
tune

I

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI VÄ*

Organ al Comitetului Central al P.m.R.

In inferiorul ziarului

Anul XXXI Hr. 5531 Joi 17 mai 1961 6 PAGINI - 30 BANI

« Să folosim larg panouri 
mari prefabricate — pagină sț 
cială — (pag. 3-a).

• Mihai Beniuc — La un v 
turn de Tudor Arghezi : Frunz 
în anotimpul împlinirilor (pa 
4-a).

t Victor Iliu — Pe margine 
cîtorva filme documentare : No> 
pe ecran (pag. 4-a).

0 Răsfoind presa străină : Af 
ca orientală luptă împotriva j 
gului colonial (pag. 5-a).

HOTĂRÎREA
Plenarei Comitetului Central al Partidului

Muncitoresc Romîn din 23—25 aprilie 1962 cu privi 
la întărirea continuă a rândurilor partidului

Plenara Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, analizînd compoziția parti
dului și felul cum decurge munca de primire în 
partid, constată că pe baza sarcinilor stabilite 
de Congresul al III-lea al Partidului Mun
citoresc Romîn, organele și organizațiile de 

S partid desfășoară o susținută activitate po
litică și organizatorică pentru creșterea și în
tărirea rîndurilor partidului. In ultimii ani for
țele partidului au crescut simțitor ; partidul 
numără în prezent peste 900.000 membri și 
candidați, dintre care 51,13 la sută muncitori, 
22,69 la sută țărani, 23,41 la sută funcționari, 
2,77 la sută alții, in perioada care a trecut 

" de la Congres s-a asigurat o creștere normală 
a efectivului partidului, menținîndu-se prepon
derența elementului muncitoresc ; s-a îmbună
tățit munca de, primire în partid a țăranilor ; 
numărul membrilor și candidaților de partid 
care lucrează în mediul sătesc reprezintă pèste 
o treime din efectivul total al partidului ; în 
partid există un important număr de oameni 
de știință, ingineri, tehnicieni din industrie și 
agricultură, cadre didactice * din învățământul 
superior, mediu și elementar.

Compoziția partidului după vîrstă a membri
lor și candidaților de partid este bună ; pon
derea comuniștilor în vîrstă pînă la 40 de ani 
reprezintă 59 la sută ; peste o pătrime din 
efectivul partidului sînt membri și candidați 
de partid între 18—30 ani, oameni crescuți și 
educați în anii regimului democrat-popular ; 
în același timp în partid există un număr mare 
de comuniști mai în vîrstă, cu experiență și 
stagiu îndelungat în producție ; compoziția na
țională a partidului reflectă compoziția națio
nală a populației țării.

Marea majoritate a membrilor și candida
ților de partid lucrează nemijlocit în între
prinderile- industriale și în unitățile socialiste 
din agricultură ; au sporit forțele partidului 
în principalele ramuri ale economiei naționale 
și s-a asigurat repartizarea mai judicioasă a 
membrilor și candidaților de partid pe locurile 
hotărîtoare ale procesului de producție, ceea 
ce are o deosebită importanță în creșterea ro
lului. conducător al partidului la locul de mun
că și a capacității sale de mobilizare a oame
nilor muncii în realizarea sarcinilor trasate de 
partid și guvern.

A crescut nivelul activității organelor și or
ganizațiilor de partid, competența lor în rezol
varea sarcinilor complexe ce le revin în lupta 
pentru aplicarea hotărârilor partidului. In or
ganele de partid au fost aleși cei mai buni 
membri de partid, fruntași în producție și în 
activitatea obștească, tovarăși cu experiență, 
care se bucură de prețuirea oamenilor muncii ; 
marea lor majoritate sînt muncitori, ingineri 
și tehnicieni, colectiviști, care lucrează nemij
locit în producție.

Compoziția sănătoasă a partidului, nivelul în 
continuă creștere a conștiinței și pregătirii po- 
litico-ideologice a membrilor și candidaților de 
partid, au întărit și mai mult unitatea și coeziu
nea rîndurilor partidului, disciplina și comba
tivitatea membrilor și candidaților de partid. 
Partidul exercită o influență tot mai mare asu
pra maselor de oameni ai muncii și își înde
plinește cu cinste rolul de conducător al în
tregului popor în opera de desăvîrșire a con
struirii socialismului în tara noastră.

In Hotărîrea adoptată se arată că plenara Co
mitetului Central, subliniind succesele obținute, 
constată totodată că sînt necesare o serie de 
măsuri pentru întărirea continuă a rîndurilor 
partidului.

La sate, alături de membrii și candidații de 
partid, zeci de mii de țărani, nemembri de 
partid,care participă în mod activ la viața 
politică și obștească și muncesc cu răspundere 
’i. devotament pentru înfăptuirea hotărîrilor 
■oxidului și guvernului, doresc să fie primiți 
.T- rîndurile partidului.

Plenara Comitetului Central, se spune în Ho- 
tărîre, consideră că, în condițiile noi cînd în 
țara noastră au triumfat relațiile de producție 
socialiste, s-a schimbat structura de clasă a so
cietății, s-au cimentat și mai mult alianța din
tre clasa muncitoare și țărănime, precum și uni
tatea moral.politică a poporului muncitor, este 
necesar și posibil să se primească un număr 
mai mare de țărani în partid.

în partid există un număr însemnat de inte
lectuali. în același timp, numeroși intelectuali 
— specialiști din agricultură, ingineri din în
treprinderi industriale, cercetători științifici, 
profesori și conferențiari universitari, învăță
tori și profesori din școlile elementare și me
dii — care aduc o contribuție activă, valoroa
să, la înfăptuirea politicii partidului, soLicită 
să fie primiți în partid.

Ponderea femeilor în partid este necorespun- 
zătpare față de rolul și aportul pe care femeile 
îl dduc în rezolvarea sarcinilor economice, so
ciale și obștești.

•in vederea întăririi pe mai departe a rîndu
rilor partidului, Plenara Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn a luat urmă
toarele hotărîri:
‘ 1. Organele și organizațiile de partid vor 
acorda în continuare cea mai mare atenție pri
mirii în partid a muncitorilor din industria de 
bază, din locurile cheie ale producției, cu un 
stagiu mai îndelungat în cîmpul muncii, cu 
prioritate muncitori calificați, oameni activi, 
fruntași în producție, care se bucură de încre
derea și respectul colectivului. Să se îmbună
tățească munca de primire în partid în între
prinderile de construcții, în exploatările fores
tiere și în întreprinderile noi.

2, Comitetele regionale, raionale, orășenești 
și organizațiile de bază ale partidului trebuie 
să deslăș'jâre o intensă activitate politico-or- 
ganizatorică pentru primirea în partid a unui 
număr mai mare de țărani colectiviști, astfel 
ca în fiecare G.A.C. să existe o organizație de / 
partid puternică, capabilă să mobilizeze pe toți / 
colectiviștii la îndeplinirea hotărîrilor partidu-' 
Iui și guvernului.
t 3. Să se îmbunătățească munca de primire în 
partid a intelectualilor, și în primul rînd a 
inginerilor din întreprinderile industriale, a 
specialiștilor din agricultură, a cercetătorilor 
științifici, a profesorilor și conferențiarilor uni
versitari, a celor mai valoroși studenți, pre
cum și a învățătorilor și profesorilor din me
diul sătesc, îndeosebi din rîndul celor formați 
în anii regimului democrat-popular.

.4. In vederea creșterii numărului femeilor în 
partid, organele și organizațiile de partid tre
buie să intensifice munca politică în rîndurile 
femeilor, mobilizîndu-le în toate acțiunile po
litice, economice, sociale, iar cele mai active 
în producție și în munca obștească să fie pri
mite în partid.

J5. Organele și organizațiile de partid, în spe
cial din regiunile Banat și Brașov, trebuie să 
se preocupe de creșterea numărului membrilor 
și candidaților de partid din rîndul oamenilor 
muncii de naționalitate germană.

.6. Se stabilește stagiul de candidat de un an 
pentru muncitori, țărani colectiviști, ingineri și 
tehnicieni care lucrează nemijlocit în atelierele 
și secțiile întreprinderilor și în unitățile socia
liste din agricultură, oameni de știință și cer
cetători științifici ; pentru toate celelalte cate
gorii, stagiul de candidat va fi de un an și 6 
luni.

Muncitorii care s-au evidențiat în mod deo
sebit în lupta pentru aplicarea liniei politice 
a partidului, în producție și în activitatea ob
ștească, sînt inovatori și raționalizatori, aduc 
o contribuție directă la introducerea tehnicii 
noi, obțin cei mai buni indici în producție și 
luptă activ pentru generalizarea metodelor 
înaintate de muncă, pot fi primiți — în mod 
excepțional — direct în rîndurile membrilor 
de partid, fără a mai face stagiul de candidat.

„ Colectiviștii, învățătorii și profesorii de la 
sate, inginerii agronomi, zootehnicieni și alți 
specialiști din agricultură, care s-au dovedit a 
li luptători activi pentru aplicarea în viață a 
hotărîrilor partidului, care au muncit cu de
votament și s-au evidențiat în mod deosebit în 
munca politică de masă desfășurată de partid 
pentru colectivizarea agriculturii și organizarea 
gospodăriilor agricole colective și care solicită 
primirea în partid, pot fi primiți — în mod 
excepțional. — direct în rîndurile membrilor 
de partid, considerîndu-li-se drept stagiu de 
candidat perioada cînd au participat activ la 
această muncă ; acei dintre ei care în prezent 
sînt candidați de partid vor fi primiți în rîn
dul membrilor de partid, indiferent de perioa
da care a mai rămas pînă la expirarea stagiu
lui de candidat.

■!' 7. Persoanele care au făcut parte di 
partide politice, fără să fi avut 

)de răspundere, pot fi primite îr 
în condițiile prevăzute de Statutul p 
pentru categoria respectivă (muncitoi 
colectiviști, funcționari). Primirea ac: 
rîndurile membrilor de partid va fi c 
definitiv de către comitetul regional

8. Conform prevederilor Statutulu 
strucțiunilor C.C. al P.M.R.,. docunu 
tobiografie, recomandări, etc.) care 
mese cu prilejul primirii în rînduri 
ților de partid trebuie întocmite din 

I mirea în rîndurile membrilor de p 
tru înlăturarea repetării acestor opei 
cer și un volum marc de muncă, c 
respective vor fi întocmite numa; 
dată — la primirea in rîndurile 
de partid.

Discutarea în adunarea general 
zației de bază a celui care solicită 
rîndurile membrilor de partid se 
baza cererii sale și a aprecierii b 
nizației de bază asupra activități 
perioada stagiului de candidat.

9. întărirea rîndurilor partidului 
primirea unui număr mare de țăr 
mina unele schimbări în compozi 
partidului ; va avea loc o scădere 
muncitorilor și, în același timp, <. 
numărului și procentului țăranilor 
inginerilor și altor categorii de ini

în Hotărire se arată că plenara 
Central al Partidului Muncitoresc . 
sideră că primirea în partid treb 
în așa fel îneît muncitorii să ait 
nuare ponderea cea mai însemnat, 
în comparație cu alte categorii soc 
acesta circa 75 la sută din totalul menmi 
și candidaților de partid vor reprezenta muni, 
torii, împreună cu țăranii, oameni care lucrează 
nemijlocit în industrie și agricultură — sfera 
hotărîtoare a producției bunurilor materiale.

în ce privește compoziția organelor locale de 
partid, majoritatea membrilor comitetelor re
gionale, raionale și orășenești trebuie s-o for
meze și pe viitor muncitorii, ceea ce consti
tuie garanția asigurării țombațivitătii și fen 
mității organelor* și organizațiilor'Ûé pâtiffd'rim 
înfăptuirea liniei politice a partidului, garan
ția întăririi unității și disciplinei de fier a 
partidului.

10. Ținînd seama de unele neajunsuri care 
se manifestă la excluderea din partid, organele 
și organizațiile de partid trebuie să dea dovadă 
de o înaltă principialitate și grijă tovărășească 
față de calitatea de membru de partid. Să fie 
combătute orice manifestări de ușurință în 
luarea hotărîrilor de excludere din partid ; ho- 
tărîrile de excludere să fie adoptate numai în 
cazurile extreme, prevăzute în Statutul parti
dului.

In continuare, se arată că atunci cînd se dis
cută calitatea"’ de membru sau candidat de par
tid a unui tovarăș, care în trecut a făcut parte 
din alte partide sau organizații politice, în 
analizarea cazului și luarea hotărîrii trebuie 
să se țină seama în primul rînd de poziția lui 
față de linia politică a partidului, de com
portarea și activitatea sa în anii puterii popu
lare, de felul cum muncește în prezent pentru 
înfăptuirea sarcinilor încredințate de partid. 
Acei membri de partid care, în trecut, sub in
fluența ideologiei burgheze sau a unor pre
siuni exercitate asupra lor, au făcut parte din 

4 alte partide sau organizații politice, dar care 
nu au deținut funcții de răspundere și nu 'au 

\ participat activ la manifestările reacționare, 
j nu trebuie excluși din partid numai pentru 
/. apartenența lor la asemenea organizații. Oame- 
f nii nu trebuie priviți în mod static. Este nece

sar să se țină seama de faptul că au trecut 
aproape 18 ani de la eliberarea țării noastre, 
timp în care ideologia partidului a devenit ideo
logia celor mai largi mase de oameni ai mun
cii ; fiecare membru de partid trebuie apreciat 
în primul rînd după aportul pe care-1 aduce la 
aplicarea hotărîrilor și directivelor partidului, 
după devotamentul față de partid și orînduirea 
noastră de stat.

11. Organele și organizațiile de partid trebuie 
să acorde în continuare o atenție deosebită dez-

( Continuare în pag. II-a)

::----------- v ■ • "■» 0*0 ..................... —------------------------------

Fruntași la lucrările 
de întreținere a culturilor
IAȘI (coresp. „Scînteii“). — Luctră- 

torii din gospodăria de etat Războ- 
ieni, raionul Pașcani, s-au angajat 
să obțină.în acest an producții spo
rite la hectar, la toate culturile. Pen
tru aceasta ei s-au străduit să în- 
sămînțeze în teren bine pregătit ?i 
la timpul optim.

Muncitorii de aici sînt fruntași la 
efectuarea lucrărilor de întreținere. 
Ei au prășit întreaga suprafață 
de 202 ha cu floarea-soarelui. De a- 
semenea, au terminat prima prașilă 
și răritul celor 21 ha cu sfeclă de 
zahăr. De cîteva zile ei au trecut cu 
toate forțele la efectuarea primei 
prașile pe cele 948 ha cultivate cu 
porumb.

Cu ajutorul mecanizatorilor de 
i la S.M.T. Nanov, colectiviștii din 

Furculești, raionul Alexandria, 
execută prășitul mecanic al po
rumbului care a răsărit bine și 
crește viguros. In medalion : in
ginerul agronom Constantin Ni- 
colescu șl Florea Lungana, vice
președintele gospodăriei colecti
ve, controlează densitatea cultu
rii de floarea-soarelui. (Citiți re
portajul în pag. 2-a).

(Foto I M. Rotam)

mobua.

EXPOZIȚIE PE ARTĂ

SUCEAVA (coresp. „Scfr 
In clădirea muzeului regional 
ceava s-a deschis o expoziție de artă 
plastică. Lucrările de pictură și gra
fică executate de ' C. Radinschi, D. 
Loghin, Vigh Istvan, Ileana Bardă și 
N. Pentelescu reprezintă aspecte din 
viața nouă a orașului și regiunii Su
ceava, portrete de muncitori și colec
tiviști fruntași.

Al III-lea Congres 
al Cooperației 
Meșteșugărești

Azi încep în Capitală, în sala mică 
a Palatului R.P. Romîne, lucrările 
celui de-al III-lea Congres al Coo
perației Meșteșugărești.

îmbunătățirea condiții.- 
muncă, în ciuda proclamării stăm 
excepționale și a numeroaselor a- 
testări în rîndurile militanților sin
dicali și greviștilor. (Telegrama în 
pag. Vl-a).

ÎMPOTRIVA reluării de către 
S.U.A. A EXPLOZIILOR NUCLEARE 
au loc în Statele Unite mitinguri, 
și demonstrații de protest. în ulti
mul timp a sporit șuvoiul de scrisori 
de protest împotriva experiențelor 
atomice, adresate Casei Albe.

O EXPOZIȚIE A CĂRȚII ROMI- 
NEȘTI s-a deschis la 16 mai în ca
pitala R.S.S. Gruzine. Expoziția con
ține 250 de volume de literatură

"-v-.’11 -----------0**= —■

ÎN «‘■v. J, patrule ale
colonialiștilor pectează cartierele 
africane din capitală (Salisbury); o- 
perind arestări în rîndurile popu
lației africane și ale liderilor ei.

CINCI MINIȘTRI DIN GUVERNUL 
FRANCEZ și-au dat demisia. Este 
vorba de miniștrii din partea par
tidului clerical M.R.P. („Mișcarea 
republicană populară"). Agenția 
France Presse transmite că ei l-au 
vizitat la 16 mai pe președintele De 
Gaulle la palatul Elysée șl șl-au 
prezentat demisia în semn de deza
cord cu politica lui De Gaulle La 
problema Uniunii Europene.

Alocăm sume tot mai mari 
la fondul de bază al gospodăriei colective

Cînd m-am apucat să scriu despre 
ce se face în gospodăria noastră 
pentru mărirea continuă a fondului 
de bază, am cercetat o serie de do
cumente din arhivă. Parcă nici nu 
ne vine să credem că, la înființare, 
valoarea întregii averi a gospodăriei 
noastre nici nu ajungea la 200.000 
lei. Cît de mult a crescut gospodăria 
în anii care au trecut de atunci ! 
La sfîrșitul anului trecut, cînd s-a 
făcut socoteala valorii avuției ob
ștești, am constatat că ea se ridică 
la peste 4.690.000 lei, adică este de 
23 de ori mai mare decît la înfiin
țare. Această avuție este formată 
din sute de animale, construcții gos
podărești, mașini, utilaje, materiale 
și multe altele. Și cînd gospodăria 
este bogată, sporește continuu pro
ducția, crește nivelul de trai al co
lectiviștilor.

Cum am reușit noi să mărim ave
rea obștească a G.A.C. ?

De la bun început, colectiviștii 
noștri au pornit la muncă cu tragere 
de inimă. Ei erau convinși că prin 
muncă unită în gospodăria colectivă, 
cu ajutorul mașinilor S.M.T. și al 
metodelor înaintate, se pot obține 
recolte bogate. Trebuie să arăt însă 
că unii dintre ei, și nu puțini, soco
teau că odată ce gospodăria colec
tivă obține recolte bogate nu mai 
avem nevoie de altceva. „Să împăr- 
țim ce-am obținut pe zile-muncă, și 
gata“ — spuneau ei. Cu alte cuvin
te, au fost și la noi din cei care-și 
furau singuri căciula, cum bine a 
zis tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej în Raportul prezentat la re
centa sesiune a Marii Adunări Na
ționale.

îndrumați de organizația de par
tid, noi am explicat colectiviști
lor că averea obștească este iz
vor de venituri. Cu cît e mai bogată 
gospodăria, cu atît mai mari sînt 
veniturile fiecăruia pe zile-muncă 
Dar ca să crească continuu averea 
obștească, trebuie să repartizăm 
sume de bani tot mai mari la fondul 
de bază. Numai așa poți să cumperi 
animale, să ridici construcții gospo
dărești, să faci plantații șl multe alte 
lucrări de care depinde dezvoltarea 
producției agricole,

.Colectiviștii au înțeles acest lucru

și în adunările generale au aprobat 
să se repartizeze la fondul de bază 
sume sporite. Aceasta a făcut ca 
fondul de bază să crească de la 
600.000 de lei, cît a fost la sfîrșitul 
anului 1958, la 2.715.000 lei la sfîr
șitul anului trecut, iar anul acesta 
va ajunge la 3.500.000 lei.

Din ce surse am mărit noi fondul 
de bază ?

Principala cale de obținere a veni
turilor bănești, atît pentru a fi re
partizate la fondul de bază cît și 
pentru retribuirea zilelor-muncă 
și pentru șlte nevoi ale gospo
dăriei colective, este calea vînză- 
rii produselor pe bază de contracte 
cu statul. Gospodăria noastră, fiind 
situată în cîmpie, cultivă grîu, po
rumb, sfeclă de zahăr și floarea-soa
relui. Prin aplicarea întregului com
plex de măsuri agrotehnice recoltele 
au .crescut mult. Ca urmare, au 
sporit continuu și cantitățile de ce
reale contractate cu statul și totoda
tă veniturile bănești. Pentru acest 
an noi am contractat să vindem sta
tului 480 tone grîu, 284 tone porumb, 
146 tone floarea-soarelui etc.

Folosind condițiile ce le avem, de 
cîțiva ani cultivăm și legume. Cît 
de avantajoasă s-a dovedit cultura 
legumelor se vede din faptul că anul 
trecut cele 43 de ha cultivate cu le
gume ne-au adus un venit de 
1.014.000 lei. Anul acesta grădina 
gospodăriei se întinde pe 70 de ha. 
Venitul ce îl vom obține se va ridica 
la circa 1.800.000 lei.

Ca să mărească necontenit produc
ția, să se întărească și să asigure 
venituri sporite membrilor ei, gos
podăria colectivă trebuie să crească 
animale cît mai multe, să sporească 
producția lor. Folosind fondurile 
proprii și creditele acordate de stat, 
noi am pus baze trainice sectorului 
zootehnic. Am cumpărat animale 
și am reținut vițele, scrofițe și 
mioare pentru prăsilă. La sfîrșitul a- 
nului sectgrul zootehnic al gospodă
riei va cuprinde 180 vaci cu lapte, 
216 juninci, 600 porci, peste 1.400 oi 
și un număr mare de păsări. Anul 
acesta vom livra statului pe bază 
de contract 620 hectolitri lapte de 
vacă, 130 Hectolitri lapte de oale, 350

porci îngrășați, 28 viței, aproape 
3.000 kg lînă și alte produse dinvîn- 
zarea cărora vom încasa suma de 
736.000 lei.

Din veniturile realizate, noi am 
repartizat în ultimii ani cîte 15 la 
sută la fondul de bază, iar anul a- 
cesta vom repartiza 17 la sută.

O dată cu creșterea fondului de 
bază au crescut averea obștească, 
veniturile bănești raportate la suta 
de hectare teren agricol și valoarea 
zilei-muncă. Anul acesta venitul 
bănesc la suta de hectare va ajun
ge la 178.000 de lei, iar valoarea 
zilei-muncă la 30 de lei.

La creșterea fondului de. bază o 
contribuție de seamă au adus colec
tiviștii, care au lucrat la ridicarea 
construcțiilor gospodărești. Materia
lul lemnos l-am procurat pe plan lo
cal, iar cărămizile au fost confecțio
nate de colectiviști, îneît pentru fie
care lucrare s-au cheltuit sume 
mult mai mici față de devize.

Anul acesta noi vom mai con
strui 3 grajduri, o maternitate pen
tru scroafe, un coteț și o puierniță 
pentru păsări, 4 pătule, vom cumpă
ra 2 autocamioane.

Un puternic ajutor în mărirea 
fondului de bază l-am primit din 
partea statului, care ne-a acordat 
credite în condiții avantajoase. în- 
cepînd din anul viitor, pentru tot ce 
vom construi și cumpăra vom folosi 
numai fondurile proprii.

Dezvoltarea gospodăriei noastre 
colective a schimbat traiul colecti
viștilor, înfățișarea comunei. Conso
lidarea succeselor dobîndite și rea
lizarea altora noi ne preocupă per
manent. Vom face totul pentru mă
rirea pe mai departe a fondului de 
bază și a averii obștești, pentru asi
gurarea resurselor necesare creșterii 
mijloacelor de producție, sporirii 
efectivelor de animale, amenajării de 
suprafețe întinse pentru cultura le
gumelor, sporirea producției în toate 
ramurile de activitate — condiții 
pentru ^întărirea puterii economice a 
gospodăriei colective și pentru creș
terea veniturilor colectiviștilor.

DUMITRU STANCIU 
președinte G.A.C, Fărcașel», 

raionul Caracal
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în Hotărîre se arată că măsurile cu privire la îmbu
nătățirea muncii de primire în partid necesită mo
dificarea unor prevederi ale Statutului partidului.

în încheiere, Plenara Comitetului Centraf-al Parti
dului Muncitoresc Romîn și-a ^exprimat convingerea 
că aplicarea măsurilor din prezenta hotăfîre va duce 
la întărirea continuă a rîndurilor partidului, a legă
turilor sale cu masele largi de oameni ai muncii, la 
creșterea rolului conducător al partidului în opera de 
desăvîrșire â construcției socialiste.

—Hmr——

Legătură operativă 
între depozit și magazine

O condiție importantă pentru a; 
sigurarea unei bune aprovizionări 
a populației este realizarea unei 
legături operative între depozite și 
magazine, care să facă posibilă 
circulația rapidă și economică a 
mărfurilor.

Și în orașul Constanța se prac
tică, de cîtva timp, aprovizionarea 
directă a rețelei cu amănuntul de 
către întreprinderile cu ridicata 
la principalele mărfuri 
încălțăminte, alimente

serie de verigi intermedia-

, pe baza notelor de co
in felul acesta, organiza-

- textile, 
______ etc. In 

felul acesta mărfurile nu mai trec 
printr-o. serie de verigi intermedia
re, sînt evitate manipulări și trans- 
Ç orturi repetate; unitățile O.C.L. și

.A.P.L. aprovizionîndu-se direct din 
depozita, 
mandă. -_  ____ ..
țiile coriiqrciale cu amănuntul și-au 
redus mult cheltuielile de circulație. 
Anul trecut s-au realizat pe această 
cale 84H000 lei economii, iar în pri
mele 4 furii ale acestui an — 154.890 
lei. Un -avantaj în plus al acestui 
sistem este faptul că el dă posibi
litate ^conducerilor organizațiilor 
comerciale să-și îndrepte întreaga 
atenție -Spre organizarea desfacerii, 
aprovizionarea rămînînd în sarcina 
întreprinderilor cu ridicata. în 
cursul lunii aprilie, sistemul apro
vizionării directe a fost extins în 
orașul Constanța și în sectorul me- 
talo-chimic;

O altă metodă care a dus la îm
bunătățirea simțitoare a activității 
comerciale din oraș a fost introdu
cerea sistemului de aprovizionare 
cu ajutorul merceologilor de teren, 
în acest scop au fost alcătuite — 
în cadrul întreprinderilor comerțu
lui cu-ridicata — grupuri de mer
ceologi, care au sarcina de a stabili 
o legătură permanentă între ma
gazine. și- depozitele întreprinderilor 
cu ridicata. Ei vizitează unitățile 
comerciale la termene precise și, cu 
această:..ocazie, încunoștințcază. pe 
lucrătorii de aici ce mărfuri există 
în depozit-, ce sortimente noi au mai 
sosit. Ei -constată totodată ce măr
furi lipsesc și întocmesc împreună 
cu responsabilii unităților notele de 
comandă, , pe care le depun apoi la 
depozite.

întreprinderea comerțului cu ri
dicata de produse alimentare 
(I.C.R.A.) Constanța folosește în 
prezent 7 merceologi de teren, iar 
pentru sezonul de vară, cînd cerin
țele de desfacere cresc, se prevede 
mărirea acestui colectiv. Ei au fost 
repartizați- pe unități, urmărindti-se 
gruparea pe cartiere.

Activitatea merceologilor de teren 
s-a resimțit în bine în munca uni
tăților comerciale. La sfîrșitul anu
lui trecut,- de exemplu, din multe 
magâzine se semnala lipsa unor 
numere la încălțămintea pentru co
pii și a unor sortimente mult soli
citate de stofe pentru femei. Deși 
asemenea mărfuri se găseau în de
pozitele întreprinderii comerțului cu 

, ca-

ridicata, mulți dintre responsabilii 
magazinelor nu le cunoșteau. Tot 
anul trecut s-a întîmplat ca în ma
gazine să intre uneori mărfuri mai 
puțin căutate, în timp ce altele, de 
care cumpărătorii aveau nevoie, pă
răseau cu greu rafturile depozitelor. 
Era o deficiență care se datora și 
faptului că merceologii întreprinde
rilor cu ridicata nu răspundeau și 
de desfacerea mărfurilor. Prin in
troducerea noului sistem de apro
vizionare, activitatea s-a îmbunătă
țit : unitățile primesc la timp măr
furile, sortimentul este mai variat, 
se urmărește îndeaproape calitatea 
tuturor produselor.

în această direcție se manifestă 
însă și unele deficiențe, a căror 
înlăturare conducerea Direcției co
merciale a orașului Constanța o 
are acum în vedere. Este vorba de 
faptul că în sectorul de încălță
minte, rețeaua cu amănuntul nu 
este sprijinită în suficientă măsu
ră. Așa se explică faptul că o se
rie de magazine nu și-au întocmit 
la timp notele de comandă către 
depozitele cu ridicata. In ultimul 
timp însă, datorită unor măsuri., 
printre care întărirea grupului 
merceologilor de teren, magazinele 
sînt în permanență bine aprovizio
nate.

Un alt mijloc, folosit cu bune re
zultate pentru întărirea colaborării 
diritre unitățile de desfacere și în
treprinderile cu ridicata, este con
stituirea periodică a unor echipe 
formate din cadrele de conducere 
ale unităților respective, care se de
plasează pe rînd în toate magazi
nele și constată cum sînt acestea 
aprovizionate. Ele controlează tot
odată activitatea desfășurată de 
către merceologii de teren și de res
ponsabilii-fiecărei unități în parte.

Acum, cînd orașul Constanța și 
toate celelalte localități de pe litoral 
sînt gata să-și întîmpine nenumăra- 
ții oaspeți din sezonul de vară, în
treaga rețea comercială s-a pregătit 
temeinic. Unele magazine și raioane 
au fost profilate pentru vînzarea 
anumitor mărfuri, au fost înființate 
unități noi. Se poate spune că în 
această perioadă reprezentanții co
merțului au studiat mai atent ce
rințele cumpărătorilor, astfel că 
delegații organizațiilor comerciale 
cu amănuntul, care participă în 
aceste zile la încheierea contracte
lor pentru semestrul II, vor putea 
solicita mărfuri mai potrivite gus
turilor și exigențelor cumpărăto
rilor.

Toate aceste măsuri, precum și 
altele pe care le avem în vedere 
pentru viitor, vor face ca activita
tea comerțului socialist în orașul 
Constanța să se îmbunătățească 
continuu.

PETRE SECARĂ 
director al Direcției comerciale 

a orașului Constanța

... an pentru 
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Âcțiuni tinerești
Tineretul din regiunea Oltenia par

ticipă plin de însuflețire la numeroase 
lucrări de interes obștesc. Numai in tri
mestrul I al anului prin munca patrio
tică a tineretului'din regiune la colecta
rea fierului vechi, la campania de împă
duriri și la alte acțiuni au fost realizate 
economii în valoare de aproape 3.300.000 
lei.

- Affrôÿ
Așezat în mijlocul cîmpiei du

nărene, raionul Alexandria își răs
firă satele ca niște șiraguri de măr
gele pe cursul apelor. Pe tarlalele 
gospodăriilor colective nu se mdi 
cunosc fostele haturi dintre par
celele pe care lucrau din greu ță
ranii cu gospodărie individuală. 
Multe gospodării colective, folosind 
mașinile de la S.M.T., semințe 
de mare productivitate, îngră
șăminte, au obținut producții ne- 
maiîntîlnite altădată. Cu toate 
acestea, pînă în primăvară mem
brii unor gospodării n-au avut în
drumarea permanentă, la fața lo
cului, a agronomilor. De aceea n-au 
putut folosi din plin posibilitățile 
de sporire a producției agricole.

în urma măsurilor luate de par
tid și guvern, acum în raionul A- 
lexandria toate gospodăriile colec
tive au ingineri agronomi, iar une
le și ingineri zootehnicieni. Peste 
tot colectiviștii i-au primit cu 
bucurie, se străduiesc să le asigu
re condiții bune de muncă și de 
viață, iar inginerii agronomi răs
pund prețuirii ce li se arată ajutîn- 
du-i pe colectiviști în lupta pentru 
sporirea producției agricole, pentru 
întărirea gospodăriilor colective.

Dis de dimineață, pe inginerul 
agronom Constantin Nicolescu 
l-am găsit pe cîmp. Era la tarlaua 
pe care, după secara verde pășu- 
nată, se însămânța dughie în ames
tec cu iarbă de Sudan.

A venit la gospodăria colectivă 
„7 Noiembrie“ din Furculești de 
vreo lună și jumătate, cînd abia în
cepuse campania însămînțărilor de 
primăvară. Din primele zile s-a 
străduit să cunoască gospodăria cu 
problemele ei complexe, oamenii. 
Și, după părerea colectiviștilor, a 
reușit. Firește, l-au ajutat cu mul
tă dragoste Nica Marin, președin
tele gospodăriei colective, Măruș 
Mohora, Lungana Florea și alți 
oameni din conducerea gospodă
riei colective. L-au însoțit pe cîmp, 
la grajduri și saivane, prin sat. In
ginerului i-a plăcut curățenia, or
dinea gospodărească ce domneau 
peste tot. Dar mai erau încă destu
le de făcut.

Am văzut carnetul lui cu prime
le însemnări în legătură cu mun
ca în gospodărie. Și le-a notat zil
nic, pentru a le găsi răspuns îm
preună cu consiliul de conducere 
și organizația de partid. Iată cîte
va : „Suprafața cultivată cu plan
te furajere e mică. Soluția — ex-
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chitanță figurez cu 
ați greșii.

n-am pe nimeni

i
m-am supărat. Mi-am văzul de 

treburi și iată-mă din nou în luna fe
bruarie la casieria Telefoanelor.

irgește gama 
coloranți

de coloranți din Bucu- 
luc în prezent aproape 
mți și 20 de interme- 
ți în procesul de fabri- 
nților.
rranților pentru 
ost lărgită anul 
l acid 6 R. Noul pro- 
de rezistent, oferă linii 
nuanță vie.

dustria textilă, fabrica 
erie de coloranți de di- 
e : portocaliu, albastru, 

. Colectivul fabricii se 
od special c'te realizarea 
sortimehț de coloranți 
ru țesăturile din bum- 
rcjzintă avantajul unei 

jură alte operații prealabi- 
pregătește astfel producerea 

coloranților direcți, rezistehți. de 
culoare brună, bordo și galbenă. 
Tot aici a fost realizat un colorant 
albastru pe bază de sulf. Pentru 
industria poligrafică și industria de 
hârtie se pregătesc de asemenea, noi 
coloranți. <>a<>'_

ob I

.. Se

fabri-

vopsi- 
acesta

Noi unități de desfacere

în primele patru luni ale anului 
acestuia, rețeaua magazinelor din re
giunea București, aparținînd coope
rației de consum, s-a dezvoltat sim
țitor. în diferite sate și comune de 
pe cuprinsul regiunii s-au dat în 
folosință încă 19 unități de desfa
cere. Alte 46 unități au fost dotate 
cu mobilier modern. Pe lîngă șase 
unități de alimentație publică au 
fost amenajate bucătării și labora
toare proprii.

T, L --------- -- ----------------
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om ii la lucru
tinderea suprafețelor ocupate de 
culturi duble", „Atenție la densi
tatea porumbului“, „Trebuie luate 
măsuri pentru combaterea dăună
torilor", „De întărit simțul de răs
pundere al șefilor de echipă’’, 
„Trebuie combătută goana după 
zile-muncă..."

Inginerul Nicolescu a înțeles că 
pentru a putea cere fiecăruia să 
lucreze bine, trebuie să fie el în
suși exemplu. Văzîndu-l din zoriși 
pînă seara în mijlocul lor, colecti
viștii au început să-l privească tot 
mai mult ca pe unul de-ai lor.

Dar nu numai așa și-a cîștigat

SPECIALIȘTI ÎN TOATE
GOSPODĂRIILE COLECTIVE

Constantin Nicolescu prețuirea șt 
încrederea colectiviștilor.

O parte din secara furajeră a 
gospodăriei a ieșit cam rară din 
iarnă. Unii erau de părere s-o în
toarcă. Inginerul însă i-a îndemnat 
să procedeze altfel, mult mai a- 
vantajos : să semene prin ea bor- 
ceag. Acum, secara este cosită ceva 
mai de sus ca de obicei, iar bor- 
ceagul crește în urmă des ca peria.

Anul acesta, inginerul a re
glat semănătorile și a jalonat te
renul, le-a explicat oamenilor sim
plu și pe înțeles însemnătatea 
asigurării densității optime pentru 
obținerea unor recolte bogate.

— Nu ai rînduri drepte, nu poți 
face prășitul mecanic ca lumea. 
Tai porumbul de unde nu trebuie, 
rămîn goluri și-atunci s-a zis cu 
recoltele mari. Or, noi putem ob
ține de pe toată suprafața 5.000 kg 
porumb boabe la hectar dacă mun
cim cum trebuie, le spunea el co
lectiviștilor.

Acum rîndurile sînt drepte și în
cheiate „ca o funie întinsă dintr-un 
capăt ța altul al locului", cum ține 
să precizeze Alecu Mîndreanu, unul 
din primii colectiviști care s-au îm
prietenit cu inginerul gospodăriei.

îndrumați zi de zi de inginer, co
lectiviștii au terminat prașila I-a 
mecanică și manuală la floarea- 
soarelui, au prășit și rărit sfecla 
de zahăr și au început prășitul la 
porumb, în timp ce sapele rotative 
termină, de lucrat ultimele hectare.

Inginerul s-a apucat cu mînecile 
suflecate, cum se spune, să rezol-

începe emisiunea stației de radioficare din cotriuna Prsretu, re
giunea București : crainica lleand Carnea citește buletinul de știri.

(Foto: M. Andreescu)
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GHEORGHE GRADA — Inou. în 
comuna Tîinova — arătați în scri
soarea trimisă — a fost introdusă 
lumina electrică de cîțiva 
întreținerea liniei electrice 
ocupat însă nimeni. Așa se 
de cîieva săptămîni, într-o 
comunei rețeaua electrică 
fectat. Sfatul popular al raionului 
Ineu ne-a comunicat că o echipă de 
electricieni, a primit sarcina să în
lăture defecțiunile.

VASILE VLAD — Ploiești. în urma 
scrisorii trimise, Sfatul popular al 
orașului Ploiești a luat măsuri pen
tru îmbunătățirea transportului în 
comun pe ruta Gara de sud — Pé- 
trochim Conducătorii 
instruiți să respecte 
de circulație.

auto au fost 
regulamentul

— Mangalia.MARIN COJOCARU
La cinematograful Casei de cultu
ră din Mangalia, spectatorii vor pă
țea viziona filmele în condiții bune. 
Sfatul popular al orașului Manga
lia ne comunică, între altele, că s-au 
luat măsuri pentru respectarea pro
gramului de începere a spectaco
lelor, iar cei doi operatori care nu 
și-au făcut datoria au fost sancțio
nați.

RADU PÄDUREANU — Ploiești. 
Ne-ați întrebat dacă lăcătușii sec
ției cazane a Rafinăriei „9 Mai" au 
drept la spor de toxicitate.

Consiliul local al sindicatelor din 
Ploiești ne-a răspuns la scrisoarea 
trimisă că pentru această categorie 
de muncitori s-a stabilit un spor 
de toxicitate de 50 la sută din cuan
tumul prevăzut în normativ 
punzător cu timpul lucrat în 
toxin.

cores- 
mediu

gos-ve numeroasele probleme ale 
podăriei și se simte bine aici, pen
tru că în fiecare zi se ivesc lucruri 
noi care trebuie făcute. De dimi
neață trebuie să fie la cîmp, trece 
apoi pe la fermele de animale să 
vadă cit lapte s-a muls și dacă a 
fost expediat la timp, care-i situa
ția la incubatoare, dacă animalele 
sînt pășunate pe locurile stabilite. 
Dar cite altele nu sînt de făcut ?

Iar seara, analiza muncii din 
cursul zilei, stabilirea sarcinilor 
pentru ziua următoare. Inginerul 
dă un sprijin prețios conducerii 
gospodăriei în luarea celor mai po
trivite măsuri organizatorice, pen
tru ca lucrările să se facă la vreme.

Dar nu numai la Furculești se 
petrec lucrurile așa, ci și în multe 
alte sate din raion.

Colectiviștii din Spătărei sînt în 
întrecere cu cei din Furculești. Și 
la ei a venit, nu de mult, ingine
rul Popa Cristea. Multe din prac
ticile împământenite a răsturnat 
noul inginer. Bineînțeles, în intere
sul sporirii producției, convingîn- 
du-i pe colectiviști că este mai bine 
să lucreze altfel. De pildă, colec
tiviștii credeau că fac cum nu se 
poate mai bine tăierile la vie. El 
însă le-a arătat că nu fac această 
lucrare cum trebuie, coardele lă
sate prea lungi fac ca într-un an 
via să rodească mult iar în anii 
următori puțin.

Dar lucrurile nu merg întotdea
una lin, fără ciocniri. în loc să se 
gîndească cum trebuie lucrat mai 
bine pentru a se obține recolte bo
gate, colectiviștii socoteau că totul 
e să ai multe zile-muncă. De aceea 
nu se prea îngrijeau de calitatea 
lucrărilor. Iată un caz. în urmă cu 
cîteva zile cei din Spătărei au în
ceput prașila I-a manuală la po
rumb. Ieșiseră la lucru peste 700 
de colectiviști. Unii voiau să reali
zeze într-o zi de lucru două zile- 
muncă. Lucrul făcut însă nu era 
de calitate. Agronomul i-a întors 
înapoi. Și nu numai că le-a expli
cat ce înseamnă lucrul de bună ca
litate, dar a pus mîna pe sapă și 
a trecut de la o echipă la alta ară- 
tîndu-le cum trebuie lucrat.

La Ulmeni și Voevoda, Moșteni, 
Storobăneasa, inginerii sosiți în 
gospodăriile colective au pornit la 
muncă, hotărîți să ajute pe colec
tiviști să obțină recolte cit mai m,ari. 
să dezvolte creșterea animalelor.

MARIN ROTARU 
coresp. „Scînteii“

VASILE DUMITRU — Răcari. Des
pre lipsa unor diafilme cu basme 
pentru copii ne-au sesizai mai mulți 
cititori. Ministerul Invățămîniului și 
Culturii ne face cunoscut că în ul
timul timp magazinele de jucării au 
fost aprovizionate cu asemenea dia- 
filme. Totodată, în cursul lunii a- 
cesiâia, va ii realizat un diaiilm cu 
două basma-: „Căsuța iepurașului“ 
și „Oul năzdrăvan", Pînă la sfirși- 
tul anului vor fi realizate și alte 
diafilme cu povești pentru copii.

ȘTEFAN DAVID — București. în 
legătură cu propunerea de a se 
prevedea la noile blocuri spații 
pentru gararea motocicletelor, Sfa
tul popular al Capitalei ne-a răs
puns că la unele ansambluri de lo
cuințe aflate în construcție, Consiliul 
de Miniștri a aprobat ,și spațiul pen
tru gararea motocicletelor. Locatarii 
care sînt dispuși să-și amenajeze 
pe cont propriu aceste spații pot să 
obțină prin administrația ansamblu
lui de locuințe autorizație de cons
trucție de la Secțiunea de Arhitec
tură și Sistematizare a Sfatului 
popular al Capitalei.

■O© O-

DE OPERA ȘI BALET AL •TEATRUL_ _______ . _.
R. P ROMINE : LUCIA DE LAMMER- 
MOOR — (orele 19,30).

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

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

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala Ma- 
gheru) : PYGMALION - (orele 19,30). 
(Sala Studio) : BĂIEȚII VESELI — (ore
le 20).

TEATRUL „LUCIA 
LANDRA“ : CAMERA 
(orele 19,30). (Sala Studio) : COSTACHE 
ȘI VIAȚA INTERIOARA — (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : DE PRETO-

STURDZA BU- 
FIERBINTE —

RADIO, JOI 17 MAI. • Vreau să știu
— orele 9,00 — Ie Fragmente din opera 
„Pană Lesnea Rusallm“ de Paul Con- 
stantlnescu — orele 10,08 — I o Muzică 
populară din R. P. Ungară — orele 12,35
— Ie Versuri din volume recent apă- 
ruto — orele 13,15 — II e Programe mu
zicale alcătuite de ascultători — orele 
14,30 — II • Concert de muzică din o- 
pere — orele 15,45 — Ic Vorbește Mos
cova — orele 16,15 — Ic Almanah ști
ințific — orele 16,30 — II o Jurnal de 
întrecere — orele 17,30 — I o Program 
muzical pentru fruntașii în producție — 
orele 17,45 — I o Dicționar muzical — 
orele 18,30 — le Litoralul in creația 
compozitorilor noștri de muzică ușoară

16,30;
14,30;
1 Mal 
15; 17; 

19; 21),
APAR-
Repu- 
Elena 

18,30: 21), Gh. 
18,45; 21,15),

16,30; 19; 21,30), 
20,15). G. Coș-

CINEMATOGRAFE. LUNGA NOAPTE 
A LUI ’43 ; Patria (9,30; 11,45; 14; 
19; 21,15). București (10; 12,15;
16,45; 19; 21,15). OMUL AMFIBIE : 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Flacăra (11; 
19; 21). Olga Bancic (15; 17; “
Grădina T. Vladimirescu (20). 
TAMENTUL — cinemascop : 
bllca (10; 12,30; 16,30; 19; 21,30),
Pavel (8.30; 11; 13,30; 16; ----- ’
Doja (10; 12.30; 16,15;
Alex. Sahia (9; 11,30; 14; 
Stadionul Gluleșt.i (orele 
buc (10; 12,30; 15,30; 18; 20,30). ȘOFERÎI 
IADULUI rulează la cinematografele Ma- 
gheru (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; 22,30), înfrățirea între po
poare (10,30; 14; 16,15; 18,30: 20,45). Gră
dina Elena Pavel (orele 20,45), Volga 
(9,30; 12; 14,30; 16,30; 19; 21.15), Liber
tății (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30), Sta
dionul Dinamo (orele 20). Grădina 
Progresul (orele 20). V. Alecsandri 
(13; 15,30; 18; 20.45). POST-RESTANT :
C-tin David (15; 17; 19; 21). 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. Roaltă (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; 13.45; 21). Moșilor 
(16; 18.15 - grădină 20,30). 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 : 
Tineretului (16; 18,15: 20,30). S-A FURAT 
O BOMBA Cultural (16: 18: 20). INTRE 
DOUA IUBIRI rulează la cinematogra-, 
fele Alex. Popov (în continuare de^la : 
orele 9,30 pînă la orele 21) 
cescu (16;
URAGANUL : 8 Martie (15;
August (10; 12; 15: 17; 19; 21 _____ ,
20). ULTIMUL MEU TANGO : Arta (161 
18,30; 21). GARDIANUL: 8 Mal (15; 17; 

Timpul probabil pentru zilele de 18, 
19 și 20 mai : Vreme schimbătoare. Cer 

, temporar noros. mai ales în nordul țării. 
Ti m Vor cădes ploi sub formă -le averse în-
’ • Dr - soțite de descărcări . electrice, vini po-

18,15; 20,30). MAI TARE CA: strivit din vest. Temperatura staționară 
17: 19), 23. la început, apoi în scădere ușoară Mi- 
— grădlriăf : nimele vor fi cuprinse între 3 și 13 

grade, iar maximele Intre 16 și 26 de 
grade.

ca Tirgoviște
in luna ianuarie m-am dus la ca-1 

sieria Telefoanelor din Calea Vicfo-j 
riei și m-am plins :

— Tovarășe, eu nu vorbesc cu j 
Tirgoviște. j

.— Sîntefi certați ? Vreji să vă im- j 
pac eu ? N-am nici o putere, aici e j 
casierie... )

— Nu. Vreau să spun că nu vor
besc cu Tirgoviște la telefon și ui' 

, în chitanța pe care mi-aji trl 
iigurez cu o convorbire.

aici
mis-o, _

Funcționara a cercetat scriptele și J 
răspuns binevoitor : ■!
Intr-adevăr, s-a greșit. Nu tre- j 
să vă supărați pentru afîta Iu- )

— Slili, eu 
Tirgovișfo.

— Nici eu.
— Totuși pe 

convorbire. Iar
A cercetat iar scriptele și :
— Cine nu greșește...
Mi-am văzut de treburi și in luna 1 

martie iafă-mă din nou 
leloanelor.

— Tîrgovișfe I
— Vreji Tirgoviște ? 

casierie.
— Nu vreau nici 

Vreau să scap de ea. 
chitanța din această lună. j

Iar scripte, iar verificări șl iar : )
— Avem atîtea pe cap. Cine nu j 

greșește... j
—- Mă rog. Dar vă implor : luna j 

viitoare să nu mai apară. Ce atîfa J 
monotonie: Tirgoviște, Tîrgovișfe. Mail 
I__ i: o tr« nrroroll

la } 
J 

I 

/uri iu iu„o 1 

la casieria Te- j

Alături, aici e ] 

o Tîrgovișfe. ] 
A apărut și în j

faceți măcar o variație în greșeli...
Am primit asiqurări că pe luna a- 

prilie 
deci 
Cînd 
dicat

fiu lăsat în pace, lafă-mă 
luna aprilie la casierie, 

văzut, funcționara s-a ri- 
dispusă de pe scaun și :

eu n-am

să vor-

acolo.

O să 
și în 
m-a 
bine
Așa e că n-a mai apărui o con

vorbire cu Tirgoviște în chitanța dv. î
— Nu. Au apărut două.
— Vedeți ? Asfâ-i cu fotul altceva...
— Dar tot cu Tîrgovișfe. Și 

vorbit...
— Și de ce nu vreți dv. 

biți deloc cu Tîrgovișfe ?
— Dacă n-am pe nimeni
— Da' ce, e mare lucru să-ți faci' 

rost de un prieten ?
Luna asta cu siguranță mă deplasez ' 

la Tîrgovișfe și mă chem cu taxă. 
inversă. Nu de alta, dar vreau să j 
scap odată de povestea asta.

MICUȚĂ TÄNASE -J 
(Pe baza unor sesizări alej 

corespondenților voluntari). J

SALUT VOIOS — (orele 17). 
DE COMEDIE : SVEJK IN 

. RĂZBOI MONDIAL - (ore-

MUNCITORESC C.F.R.- 
HOȚII ȘI VARDIȘTH -m

REGIONAL BUCUREȘTI » .

RE VINCENZO — (orele 20). (Sala pen
tru copil) : I--------------------- ' ’

TEATRUL
AL DOILEA 
le 19,30).

TEATRUL
GIULEȘTI : 
(orele 19,30).

TEATRUL 
ÎNDRĂZNEALA — (orele 20).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „Ç, 
TÄNASE“ (Sala Savoy) : VORBA REVIS- ■ 
TEI — (orele 20). (Sala Victoriei 174) : 
CONCERT IN RE... HAZLIU — (orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Orfeu) t 
ALBĂ CA ZĂPADA — (orele 18). (Sala 
Academiei) : CACTUS ÎNTIIUL ȘI UL
TIMUL — (orele 16).

— orele 19,00 
studioul de concerte, 
simfonică 
Antlochos 
program : 
populară 
Concertul r____ ___  _______
chestră de Händel — soliști R. Aldule, 
șl V. Orlov șl Simfonia a IV-a de Ce- 
kovski — orele 19,45 — I • Din fol' 
rul popoarelor — orele 19,50 — II • Arii 
din opere interpretate de Georg Otts — 
orele 20,40 — II • Muzică populară ro- 
mînească șl a minorităților naționale — 
orele 22,00 — II • Muzică.de dans — ore
le 22,50 — I • Cvartetul în sol major 
de Dvorak — orele 23,15 — II.

1 • Transmisiune dlH 
.. _______ Ctntă orchestra
a Radiotelovlziunll dirijată do 
Evanghelatos (Grecia). In 
Varlațluni șl fugă pe o 
greacă de A. Evanghela 
pentru două violoncele șl

19; 21). EXPRESUL DE SEARA : B. De- ’• 
lavrancea (16; 18; 20). IN NOAPTEA DE 
AJUN : Unirea (16; 18). CASA SURPRI
ZELOR : T. Vladimlrescu (16; 18; 20). 
CÎNTECUL ÎNTRERUPT ; Munca (16,30; 
18,15; 20,30). EXPERIENȚA PRIMEJDI
OASA : rulează la cinematograful Popu
lar (16: 18.15; 20,30). RĂZBOI ȘI PACE 
— ambele serii : Donca Simo (16; 19.3A 
ULTIMA REPRIZA : 16 Februarie
18; 20). FRUMOASA LURETTE : My 
nescu (15; 17; 19; 21). DUPA DOI IEP. 
rulează la cinematograful Ilie 
(16; 18; 20). CINE-I DE VINĂ? : 
Serii (16; 18; 20). B. Delavrancea 
20) ARTISTUL : Luceafărul (15; 
BĂTĂLIE ÎN MARȘ - ambele 
G. Bacovla (15,30: 19), Aurel Vlaicu (14,30: 
17,45; 21). MAMA------ ' -
dină orele 20.30),

Pint... a 
Drumul 
(16; 18; 
17; 19). 
serii :

.. .
INDIA : V. Roaltă (gră- 
Grivița (15; 17; 19; 21).

Orele 19.00 — Jurnalul 
— Emisiune pentru pio-
„Clne știe să răspun-

TELEVIZIUNE, 
televiziunii 19,20 
nieri și școlari : oa ia&puu-
dă ?“. 19.40 — Emisiune de teatru „MIN
CIUNA ARE PICIOARE LUNGI" de E- 
duardo de Fillipo. Interpretează un co
lectiv al Institutului de artă teatrală, 
clasa conferențiarului George Carabin. 
In pauze : Prin expozițiile Capitalei : ex
poziția „Luna gravurii“ ; poșta televi
ziunii In încheiere : Ultimele știri.
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Asigurarea oamenilor muncii cu locuințe corespunză
toare constituie o preocupare permanentă, de cea mai mare 
importanță, a partidului și guvernului nostru. Potrivit Di
rectivelor Congresului al III-Iea al P.M.R., în perioada 
1960—1965 se vor construi, din iondurile statului, circa 
300.000 apartamente — de peste 3 ori mai mult decît s-a
realizat în cei 6 ani precedențl. Anul trecut, oamenii mun
cii au primit în iolosință 91.000 apartamente noi, cu 
11.000 mai multe decît în 1960. Pentru anul 1962 se pre
vede construirea a peste 96.000 apartamente.

Ținînd seama de volumul important și în continuă creștere 
al construcțiilor de locuințe în perioada planului de 6 ani, 
partidul subliniază importanța extinderii pe scară cît mai 
largă a metodelor moderne, industriale de construcții și, 

, în primul rînd, folosirea panourilor mari prefabricate. Ex
periența de pe multe șantiere a confirmat pe deplin efica
citatea folosirii metodei de construcție din panouri mari.

In pagina de față dăm cuvîntul unor lucrători din sec
torul construcții, care ne vorbesc despre experiența și re
zultatele dobîndite în aplicarea acestui sistem avansat de 
construcție și în producerea de panouri mari prefabricate.

manopera redusă folosită pe șan- rilor prin micșorarea volumului 
tiere, manopera totală (fabrică și cheltuielilor de regie. Deosebit de 
șantier) este mai mică decît la ori
care alt sistem de construcție utili
zat. Se realizează astfel o înaltă pro
ductivitate a muncii : timpul pentru 
execuția unui apartament scade cu 
circa 1.000 ore.

Experiența de pînă acum arată că 
prin folosirea panourilor mari pre
fabricate se reduce simțitor durata

important e faptul că prin uti
lizarea acestei 
de construcție 
țitor consumul specific al unor 
materiale, îndeosebi de material 
lemnos. Față de 1,4 mc mate
rial lemnos cît e consumul mediu 
normat pentru un apartament, în 
cazul folosirii panourilor mari

• Ritm rapid de execuție • Un bloc mediu 
se construiește în 4-5 luni • Se reduce 
consumul unor materiale de construcție.

a se con-

în construcția locuințelor, folo
sirea panourilor mari prefabricate 
reprezintă un grad înaintat de 
industrializare. Procesele de lu
cru, care necesită un volum mare 
de muncă pe șantiere, se transferă 
în fabrici sau poligoane, unde ele
mentele de construcții pentru pereți 
și planșee se confecționează cu pro
cedee mecanice. Pe șantiere se fac 
doar montarea și asamblarea lor. 
Elementele de construc
ții de mărimea unui pe
rete, pentru una sau 
două camere, sau a unui 
tavan de cameră, se 
confecționează de indus
tria de prefabricate, 
care a fost puternic dez
voltată în ultipii ani. 
S-au creat condiții pentru
strui anual mii de apartamente din 
panouri mari prefabricate.

Tehnologia de producție a panou
rilor mari este în continuă îmbună
tățire. S-au adoptat procedee noi, ca 
turnarea elementelor în tipare verti
cale, ceea ce permite reducerea 
timpului de fabricație cu aproape 
o treime. S-a mărit numărul ele
mentelor de instalații, care se în
globează în elementele prefabricate 
încă din fabrică. De asemenea, a 
crescut gradul de finisare a ele
mentelor. Scurtarea ciclului de fa
bricație și noile procedee tehno
logice au mărit mai mult de 
două ori capacitatea de producție 
a întreprinderilor de prefabricate, 
lucru ce a dus-la reducerea mano
perei în fabrici. Ținînd seama și de

de execuție a locuințelor. Clădirile 
din panouri mari executate pe șan
tierele din București, Brașov, Ro
man, Iași și Onești au arătat că, a- 
tunci cînd munca e bine organiza
tă, ritmul de execuție sporește sim
țitor, un bloc mediu fiind executat 
în 4—5 luni.

Aplicarea acestei metode indus
triale la construcțiile de locuințe 
prezintă și alte avantaje economice. 
Intre altele, se creează posibilitatea 
folosirii pe scară mai largă a mate
rialelor noi, în special a celor pe 
bază de mase plastice, care contri
buie la îmbunătățirea confortului.

Creșterea gradului de industriali
zare, prin folosirea largă a panou
rilor mari prefabricate, permite nu 
numai să se construiască mai repe
de, ci și să se reducă costul lucră-

Producția și montajul—in aceeași unitate
Pe Calea Griviței s-au 

executat anul trecut un 
număr de 7 blocuri din 
panouri mari, totalizînd 
960 apartamente. Solu
ția de confecționare a 
panourilor mari a fost 
aleasă pentru gruparea 
celor 2 operațiuni de 
obicei distincte : con
fecționare și montaj. Se 
realizează, astfel, în ca
drul aceleiași unități, 
atit producția cît și 
montarea panourilor 
mari.

Transportul panouri- 
de la 

'■taj. s-a 
târea lor9

»
Pe

metode moderne 
se reduce sim-

atelier la 
făcut prin 

pe niște

cărucioare care circulă 
pe o monoșină (prinsă 
de parterul monolit al 
clădirilor) tractate cu a- 
jutorul unui electrocar. 
Montajul 1 
mari s-a făcut cu două 
tipuri de macarale. Una 
din acestea este maca
raua reversibilă care 
circulă pe planșee, pro
iectată și executată de 
unitățile Sfatului popu
lar al Capitalei.

Ritmul de execuție a 
fost continuu îmbună
tățit, reușind ca blocul 
5, cu 82 apartamente,

să-l montăm în numai 
29 zile.

Experiența cîștigată 
în anul trecut ne va fi 
de mare folos pentru 

panourilor îmbunătățirea muncii 
noastre și obținerea de 
indici calitativi su
periori la cele peste 
1.000 apartamente din 
panouri mari, pe care le 
executăm în acest an pe 
B-dul 1 Mai.

a- 
cesta se micșorează la 
0,1—0,2 mc. Alt avantaj 
este acela că se reduc 
procesele de execuție 
umedă care, pe lingă 
micșorarea manoperei, 
permite executarea clă
dirilor în ritm uniform 
în tot cursul anului.

Avantajele economice evidente ale 
folosirii panourilor mari prefabrica
te pledează puternic pentru extin
derea pe scară și mai largă a aces
tei metode industriale la construc
țiile de locuințe. în București vor 
fi executate în acest an peste 4.000 
apartamente pe șoseaua Giurgiului, 
B-dul 1 Mai, Balta Albă și Sergent 
Nuțu ; s-a început la Bacău monta
rea a 160 apartamente pe strada 9 
Mai și se va deschide un șantier 
nou în Parcul Libertății. La Iași se 
continuă montarea a sute de apar
tamente pe malul drept al Bahluiu
lui ; un șantier mare se va deschide 
în curîrid la Reșița etc.

Ținînd seama de necesitatea ex
tinderii construcțiilor de locuințe ' 
după această metodă — sarcină im
portantă trasată de Congresul al 
III-Iea al partidului — s-au luat 
măsuri și pentru creșterea capaci
tăților de producție a panourilor 
mari, prin începerea executării încă 
din acest an a noi unități la Ploiești, 
Reșița, Timișoara, Iași, Cluj, Craio
va, Galați, București. în întreprin
derile producătoare de panouri mari 
trebuie să se pună un accent deo
sebit pe calitate, acordîndu-se în
treaga atenție finisării lor. Locuin
țele din panouri mari trebuie exe
cutate nu numai repede și mai ief
tin, dar și la un înalt nivel calitativ.

Ing. M. WEINTRAUB 
din Comitetul de Stat pentru 

ȘiConstrucții, Arhitectură 
Sistematizare

s c u r t...
Blocurile de locuințe din pa

nouri mari, executate în acest an la 
Roman, pe str. Anton Pann — deși 
construite in timp de iarnă — s-au 
realizat în circa 4 luni, ceea ce în
seamnă jumătate din timpul în care 
s-au construit anul trecut 
blocuri pe aceeași stradă, după 
todele tradiționale.

• La Brașov, circa 65 la sută 
\r° imărul de locuințe ce se constru- 

esc în acest an se execută din pa- 
’iri mari prefabricate.
\ La,1.000 apartamente construite 

din panouri mari se realizează o 
economie de manoperă de circa 
1.000.000 ore.

® Folosirea panourilor mari pre
fabricate 
economii 
material 
material
mediu normat pentru un 
ment, se folosește 
m.c.

Jfâ.. : ■ : : : y

Un grup de muncitori fruntași de pe șantierul de construcție a blocurilor din panouri mari prefa
bricate din Piața Progresul din Capitală. (Foto : R. Costin)

Calitatea—preocuparea,
Trecerea de la producția de diverse prefabricate 

din beton armat — la producția de panouri mari pen
tru locuințe, a pus în fața colectivului fabricii noastre 
sarcina de a găsi metodele cele mai potrivite pen
tru a le realiza la un nivel calitativ cît mai înalt, în
deosebi în ce privește dimensiunile și finisajul. Cali
tatea panourilor este preocuparea noastră principală.-

Paralel cu măsurile luate pentru sporirea produc
ției, pentru reducerea ciclului de fabricație, au fost 
întreprinse sistematic în fabrica noastră acțiuni care 
să asigure îmbunătățirea continuă a calității panou
rilor mari. Noi am ținut seama de propunerile și su
gestiile beneficiarilor, care, anul trecut, reclamau că 
unele din panourile noastre nu corespund pe deplin 
cerințelor calitative. Stimulăm de asemenea ltffțf/ cu 
sprijinul organizației de partid, inițiativa muncitorilor 
și tehnicienilor care fac propuneri prețioase pentru îm
bunătățirea muncii.

Din proprie experiență, ne-am convins că tiparele 
au o mare importanță în obținerea unei calități su
perioare a produselor. Tiparele metalice, rigide, cu 
îmbinări simple și ușor de manipulat, asigură reali
zarea unor abateri minime de dimensiuni. Proiecta
rea unor tipare bune, a unei tehnologii de fabrica
ție corespunzătoare, necesită însă o conlucrare strîn- 
să între proiectanții și tehnologii din fabrică. Noi am 
realizat aceasta printr-o colaborare cu I.P.C.M.C. pe 
parcursul întocmirii proiectelor, iar rezultatele sînt din 
ce în ce mai bune.

Nu o dată constructorii de pe șantiere ne-au făcut 
obiecții cu privire la finisajul unora din panourile 
mari livrate. Ținînd seama de cerințele lor și hotărîți 
să înlăturăm deficiențele care mai existau în procesul 
de producție, am luat o serie de măsuri. Am eliminat 
în proporție de peste 
aburi, înlocuind-o cu 
călzitoare. Aceasta a 
produselor, în special 
torii și tehnicienii din 
montaj pentru a vedea la fața locului ce însemnătate 
au în activitatea constructorilor chiar și cele mai mici 
neglijențe la executarea panourilor. 
Tot în scopul îmbunătățirii calității 
ne preocupăm de ridicarea continuă 
a calificării muncitorilor și maiștri
lor.

Sigur că rezultatele obținute pînă 
acum în sporirea producției și îm

90 la sută tratarea termică cu 
tratare termică prin tipare in
dus la îmbunătățirea calității 
a finisajului. De altfel, munci- 
fabrică vizitează șantierele de
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bunătățirea calității produselor sînt însemnate. In 
primul trimestru colectivul nostru a produs panouri 
prefabricate pentru 510 apartamente, față de 470 pla
nificate. Totuși în aceste domenii mai avem incă po
sibilități mari pe care întregul colectiv se străduiește 
să le pună cît mai deplin in valoare.

Este însă neapărat necesar să nu se mai schimbe 
’proiectele prea des, așa cum se întîmplă as
tăzi, fapt ce ne creează mari greutăți în produc
ție. Asimilarea și însușirea unor proiecte și a unei 
tehnologii noi necesită timp. Se întîmplă ca atunci 
cînd începem să asigurăm un nivel calitativ mai înalt 
produselor, să fim nevoiți să începem o nouă orga
nizare, să s'chimbăm tehnologia, potrivit noilor pro
iecte. După părerea noastră,' ar fi bine să se întoc
mească proiecte-tip a căror aplicabilitate să aibă o 
durată minimă de 2 ani, aceasta fiind o condiție de 
bază în obținerea unei ’calități superioare a pro
ducției.

Ing. I. VASILESCU 
directorul fabricii de prefabricate 

. „Progresul“-Bucureștl

GHEORGHE ANCUȚA 
directorul întreprinderii 
nr. 5 din Direcția ge
nerală de construcții- 

montaj a Sfatului 
popular al Capitalei

Contribuția proiectanților

Cum lucrează 
brigada noastră

—

s-a început șf la j 
locuințe din pa- j

In august 1960 
f lași construcția de 
f nouri mari prefabricate. Sarcina mon

tării panourilor la aceste locuințe a 
fost încredințată brigăzii pe care o 
conduc. In primul an, treaba nu a 
mers prea bine. Am întîmpinat tel de 
fel de greutăți. Dar cu .ajutorul spe
cialiștilor de la trust, al inginerilor și 
tehnicienilor de pe șantier, ne-am 
îmbunătățit mereu munca. Pînă In 
noiembrie 1961, în cartierele Dr. C. I. 

f Parhon și Primăverii am terminat și 
( dat In folosință 370 de apartamente, 
( construite din panouri mari. Pentru 
f anul In curs am început să cons- 
[ truim din panouri mari, pe malul drept 
( al Bahluiului, alte 5 blocuri — In tö
t' tal 280 apartamente.
( Cum muncește brigada noastră I 
( Ca să obținem rezultate cît mai bune 
f în producție acordăm o mare afen- 
f fie organizării muncii. Lucrlnd cu 
( două macarale, am împărțit brigada 
( in echipe de cîte patru monfalori la 
I fiecare macara pe schimb. Fiecare 
j-echipă are și cîte doi oameni care 
( lucrează la cofraje pentru monoliti- 
( zarea panourilor după montare. Or- 
(• ganizînd astfel lucrul am reușit să 
( executăm lucrări de bună calitate și 
( să scurtăm termenul de montare a 
ț panourilor. In ultima vreme am ajuns 
( să montăm cite 4 apartamente pe zi, 
I in loc de 2 și, uneori, 3 cît realizam 
( anul trecut. In afară de aceasta, la 
f construcția blocurilor din panouri 
l mari, manopera se reduce cu circa 
( 50 la sută iafă de blocurile executate 
( monolit, se micșorează mult consu- 
' mul de material lemnos, de ciment și-, 

ntier. i
In orașul lași, metoda construirii j 

locuințelor din panouri mari preia-1 
bricele se va extindă mult în anii j 
următori. Nu de muli au început Iu- J

( hiui uc moieiiai ionii 
( lier-beton pe șantier,

( 
(

( crările la alte 320 de apartamente pe -j 
( care le vom construi din panouri J 
f mari, pe malul drept al Bahluiului, în J 
ț continuarea celorlalte blocuri de j 
[aici. Membrii brigăzii noastre sîntj 
i hotărî)i să-și organizeze tot mai ) 
( temeinic munca, să acorde întreaga j 
[ afenfie calității lucrărilor, înfrucît con- j 
( struind mai repede și mai bine asi-1 

......................! termen j( gurăm darea în iolosinfă Ja 
f a noilor locuințe.

(

r

VASILE CIUBOTARU 
șef de brigadă 

șantierul 
î „Malul drept al Bahlulului”-Iașl

8200

1600

NUMĂRULUI
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“ô o*
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Graficele alătu
rate reprezintă 
creșterea numă
rului de apar
tamente con
struite sau care 
vor ii constru
ite din panouri 
mari în perioa
da 1960—1962 
(stînga) și mo
dul cum se re
duce timpul de 
execuție a lo
cuințelor din pa
nouri mari, față 
de alte sisteme 
de construcție 

(dreapta).

3200

elabora) proiectele clădirilor 
locuit din panouri mari prefabricate, 
care s-au executat în anii 1959—1962 
în cartierul „Steagul Roșu“ de la Bra
șov, precum și cele penlru clădirile 
care s-au ridicat la lași, Roman, Bacău 
și Onești. Aceste proiecte se caracte
rizează prin indici tehnico-economici 
avanfajoși, în comparație cu indicii 
dirilor de locuit executate după 
teme tradiționale.

Recent s-a elaborat la I.S.C.A.S. 
cumentația pentru primele proiecte-tip 
de clădiri cu parter și patru etaje, din 
panouri mari. Aceste proiecte se ba
zează pe experiența dobîndită de noi 
pînă acum și aplicarea lor va permite 
introducerea pe scară largă și în con
diții avantajoase a acestui sistem a- 
vansat de construcții. Seria de pro
iecte cuprinde 3 clădiri, avînd respec
tiv 38, 40 și 60 de apartamente de 
cîte 1, 2„și 3 camere.

Noile proiecte asigură locuințelor un 
confort ridicat față de cele după 
care s-a lucrat pînă acum. Apartamen
tele au suprafețe locuibile mari. La fie
care apartament se prevăd, în afară de 
suprafețele locuibile — spații pentru 
depozitare : cămară, debara și dulap 
înzidit. Toate dependințele (baie, bu
cătărie, cămară) sînt luminate și ven
tilate direct. Confortul și aspectul s-au 
îmbunătățit și prin prevederea unor fi
nisaje superioare și utilizarea unor ma
teriale noi.

De remarcat • faptul că cele 3 
blocuri proiectate se realizează cu a- 
eeleașl elemente prefabricate, numărul 
total de tipuri fiind redus, Urmărin- 
du-se mărirea gradului de finisa) al 
panourilor, s-a prevăzut posibilitafea 
montării tîmplăriei ferestrelor încă din 
fabrică.

Elaborarea proiecfulul-tlp de clădiri 
de locuit din panouri mari prefabricate 
va permite extinderea largă a acestui 
procedeu avansat de construcție,

Ing. M. DRIMER 
șef de atelier, I.S.CA.S.

Ca să îndeplinim cu succes sarci
nile trasate de Congresul al lll-lea al 
P.M.R. în domeniul construcțiilor de 
locuințe, o importanță deosebită are 
extinderea pe scară largă a metode
lor industriale de construcție și, îndeo
sebi, a panourilor mari prefabricate. 
La aceasta, o contribuție importantă 
trebuie să aducă proiectanții.

După proiectarea în țară a primelor 
clădiri experimentale din panouri 
mari, (1957—1959), institutul nostru a

Q Din cărămidă cu planșee turnate 
© Din zidărie și planșee prefabricate 
® Din panouri mari

numai 0,1—0,2

In cartierul „Steagul Roșu" din 
Brașov au fost construite pînă 
acum din panouri mari 31 blocuri, 
totalizînd aproape 1.300 
mente. In prezent, aici 
construcție noi blocuri, 
grafia de jOB : Aspect de

aparta- 
sint în 

In foto- 
pe șan-

cIS- 
sis-

do-

permite să se facă mari 
de materiale, îndeosebi de 
lemnos : față de 1,4 m.c. 
lemnos, cit e consumul 

aparta-

• în ansamblul pe care construc
torii de la întreprinderea construc- 
ții-montaj nr. 5 îl realizează pe 
B-dul 1 Mal din Capitală, se vor 
construi din panouri mari prefabri
cate 8 blocuri, totalizînd 1.120 apar
tamente.

Pagină realizată în cola
borare cu Comitetul de Stat 
pentru Construcții, Arhitec 
tură și Sistematizare.

In „Scînteia" nr. 5472 a 
fost publicat sub titlul : 
„De ce este supărat mais
trul Valter Stoica“, un ar
ticol în care se critica fap
tul că, în primul trimestru 
al anului, întreprinderea 
de prefabricate Roman nu 
a.livrat la termen șantiere
lor de locuințe din orașul 
Bacău panourile mari pre
fabricate, împiedieîndu-i 
pe constructori să-și reali
zeze sarcinile de producție. 
Nici calitatea panourilor nu 
a fost corespunzătoare. In 
același timp, în articol 
erau scoase la iveală și 
unele greutăți pe care a- 
ceastă întreprindere le-a 
întîmpinat din partea unor 
unități cu care colaborează.

După publicarea artico
lului, Ministerul Industriei 
Construcțiilor, Întreprinde
rea de prefabricate Roman, 
Fabrica de carton asfaltat 
„Teleajen" din Berceni și 
I.S.C.A.S.-București au tri
mis redacției scrisori de 
răspuns. In răspunsul tri
mis de Direcția generală a 
prefabricatelor din Minis
terul Industriei Construc
țiilor, se arată că problema 
calității panourilor mari 
prefabricate produse la Ro
man a fost amplu analizată 
la fața locului și s-a tntoc-

mit un plan de măsuri 
care să asigure o calitate 
mai bună panourilor pre
fabricate.

în ce privește ritmul de 
livrare a panourilor, pe 
lingă lipsurile proprii, în
treprinderea de prefabri-.

Roman apreciază drept în
temeiate și folositoare ob
servațiile critice cuprinse 
în articolul publicat. In 
cursul lunii aprilie, mai 
mulți muncitori, maiștri și 
ingineri din fabrică au vi
zitat șantierele de locuințe

PE URMELE MATERIALELOR 
PUBLICATE

cate din Roman a avut și 
unele greutăți. Fabrica de 
carton asfaltat „Teleajen“ 
i-a rămas datoare, în pri
mul trimestru al anului, cu 
mari cantități de plăci se- 
mirigide din vată mineraid 
necesare pentru izolarea 
termică a panourilor de 
pereți exteriori. In plus, 
nici calitatea acestor plăci 
n-a fost corespunzătoare. 
Pentru îmbunătățirea si
tuației s-au luat măsuri ca 
în trimestrul al U-lea a- 
ceastă fabrică să asigure 
integral întreprinderii de 
prefabricate necesarul de 
plăci semirigide de calitate 
bună.

In răspunsul trimis re
dacției, conducerea Între
prinderii de prefabricate

din Bacău pentru a cu
noaște, la fața locului, o- 
biecțiile constructorilor. 
Dacă cu sprijinul ministe
rului, mare parte din lip
surile proprii întreprinde
rii, ca și greutățile prici
nuite de fabrica „Teleajen" 
au fost înlăturate, unele 
deficiențe de proiectare nu 
și-au găsit încă rezolvarea. 
I.S.C.A.S.-București — se 
subliniază în scrisoarea de 
răspuns — n-a înlăturat 
nici pînă astăzi neconcor- 
danța dintre unele proiecte 
de execuție și cele de 
montaj.

Avem în față și răspun
sul primit de la I.S.C.A.S. 
Din el se desprinde angaja
mentul colectivului de pro- 
iectanți de a-și îmbunătăți 
continuu activitatea și le-

pătura cu Întreprinderea 
de prefabricate din Roman 
și șantierele de construcții. 
Conducerea institutului a 
trimis cîțiva specialiști la 
Bacău și Roman pentru a 
analiză situația și a face 
propuneri de remediere a 
deficiențelor.

Scrisorile de răspuns tri
mise redacției de organele 
amintite mai sus vădesc 
preocupare și grijă deose
bită față de problema a- 
provizionării la timp a șan
tierelor de locuințe cu pre
fabricate de calitate bună. 
Nu același lucru se poate 
spune însă despre răspun
sul conducerii fabricii de 
carton asfaltat „Teleajen" 
din Berceni. Conducerea 
fabricii încearcă să respin
gă criticile aduse, trecînd 
lipsa de preocupare pentru 
asigurarea unei calități 
bune a produselor, pe sea
ma unei pretinse exigențe 
exagerate din partea bene-, 
flciarilor. Ce-i drept, in ul
tima vreme, datorită spri
jinului acordat de minister, 
lucrurile s-au mai îndrep
tat în întreprindere, dar 
aceasta nu trebuie să con
stituie nicidecum pentru 
conducerea fabricii respec
tive un motiv de automul- 
țumlre.
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VICTOR ILIU

de predilecția 
simbolul reto- 
în comentariul 
filmului.

oame- 
articu- 

vizio- 
senti-

sînt chezășuite în

ca inelele cu anii
fulbură- 

ajung 
matca 

bo-

docu- 
acest domeniu am întîl- 
realizări artistice foarte

în lumina fascinantă a 
semnele prevestitoare ale

Pe marginea cîtorva fii 
documentare

Școala de 8 ani nr. 4 din Capitală s-a născut odată cu blocurilo do locuințe din jur (Bd. Ilie Pintilie). 
în fotografie : Două școlărițe din clasa l-a, Daniela Tomovicl și Bodica Ungureanu, care au nota 10 la 

(Foto : Agerpres)

CARTEA ÎN SPRIJINUL Moldova Nouă în fața 
' unui numeros public 

și s-a bucurat de

10 ani 1 Pe aceiași oa- 
acum zece ani erau 

promisiuni, îi revedem 
citate, într-o ipostază

multor lucrări 
atît pe plan 

precum și di- 
ar corespunde 

constituind

Zilele trecute am avut prilejul să 
văd cîteva dintre filmele mai noi 
realizate de Studioul „Alexandru 
Sahia“. îmi aduc aminte de anii 
1947—1949 cînd căutam cu îndîr- 
jire și pasiune să prindem pe peli
culă uimitoarele grăunțe ale nou
lui. Erau anii patetici în oare se 
desfășura imensa și complicata, bă
tălie a partidului pentru forme noi 
de organizare a vieții sociale, pen
tru productivitate, pentru cultură, 
pentru transformarea mentalității oa
menilor, pentru demnitate. Regizorii 
și operatorii cinematografici căutau 
cu rîvnă, și cu trudă să surprindă și 
să aducă 
ecranelor 
viitorului.

Șl iată 
zent. între noile filme documentare, 
cele mai izbitoare cred, sînt fil
mele care înfățișează aspecte ale 
colectivizării agriculturii. Aceste do
cumentare au darul de a ne pune 
înaintea ochilor și judecății, cu 
forța lor realistă și cu un puternic 
dramatism, rezultatele concrete, vi
zibile, elocvente ale unei întregi 
epoci din istoria țării : epoca în 
care satul a făcut saltul ireversibil 
de la capitalism la socialism, 
vorbit șl s-a scris mult 
bună dreptate

O l 1 M
realisSțu.1 au 

, .. că nu 
în zonele fante- 
nu pune, obsta- 
oriqinale. De 

că greșesc cei 
care recurg prea mult la simboluri 
plastice sau muzicale și la metafore 
literare în filmele documentare. Rea
litatea concretă este infinit mai su
gestivă și mai convingătoare decît 
faldurile lirismului grandilocvent din 
unele comentarii.

în vizita la Studioul Sahia am vă
zut și alte filme care ilustrează 
elocvent multilaterala activitate crea
toare și eforturile constructive ale 
poporului nostru condus de partid. 
Toate la un loc arată că azi nu mai 
este nevoie să cauți cu felinarul lui 
Diogene apariția fenomenelor vieții 
noi. Noul încolțește și răsare pretu
tindeni, impetuos ca florile și ver
deața într-o primăvară însorită. 
Acum, dificultatea pentru regizorii 
și operatorii studioului de filme do
cumentare este aceea a alegerii te
melor ,și a găsirii celor mai variate 
forme de oglindire a realităților 
actuale.

este un fior al frumuseții în 
al bucuriei de a te putea

Alexandru

cu ei 
munca 

propuneri
I — organi- 

ale profesorilor de la 
de artă în comunele 

i instructorii pentru a 
da 

unor schimburi 
studiourile arfiș- 
— merită a fi a-

Scenă din spectacolul „Un 
drac de fată" de N. Damaschin, 
prezentat în premieră pe țară 
Ia Teatrul de Stat din Oradea.

în fotografie : actorii Marcel 
Segărceanu, Anca Roșu, Octa
vian Uleu.

ORAVIȚA (coresp. 
„Scînteii"). — In ca
drul Casei raionale de 
cultură din Oravița a 
luat ființă recent o 
orchestră de muzică 
populară formată din 
30 de persoane. Prin
tre membrii orches
trei, soliști vocali și 
instrumentali, sîpt 
muncitorii mineri Pe
tre și Tudor Covăsală, 
ceferistul Ilie Manciu. 
electricianul Pavel 
Suru, medicul Mircea 
Florescu, profesorul 
Francise Klima și alții.

Noua orchestră a și 
prezentat primele con
certe la Oravița și

pildă, filmul „Cocsul",

LA UN VOLUM 
DE TUDOR ARGHEZI

oara cursu- 
regiunea 
din cei 
instructori 

care trebuiau să
se prezinte la cursu
rile anului II, au 
fost de față, în luna 
martie, mai puțin 
de jumătate.

Asemenea situa
ții apar îndeosebi a- 
qolo unde sfaturile 
populare, casele re
gionale ale crea
ției populare nu 
acordă atenția cu
venită selecționă
rii cu maximum de 
grijă a tovară
șilor meniți să în
drume formațiile ar
tistice de amatori. 
Este evident că pen
tru cursuri trebuie a- 
lese cadre mature, 
pricepute, entuzias
te, cu un larg ori
zont politic și cultu-

~.TLa Tudor Arghezi, transpuse în apele 
poeziei ce cuprinde scrisul său în între
gime, cuvintele capătă suplețe și ele
ganța unor pești exotici cu strălucire 
metalică, cu străvezii, prelungi și grele 
voaluri, mișeîndu-se grațios, sprinten și 
aproape totdeauna neprevăzut. De peste 
șase decenii, el îmbogățește ast
fel vistieria de comori nepieri
toare a poeziei noastre cu minuni, țîș- 
nife din neistovitele izvoare adinei ale 
omenescului, trecute prin filtrele omeniei 
sale de poet al timpului și de fiu al 
poporului nostru. Căci poezia lui Ar
ghezi nu este una de simple contingențe, 
ci de concrescență cu viața de azi, de 
necontenită frămîntare în torentele vije
lioase ale timpului nostru. Iar legătura 
sa cu plaiurile țării este împletită din ră
dăcini care, de la vorba cu tîlc 
tor a baciului vestitei Miorițe
prin straturile istoriei pînă în
prezentului. Viața a venit la el cu 
găfiile ei, nu cu acelea care se string 
în pungă, ci cu acelea care se adună în 
suflet, iar poetul le-a primit cu harul, cu 
truda zilnică și cu mare dragoste față de 
ai săi; față de lumea „robilor cu saricile 
pline de oseminte”, a urmașilor lor de- 
veniți stăpîni fără stăpînitori pe vatra și 
pe munca lor.

Forța de transfigurare a verbului, de 
încopciere a cuvintelor cu niște cheo- 
tori nebănuite, îmbinîndu-se în întruchi
pări no'i, uimitor de frumoase,' pentru a 
reda, ca rezultat al unei fine, pătrunzătoa
re și fulgurante observații, aspecte neaș
teptate din realitate, din realitatea om- 
lume, este la Arghezi nu numai uriașă, 
dar și unică. De la scurta alocuțiune în 
public, de fapt totdeauna citită și fără 
nici o pretenție oratorică, la tablete, cînd 
gingașe, cînd usturătoare, și pînă la 
chintesența versului stors în teascurile 
singurătății poetului, cuvîntul devine subt 
pana sa arghezian și capătă puteri ne
bănuite, virtuți de a răscoli sensuri noi 
din lucrurile spuse, de a da expresiei 
straie de-o cusătură nu mai puțin nouă.

De la „Cuvinte potrivite" (1927) și 
pînă la culegerea de versuri „Frunze", 
procesul acesta creator — în care 
trecutul se întrețese cu prezentul, „lim
ba veche și înțeleaptă" fiind turnată 
în' tipare de o uimitoare prospețime — 
este necontenit și constituie o copleși
toare mărturie nu numai a nesecatelor 
izvoare ale artei argheziene, ci și a rod
niciei contactului neîntrerupt, la înaltă 
temperatură artistică, al poetului cu rea
litatea.

Cărțile de după eliberare reprezintă, 
cle'fapf, o continuitate a filonului aurifer 
veclif, ^ar " 
petrece de 
„Caligula" 
Omului”.

„Frunze" 
desfășurare,

Casa de cultură și 
clubul din Herculane 
organizează pentru 
oaspeții sosiți la odih
nă numeroase mani
festări cultural-artis- 
tice. In programul lor 
poți întîlni : un con
curs de jocuri dis
tractive, excursie la 
insula Ada Kaleh, con
ferință despre „Pu
terea terapeutică a a- 
pelor termale de la 
Herculane", informare 
asupra evenimentelor 
internaționale, concurs 
de tenis de masă, filme, 
seară de dans etc. La 
toate acestea se adau
gă recenziile pe care 
le organizează biblio
teca. Nu există zi în 
care grupuri de turiști 
să nu pornească în 
excursii spre grota 
Haiducilor — o pește
ră cu stalactite și sta
lagmite ce formează 
arcade în stil gotic — 
spre vîrful muntelui 
Domogled, spre grota 
cu aburi sau grota 
lui Șerban. O prive
liște deosebită oferă 
stațiunea însăși, cu 
clădirile sale pitorești, 
alături de construcțiile 
moderne, cu parcurile, 
aleile de trandafiri.

TULCEA (coresp. 
„Scînteii"). — Artiștii 
Teatrului de operetă 
din Constanța au pre
zentat zilele acestea, la 
Casa de cultură din 
Tulcea, operetele „Vînt 
de libertate" de Du- 
naevski și „Silvia" de 
Kalman. La specta
cole au asistat nume
roși oameni ai muncii.

acelei
1 ca c

a visului său : „Pe pămînf liber 
poporul liber",
lui Arghezi își ia zborul de pe 
înseninate ca un acord dintr-un 
la simfonia unei lumi ce se 

subf ochii săi, lumea peste 
bate primăvăratec vîntut proaspăt 
ii socialismului și comunismului, lu

mea omului liber pe vatra sa eliberată 
de asuprire și jefuire, lumea celui ce 
muncește.

Folosind imagini filmate în epoci 
diferite și alăturîndu-le în mod con
știent într-o succesiune de . moritaj, 
cineaștii au reușit să facă sensibilă 
trecerea timpului în ceea ce are 
această noțiune mai esențial și mai 
mișcător în ea și anume în viața 
oamenilor, în modificarea condi
ției umane, în procesul eliberării 
omului de exploatare, procesul 
construirii socialismului.

O pi.onieră peltică și timidă, un 
mulgător de vaci, o crescătoare de 
păsări, un grădinar, un tractorist 
imberb, un fost argat devenit pre
ședinte de gospodărie colectivă în 
1950 sau 1952 și alții reapar po 
ecran în împrejurări radical schim
bate, după 
meni, care 
doar niște 
în filmele 
nouă : la tribuna consfătuirii țâra-, 
nilor colectiviști, la Marea Adunare 
Națională, la conducerea gospodă
riei colective sau a brigăzilor, în 
băncile unei școli medii serale etc.

Regăsirea aceasta a unor oameni 
reali, după o anumită trecere de 
timp, oameni pe care filmele țl-1 
prezintă cu numele și cir biografia 
lor, are darul de a-țl da senzația 
nemijlocită că asiști la creșterea 
lor, la dezvoltarea lor cçt, personali
tăți vii și active în cadrul transfor
mării radicale a condițiilor de 
viață.

Tabloului grandios al opnștruc- 
țlei socialiste din țara npastră îi 
este consacrat și filmul „Trei stri
găte pe Bistrița“ (regizor Mirel 
Ilieșu). Deși încercarea regizorului 
çi a scenaristului (Radu Cosașu) de

noi ale industriei ușoare, în care 
muncesc și creează oameni cu înaltă 
pregătire tehnică și profesională.

Studioul Sahia poate realiza — 
mai mult decîf a făcut-o pîril' a- 
cum — filme menite să prezinți „/i 
mijloacele extrem de sugestiv^ 
ecranului, metode înaintate 
că, figuri reprezentative de oameni 
ai zilelor noastre. în momentul de 
față se pregătește un interesant film 
documentar consacrat unei brigăzi 
fruntașe. încercărilg făcute în acest 
sens merită continuate și dezvoltate 
larg. Ele demonstrează cu prisosință 
că poezia se găsește pretutindeni și 
în toate manifestările vieții reale de 
azi, mai mult decît în simboluri vagi 
și abstracțiuni.

Filmele recenzate aici pe scurt re
prezintă doar o parle din realizările 
Studioului „Al. Sabia“, Ele sțînt 
demne de reținut pentru faptul că, 
oglindind diferite zone ale vieții r M 
din țara noastră, îndeplinesc tu 
odată și un rol activ de prim ord' 
prin caracterul lor concret, prin, 
brietatea expresiei artistice (și p 
zia lor. Ele arară că 1 
îngustează orizontul artiștilor, 
le închide accesul 
ziei și ale poeziei, 
cole încercărilor 
aceea, mi se nare

„De ce-ap ti trist ? Că pacea duioasă 
și blajină 

Mă duce ca o luntre prin liniști de 
lumină l 

E un suris și-n vralul de cSrfi, să mă 
alinte.

Vieți noi tresar vioaie din foste oseminte. 
Văd frunza că scoboară din ramuri cite 

una.
Le ruginise bruma, le argintase luna. 
Aud și gînguritul de dragoste cu jele, 
Oprit cu porumbeii pe coama casei 

mele".
Firește, este biruința beatitudinii de-a 

gusta bogăția frumosului din jurul tău, 
pătrunzîndu-te de înțelepciunea că însăși 
desfășurarea în timp face parte din coada 
Iu: de păun rotită în fața ochilor. 
„Poema mi-o găsii culcată 
într-o copaie, din pridvorul 
Colibei noastre, legănată, 
Cîntînd o mierlă, — cu piciorul".

Bucuria împlinirii vieții în dezvoltare și 
devenire, legată cu fire tainice de înfăp
tuirile din jurul poetului în țara renăs
cută, bucurie exprimată simplu ca în cîn- 
tecul popular, este ceea ce face să ira
dieze optimism din versul lui Arghezi 
și îl îndeamnă pe poet să poată spune : 
„Netrăită viața s-a sfiit 
Și-am trăif-o însutit".

Această însutire se transmite și citito
rului, căruia i se deschid minunate pri
veliști acolo unde înainte se învălătucea 
întunericul sau zăcea încremenit cotidia
nul. Fenomenul se petrece ca acel mira
col al omului înfrățit cu pămîntul : 
„Culcă-te fu și visează 
Eu te scormon și te ar, 
Și-o să vezi, pe la amiază, 
Că nu-i jocul în zadar.
Lasă-ți, cum îmi place mie, 
Somnul greu pe seama mea. 
Pun un bob și-mi dai o mie. 
Dormi și nu te deștepta.

-&»<>-------------

rai, trainic legate de mișcarea de ama
tori și care prezintă siguranța că se 
vor ocupa o perioadă îndelungată de 
formațiile artistice pe care urmează să 
le îndrume.

Pe de altă parte este necesar ca în
săși desfășurarea cursurilor să fie ur
mărită și îndrumată în permanență de 
către conducerile caselor regionale 
ale creației populare și ale școlilor 
populare de artă. în multe locuri — 
mai ales la Timișoara, Oradea, Brașov 
— s-a înțeles că aceste cursuri pot a- 
duce rezultatele scontate numai dacă 
au o orientare practică. La Pitești, Plo
iești — ca și în alte locuri unde ar
tiștii profesioniști dau ajutor miș
cării artistice de amatori —, in

structorii au asi m 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh. deseori la rep 
k.I I m « țiile unor formații
IM A K I profesioniste, unde

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1' ^eg°raf'ii le-au ex

plicat concret și amănunțit cum pre
gătesc spectacolele și concertele. In
structorii trebuie să devină buni con
ducători de formații, de aceea este ni
merit ca, în cadrul școlii, ei să fie 
puși, sub îndrumarea competentă a 
profesorilor, să lucreze mult la punerea 
în scenă a pieselor, la pregătirea dan
surilor și corurilor.

Ajutorul pe care-l pof da artiștii pro
fesioniști nu este întotdeauna folosit 
pe deplin. La Giurgiu — unde în pri
măvara aceasta activitatea a fost, în 
general, nesatisfăcător organizată — 
cursurile de regie, precum și alte 
cursuri au fost încredințate unor oa
meni necompetenți, deși în regiunea 
București există cele mai bune posibi
lități spre a se folosi în această direc
ție cadre cu înaltă calificare.

Unui instructor artistic i se cere un 
matur discernămînt în alcătuirea reper
toriului formației pe care o îndrumă. 
De aceea întocmirea repertoriului de 
lucrări folosite la cursuri trebuie fă
cută cu multă atenție. Unele case re
gionale ale .creației și școli populare 
de artă — mai ales cea din Cra
iova — nu se ocupă cu grija cuve
nită de alegerea repertoriului. Această 
neglijență face să apară goluri serioase 
în pregătirea instructorilor. Și Casa 
centrală a creației populare ar putea să 
joace un rol mai activ în orientarea 
repertoriului pentru cursuri.

Ce activitate duc instructorii în pe
rioada dintre cursuri sau după ce se 
încheie ciclul de lecții ? Casele regio
nale ale creației populare, în colabo
rare cu școlile populare de artă, cu 
casele raionale de cultură, ar trebui să 
țină un contact mai sfrîns cu ei, con- 
tinuînd, sub diverse forme, munca de 
îndrumare. Inițiativele, propunerile 
care există în unele locuri 
zarea de vizite < 
școlile populare 
unde activează 
asista la unele spectacole și a le 
sugestii, organizarea 
de păreri, discuții la 
filor amatori și altele ■ 
plicate și generalizate.

Totodată, tipărirea mai 
metodice de îndrumare, 
central cît și în regiuni, 
fuzarea lor operativă, : 
unei necesități reale, constituind un 
temeinic sprijin în ridicarea continuă a 
calificării instructorilor formațiilor ar
tistice de amatori.

TIMIȘOARA (coresp. 
„Scînteii"). — Comite
tul orășenesc XJ.T.M. 
Timișoara, în colabo
rare cu Biblioteca re
gională, a organizat 
duminică o consfătui
re cu tinerii munci
tori fruntași în pro
ducție din întreprin
derile timișorene pe 
tema „Cartea în spri
jinul producției".

După referat și dis
cuții a urmat un ma
tineu literar : „Viața 
tineretului oglindită 
în literatură".

Pentru îmbunătăți
rea popularizării căr
ții, consiliul local al 
sindicatelor Timișoara 
a organizat un curs de 
instruire a bibliote
carilor sindicali.

le-oi trezi eu, bună oară, 
După sacii de la moară. 
Nici eu știu, nici tu cunoști, 
Și-o să rîdem ca doi proști".

Dar ceea ce definește mai mult ca 
orice integrarea în timp a poetului, după 
un lung drum de căutări a cauzei cau
zelor, a dumnezeului care n-a răspuns 
la nici o chemare, este jîșnirea lujerului 
nou și bătăios, odrăslit de zădărnicia 
trudei cheltuite, gata să biciuiască și să 
sfarme mitul dovedit a fi lipsit de temei : 
„încerc de-o viață lungă, să stăm un 

ceas la sfat, 
Și te-ai ascuns de mine de cum m-am 

arătat, 
Oriunde-fi pipăi pragul, cu șoapte 

triste rugi, 
Dau numai de belciuge, cu lacăte și 

drugi. 
Invierșunat de piedici, să le sfărim îmi 

vine ; 
seama, să-ncep 

de-abia cu tine.".
Parcă s-ar fi dărîmat un zid, lăsînd 

să năvălească înăuntru miresme tari și 
proaspete de flori, cu raze drepte de 
lumină, îmbrăcînd cu nouă strălucire și 
aducînd freamăt plin de vjpță în glasul 
poetului, care exclamă cu dragoste : 
„De-ar mai ține frăgezimea coardelor 

înseninate I"
Lamartine îi spunea unei clipe fugare : 

„O, timp, opreșfe-ți zborul I" Goethe 
îl face pe Faust să spună „opreșfe-fe, 
ești atît de frumoasă", acelei clipe pe 
care o străvede în timp ca o realizare 
supremă 
a sta cu

Versul 
coardele 
preludiu 
naște 
care I 
al ere
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Numeroși oameni al muncii învață sirgulnclos la școlile populare 
de artă ; la aceea din Sibiu, printre studenții anului III se numără 
și apretorul Adolf Grosș de la fabrica „Libertatea", care se bucură 
de o bună apreciere din partea profesorilor săi. Iată-1 lingă sculp
tura pe care o pregătește pentru bienala de artă plastică a artiștilor 
amatori, faza raională : estș portretul unei studente.

muie rebusiste ale comentariului 
(care au mai fost semnalate în ziar), 
plăcerea spectatorilor ar fi fost mai 
deplină.

Uriașul progres făcut de economia 
țării noastre în sectorul industriei 
grele, al industriei constructoare 
de mașini și în acela al industriei 
bunurilor de consum se reflectă în 
diferitele genuri ale filmului 
mentar. în 
nit cîteva 
meritorii.

Iaiă, de 
care te introduce în lumea uriașe
lor agregate incandescente care 
transformă cărbunii ordinari în car
bon pur, „hrana“ pădurii de fur
nale din centrele noastre siderur
gice. Cu toate că este un film de 
știință popularizată, realizatorii lui 
(regizorul Mircea Popescu și ope
ratorul Constantin Teodorescu) au 
reușit să dea spectatorilor nu nu
mai o sumă de cunoștințe noi și 
utile, dar și puternice emoții artis
tice prin modul inteligent în care 
au dat expresie, cu energică eloc
vență, unui peisaj în care palpită 
o parte din gigantica forță indus
trială creată în acești ani de po
porul nostru muncitor și de geniul 
clarvăzător al partidului.

Folosind cu subtilitate culoarea 
și ritmul formelor geometrice, in
troduced cu discernămînt impre
sionante efecte sonore, au sintetizat 
un tablou viu al uzinei și al 
nilor care pun în mișcare 
lațiile ei arzătoare. După 
narea filmului rămîi cu un 
ment adînc de admirație și respect 
pentru această realizare a socialis
mului, cu un sentiment de justificată 
mîndrie patriotică.

Aceiași realizatori au mal făcut 
un film de știință popularizată, in
titulat „Mase plastice“. Cu aceeași 
vibrație poetică șl cu același simț 
al realității șl al măsurii, ni se dez
văluie „secretele“ unuia dintre cele 
mal fascinante procese Industriale 
și științifice, acela al transformării 
unor substanțe brute în fibre șl 
mase plastice dotate cu finețe, sub
tilitate, ouloare șl frumusețe. Aces- 
ta-1 unul dintre sectoarele cu totul

a concentra în cîteva minute du
rata construcției hidrocentralei de 
la Bicaz, este destul de temerară, 
elocvența majestuoasei construcții 
se impune de la sine, prih mijlo
cirea imaginilor concentrate lapi
dar într-un montaj cu fraze sobre 
și concise. Filmul relevă convingă
tor faptul că măreția și îndrăzneala 
proiectului au avut nevoie, pentru 
a deveni realitate, de o uriașă acu
mulare de energie umană, de efor
turile zilnice a mii de oameni cura
joși și dîrzi, maiștri betoniști și in
gineri, sudori și mineri, electricieni 
și șoferi, artificieri și proiectanți, 
unite cu aportul atîtor uzine con
structoare de materiale și utilaje 
din țară.

Creatorii filmului au știut să re
zume cu mijloace artistice o lun
gă serie de sforțări umane, dîn- 
du-ne o imagine sintetică a uneia 
dintre realizările de seamă ale so
cialismului. Calitățile filmului sînt 
diminuate întrucîtva 
realizatorilor pentru 
ric, prezent mai ales 
prea literaturizat al

Dacă în „Trei strigăte pe Bis
trița" spectatorul asistă la prome
teica luptă a constructorilor cu na
tura, cu apele și cu muntele, In 
„Ritm și construcții“ (regizor Erich 
Nussbaum) devine vizibilă o altă 
latură a efortului constructiv al so- 

' clalismului : lupta cu formele și 
structurile trecutului. Străzi și case 
insalubre, în care urîțenia și haosul 
urbanistic se uneau cu anarhia și 
platitudinea „gustului“ burghez, dis
par sub loviturile tîrnăcoapelor și 
în locul lor se înalță solare șf 
zvelte, dinamice și optimiste, silue
tele moderne ale locuințelor ora
șelor noastre socialiste.

Filmul, din punctul de vedere al 
plasticii vizuale și al ritmului mon
tajului, îți provoacă un sentiment 
de bucurie și mîndrie. De n-ar fi 
unele stridențe sentimentalo și f<æ

De curînd, secția 
germană- a Teatrului 
de Stat din Sibiu a 
prezentat în premieră 
piesa „Mușchetarii 
Măgăriei Șale" de Ion 
Lucian și Virgil Piti
cea.

Regia spectacolului 
aparține lui Hans 
Schuschnig iar sceno
grafia este semnată de 
Maria Bodor.

Ne-am obișnuit să vedem adesea 
muncitori, colectiviști, intelectuali, func
ționari prezenfînd tovarășilor |or de 
muncă spectacole teatrale, muzicale, 
coregrafice. Creșterea impetuoasă a 
mișcării artistice de amatori e un feno
men firesc și, totodată, caracteristic al 
vremii noastre. Sînt astăzi, în întreaga 
țară, peste un milion de artiști amatori 
care se manifestă în cele mai diverse 
genuri ale arfei. Din rîndurile lor s-au 
ridicat și îndrumători voluntari perma- 
nenji ai formațiilor artistice — numeroși 
regizori ai echipelpr de teatru, instruc
tori ai brigăzilor de agifajie și echipe
lor de dansuri, dirijori ai orchestrelor 
și corurilor.

Se poate spune că ținuta artistică a 
fiecărei formații de
amatori, conținutul HI....IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII... IIIIIIII
bogat al programe- I M C C i
lor artistice, de care l H J C 1
depinde eficiența e- l|||||||||H|||1||||||||||||||||||||1||||||| 
ducativa a specta
colelor prezentate, 
cea mai mare măsură de calificarea și 
experiența conducătorului ei. Pregătirea 
temeinică a unui număr tot mai mare 
de instructori (prin cursurile externe 
ale școlilor populare de arfă, care au 
la bază planul de învă(ămînt întocmit 
de Casa centrală a creației populare) 
este acum o condifie principală a ridi
cării nivelului calitativ al mișcării ar
tistice de amatori.

Organele locale din unele regiuni, 
printre care Argeș, Banat, se ocupă cu 
afen(ie de pregătirea instructorilor cu 
ajutorul acestor cursuri. în primăvara 
aceasta, în regiunea Banat au participat 
la lecții 475 de instructori. încă din 
toamnă, secția de învă(ămînt.și cultură 
a Sfatului popular al regiunii Mureș- 
Autonomă Maghiară a luat măsuri pen
tru a stabili dirijorii, regizorii, coregrafii 
amatori care vor fi înscriși la cursuri.

Nu peste tot însă se respectă planu
rile anuale de școlarizare a instructo
rilor, iar frecvenja este, în multe locuri, 
slabă. în regiunile Bacău și Galaji nu 
au fost organizate cursuri în vacanja 
de primăvară. Mulți instructori încep 
școala, dar nu peste foț și totdeauna 
li se asigură condiții să o termine, 

uneori primind al- 
~~ te sarcini tocmai

în perioada cînd 
S se desfăș

r''e>
' Oltenia,

150 de

S-a 
șl Pe 

despre aceste fil
me. Nu poți vorbi despre activita
tea documentariștilor noștri fără să 
le amintești.

Dacă privești filmele „Consfătui
rea pe țară a țăranilor colectiviști“ 
(regizor Virgil Calotescu), sau „Pu
terea pîinii“ (regizo 
Boiangiu), sau „Pe drumurile Crl- 
șanei“ (regizor Slavomir Popovlci), 
pentru ca să mă refer deocamdată 
numai la acestea, îți dai seama cu 
îneîntare de un lucru pe care 
aceste filme, și altele încă, te fac 
să-1 descoperi, parcă pentru întîia 
oară. Abstracțiuni, cum ar fi tim
pul, ideile generale, principiile etc. 
pot deveni concrete, căpătînd plas
ticitatea unui obiect tridimensional 
sau a unei ființe vii.

La clubul șantieru
lui naval din Oltenița 
a avut loc un schimb 
de experiență între 
instructorii formațiilor 
teatrale de amatori 
din întreprinderile, in
stituțiile și unitățile 
agricole din regiunea 
București, care parti
cipă la Festivalul bie
nal de teatru „I. L. 
Caragiale". S-au pur
tat discuții cu oameni 
de specialitate despre 
arta interpretativă, 
regie, scenografie. For
mația de teatru a clu
bului de la șantierul 
naval din localitate a 
prezentat în fața in
structorilor de teatru 
piesa „Al 4-lea" de 
K. Simonov. In spec
tacol și-a dat con
cursul artistul emerit 
Septimiu Sever, inter
pretând rolul princi
pal.
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medfêœl®Comsomolului balçOBCe"
celui de-al XIV-lea lucrărilor „Săptămimi

Congres al
Miercuri, la Casa dé cultură a 

tineretului din raionul Tudor Vla- 
dimirescu, a avut loc adunarea ac
tivului C.C. al U.T.M. și comitete
lor regional și orășenesc U.T.M. 
București, consacrată celui de-al 
XIV-lea Congres al Comsomolului. 
A '<•- area a fost deschisă de tov. 

opescu, prim secretar al Co- 
.ului orășenesc București al 
M.

>.uv. Virgil Trofin. prim-secretar 
al C.C. al U.T.M., a prezentat darea 
de seamă a delegației U.T.M. care 
a participat la lucrările acestui 
congres. Vorbitorul a arătat că lu
crările congresului au avut loc în 
condițiile în care poporul soviétic 
luptă cu entuziasm pentru tradu
cerea în viață a istoricelor^ hotărîri 
ale Congresului 
P.C.U.S., pentru 
duirii celei mai 
munismului.

Arătînd că P.C.U.S. consideră 
neretul ca o importantă fbrță 
lupta popoarelor sovietice pentru 
comunism și îi încredințează Sar
cini mari și de răspundere, vor- 
bjtörul a relevat faptul că. la che- 

ea partidului, comsomoliștii, 
cu

T'

a] XXII-lea 
construirea 

înaintate — a

al
orîn- 

co-

ti- 
în

partidului.
. tinerii sovietici, muncesc 

abnegație și entuziasm pentru tra
ducerea în viată a uriașelor sar
cini ale construcției comuniste. Cu 
participarea efectivă a tineretului, 
numai în ultimii 4 ani au fost con
struite peste 300 de noi obiective 
industriale, s-au montat 5.000 km 
de conductă de gaze și țiței, s-au 
construit și electrificat 13.000 km 
de cale ferată. Comsbmoliștii parti
cipă activ la dezvoltarea agricultu
rii. la ridicarea economică a col
hozurilor și sovhozurilor.

în numele tuturor comsomoliști- 
lor, al întregului tineret sovietic, 
Congresul a aprobat în unanimitate 
Programul și hotărîrile adoptate de 
Congresul al XXII-lea al P.C.U.S. 
și și-a exprimat recunoștința fier
binte fața de Comitetul Central al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice. în frunte cu tovarășul 
Nikita Sergheevici Hrușciov pentru 
grija permanentă si părintească a- 
rătată tinerei generații.

Vorbitorul a arătat în continuare 
că la Congres s-a acordat o deo
sebită atenție problemelor educării 
comuniste a tinerei generații. Orga
nizațiilor comsomolisté li s-a tra
sat sarcina 
sentimentul 
tățeanului 
nemărginit față de popor, fată de 
partidul comunist și cauza comu
nismului, dragostea fată de patria

socialistă, fată de țările socialiste 
frățești.

Cel de-al XIV-lea Congres al 
ComsomolUlui a constituit o pu
ternică demonstrație a unității ti
neretului sovietic în jurul P.C.U.S., 
a hotăfîrii Comsomolului și a în
tregului tineret sovietic de a lupta 
pentru îndeplinirea Programului a- 
doptat de către Congresul al XXII- 
lea al P.C.U.S. Totodată Congresul 
Comsomolului a reprezentat o pu
ternică manifestare a internaționa
lismului proletar, a- solidarității ti
neretului sovietic cu munca și lupta 
tineretului din țările socialiste fră
țești, cu tineretul democrat din ță
rile capitaliste care luptă pentru 
pace și progres social, cu tineretul 
din țările ce duc o aprigă bătălie 
împotriva colonialismului și impe
rialismului, o manifestare puternică 
a solidarității cu tinerii iubitori de 
pace de pretutindeni.

Referindu-se în încheiere la via
ța și munca tinerei generații din 
patria noastră, tov. Virgil Trofin a 
subliniat că pentru organizația și 
tineretul nostru, care este chemat 
să-și aducă contribuția la opera de 
desăvîrșire a construirii socialismu
lui, munca tineretului sovietic, ac
tivitatea multilaterală a Comsomo
lului, reprezintă un luminos exem
plu.

în numele Uniunii Tineretului 
Muncitor, al întregului tineret din 
patria noastră, vorbitorul a urat 
Comsomolului leninist să obțină noi 
și mari succese în îndeplinirea ho- 
tărîrilor celui de-al XIV-lea Con
gres al său, pentru sporirea apor
tului tineretului 
tuirea mărețului 
de Congresul 
P.C.U.S., pentru
nismului.

Miercuri dimineața au continuat 
lucrările celei de-a Vl-a „Săptămîni 
medicale balcanice”. în secțiile de 
chirurgie și medicină.

în continuare a avut loc ședința 
de închidere a lucrărilor științifice, 
prezidată de acad. dr. Grigore Be- 
netato, președintele Comitetului de 
organizare.

S-a dat citire deciziilor Consiliu
lui general al Uniunii medicale bal
canice, luate în ședințele din 12 și 
16 mai.

Prof. dr. Tevfik Saglam (Turcia), 
vicepreședinte al Uniunii medicale 
balcanice, a prezentat moțiunea Con
siliului general al Uniunii, primită 
cu vii aplauze de participanți.

A luat cuvîntul dr. J. Stergiopou- 
los (Grecia), care în numele oaspe
ților participanți la această reu
niune și-a exprimat convingerea că 
„Săptămînile medicale balcanice”, 
reluate după o întrerupere de 24 de 
ani, vor contribui la strîngerea le-

de a educa la tineret 
înaltei demnități a ce- 
soviețjc. devotamentul

Inîormații
® Miercuri là amiază, membri ai An

samblului de stat de dansuri populare al 
Uniunii Sovietice, in frunte cu ârtistul 
poporului al U.R.S.S., Igor Moiseev, au 
făcut o vizită la Ministerul învătămîn- 
tului și Culturii, unde au fost primiți de 
tov. Constanta Crăciun, adjunct al mi
nistrului.

• Miercuri a părăsit Capitala îndrep- 
tîndu-se spre Moscova o delegație a 
C.C. al U.T.M. și a Consiliului U.A.S.R., 
condusă de tov. Stefan Bîrlea, secretar 
al C.C. al U.T.M., președinte al 
U.A.S.R.

9 La invitația Institutului romîn pen
tru relațiile culturale cu străinătatea, de 
cîteva zile se află în tara noastră gra
ficianul Uruguayan Ayax Barnes.

© în cadrul manifestărilor în întîm- 
pinarea Adunării reprezentanților mișcă
rii pentru . pace din tara noastră, 
miercuri după-amiază, la clubul Minis
terului Transporturilor și Telecomunica
țiilor, a avut loc un simpozion cu tema 
„Știința și tehnica în slujba păcii”.

Au luat cuvîntul acad. Eugen Ma- 
covski, conf. dr. O. Costăchel și prof. 
Ing. Edmond Nicolau. (Agerpres)

sovietic la îrifăp- 
program adoptat 

al XXII-lea al 
construirea comu- 

(Agerpres)
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Itgâturilor între medicii din aceste țări, 
la consolidarea păcii în Balcani și 
în întreaga lume.

în încheierea lucrărilor științifice 
a luat cuvîntul acad. Grigore Bene- 
tato.

în zilele următoare, participantii 
la această manifestare vor face vi
zite în tară.

Un interviu al cosmonautului G. S. Titov

-ir

prezenței-delegației de 
la manifestările „Săp-

Cu prilejul 
medici turci 
tămînii medicale balcanice", însărci
natul cu afaceri ad-interim al Tur
ciei la București, Zubeyir Aker, a 
oferit miercuri seara un cocteil.

Au luat parte Sandu loan, adjunct 
al ministrului sănătății și prevede
rilor sociale, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, parti- 
cipanții la lucrările „Săptămînii me
dicale balcanice".

Au fost prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice ale țărilor balcanice, 
acreditați la București. (Agerpres)

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

Miercuri au continuat lucrările-ce
lei de-a doua Conferințe profesio
nale internaționale a oamenilor 
muncii din textile, îmbrăcăminte și 
pielărie.

Ana Toth, președinta Comisiei de 
cenzori a Uniunii internaționale a 
sindicatelor muncitorilor din textile, 
îmbrăcăminte și pielărie, a prezentat 
raportul Comisiei de cenzori.

Pe marginea rapoartelor prezen
tate, la discuții au luat cuvîntul : 
Ivar Henning Rasmussen (Dane
marca), Jaluff Salvador (Uruguay),

o®o

Apreciem nivelul de dezvoltare 
a economiei romînești

un delegat din Argentina, Karjono 
(Indonezia), Neno Kolev Lalev (R. P. 
Bulgaria), Jose Briones (Chile), 
M. A Kolbetskaia (U.R.S.S.), Odilio 
Borges (Brazilia), Ibrahim Gueye 
(Senegal), Mustapha Moukafin (Ma
roc), O. Hva-zun (R.P.D. Coreeană), 
Leopoldine Fialka (Austria), Tang 
Kueli-Fen (R. P. Chineză), Sergio 
Giulianati (Italia), Vidoje Mitrovic 
(R.P.F. Iugoslavia), Eduard Aubert 
(Franța).

Lucrările conferinței continuă.
în cursul zilei de miercuri, la se

diul Consiliului local al sindicatelor 
din București s-a deschis o expozi
ție cu fotografii oglindind aspecte 
din munca, viața și lupta muncito
rilor din industria textilă, îmbrăcă
minte și pielărie, din diferite țări. 

(Agerpres)

I

MOSCOVA 16 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat unui cores 
pondent al agenției . TASS, după 
înapoierea din S.U.A., unde a parti
cipat la sesiunea Comitetului inter
național pentru cercetarea spațiului 
cosmic, cosmonautul sovietic Gher
man Titov a declarat că colaborarea 
internațională in Cosmos poate fi 
efectuată in prezent în domeniul le
găturilor prin radio. Legătura prin 
rddio cu pămîntul nu a fost stabi
lită în toate sectoarele zborului 
astronautului american Glenn. în 
acest caz, stațiile sovietice puteau 
fi de folos, a spus Titov.

După părerea lui Gherman Titov, 
mai există multe probleme de per
spectivă pentru colaborare interna
țională în Cosmos. Astfel, sînt pro
blemele 
lor.

Titov 
legături
tanțe foarte mari, 
asupra stării timpului, constituie de 
asemenea probleme de perspectivă.

legate de pericolul radiații-

a spus că stabilirea unei 
generale prin radio la dis- 

pronosticurile

---- o®

Dificulitățile economice 
afe Argentinei

BUENOS AIRES 16 (Agerpres). 
într-un discurs pronunțat Ia 15 mai, 
Alsogarav, ministrul economiei >ri 
Argentinei, a anunțat elaborarea 
unui plan vizînd să combată ceea 
ce el a numit „criza cea mai gravă 
pe care Argentina a cunoscut-o de 
mai multe zeci de ani“. Alsogaray 
a spus că economia Argentinei a a- 
juns „pînă în pragul unui eșec to-

subliniat că in timpulTitov a 
convorbirilor cu Glenn, ei au vorbit 
despre ceea be ar putea oferi știin
ței eforturile unite ale U.R.S.S. și 
S.U.A. în domeniul studierii Cosmo
sului.

Titov à fost întrebat dacă recenta 
lansare a celor trei sateliți sovietici1 
poate fi considerată drept preludiu 
la noi zboruri cosmice. Gherman Ti
tov a răspuns „știința nu stă pe loc. 
Intr-o anumită măsură, totul este un 
preludiu la ceva mai important. 
Consider că sateliții ău fost de mare 
folos in studierea Cosmosului".

Referindu-se la impresiile din că
lătoria în S.U.A., Titov a subliniat 
că poporul american apreciază înal
ta valoare a realizărilor științei so
vietice în explorarea 
mic.

Ânuai, mari manifestări 
sportive de masă 

în cinstea „Pravdei”
CU: prilejul aniversării a 50 de atdl 

de la apariția primului număr al zia
rului „Pravda" în Uniunea Sovietică 
au avut loc mari manifestări spor
tive, cu care s-a inaugurat sezonul 
sportiv de vară din U.R.S.S. Trei mi
lioane de atleți, peste 200.000 de gim- 
naști între care 190 maeștri ai spor
tului și 10 maeștri emeriți, au par
ticipat la crosul de primăvară și la 
competițiile de gimnastică pe echi
pe. Pista hipodromului din Moscova 
a devenit o arenă de întrecere pa
sionantă între sportivi din nouă țări.

Mișcarea de cultură fizică și sport 
din U.R.S.S. s-a îmbogățit cu o nouă 
și minunată tradiție De acum îna
inte, manifestările sportive de masă 
în cinstea „Pravdei" se vor desfă
șura în fiecare an.

A. MUNTEANU
Moscova, prin telefon

Declarațiile deputatului japonez Tomiyuky îakata

Cum a fost

spațiului cos-

înscenată 
a hi A.

Emiterea
Gizenga

După o vizită de cîteva zile la 
invitația Institutului romîn pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
Tomiyuky Takata, deputat în Parla
mentul japonez, a. părăsit marți di
mineața Capitala. înainte de plecare, 
oaspetele a avut o convorbire cit re
dactorul Agenției Romine de Presă 
„Agerpres“ Sanda Ionescu, căreia 
i-a declarat printre altele :

„în calitatea mea de secretar ge
neral al Uniunii agricultorilor din 
întreaga Japonie, m-au interesat 
foarte mult aspecte din agricultura 
țării dv. In vizitele pe care le-am 
făcut la gospodăriile agricole co
lective și de stat din_ împrejurimile 
Bucureștiului, am avut prilejul să 
constat că acestea sînt ingenios or
ganizate, că oamenii muncesc cu 
tragere de inimă și că sînt mulțu
miți, că totul este pus la punct ca 
mecanismul unui ceasornic. La bunul 
mers al gospodăriilor colective con
tribuie faptul că membrii lor știu că 
drumul pe care pășesc este un drum 
drept, ales cu grijă. Cadrele tehnice: 
ingineri agronomi, mecanizatori, sînt 
prețuiți și stimați, iar fiecare își în
deplinește munca sa cu multă res
ponsabilitate. Mecanizarea agricul
turii se află într-un stadiu avansat, 
și cred că există și mai mari posibi
lități pentru dezvoltarea ei. Mi-am 
putut da seama că folosirea îngră
șămintelor în agricultură se face pe 
scară largă ; sînt și în această pri
vință frumoase perspective de viitot.

Trecînd prin sate, privirea mi-a 
fost atrasă de numeroasele case ță
rănești nou construite.

Am folosit călătoria mea pentru a

vizita și cîteva întreprinderi : „Se
mănătoarea“, Fabrica de confecții și 
tricotaje, precum și combinatul po
ligrafic „Casa Scînteii“. M-a inte
resat nu numai procesul de pro
ducție, dar și complexele social- 
culturale care funcționează pe lingă 
aceste'’ întreprinderi : școli, poli
clinici, spitale, cantine, biblioteci, 
terenuri de sport. După cite mi-am 
dat seama — a spus Tomiyuky Ta- 
kata — nivelul de dezvoltare a in
dustriei este ridicat ; pe viitor, el 
poate întrece țările capitaliste cele 
mai înaintate.

Capitala țării dv. este un oraș 
foarte frumos, cu... ciăcliri moderne, 
in care se ridică lä ' tot paisul ' cons
trucții noi, un oraș al parcurilor. în 
magazinele orașului, abundența 
mărfurilor întrece orice așteptare.

Lucrul cel mai important, a con
tinuat oaspetele, este că în Romînia 
socialismul a învins la orașe și la 
sate ; nu există așa dar nici o îndo
ială ca țara dv va deveni din ce în 
ce mai minunată. Pentru aceasta 
este însă nevoie de pace. Vizitînd 
Romînia, ori unde m-am întîlnit cu 
muncitori și țărani, am înțeles că ei 
iubesc pacea și sînt interesați în 
menținerea ei. Pentru strîngerea re
lațiilor între state, a arătat dl. To
miyuky Takata un rol important îl 
au schimburile de vizite, precum și 
schimburile comerciale. în ceea ce 
privește întărirea relațiilor romîno- 
japonézë, activitatea Institutului ro- 
mîn pentru relațiile culturale eu 
străinătatea, ca și a Asociației de 
prietenie Japonia-Romînia este pre
țioasă pentru ambele țări.

AFACEREA ESTES” !A AMPLOARELOCOMOTIVE 
SUPRA-PUTERNICE

Uniunea Sovietică a fost con-în
struită o locomotivă cu turbină cu 
gaz de 6.000 CP, destinată transpor
tului pe magistralele de calc ferată 
cu trafic intens. Puternica locomo
tivă folosește combustibili infériori 
și necesită o cantitate de lubrefianți 
de 7 ori mai mică decît cea utili
zată de o locomotivă Diesel. Con
structorii- flovieiiei- de -locomotive 
creează încă de pe acum o locomo
tivă cu turbină cu gaz care va a- 
vea o putere de două ori mai mare 
decît cea care a fost construită.

CONFERINțĂ ÎN PROBLEMA
LUPTE! ÎMPOTRIVATUBERCULOZEI

La 15 mai s-a deschis la Karlovy 
Vary conferința europeană în pro
blema luptei împotriva tuberculozei. 
La conferință participă oameni de 
știință din numeroase țări, printre 
care și Republica Populară Romînă. 
în cele cinci zile cit vor dura lucră
rile conferinței oamenii de știință 
vor face un schimb de experiență în 
ce privește tratamentul și măsurile 
profilactice împotriva tuberculozei.

Scandalul provocat de „afacerea 
Estes" ia amploare. După cum rela
tează Associated Press, ministrul a- 
griculturii Orville Freeman a con
cediat pe secretarul adjunct al 
Departamentului Agriculturii James 
Ralph, care a primit daruri din par
tea milionarului Estes pentru a' fa
voriza afacerile acestuia. Ralph este 
al treilea funcționar al Departamen
tului Agriculturii concediat în legă
tură cu cazul Estes.

Orville Freeman a declarat că 
cercetările în această afacere conti
nuă.

ÎN S.U.A. TRĂIESC 
19 MILIOANE DE NEGRI

Potrivit unui raport al Biroului de 
statistică din S.U.A. numărul negri
lor care locuiesc în Statele Unite 
se ridică Ia 19.000.000. Densitatea 
populației negre este mai mare în 
sudul țării, deși în ultimii zece ani 
circa 1.500.000 de negri au emigrat 
spre nord căutînd să scape de dis
criminarea rasială deosebit de apă
sătoare din statele sudice.

După cum s-a mai 
mera reprezentanților 
congolez a adoptat' 
deputaților de dreapta o rezoluție 
rușinoasă care prevede retragerea 
imunității parlamentare lui Antoine 
Gizenga, liderul forțelor patriotice 
congoleze.

Ședința Camerei, după părerea 
unanimă a ziariș
tilor prezenți în 
sală s-a desfășurat 
sub semnul celei 
SlcăHaS°noinneîm 
elementare ale regulamentului de 
funcționare. Raportul așa-zisei „Co
misii a celor șase" în „cazul“ Gizen
ga a fost înmînat deputaților în mo
mentul cînd au intrat în sala de șe
dințe. De aceea, ei nu au avut posibi
litatea să cunoască conținutul lui și 
să-l aprofundeze. Președintele Came
rei, Kimpiobi — adversar înveterat al 
lui Gizenga — nu a admis nici un 
fel de discuții pe marginea raportu
lui și nici un fel dé dezbateri. Așa 
de pildă, după o declarație scurtă și 
clară a deputatului Midiburo care a 
dat citire art. 81 din legea funda
mentală, potrivit căruia deputatul 
împotriva căruia se formulează o 
acuzațiă are dreptul să se prezinte 
în parlament și să răspundă în fața 
lui, s-a urcat la tribună ministrul 
afacerilor externe, Bomboko. Conți
nutul cuvîntării sale se reducea la 
un singur lucru : 
„N-avem ce discu
ta aici. Trebuie să 
votăm. Nouă ni se 
cere să spunem 
„Da“ sau „Nu" și 
asta-i tot“.

Era absolut clar 
că, dacă Gizenga 
ar fi luat cuvîntul 
în parlament, din 
toate aceste acu
zații absurde la a- 
dresa lui nu ar fi 
rămas nici urmă,

anunțat, Ca- 
parlamentului 

cu voturile

de astăzi s-ar fi gă« 
de acuzați.

iar acuzatorii 
sit în situația

Mașina de vot a fost pusă în func
țiune. Sub presiunea grosolană a 
reacțiunii, Camera a adoptat hotă
rîrea care constituie o pată rușinoasă 
pentru organul suprem al republicii.

Omul care și-a consacrat toate for. 
țele luptei pentru

.iilllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh,

Corespondență din Leopoldville

libertatea și inde
pendența țării sa
le, poporului său, 
pentru eliberarea 
Congoului de sub 
dominația coloniâ- 
liștilor belgieni, vă

trebui să compară în fața unui tribu
nal care se compune din trei consi
lieri ai... Curții de Casație a Belgiei. 

„Hotărîrea cu privire la judecarea 
lui Gizenga de către acei împotriva 
cărora a dus o luptă neîmpăcată în 
interesul țării sale, — mi-a declarat 
unul din deputății parlamentului — 
înseamnă nu numai batjocorirea 
gloriosului nume al lui Antoine Gi
zenga, nu numai profanarea memo
riei luminoase a lui Patrice Lumum
ba și a tovarășilor săi cu sîngele 
cărora sînt. mînjite mîinile concetă
țenilor viitorilor judecători, ci și o 
ofensă adusă sutelor de mii de con
golezi care suferă și acum de pe 
urma dominației îndelungate a co
lonialiștilor belgieni“.

G. FEDEAȘIN 
corespondentul TASS

FOTBALC ü S A
în penultima etapa — Petrov (LLR.S.S.) 

din nou învingător

Z

BYDGOSZCZ (prin telefon). — In 
penultima etapă (Poznan — Byd
goszcz), echipă țării noastre a luat 
startul cu un alergător mai puțin. 
Șelaru care s-a îmbolnăvit n-a mai 
putut participa la cursă.

Cu toate că traseul nu a fost prea 
lung, etapa Poznan — Bydgoszcz 
s-a desfășurat totuși monoton. 
Alergătorii au stat cu toții in plu
ton. De altfel aU fost și cîteva bus
culade. In urma uneia dintre ele, 
c andezul Nijdam s-a accidentat și a 
fost nevoit să abandoneze. Momen
tele mai deosebite ale etapei au fost 

rinturile din orașele Gnezno și Znin, 
le plutonul s-a mai agitat, precum 
•Itimii 2—3 km cînd pe străzile 

dib Bydgoszcz ciclistul sovietic Pe
trov s-a desprins din plutonul frun
taș. Sosind primul pe stadionul „Za- 
wisza“ din Bydgoszcz, Petrov a cîș- 
tigat o nouă victorie de etapă in edi
ția a 15-a â cursei păcii. In urma

Concurs de orientare

turistică
SIBIU (coresp. „Scînteii"). — Comisia 

de turism a clubului sportiv muncitoresc 
Sibiu a inițial de curînd un curs de o- 
rienîare turistică. Timp de două Iutii, ti
neri din mai multe întreprinderi și școli 
din oraș au audiat 7 lecfii despre mijloa
cele de orientare pe teren a turiștilor. 
Pentru ca tinerii să-și verifice cunoștințele 
teoretice cipătate, zilele trecute în pă
durea Dumbrava s-a organizat un concurs 
practic de orientare

lui, la 18 secunde au sosit majori
tatea concur enților.

Clasamentul etapei: 1. Petrov 
(U.R.S.S.) a parcurs 140 km in 3 h 
2T 23" ; 2. Saidhujin (U.R.S.S.) 3 h 
2T 41" ; 3. Förnalczyk (R. P. P.) ; 
4.
(R. P. P.) ; 6. Primout (Franța) și 
apoi un pluton de peste 40 de 
concurenți în care se aflau și ci
cliștii romîni Moiceanu, Rădulescu, 
Ziegler, Dumitrescu cronometrați în 
același timp cu Saidhujin

Clasamentul general individual :
1. Saidhujin (U.R.S.S.) 52 h 37’ 58” ;
2. Melihov (U.R.S.S.) la 2' 58”; 3. 
Gazda (R. P. P.) la 6’ 49"; 4. De 
Breuker (Belgia) la 11” 46” ; 5. Pe
trov (U.R.S.S.) la 13’ 25” ; 6. G. Moi
ceanu (R. P. Romînă) la 13' 26" : 7. 
Ampler (R.D.G.) la 13’ 40”; 8. Ka
pitonov (U.R.S.S.) la 14’ 50”: 9. 
Scheibner (R.D.G.) la 15’ 41"; 10. 
Cerepovici (U.R.S.S.) la 17’ 44”.

Clasamentul pe echipe : 1. U.R.S.S. ; 
2. R. P. Polonă : 3. R. D. Germană ; 
4. R. P. Ungară ; 5. Belgia : 6. R. P. 
Romînă ; 7. Franța ; 8. R. S. Ceho
slovacă ; 9. R. P. Bulgaria etc.

Astăzi se desfășoară ultimaji cea 
mai lungă etapă a cursei păcii — 
Bydgoszcz — Varșovia (250 km).

I. DUMITRIU

Moskvin (U.R.S.S.); '5. Gazda

Cupa R. P. Romine“
Duminică se vor desfășura 6 din 

cele 8 meciuri ale optimilor de fi
nală ale „Cupei R.P.R.“ la fotbal. 
Pe stadionul „23 August" din Capi
tală se vor disputa, în program 
cuplat, întîlnirile : Metalul Tîrgo- 
viște—Farul Constanța (ora 15) ‘ și 
în continuare Dinamo București— 
Petrolul Ploiești.

Meciurile din țară. Sibiu : Progre
sul București — Știința Timișoara ; 
Cluj : C.S.O. Baia Mare—Jiul Pe- 
trila ; Cîmpina : Steagul Roșu Bra
șov—Prahova Ploiești ; Brașov : 
U.T. Arad—Dinamo Bacău.

Tot duminică sînt programate și 
restanțele : C.ȘAț.
București (' 7
București.

~ ~ Mediaș—Rapid
și Ari^șui Turda—Steaua

Știința Cluj învingătoare 
în it. P. Polonăd. P. Polonă

Pe stadionul din Poznan s-a disputat 
maiji meciul international de fotbal 
dintre echipa Știința Cluj și formația 
poloneză Lsch Poznan. Fotbaliștii ro
mîni au obținut victoria cu scorjl de 
1—0. Astăzi. 17 mai, 
Susțin al doilea joc, 
echipa Lechia.

In cîteva r i n d u r

Varșovia, cu

B

Africa orientală luptă
împotriva jugului colonial

ar- es Sa/oom

64^0 000 loc.-

DESJA

Salisburvci

DE SUD
J.OOM.OOO/oc.1

UNIUN7EA
Prtforio

Nairobi

> turistici. La acest 
concurs au luat parte 70 de tineri, băiet» 
și fete, constitui)! în 16 echipe. Partici
pantă au demonstrat că și-au însușit te
meinice cunoștințe și că se pot orienta 
ușor pe teren, folosind hărți, busola și 
semnele naturale.

■ Comisia de turism de la C.S.M.-Sibiu 
și-a propus să organizeze în viitoarele 
săptămîni excursii ale tineretului, cu teme 
da orientare turistici,

R.P. Romino dé polo pe apă va 
la turneul international care va 
între 18 și 20 mai la Mägde-

R.D. Germană. La acest turneu

Echipa 
participa 
avea loc 
burg, în ----- ------------ —
mai participă echipele selecționate ale 
R.S. Cehoslovace, ~
și R.D. Germane.

Suediei, R.P. Ungere

★
Luptătorii romîni își continuă antrena

mentele in vederea participării la Bal
caniada 
clasice 
25 mai, 
27 mai. 
ambele

de la Atena. Competiția de lupte 
va avea loc în zilele de 24 și 
iar cea de lupte libère la 26 și 
Luptătorii romîni vor evolua la 
competiții. După Balcaniada de

la ,
ia
vea

luptătorii romîni vor participa 
care vôr a-

Atena 
campionatele mondiale

i loc la Toledo in S.U.A.
*

Continuîndu-și turneul în Europa, echi
pa braziliană de fotbal Flamengo Rio de 
Janeiro a jucat la Stockholm cu o com
binată a cluburilor suedeze. Brazilienii au 
obținut victoria cu scorul de 3—1.

★

Intr-un meci contînd pentru „Cupa Eu
ropei centrale” la fotbal, Fiorentina a 
terminat la egalitate : 0—0 cu Vasas Bu
dapesta, campioana R.P, Ungare,

Săotănxînalul „FRANCE OBSER
VATEUR" publică un amplu articol 
Bemnat de Emile-R. Braundi în care 
este analizată situația din cîteva 
țări ale Africii orientale, locuite de 
peste 50 de milioane de africani, 
aflați încă sub jugul colonialismului.

„în această imensă regiune tră
iesc încă peste 50 de milioane de 
africani care se găsesc direct sau 
indirect sub dominație străină. Din
colo de diversitatea raselor, a con
dițiilor geografice și a situațiilor poli
tice, regiunea aceasta trebuie să 
facă față unor probleme comune și 
ea este străbătută de cureriți atît 
de profunzi, avînd ramificații atît 
de mari, îneît evenimentele dintr-o 
țară au influență aproape imediat 
în toate celelalte.

Situația cea mai confuză era pînă 
acum cîteva săptămîni în Kenya.

In această țară, aflată încă sub 
tutelă britanică, două mari partide 
își dispută opinia publică africană. 
Cel mai important este „Uniunea 
națională a africanilor din Kenya“ 
(Kenya African National Union — 
KANU), sprijinit mai ales de tribul 
Kikuiu, (regiunea Nairobi și mun
tele Kenya). Partidul minoritar 
KADU (Uniunea democrată a afri
canilor din Kenya — 
Democratic Union) 
minoritățile etnice. KANU este par
tizan al unei Kenyi unificate. KADU, 
dimpotrivă, este partizan al unei 
federații în care fiecare regiune să 
constituie un adevărat stat indepen
dent. Bineînțeles, colonialiștii euro
peni — cate se tem de autoritatea 
unui guvern central african — favo
rizează tendința federalistă.

La ultimele alegeri partidul KANU 
a abținut majoritatea, dar a refu
zat să formeze guvernul cît timp 
liderul său, Jarno Kenyatta, nu a 
fost eliberat. în consecință, guvernul 
a fost format de Ngala, șeful parti
dului -minoritar KADU".

în continuare autorul articolului 
arată manevrele desfășurate de co
lonialiști în cadrul tratativelor care 
au avut loc la Londra cu privire la 
elaborarea unei constituții pentru 
Kenya.

„Considerat drept viitor prim mi
nistru al Kenyei independente, 
Kenyatta a devenit mai mult decît 
orlcînd dușmanul nr. 1 al ultracolo
nialiștilor... susținuți de Roy We- 
lenslry.

...Convorbirile de la Londra erau 
tergiversate și în Kenya situația se 
agrava. Pe de o parte, extremiștii 
europeni 
loniilor" 
gătea în 
lente. Pe 
a KANU 
diată. La începutul lunii aprilie, lu
crurile s-au precipitat. Ronald 
Maudling (ministrul englez al colo
niilor — N.R.) a prezentat conferin
ței un ultimatum : în cazul cînd 
dezacordul va persista, ea va fi a- 
mînată sine die. După cîteva zile 
s-a obținut un compromis : indepen-

formau o „asociație a co- 
(Settler's Union) ce pre- 

mod fățiș acțiuni vio- 
de altă parte, aripa stingă 
cerea reforma agrară ime-

Răsfoind presa străină

Kenya Airican 
se sprijină pe

dența peste cîteva luni ; constituirea 
unui guvern de uniune națională 
prezidat de Ngala și Kenyatta ; 
menținerea unității naționale cu un 
guvern central, dispunînd de împu
terniciri în privința politicii externe 
și economiei, dar cu o largă auto
nomie provincială.

Dar acordul acesta se găsește în 
aceeași situație ca și cel de la E- 
vian. Mulți se întreabă de pe acum 
cu neliniște cum va fi el aplicat, a- 
dică cum va fi învinsă rezistența 
(ultracolonialiștilor — N.R.) împotri
va aplicării lui.

Centrul acestei rezistențe nu se 
găsește în Kenya : el este la peste 
1.500 de km depărtare de Nairobi, în 
cele două Rhodesii, unde albii mai 
dețin încă puterea. Acolo, în jurul 
Iui Roy Welensky, președintele fe
derației celor două Rhodesii și Nias- 
salandului, se găsește nodul tuturor 
intrigilor colonialiste din Africa cen
trală și orientală, începînd din Ka
tanga și phaă în Somalia. Idealul 
pentru colonialiștii din Rhodesia este 
segregarea rasială după modelul 
sud-african. Dar cele două Rhodesii 
nu sînt independente. Conducătorii 
mișcărilor naționale, mișcări puter
nice, sînt N'Komo, în Rhodesia de 
sud, și Kenneth Kaunda, în Rhode
sia de nord. Cele două Rhodesii au 
nevoie de produsele agricole ale 
Niassalandului în care se găsește 
la putere partidul naționalist afri
can condus de Hastings Banda.

Intre guvernul „negru" al Niassa-

landului și guvernele „albe" din cele 
două Rhodesii... există o mare 
cordare.

Primul ministru al Rhodesiei 
sud, Edgar Whitehead, a vrut 
găsească o soluție eliminînd discri
minarea rasială în autobuze, fără a 
acorda totuși africanilor egalitatea 
de vot. Cît despre Roy Welenski, 
acesta refuză cu încăpățînare re
formele constituționale... ____ _________ _____ _____ _

Față de acest refuz, Niassalandul buie să țină seama astăzi de fine- 
amenință să părăsească federația ret, de intelectuali și, în uneia re- 
și să se apropie de Tanganika giuni, de sindicatele muncitorești 
(care este independentă), precum și 
de Kenya și Uganda, care ar pu
tea forma, după ce-și vor dobîndi 
Independența, o vastă federație a 
Africii orientale. Roy Welensky răs
punde prin amenințarea că va „a- 
păra federația cu forța", adică va 
trimite armata să atace Niasșalan- 
dul.

Astfel, încăpățînarea ultracolonia- . ____ __ =____ x,_
liștilor din Rhodesia riscă să apifn- acum în mîinile’ aripei sindicaliste 
dă butoiul cu pulbere și să declan- a partidului Un proiect de lege cate 

se află în studiu acum proclamă că 
proprietatea particulară asupra so
lului este contrară tradiției africane.

Astfel, reforma agrară constituie 
primul obiectiv al generației ce se 
ridică împotriva conducătorilor mo
derați. Cel de-al doilea obiectiv este 
africanizarea accelerată a cadrelor, 
în guvernul Nyerere, ministrul de fi
nanțe era un european, dar în gu
vernul actual nu mai există nici un 
european.

Cel de-al treilea obiectiv este so
lidaritatea africană : susținerea miș
cării aritirasiste din Africa de sud, 
sprijin financiar și militar pentru in
surecția anticolonialistă din Mozam- 
bic.

în întreaga Africă orientală se 
duce astăzi, încă mocnit, o luptă 
despre care nu se știe cînd se va 
termina ; un lucru este sigur : si
tuația aciuală este prea instabilă 
șl explozibilă pentru a se putea pre
lungi mult timp. Rezultatul acestei 
lupte nu interesează numai Africa 
orientală, ci întregul continent afri
can și raportul de forțe mondial, 
căci nici un stat din Africa neagră 
și nici o putere mondială nu vor 
putea rămîne în afara acestei lupte 
hotărîtoare, ultima bătălie de arieț* 
gardă a colonialismului“.

în-

de 
să

respinge metodele lui Roy Welensky 
și ale lui Verwoerd, fie din motive 
principiale, fie mai ales pentru că 
le crede primejdioase. Această parte 
a europenilor caută o alianță cu li
derii africani moderați pentru a evita 
intensificarea curentului african re
voluționar.

Dar conducătorii moderați nu mai 
dețin monopolul reprezentării afri
cane. Conducătorii moderați tre-

pentru care independența națională 
înseamnă de asemenea și o revo
luție socială. Acum cîteva săptămîni 
a. trebuit să demisioneze Julius Nye- 
rere, primul președinte de consiliu 
din Tanganika independentă'; care 
la Londra era considerat drept un 
„cuminte" prin excelență. Este ade
vărat că el a rămas șeful partidului 
naționalist, dar guvernul se găsește

șsze un conflict care se va întinde ' 
Imediat în toată Africa orientală. 
Dar această încăpățînare — fală de 
marea mișcare mondială anticolo
nialistă, ale cărei valuri au ajuns 
pînă la frontierele Rhodesiei — 
n-ar fi atît de mare, dacă condu
cătorii de la Lusaka și Salisbury nu 
s-ar bucura de sprijinul conducăto
rilor Republicii sud-africane. Sînt 
bine cunoscute situația negrilor din 
Africa de sud și rasismul deșănțat 
al „apartheid"-ului. Dar opinia pu
blică internațională nu cunoaște atît 
de bine evoluția recentă din a- 
ceastă țară. Și aci guvernul nu 
mai este atît de sigur pe sine. 
Pentru a înfrîna revendicările 

el a creat statul ma- 
Transkei — „rezervație 

„autonom"

Pentru 
africane, 
rionetă 
neagră“, cu un guvern 
încredințat unui șef de trib care este 
o jucărie în mîinile lui Verwoerd 
(primul ministru rasist al Republicii 
sud-africane — N.R.) Crearea „re
zervației negre" este condamnată 
de toți africanii. Guvernul nu-și face 
nici un fel de Iluzii în privința 
cesului pe care-1 are această 
litică șl se gîndește în primul 
cum să-și întărească armata.

De la un capăt la altul al Africii 
orientale și printre europeni se dez
voltă un curent liberal. O parte tot 
mai importantă a opiniei publice

suc-
po- 

rînd
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GENEVA 16 (Agerpres). — în Co- 
mitetul celor 18 state pentru dezar- 
mare continuă discutarea probleme
lor legate îndeosebi de prima etapă 
a dezarmării. în ședința plenară de 
miercuri, delegatul Suediei și-a con
sacrat cuvîntarea analizei răspunsu
rilor date de către reprezentanții 
U.R.S.S. și S.U.A. la întrebările

■ puse de delegația sa. El a pus un
- - -accent deosebit pe „elementele co-
- -mune", după propria lui expresie, 

: existente în declarațiile reprezen-
fanților sovietic și american.

Și la ședința din 16 mai delegații 
puterilor occidentale au repetat cu 
îricăpățînare vechile lor argumente 
neconvingătoare în favoarea creării 
ținui sistem ramificat de „inspecție

■ control internațional", au pus de- 
' legației sovietice numeroase între
bări privind diferite aspecte pur 
tehnice ale dezarmării și au dena
turat pur și simplu fapte istorice 
îndeobște cunoscute.

^Această poziție a fost combătută 
’ în modul cel mai convingător în cu- 

' "yîntările reprezentanților Poloniei, 
.’Cehoslovaciei și Uniunii Sovietice, 

care au tras, de asemenea, și unele 
' concluzii pe marginea . discutării în 

Çpmitet a măsurilor din prima eta- 
pă. a dezarmării. P-------- 1—4”’
Ù.R.S.S., V. A. Zorin, 
cu exemple concrete 
temeinicie a pozițiilor 
cidentale.

Scurta declarație a reprezentantu
lui R.A.U., care a luat cuvîntul la 
sfîrșitul ședinței, s-a referit la pro
blemele activității viitoare a Comi
tetului constituit pentru elaborarea 
unor măsuri care să contribuie la 
destinderea încordării internationa
le, comitet care nu a ținut ședințe 
de la sfîrșitul lunii aprilie.

Următoarea ședință plenară a Co
mitetului celor 18 state 
zarmare va avea loc la 
17 mai Comitetul se va 
t.r-o ședință neoficială, 
nență restrinsă.

pentru de- 
18 mai. La 
întruni îri- 
în compo-

scrisori primite de delegația 
W. P. Romine la Geneva

Reprezentantul 
a demonstrat 
întreaga ne- 
puterilor oc-

GENEVA 16 (Agerpres). — De la 
trimisul special Agerpres, N. Puicea: 
Ca și celelalte delegații care parti
cipă la conferința pentru dezarmare 
de la Geneva, delegația. R. P. Ro
mine continuă să primească din 
întreaga lume scrisori în care se 
cere participanților la conferință să 
facă totul pentru a realiza dezar
marea. totală și generală, pentru a 
se pune capăt experiențelor nu
cleare. în ultimele zile, la sediul 
delegației R. P. Romine a sosit o 
scrisoare clin partea Federației Mon
diale a oamenilor de știință (cu se
diul la Londra). în acest mesaj, 
semnat de profesorul C. F. Powell,

-o a o------------

laureat al Premiului Nobel pentru 
fizică, președintele Federației, se 
subliniază necesitatea de a se ac
ționa în favoarea unui acord inter
național în problema dezarmării ge
nerale și totale și în mod deosebit 
în direcția interzicerii armelor nu
cleare și a tuturor armelor de dis
trugere în masă. In același sens se 
pronunță mesajele primite de dele
gația. R. P. Romine din partea 
Uniunii Internaționale a sindicate
lor muncitorilor din industriile chi
mică, petrolieră și similare, a Aso
ciației pentru Națiunile Unite din 
Marea Britanie și Irlanda de nord, 
și a altor organizații.

Zilele acestea, reprezentanți ai 
Uniunii germane a păcii (R. F. 
Germană), aflați în prezent la Ge
neva. au înmînat delegației tării 
noastre un mesaj semnat de 145 de 
personalități ale vieții publice și po
litice din R.F.G., care cere delegații
lor la conferința celor 18 state pentru 
dezarmare să nu precupețească nici 
un efort și să folosească toate po
sibilitățile perttru a se pune capăt 
cursei înarmărilor.

V

„Sistemul de inspecție/z 
pretins de americani — 

spionaj legalizat

Cu ce s-a făcut „vinovat“ lordul Russell?
LONDRA 16 (Agerpres). — Comite

tul organizatoric al Comitetului Execu
tiv al Partidului laburist din Anglia a 
adoptat la 15 mai hofărîrea de a-i 
exclude din partid pe cunoscutul filo
zof Bertrand Russell, președintele „Co
mitetului celor 100“, pe canonicul John 
Collins, președintele Comitetului Exe
cutiv al Mișcării pentru dezarmarea 
nucleară, și pe lordul Chorley, membru 
al Camerei Lorzilor a parlamentului 
englez, dacă aceștia nu vor renjnja de 
a sprijini Congresul mondial pentru 
dezarmare generală și pace care va 
avea loc la Moscova.

Măsurile împotriva acestor frei con
ducători ai forjelor iubitoare de pace 
din Anglia, arată la 16 mai corespon
dentul ziarului „Guardian“, reprezintă 
doar primul pas în campania Partidu
lui laburist împotriva „Mișcării pentru 
dezarmarea nucleară" și a altor orga
nizații care luptă pentru pace. Ziarul 
arată că Consiliul Mondial al Păcii, 
care a convocat Congresul mondial pen
tru dezarmare generală și pace de la 
Moscova, este una din numeroasele 
organizații cu care membrilor parti
dului laburist li se interzice să colabo
reze.
'Noile măsuri represive ale conduce

rii partidului laburist împotriva parti
zanilor păcii urmăresc să-i intimideze

pe laburiștii adversari ai politicii con
ducerii de dreapta, care sprijină stra
tegia nucleară și politica agresivă a 
imperialiștilor.

Bertrand Russell, la o manifesta
ție ai cărei participant! s-au așezat 
pe străzile Londrei, în semn de pro
test față de manevrele războinice.

Opinia publica protestează împotriva, 
măsurilor militare americane 

în Asia de sud-est
PARTIDUL COMUNIST DIN SU.A. :

Acțiunile guvernului S.U.A. în 
Asia de sud-est sporesc primejdia 
izbucnirii unui război termonuclear, 
se spune în declarația P. C. din 
S.U.A.

Intervenția forțelor armate ame
ricane în războiul civil din Vietna
mul de sud atinge proporții mari și 
soldații americani și-au dat și își dau 
viața pentru o cauză falimentară. 
A sosit vremea cînd fiecare cetățean 
american trebuie să-și pună între
barea : de ce se află acolo soldații 
noștri ?

Partidul comunist cere să se pună 
capăt amestecului militar al S.U.A. 
în treburile țărilor Asiei de sud-est, 
rechemarea tuturor trupelor ameri
cane și retragerea tuturor mijloa
celor tehnice militare americane din 
Tailanda, Vietnamul de sud și Laos.

ÎN CAMERA COMUNELOR :

Luînd cuvîntul la 15 mai in Ca
mera Comunelor laburistul Mendel
son, 
mat

sprijinit de alți laburiști, a afir- 
că răspunderea pentru încălca-

re
țin 

fost 
să

HAMBURG 15 (Agerpres). —Săp
tămânalul vest-german „Die Ande
re Zeitung" condamna actuala se
rie de experiențe nucleare ameri
cane, arătînd în același timp că 
acestea pot reduce la zero șansele 
încheierii unor acorduri la Confe
rința pentru dezarmare de la Ge
neva. „Formula Washingtonului „Ex
periențe și tratative" — scrie 
vista — s-a dovedit definitiv 
truc propagandistic : S.U.A. au 
de la început ferm hotărîte 
efectueze experiențele".

Referindu-se în continuare la con
dițiile puse de delegația americană 
de a se accepta ca bază de discuție 
sistemul, de control preconizat de 
țările blocului occidental, „Die An
dere Zeitung“ califică acest lucru ca 
o intenție de „a legaliza un sistem 
de spionaj pe teritoriul sovietic".

„După ce zborurile americane cu 
avioanele U-2 au fost zădărnicite 
de sovietici — scrie revista —„sis
temul de inspecție" cerut de ameri
cani ar constitui Intr-adevăr mij
locul cel mai bun pentru a obține 
informații asupra poziției bazelor 
sovietice. Cu alte cuvinte — spionaj 
legalizat".

ft 1 S. PE BM miBOR
Activitatea teroristă a fasciș

tilor din O.A.S. (Organizația Armată 
Secretă) continuă atît în Algeria, cît 
și~în Franța.

în Algeria, la aproape două luni 
de’01a semnarea acordurilor de la 
Evian, situația continuă să fie în
cordată. O.A.S. aproape că taie și 
spîrizură în marile orașe, mai ales 
în Alger, Oran și Bone. In aceste 
orașe, fasciștii comit din ce în ce 
meri multe crime. în ziua de 15 mai, 
bilanțul vărsărilor de sînge săvîrșite 
de 'O.A.S. a atins din nou un nivel 
focttte ridicat : 84 de atentate cu 67 
dejnorți. (61 de musulmani, 6 eu
ropeni) și 40 de răniți. Criminalii din 
O.A.S. țin sub tirul mortierelor car
tierele musulmane, asasinează ră
niți- și bolnavi internați în spitale, 
mitraliază orbi, omoară sistematic 
pe algerienii care îndrăznesc să 
se aventureze în cartierele euro
penilor, suprimă europeni cunos- 
cuți -pentru ostilitatea lor față de 
fascism. In căutarea unor provocări 
din ce în ce mai monstruoase, care 
să scoată din răbdări populația 
arabă și să o iacă să treacă la re
presalii, ceea ce, după planul fas
ciștilor, ar duce la reaprinderea os-

tilităților cu armata franceză, fas
ciștii au ajuns pînă la cea mai lașă 
dintre crime, asasinarea copiilor și 
a femeilor algeriene. Astfel de asa
sinate, denumite de O.A.S. „operația 
Fatma", s-au produs timp de mai 
multe zile consecutiv în Alger și 
Oran.

Populația algeriană, aproape Izo-

Corespondentă telefonică
din Paris

lată în cartierele ei, lipsită de posi
bilități de muncă și de aprovizio
nare, scufundată în cea mai neagră 
mizerie, răspunde cu o disciplină și 
un calm impresionant, respectînd cu 
strictețe consemnele G.P.R.A. de a 
nu se lăsa antrenată de provocări. 
Dar cîtă vreme va putea continua 
această situație ? Redînd starea de 
spirit a populației, Dahlab, minis
trul de externe al guvernului pro
vizoriu algerian, a declarat luni la 
Tunis că numeroși algerieni încep 
să-și piardă răbdarea din pricină
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Șl pe aici au trecut bandele O.A.S

că autoritățile franceze nu reușesc 
să-l zdrobească pe teroriștii euro
peni din Algeria. De fapt au fost 
doar închise intrările în unele car
tiere, s-a procedat la arestarea unor 
personaje importante, inclusiv a 
fostului comandant al O.A.S., Salan, 
dar nu s-au întreprins acele acțiuni 
energice, de natură să pună capăt 
fărădelegilor comise de O.A.S. A- 
ceasta din urmă își păstrează prin
cipalele sale forțe, iar oamenii săi 
continuă să se afle în numeroase 
posturi administrative.

Un nou val de terorism se înregis
trează și în Franța : în ultimele zile 
au fost organizate mai multe aten
tate pe căile ferate și cîteva ca
tastrofe au fost evitate în ultimul 
moment. în timpul nopții la Paris ră
sună din nou exploziile bombelor 
cu plastic.

Opinia publică democratică este 
din ce în ce mai îngrijorată de a- 
ceastă situație. Problema este cu 
atît mai presantă cu cît pînă la 
efectuarea în Algeria a votării pen
tru autodeterminare, fixată, după 
cum s-a anunțat, pentru începutul 
lunii iulie, n-a mai rămas multă vre
me. Or, fără zdrobirea fasciștilor, a- 
ceastă votare nu va putea să 
decurgă în condiții normale.

In legătură cu aceasta trebuie 
subliniată atenția cu care cercurile 
cele mai largi ale opiniei publice 
franceze urmăresc desfășurarea pro
cesului fostului general Salan, că
petenia O.A.S. „Pedeapsa cea mal 
aspră pentru asasinii din O.A.S. 1" 
Această revendicare este prezen
tată în moțiuni, petiții, scrisori, tele
grame adoptate la numeroase mi
tinguri și adunări și adresate de 
numeroase organizații și asociații 
obștești, consilii municipale, comi
tete sindicale, personalități de dife
rite convingeri politice etc. autori
tăților și tribunalului din Paris, în 
fața căruia au început dezbaterile 
procesului lui Salan. Procesul lui 
Salan are loc în aceeași sală în 
care acum cîteva săptămîni a fost 
judecat Jouhaud, adjunctul lui Sa
lan. Condamnat la moarte, Jouhaud 
nu a fost încă executat. El așteaptă 
rezolvarea cererii de grațiere, îna
intate președintelui Republicii. Cu 
toate că actul de acuzare, citit în 
fața instanței, nu vorbește de toate 
crimele șl fărădelegile de care se 
face vinovat Salan, el va răspunde

acordului asupra încetării focu- 
în Laos revine în primul pînd

rea
lui
lui Boun Oum și Fumi Nosavan, ce- 
rind ca guvernul englez să-i cheme 
la ordine.

GAZETA DE NOTICIAS (Brazilia] :

Situația din Asia de sud-est, scrie 
Eduard Baibli, comentatorul ziaru
lui „Gazeta de Noticias”, „care s-a 
creat ca urmare a mașinațiunilor 
S.U.A., implică pericolul serios de 
recrudescență a unui război general 
în această parte a lumii”. „Politica 
de pe poziții de forță, și folosirea 
infanteriei marine sînt perimate“.

PEOPLE'S DAILY (Birmania) :

Este absolut limpede că în Laos ar 
triumfa pacea și unitatea dacă n-ar 
fi intervenția americană — scrie zia
rul birman „People’s Daily". Forțele 
de dreapta din Laos dau dovadă de 
atitudine atît de încăpățînată deoa
rece americanii le acordă sprijin mo
ral, ajutor financiar și militar. Au
torul articolului cheamă țările Asiei 
de sud-est să se pronunțe împotri
va agresiunii americane in Laos.

Concentrări de trupe S.E.A.T.O. 
în apropierea granițelor Laosului

BANGKOK 16 (Agerpres). —
Un purtător de cuvînt al ambasadei 

americane din Bangkok a anunțat, po
trivit agenției United Press Internatio
nal, că unitățile de infanterie marină 
americane, îndeplinind ordinul pre
ședintelui Kennedy, vor debarca în 
Tailanda în următoarele 24-36 de ore. A- 
cesfe unități urmează a fi concentrate 
la granița cu Laosul. Agenjia France 
Presse relatează că guvernul american 
a hotărîf să sporească efectivul trupe
lor americane din Tailanda la. 5.000 de 
oameni.

Observatorii occidentali nu lasă să 
plutească nici o îndoială asupra faptu
lui că trupele concentrale în Tailanda 
sînt menite să întreprindă eventual ac- 
fiunj militare împotriva forjelor patrio
tice din Laos.

însemnate măsuri militare au fost 
luate și de guvernul failandez. Loca
litatea tailandeză Xieng Khong de la 
granița cu Laosul, transmite corespon
dentul agenției Associated Press, a fost 
transformată într-o adevărată tabără mi
litară. Trupele failandeze sînt conduse 
de „consilieri“ americani.

Totodată, corespondentul din Saigon 
al ziarului „New York Times“ relatează 
că unități ale infanteriei marine ameri
cane din Vietnamul de sud au efectuat 
„recunoașteri ferestre“ în regiunile de 
frontieră cu Laosul. Iar ziarul „Manila 
Chronicle“ arată că un batalion de sol
dați filipinezi a fost pus în stare de 
alarmă pentru a fi gafa să plece în 
Laos.

După cum transmite coresponden
tul agenției Associated Press, Ave- 
rell Harrimann, secretar de stat ad
junct al S.U.A. pentru problemele 
Extremului Orient, a avut la Wa-

shington o întrevedere cu ambasa
dorii Australiei, Noii Zeelande, Pa
kistanului și Filipinelor, cărora le-a 
cerut să trimită trupe in Asia de 
sud-est. Tot la 16 mai a avut loc 
la Bangkok o ședință extraordinară 
a Consiliului S.E.A.T.O.

LENINGRAD. La 15 mai a sosit la 
Leningrad Pierre Salinger, secreta
rul pentru problemele presei al pre
ședintelui S.U.A. în cursul zilei P. 
Salinger a vizitat orașul. El a fost, 
in special, la - uzina de construcții 
metalice, unde s-a interesat de pro
cesul de producție. In cinstea lui 
Pierre Salinger a fost oferit un de
jun.

VARȘOVIA. A. Zawadski, preșe
dintele Consiliului de Stat al R.P. Po
lone, a primit pe Santiago Dantas, 
ministrul afacerilor externe al Bra
ziliei, și persoanele care îl însoțesc.

GENEVA. O delegație a C.C. al 
Partidului Comunist din Germania, 
alcătuită din Hugo Paul și Emil Car- 
lebach, a înmînat 
Comitetului celor 
dezarmare, delegațiilor reprezentate 
în acest comitet și reprezentanților 
guvernelor celor două state germane 
memorandumul în problema dezar
mării al C.C. al Partidului Comunist 
din Germania și o scrisoare din par-

secretariatului
18 state pentru

VARNA 16 De la trimisul special 
al Agerpres :

în cea de-a treia zi a vizitei în 
Bulgaria, delegația de partid și gu
vernamentală sovietică, în frunte cu 
N. S. Hrușciov, a vizitat Uzina de 
construcții și reparații navale 
„Gheorghi Dimitrov“ din Varna. în 
curtea uzinei a avut loc un miting. 
Oaspeții sovietic) au fost întîmpi- 
nați cu căldură de mii de muncitori 
și funcționari. A luat cuvîntul 
T. Jivkov. prim-secretar al ’C:C. al 
P.C. Bulgar.

A vorbit apoi N. S. Hrușciov,
--------------0*0

conducătorul delegației de partid și 
guvernamentale sovietice, primit cu 
ovații furtunoase de participariții la 
miting.

După miting oaspeții sovietici au 
vizitat nava petrolieră „Nebit Dag", 
cu un deplasament de 4.000 de tone, 
care se construiește la comanda 
Uniunii Sovietice, precum și up d’gt 

. secțiile uzinei. N. S. Hrușciov^,, » 
treținut cu muncitorii, inginer^ 
interesat de producție.

Au fost vizitate apoi stațiu 
balneare de pe litoralul Mării Nt 
gre.

Apelul adresat de P.C. din Canada alegătorilor
OTTAWA. Partidul Comunist din 

Canada a dat publicității un apel a- 
dresat alegătorilor în care subliniază 
că alegerile pentru parlament care 
vor avea loc la 18 iunie, prezintă 
cea mai mare importanță. Partidul 
comunist cere retragerea Canadei

------------o»-o-

din alianța militară cu Statele Unite 
și din blocul agresiv N.A.T.O.. re
zilierea acordului americano-cana- 
dian cu privire la apărarea antiae
riană a Americii de nord, reducerea 
bugetului militar.

yy^iori care mtunecâ activitate^ 
economica a S* U. A?' •S

Părerile unor economiști americani
Company“. Mulți dintre 
economiști, arată ziarul, 
și-au exprimat dezamăgi
rea în legătură cu „însă
nătoșirea“ acestei activi
tăți. „Nici unul nu a de
clarat. că este mai opti
mist decît la începutul 
anului și unii au declarat 
că sînt mai puțin opti
miști“, subliniază „The 
Wall Street Journal“.

Printre problemele care 
îngrijorează cercurile eco
nomice americane, „The 
Wall Street Journal“ ci
tează perspectivele rela-

NEW YORK 16 (Ager
pres). — Relatînd despre 
dezbaterile din cadrul 
unei adunări recente a 
Asociației nationale a e- 
conomișfilor din S.U.A., 
ziarul „The Wall Street 
Journal“ menționează că 
„economiștii, reprezenfînd 
numeroase ramuri indus
triale, și-au exprimat în
grijorarea în legătură cu 
încetineala" actualei des
fășurări a activității de 
afaceri în S.U.A. „Redre
sarea acfivită(ii de afaceri 
nu a corespuns așteptări
lor“ a declarai C. Mac- fiilor S.U.A. cu fările Pie- 
Kay de la „Anaconda |ei comune vest-europe-

„deficitulne, precum și 
cronic al balanței de plăți 
americane — alt nor care 
întunecă activitatea eco
nomică a S.U.A.“.

In încheiere, ziarul ci
tează părerea economis
tului Austin de la „Lord 
Abbot“, după care .Eco
nomia S.U.A. a înregistrat 
o redresare avortată“. 
„Nu pot crede, a spus 
el de asemenea, că eco
nomia va crește mai mult 
decît în prezent“. Austin 
prevede o scădere a ac
tivității industriale înainte 
de cel de-al treilea tri
mestru al acestui an.

soc

tea lui Max Reimann, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Germania.

oficiale britanice, 
că autoritățile en- 
felul de pretexte 
conferinței cu pri-

LONDRA. Guvernul englez în
cearcă să amine acordarea indepen
denței țării noastre, a declarat 
Cheddy Jagan, primul ministru al 
Guyanei britanice, care a sosit la 
Londra pentru tratative cu miniștrii 
și personalități 
Jagan a arătat 
gleze invocă tot 
pentru amânarea
vire la constituția Guyanei britani
ce. In prezent; în Guyana britanică 
e liniște, a declarat Jagan. Dar ma
rile firme încearcă să exercite pre
siuni . economice pentru a răsturna 
guvernul Partidului Popular Pro
gresist.

MOSCOVA.’ La 15 mai primul cos
monaut Iuri Gagarin s-a înapoiat la 
Moscova, venind din Austria.

ATENA. Ziarul „Avghi"
că cu cîtva timp în urmă I. Pasa- 
lidis, președintele partidului Uniu
nea democrată de stînga (E.D.A.), 
a trimis Consiliului Economic și So
cial al O.N.U. o telegramă în care 
protestează energic împotriva perse-

anunță

cutării democraților din Grecia șî 
cere ca O.N.U. să intervină pentru 
apărarea democrației în Grecia. Zia
rul scrie că un reprezentant al Co
misiei O.N.U. pentru problemele 
drepturilor omului a informat prin- 
tr-o scrisoare specială pe I. Pasali- 
dis că problema suprimării dreptu
rilor omului în Grecia va fi discu
tată în curînd în ședința comisiei.

CINE SE ASEAMĂNĂ SE ADUNĂ

în fața judecătorilor militari pentru 
aproape 3.000 de atentate, de pe 
urma cărora au fost uciși 500 de 
oameni, iar 1.500 au fost răniți — 
atît pe teritoriul francez, cît mai ales 
în Algeria — fapt recunoscut de altfel 
chiar de acuzat în declarația pe 
care a citit-o. In această declarație 
el se recunoaște ca șef al O.A.S. și 
arată că idealul vieții lui a fost să 
lupte pentru păstrarea imperiului 
colonial al Franței. El este răspun
zător pentru sute de musulmani 
uciși în piețe publice și cartiere din 
Alger și Oran prin exploziile obuze
lor de mortiere trase de echipe de 
șoc ale O.A.S-ului, de uciderea 
multor femei și copii nevinovați, de 
nenumărate acte de banditism.

Dosarele dovedind vinovăția lui 
Salan și a organizației pe care a 
condus-o cuprind foarte numeroase 
ordine semnate chiar de el sau al
tele întocmite din ordinul său, toate 
demonstrînd, dacă mai e nevoie, că 
O.A.S.-ul a strîns în jurul său ele
mentele cele mai ^reacționare, an- 
gajînd asasini de profesie, gata ori- 
cînd pentru acțiunile cele mai o- 
dioase. Procurorul va prezenta, prin
tre alte piese ale acuzării, ordinul 
nr. 29 semnat de Salan și în care 
se arată : „înlătur de la început 
orice idee defensivă în favoarea 
unei ofensive generalizate" sau cir
culara „O.A.S. — zona a treia" — 
privind teritoriul francez și cuprin- 
zînd următorul text : „Hărțuirea prin 
arme automate a vehiculelor circu- 
lînd noaptea. Focuri de armă asupra 
trecătorilor izolați. Grenade ofensive 
la ieșirea de la spectacole, restau
rante, începînd cu cartierele rezi
dențiale. Incendierea mașinilor a- 
flate în parcaj". Salan poartă în a- 
celași timp o uriașă răspundere po
litică. Fostul general ■ comandant în 
războaiele coloniale din Indochina 
și Algeria se transformase în 
șeful unei bande de complotiști care 
urmărea instaurarea nu numai în 
Algeria, dar și în Franța, a unei 
dictaturi fasciste. Iată de ce fiecare 
francez conștient de pericolul fas
cismului cere o sentință pe mă
sura crimelor de care s-a fă
cut vinovat Salan. Avocații aleși 
de Salan să-1 apere au încer
cat din prima zi să ridice tot 
felul de obiecții fără nici un te
mei. Atrage atenția și faptul că, în 
timp ce acuzarea se mulțumește cu 
o listă de 5 martori, apărarea citea
ză nu mai puțin de 142, printre care 
pe Jouhaud, pe mareșalul Juin, care 
nu o dată șl-a exprimat simpatia 
față de O.A.S., toată cohorta depu- 
îațllor din grupul „Unitatea Repu-

PARIS. După cum transmite din 
Berlinul occidental trimisul special 
al ziarului „L’Humanité“, în ultime
le zile în presa din Germania occi
dentală s-au putut citi relatări in 
legătură cu sprijinul acordat de că
tre cercurile oficiale vest-germane 
organizației fasciste O.A.S. Agentul 
principal de legătură între guvernul 
de la Bonn și O.A.S., scrie „L’Hu
manité", este Eberhardt Taubert, 
fostul șef al biroului „anticomin- 
tern“ din ministerul nazist al pro
pagandei. El și-a schimbat numele 
în Marcel Waalensdorfer și este în 
prezent consilier șef în departamen
tul războiului psihologic din Minis
terul de Război vest-german.

0»0 I ■parlamentară 
mai a adus 
demisiei din 
Pierre Pilim-

blicli“ și chiar pe mulți dintre plas- 
tlcatorii O.A.S.-iști.

★
In viața politică și 

franceză, ziua de 16 
o surpriză sub forma 
guvern prezentate de
lin, Maurice Schumann și ceilalți 
trei miniștri care reprezentau în gu
vern partidul catolic M.R.P. După 
cum se arată în comunicatul sub
scris de cei 5 demisionari, gestul lor 
intervine în semn de desolidarizare 
față de concepțiile expuse în con
ferința de presă ținută în ajun de 
președintele Republicii cu privire la 
transformarea blocului economic al 
„pieței comune" într-o unitate poli
tică. In vreme ce De Gaulle este 
adeptul unei unități care să mențină 
existența națională a statelor, lucru 
pe care l-a reafirmat în conferința 
de presă, partidul M.R.P. se pronunță 
pentru o integrare totală, „suprana- 
țională“. în cercurile de presă, de
misia miniștrilor M.R.P. este pusă 
în legătură cu noile dificultăți pe 
plan politic și social care apar în 
fața guvernului francez.

Forțele democratice ,din Franța, 
urmărind cu atenție evoluția eve
nimentelor, militează pentru aplica
rea acordurilor de la Evian, pentru 
democrație și pace.

HENRI VELAY

Peste 100.000 de muncitori spanioli 
continuă greva

Zilnic, In semn de solidaritate cu greviștii, muncitorii din diferite ra
muri de activitate

MADRID 16 (Agerpres). — In 
ciuda proclamării stării excepțio
nale de către guvernul lui Franco 
în trei provincii din nordul'Spaniei, 
a numeroaselor arestări în rîndurile 
militanților sindicali și greviștilor, 
peste 100.000 de muncitori spanioli 
aflați în grevă își continuă cu inten
sitate lupta revendicativă pentru 
majorarea salariilor și îmbunătăți
rea condițiilor lor de muncă.

După cum relatează agențiile oc
cidentale de presă în principalele 
centre muncitorești din Spania gre
viștii se mențin ferm pe pozițiile 
lor. Zilnic, în semn de solidaritate 
cu greviștii, muncitorii din cele mai 
diferite ramuri de activitate din 
Spania încetează lucrul. Astfel au 
intrat in grevă marți peste 8.000 de 
muncitori de la uzinele de camioane 
„Enasa“ din Barcelona, de aseme
nea personalul unor rafinării din tribunal

tncefează lucrul
Cartagena, precum și muncitorii de 
la fabricile de conserve. și prcluse 
alimentare din provincia Murdi 

Autoritățile iau măsuri de im 
dare pentru a opri extinderea 1 
cării revendicative. Agenția Fr _d 
Presse anunță că depourile de 'uam- 
vaie și autobuze din Madrid sînt în
desate. de polițiști pentru a împie
dica intrarea în grevă a personalu
lui din transporturile publice, care 
a anunțat zilele acestea că va înceta 
lucrul.

In Catalonia, în special în Barce
lona, poliția a operat noi arestări 
în rîndurile studenților, care și-au 
manifestat solidaritatea cu muncito
rii greviști difuzînd manifeste pe 
care scria „Poporul și universitățile 
sînt strîns unite în luptă“. 30 de sfu- 
denți arestați la Barcelona săpZ i- 
mîna trecută, menționează agenția 
France Presse, vor 

militar.
judecați de wfi

Poliția franchlstă încearcă sä reprim« demonstrația studenților din Madrid în sprijinul greviștilor
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