece". Cine răsfoiește presa oc
cidentală din această perioadă nu 
poate să nu rețină o avalanșă de 
articole și comentarii despre „dis
cordanța", „răcirea bruscă", „irita
rea și nervozitatea" etc. care s-ar 
fi ivit în relațiile dintre Washington 
și Bonn. Ziarele și agențiile de pre
să occidentale apreciază că dezvă
luirea anticipată a propunerilor pe 
care partea americană ar fi urmat 
să le facă în convorbirile cu 
U.R.S.S. a fost o „indiscreție preme
ditată" ■— cu scopul de a împiedica 
însăși aducerea în discuție a aces
tor propuneri. Aceasta a stîrnit vii 
proteste în cercurile politice ameri
cane, senatori ca Javits și alții iă- 
cînd declarații drastice că „politica 
americană se face la Washington, nu 
la Bonn". S-a relatat de asemenea 
că Departamentul de Stat a între-

C.E.N.T.O., A.N.Z.U.S. — au marcat 
o nouă etapă pe calea intensifică
rii înarmărilor și a pregătirilor de 
război.

Această orientare agresivă în po
litica țărilor N.A.T.O. este potrivnică 
intereselor păcii, condamnată de 
popoare ,și lipsită de perspectivă, 
falimentară.

Marile demonstrații de masă de la 
Tokio despre cate „France Presse“ 
scrie că sînt „din cele mai puternice 
care au avut loc din 1960 împotriva 
intenției lui Eisenhower de a vizita 
Japonia", manifestațiile din orașele 
australiene, la care participă do
cheri, marinari, oameni de știință, 
slujitori ai bisericii, acțiunea zeci
lor de ' mii de londonezi care s-au 
îndreptat spre ambasada americană 
din Londra pentru a înmîna scrisori 
de protest adresate președintelui 
S.U.A.. sau a cetățenilor care au luat 
cu asalt consulatul american din 
Glasgow, protestul Federației oa
menilor de știință din S.U.A., expri
mat în numele a 2.200 de savanți și 
ingineri — iată numai cîteva iapte 
ilustrînd hotărîrea cu care popoare
le condamnă pasul primejdios, con
trar intereselor păcii, întreprins de 
S.U.A. Pe bună dreptate se subli
niază în presa internațională : 
„S.U.A. au ignorat opinia publică și
vor plăti pentru aceasta cu presti- rupt legăturile cu ambasadorul vest- 
giul lor" (ziarul libanez „Al-Anwar“), german la Washington, Grewe ; a- 

ceasta a determinat Bonnul să ia 
în discuție rechemarea lui Grewe în- 
tr-un viitor apropiat, deși la Bonn 
s-a difuzat declarația că „de multe 
ori cînd ceia problemei germane mari se ceartă nevino-

vații au de sufeiit* — ceea ce în
semna o solidarizare cu acesta. în 
sfîrșit, o nouă întețire a polemicii 
din presa occidentală a provocat-o 
faptul că după ce la sesiunea 
N.A.T.O. de la Atena se încropise, 
cu chiu cu vai, un comunicat cu 
aparențe de unanimitate în proble
ma Berlinului occidental, Adenauer 
a făcut, în cursul recentei sale vi
zite de „turburare a apelor" în a- 
cest oraș, declarații în care se pro
nunța deschis împotriva tratative
lor.

Evident, toate aceste manifest» 
contradictorii care au loc între pf 
terils N.A.T.O. prezintă numai ur 
din laturile politicii occidentale în 
problema germană — și ele nu vi
zează fondul ei ; așa cum s-a ară
tat, aceste manifestări au loc pe 
fondul general al continuării unei 
politici nerealiste, contrarii interese
lor destinderii internaționale. E- 
sențial este ca'acele tendințe poziti
ve care s-au manifestat în abor
darea problemei germane să se dez
volte și să fie aplicate consecvent. 
Pe bună dreptate opinia publică 
cere ca oricît și-ar exprima „diver
gența“ și oricîtă rezistență ar opune 
adepții menținerii focarului de încor
dare din Berlinul occidental, con
ducătorii occidentali să dea dovadă 
de spiritul de răspundere pe care 
momentul internațional actual îl re 
clamă, să cumpănească lucid situ 
ția și să tragă din aceasta con
cluzii care să ducă în realitate la 
însănătoșirea situației în Europa.

stat al S.U.A., ministrul de externe 
al U.R.S.S., Gromîko, spunea că ele 
au creat anumite licăriri în ce pri
vește posibilitatea unui acord, sub
liniind totodată că pe baza expe- 

a subliniat încă odată în interviul , rienței acumulate în decursul ani- 
acordat editorului american Cowles 
importanța pe care ar avea-o 
pentru destinderea încordării inter
naționale încheierea tratatului de 
pace cu Germania și transformarea 
Berlinului occidental într-un oraș li
ber, demilitarizat. In interviul acor
dat ziarelor „Pravda" și „Izvestia", 
W. Ulbricht a subliniat că R.D.G. este 
gata să garanteze libertatea căilor 
de acces în Berlinul occidental în 
condițiile respectării suveranității de 
stat a R.D.G. ; el a arătat totodată 
că R.D.G. ar accepta crearea unui 
organ internațional de arbitraj, care 
să examineze orice chestiuni liti
gioase s-ar ivi în problema comu
nicațiilor Berlinului occidental. Ra- 
portînd sesiunii Sovietului Suprem 
asupra convorbirilor pe care le-a 
avut la Geneva cu secretarul de

Perioada la care se reieră cronica 
noastră a adus noi mărturii ale spi
ritului constructiv de care dau do
vadă țările socialiste în abordarea 
problemei germane. N. S. Hrușciov

lor în cadrul tratativelor cu puterile 
occidentale, guvernul sovietic este 
obligat să fie reținut în aprecieri și 
prevederi cîtă vreme problema nu 
a fost încă rezolvată.

însăși presa occidentală relatea
ză despre feluritele zig-zaguri ce ar 
caracteriza poziția părții americane 
în cadrul convorbirilor cu U.R.S.S. ; 
tocmai în legătură cu aceste tendin
țe, ziarul „Pravda", într-un articol 
intitulat „Tratative, dar nu jocul de-a 
tratative“, arăta cît de neconstruc- 
tivă și de lipsită de realism politic 
este poziția acelor conducători occi
dentali care încearcă să escamoteze 
problemele esențiale ale tratativelor 
— asigurarea respectării drepturilor 
suverane ale R.D.G. asupra căilor 
de comunicație de pe teritoriul său,

Mari lupte muncitorești
Goana înarmărilor aruncă poveri 

tot mai grele pe umerii oamenilor 
muncii din țările capitaliste, duce la 
înrăutățirea traiului lor. în ultima 
vreme, lupta dusă de masele mun
citoare pentru satisfacerea revendi
cărilor lor economice, pentru demo
crație și progres social a 
avînt uriaș.

în Spania, lupta grevistă 
șată la 23 aprilie împotriva 
și a dictaturii franchiste a 
140.000 de muncitori ; ea se bucură 
de solidaritatea unor pături tot mai 
largi ale poporului — studenți, in
telectuali și chiar personalități, poli
tice. Manifestațiile muncitorești de 
la 1 Mai, recentele demonstrații stu
dențești de la Lisabona și Coimbra 
au arătat că prigoana nu poate 
înăbuși lupta patrioților portughezi, 
împotriva regimului fascist col lui 
Salazar.

Importantele acțiuni greviste care

luat un

declan- 
mizeriei 
cuprins

au avut sau cru loc în Germania oc
cidentală (45.000 de mineri din Saar), 
Italia, Rhodezia, Australia etc. arată 
că, în ciuda teoriilor lansate de a- 
vocatii capitalismului cu privire la 
„pacea între clase", lupta de clasă 
a proletariatului devine tot mai com
bativă, mai hotărîtă, revendicările 
economice împletindu-se tot mai 
mult cu revendicări de ordin politic.

în Franța, zeci de mii de oameni 
ai muncii participă la mișcări re
vendicative, solidarizîndu-se tot
odată cu oamenii muncii din Alge
ria împotriva odioaselor masacre ale 
bandelor din O.A.S.

Faptele demonstrează că în epoca 
contemporană sporesc nemăsurat 
posibilitățile maselor populare de a 
lupta cu succes pentru înfăptuirea 
năzuințelor Iot spre pace, democra
ție și progres social.

A. CERNEA
L. RODESCU
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