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recolte bogate. In legătură cu aceasta, corespondenții 
noștri din regiunile Banat, Iași, Cluj și Galafi ne re
latează următoarele:
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Roadele bunei 
organizări a muncii

în gospodăriile colective din re
giunea Banat s-a făcut prima pra
șilă mecanică și manuală pe 86 la 
sută din suprafața cultivată cu 
sfeclă de zahăr și pe 60 la sută din 
cea cultivată cu floarea-soarelui. 
In zeci de gospodării de stat 
și gospodării colective se execută 
acum cea de-a 2-a prașilă la aceste 
culturi. La porumb a fost făcută 
prima prașilă pe o suprafață de 
46.000 ha, reprezentînd 22 la sută 
din plan.

In numeroase gospodării de stat 
printre care Semlac, Sînpetru, Șag 
și altele, datorită organizării temei
nice a muncii, folosirii întregii ca
pacități de lucru a tractoarelor și 
mașinilor agricole, prima prașilă la 
porumb și floarea-soarelui s-a ter
minat.

Și în Celelalte regiuni se lucrează 
de zor.

Colectiviștii din comuna Piscu, 
raionul Galați, sînt fruntași la lucră
rile de întreținere a culturilor. Ingi
nerul agronom Valeriu Mavru și 
președintele gospodăriei, Ene Tran
dafir sînt tot timpul în cîmp, printre 
colectiviști, dîndu-le îndrumări cum 
să întrețină culturile. „Răritul îl fa
cem cu deosebită grijă pentru a 
asigura densitatea, optimă a plan
telor' — spunea inginerul agronom.

O atenție deosebită se acordă 
întreținerii culturii de porumb de pe 
loturile destinate obținerii a 5000 kg 
boabe la hectar. Colectiviștii din 
comunele Piscu, Tudor Vladimirescu 
și altele sînt gata cu prima pra
șilă la sfecla de zahăr și floarea 
soarelui.

Și în regiunea Cluj sînt multe 
gospodării colective și de 
au terminat prima prașilă 
rile prășitoare.

La gospodăria colectivă
de Jos, ing. Macarie Hedeșiu se 
află mereu printre colectiviști, dîn
du-le sfaturi prețioase. Aici munca 
este astfel organizată încît să nu se 
piardă timp cu deplasarea de pe o 
tarla pe alta. în numai cîteva zile 
s-a prășit întreaga suprafață cu 
sfeclă de zahăr și porumb.

Cu toate că au căzut ploi care au 
îngreunat executarea lucrărilor, me
canizatorii și colectiviștii din regiu
nea Iași au știut să-și organizeze 
astfel munca încît fac lucrările de 
întreținere a culturilor pe terenurile 
mai zvîntate. Tractoristul Constan
tin Floriei de la G.A.S. Războieni a 
lucrat cu sapa rotativă cîte 30-35 ha 
zilnic. Multe gospodării de stat și 
colective din regiunea Iași au ter- 

. minat prima prașilă la sfecla de 
zahăr și floarea-soarelui și fac acum 
prașila la porumb.

stat care 
la cultu-

din Luna

Rezultate diferite

Mult sub posibilitățile existente se 
desfășoară lucrările de întreținere 
a culturilor în raionul Timișoara.

fost prășit primaAici porumbul a
dată pe numai 4.500 ha, reprezen- 
tînd 16 la sută din suprafețele cul
tivate. în 10 gospodării colective, 
printre care Beșenova Nouă, Berec- 
său-Mare, Ivanda Pădureni și altele, 
prășitul porumbului nici nu a în
ceput încă, deși pe anumite tarla
le această lucrare se putea efectua 
în bune condiții.

în timp ce în gospodăria colecti
vă din Becicherecu Mic prima pra
șilă la porumb s-a făcut pe 268 ha 
din cele 550 ha cultivate, în gospo
dăria colectivă din Beșenova Nouă, 
vecină cu ea și care are aceleași 
condiții de sol, nu s-a prășit încă 
nici un singur hectar de porumb. A. 
ceasta arată că lucrările de între
ținere a culturilor — porumb, floa- 
rea-soarelui, sfeclă de zahăr, — se 
puteau efectua în condiții optime pe 
suprafețe mult mai mari decît pînă 
acum.

Un alt exemplu : în timp ce gos
podăria colectivă din comuna Tudor 
Vladimirescu, regiunea Galați, de
servită de S.M.T.-Vameș a terminat 
prima prașilă, în comuna vecină, 
Independența, gospodăria colectivă 
nu a început nici pînă acum prima 
prașilă la floarea-soarelui și po
rumb. Din cele 10 tractoare, cîte sînt 
în brigada a 8-a de la S.M.T. Șen- 
dreni, nici unul nu lucrează la în
treținerea culturilor. De altfel, pe în
treaga rază de activitate a stațiunii 
de mașini și tractoare Șendreni în
treținerea culturilor este rămasă în 
urmă. Din cele 1.350 ha cu floarea- 
soarelui au fost prășite doar 360 ha, 
iar la porumb încă n-a început pri
ma prașilă. S.M.T. Șendreni dispune 
de 33 cultivatoare cu care s-ar pu
tea prăși zilnic cel puțin 500 ha. Re
zultă că în cele 4 zile de cînd a 
început prășitul nu s-a lucrat decît 
cu un sfert din numărul mașinilor 
existente.

Prășitul înUrzie, 
iar mașinile stau

ținere a culturilor au rămas doar 4 
tractoriști fără prea multă experien
ță și fără îndrumare tehnică. Ca re
zultat, gospodăria a prășit cu sapa 
rotativă doar 350 ha din cele 1.000 
ha însămînțate cu porumb.

In cursul zilei de 19 mai, brigada 
de tractoare din Hîrlău, regiunea 
Iași, condusă de Constantin Bădă- 
luță de la S.M.T. Frumușica era cu 
tractoarele trase la linie. La fel, 
stăteau 5 tractoare și două sape 
rotative și la brigada care deser
vește comuna Cotnari. Nu a lucrat 
nimic din cele 100 ha contractate 
pentru prășitul mecanic nici brigada 
de tractoare condusă de Chițescu 
Alexandru din comuna Ceplenița. 
Aici stăteau 9 tractoare, iar meca
nizatorii erau plecați după diferite 
treburi fără ca cineva să știe.

La gospodăria de stat Vinga, re
giunea Banat, deși lucrarea cu sapa 
rotativă s-a făcut pe aproape 
treaga suprafață cultivată cu 
rumb, prima prașilă mecanică 
s-a făcut pînă la 19 mai decît 
200 ha din cele 
rămînerea în urmă 
datorește faptului că numai 13 din 
cele 21 
aceste 
parte a 
rilor de 
gospodăriile de stat din regiunea 
Banat din cele 57.195 ha cultivate 
cu porumb pentru boabe să se exe
cute prima prașilă mecanică pe 
numai 13.500 ha.

Și în unele S.M.T.-uri din regiunea 
Banat sînt sape rotative și cultiva
toare caro stau nefolosite, în timp 
ce buruienile cresc și năpădesc 
culturile. S.M.T. Orțișoara, de pildă, 
este dotat cu 36 sape rotative dar 
în lucru se află numai 15. Cultiva
toarele pentru prășit sînt și ele fo
losite parțial. Din această cauză 
prășitul mecanic la porumb 
13 gospodării colective pe 
deservește S.M.T. Orțișoara 
fectuat pe numai 702 ha
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în- 
po- 
nu 
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900 ha. Aici 
a prășitului se

cultivatoare sînt folosite în 
zile. Nefolosirea decît în 
mașinilor destinate lucrăii- 
întreținere a făcut ca în

în cele 
care le 
s-a e-

In gospodăria colectivă din Mi- 
tăslău, raionul Aiud, recent decora
tă cu Ordinul Muncii clasa I, zil
nic ies la întreținerea culturilor pes
te 500 de colectiviști. Ei au prășit 
și rărit sfecla de zahăr și floarea- 
soarelui, au executat prașila I la 
porumb pe suprafețe mari. Fruntașe 
la prășit sînt brigăzile conduse de 
Arghir Mărginean și Taloș Emeric. 
Nu același lucru se observă pe tar
lalele gospodăriilor colective veci
ne din comunele Războieni și Uni
rea, unde deși sînt culturi ce ar tre
bui prășite, această lucrare întîr- 
zie.

In această perioadă, cînd lucră
rile de întreținere a culturilor tre
buie grăbite, în unele părți mașinile 
nu sînt folosite cu întreaga capaci
tate de lucru. în comuna Negrilești, 
regiunea Galați, de pildă, 8 tracto
riști din cei 12 din brigada tov. Ion 
Sava de la S.M.T. Tecuci, au plecat 
în stațiune imediat după terminarea 
însămînțărilor. La lucrările de între-

Din constatările făcute de cores
pondenți, reiese că într-o serie de 
gospodării agricole de stat și colec
tive, lucrările de întreținere a cultu
rilor sînt rămase în urmă. Executa
rea la timp și de bună calitate a 
acestor lucrări trebuie considerată 
de către comitetele regionale și 
raionale de partid, de organizațiile 
de partid din unitățile agricole, de 
sfaturile populare, de specialiști, ca 
o sarcină de cea mai mare Impor
tanță, pentru a cărei realizare tre
buie luate toate măsurile necesare. 
Trebuie folosită fiecare zl, fiecare 
oră bună de lucru în cîmp, astfel ca 
să se execute lucrările agricole la 
timp șl la un înalt nivel calitativ 
pentru obținerea unor recolte sporite 
la hectar.
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Cînd a luat ființă gospodăria colectivă „Drumul lui Lenin" din 
comuna Socol, raionul Moldova Nouă, printre cei care și-au pus în gînd 
s-o ajute din toate puterile pentru a ajunge fruntașă în raion au fost 
și tinerii Ilie Pojerevacichl și Pera Nicolici. Ei s-au liotărît să se facă 
tractoriști. De cînd au terminat școala de tractoriști, adică din 1950 
lucrează pe ogoarele gospodăriei din comuna lor. Și au lucrat cu atita 
tragere de inimă încît de vreo 7—8 ani sînt fruntași Ia S.M.T.-Oravița, 
executînd lucrări de bună calitate. Despre meritele lor s-a vorbit nu 
de mult, cînd au fost primiți în rîndul membrilor de partid. împreună 

\ s-au calificat ca tractoriști, împreună au muncit, împreună au fost pri
miți în rîndurile partidului.

Acum lucrează la prășitul porumbului. (Foto : M. AndreescuJ

Crește nivelul tehnic 
al producției

BACÄU (coresp. „Scînte,ii*). 
Ridicarea nivelului tehnia al pro
ducției preocupă de mai mult 
timp colectivul fabricii de țevi 
din Roman. In ultimii 2 ani au 
fost automatizate procesul de re
glare a focului șl cel de alimen
tare cu țagle a cuptoarelor rota
tive, ceea ce a dus la îmbunătă
țirea regimului de ardere, la re
ducerea consumului de combus
tibil și a pierderilor de metal. 
Prin automatizarea . paturilor de 
răcire s-a asigurat o funcționare 
corectă și uniformă a răcirii, pre
cum șl o precizie mai mare în 
desfășurarea procesului tehnolo
gic.

Recent a fost realizată, cu aju
torul unei fotocelule executate de 
întreprindere, automatizarea co
menzilor perforatorului nr. 1. In 
prezent, un număr de 8 comenzi, 
care înainte erau transmise de 
către operator de la distanță, se 
execută cu ajutorul fotocelulelor. 
După terminarea automatizării 
perforatorului nr. 1, colectivul de 
ingineri, tehnicieni și muncitori 
din cadrul sectorului energetic al 
întreprinderii va trece la auto
matizarea perforatorului nr. 2, a 
netezitoarelor și a altor agregate 
de laminare.

IWl PREȚUIREA OAMENILOR DR ARTA
Luni la amiază a avut loc la Pa

latul R. P. Romîne
înmînării titlurilor de „Artist al po
porului“, 
și „Artist emerit“, conferite de Con
siliul de Stat unor oameni de artă 
pentru merite excepționale în opera 
de dezvoltare a teatrului, muzicii și 
artelor plastice, pentru activitate 
deosebită și realizări valoroase în 
domeniul artistic.

înaltele distincții au fost înmînate 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, președintele Consiliului de Stat.

La solemnitate au luat parte to
varășii Ștefan Voitec, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de Stat, 
reprezentanți ai conducerii Ministe
rului învățămîntului și Culturii, ai 
uniunilor de creație, oameni de artă 
și cultură.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a felicitat călduros pe cei de 
față pentru titlurile ce le-au fost 
conferite, expresie a înaltei prețuiri 
de care se bucură activitatea lor 
creatoare din partea partidului, gu
vernului și a maselor largi de oa
meni ai muncii.

Munca entuziastă a poporului 
nostru talentat, inteligent și harnic 
oferă artistului surse inepuizabile 
de inspirație.

Poporul, făuritor al noii orînduiri, 
este doritor să cunoască comorile 
artei, manifestă o exigență crescîn- 
dă față de operele de artă, față de 
interpretarea artistică, exigență de 
care trebuie să țină seama artiștii 
noștri.

Titlurile conferite vor constitui, 
desigur, pentru fiecare dintre cei 
distinși, un nou îndemn pentru de- 
săvîrșirea măiestriei artistice puse 
în slujba patriei și socialismului.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a urat celor prezenți fericire 
personală și noi succese în activi
tatea lor.

în numele celor distinși cu titluri 
au luat cuvîntul artiștii poporului 
Radu Beligan și Boris Caragea.

Sînt prea sărace cuvintele — a 
spus artistul poporului Radu Beligan 
— ca să exprime dragostea profundă 
și recunoștința pe care noi, artiștii, o 
purtăm partidului, Comitetului său 
Central, dv. personal.

Nicicînd intelectualitatea noastră 
nu a fost atît de puternic legată de 
popor ca astăzi. Și asta o datorăm 
partidului, v-o datorăm dv„ tova-

solemnitatea

„Maestru emerit al artei“
Solemnitatea înmînării 

titlurilor de „Artist 
al poporului", 

„Maestru emerit al artei" 
și „Artist emerit"

răși, care ne-ați educat și ne-ați aju
tat cu grijă, cu tact, cu răbdare, cu 
înțelegere.

Această sală, în care odinioară 
regele și slugile lui vindeau țara la 
mezat, această sală în care în trecut 
n-a pătruns nici un om al muncii, 
ci numai cei care jefuiau și oprimau 
clasa muncitoare, această sală este 
astăzi a noastră și în ea primim înal
tele aprecieri ale conducătorilor- 
noștri iubiți.

Nu pot uita o scenă care va ră- 
mîne gravată pentru totdeauna în 
memoria mea. La masa care s-a dat 
în acest palat în cinstea scriitorilor, 
se aflau alături de conducătorii de 
partid și de stat, reprezentanți de 
seamă ai intelectualității noastre'.
.La .dreapta tovarășului Gheorghiu- 

Dej se afla cel mai mare poet romîn 
în viață, Tudor Arghezi. Cu cîtă dra
goste, cu cîtă căldură și atenție în
conjura șeful statului pe marele 
poet ! Privindu-i, nu m-am putut 
opri să mă gîndesc la soarta lui Emi- 
nescu, la chinurile lui fizice și mo
rale, la disprețul cu care era privit 
de oficialitate. Acolo, în acea seară, 
marele om de stat și marele poet 
trăiau împreună bucuria acestor zile 
mărețe.

Poporul nostru a cucerit sub con
ducerea înțeleaptă a partidului mari 
victorii. Noi, artiștii, înțelegem 
cu deosebită claritate ce sarcini no
bile și de răspundere ne revin în a- 
ceste vremuri minunate. Sîntem che
mați să dăruim oamenilor înalte 
satisfacții estetice, să-i ajutăm și 
să-i educăm. Iar pentru aceasta ar
tistul trebuie în primul rînd să se 
desăvîrșească pe sine însuși, să în
vețe necontenit, să-și ridice calită-

țile morale, măiestria. Artistul tre
buie să-l cunoască profund și îndea
proape pe omul muncii, pe construc
torul socialismului. Desigur nu ca 
simplu observator, ci ca participant 
activ la opera comună.

Artistul trebuie să fie contempo
ran prin creația sa, prin priceperea 
de a ’Vedea viitorul, de a dezvălui 
diversitatea realității noastre, bogă
ția sufletească a omului societății 
noastre.

Poporul trebuie să creadă nu nu
mai în arta actorului care joacă pe 
scenă, dar și în actor ca om. Numai 
un astfel de actor poate sluji arta 
noastră socialistă 
devărat educator 
lumii noi.

Vă făgăduim, 
tovarăși, că vom 
să merităm 
partidului.

Din partea mea și a colegilor mei 
artiști plastici — a spus artistul po
porului Boris Caragea — aduc căl
duroase mulțumiri partidului și gu
vernului pentru înaltele distincții 
care ni s-au acordat.

Viața nouă, socialistă, pe care 
o trăiește poporul nostru, marea 
operă de construcție pe care o 
înfăptuiește sub conducerea parti
dului, au deschis în fața ar
tiștilor noștri un vast cîmp de in
spirație și de afirmare a forțelor lor 
creatoare. Sîntem adînc impresio
nați de înalta considerație de care 
artiștii și operele lor se bucură as
tăzi în rîndurile maselor largi. Vom 
răspunde prețuirii pare ni se arată 
lucrînd mai mult și mai bine și reali- 
zînd opere strîns legate de poporul 
nostru, de năzuințele și aspirațiile 
lui. Personal m-am angajat pentru 
expoziția ce se va deschide în toam
nă să prezint două lucrări simbolice, 
prima „Roadele colectivizării agri
culturii” și a doua „Chemare la de- 
săvîrșirea construirii socialismului”.

Apoi președintele Consiliului de 
Stat, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, s-a întreținut cordial cu 
prezenți la această solemnitate.

întreprinderea de construcții și 
montaj prefabricate stîlpi-beton 
nr. 7 din Capitală. Muncitorul 
Vasile Crlstea și controlorul do 
calitate Ștefan Pusta urmăresc 
sortarea tuburilor din beton pen
tru stîlpi de înaltă tensiune.

(Foto : Agerpres)

Se îmbunătățește 
calitatea laminatelor

și poate fi un a- 
al constructorului

stimați și scumpi 
munci astfel încît 

cinstea și dragostea

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — Co. 
lectivul laminorului nr. 1 de la uzi
na „Laminorul" din Brăila muncește 
cu rîvnă pentru îmbunătățirea cali
tății produselor. Muncitorii din echi
pele conduse de maiștrii Ion Ivan, 
Nicolae Popescu și Alexandru Cîr- 
lan acordă o mare atenție încălzirii 
uniforme a cajelor. Ei au introdus 
de curînd controlul pe faze de 
laminare și controlează cu mai mul
tă exigență felul cum se face schim
barea calibrelor și a ghidajelor.

Ca rezultat, în zilele care au tre
cut de la începutul lunii mai, echi
pa tov. Nicolae Popescu a redus sim
țitor rebuturile, economisind astfel 
4,4 tone metal. Au redus mult rebu
turile și celelalte două echipe. în 
același timp, laminatorii au dat 
peste plan și 70 tone de laminate.

e

Pentru transportul 
laptelui

Fabricile de produse lactate au fost 
dotate anul acesta cu noi mijloace 
pentru transportul laptelui din gos
podăriile agricole de stat și gospo
dăriile colective, precum și pentru 
desfacerea lui în condiții optime. 
Printre altele, ele au primit 130 de 
autocisterne de 3.000 de litri fiecare, 
70 de autodube și camionete pentru 
transportul produselor lactate și al 
semipreparatelor. întreprinderile din 
industria laptelui au primit, de ase
menea, mai mult de 60.000 de bi
doane de aluminiu de diferite ca
pacități. (Agerpres).

TELEGRAMA
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

președintele Consiliului de Stat
București

Mulțumindu-vă pentru amabilul dv. mesaj, vă trimit sincere urări 
pentru o dezvoltare rodnică în viitor a relațiilor dintre cele două țări 
ale noastre," în interesul comun al consolidării păcii și al cooperării în
tre națiuni.

Printre multele con
tracte încheiate cu alte 
fabrici de către uzine
le „23 August" din Ca
pitală se află și acela 
indicat cu numărul 601 
a.c. El prevede o- 
bligația întreprinderii 
bucureștene de a livra, 
în cursul acestui an, 
uzinei de utilaj petro
lier Tîrgoviște o în
semnată cantitate de 
role. Se indică de ase
menea și eșalonarea, 
pe trimestre, a acestor 
livrări, în așa fel în
cît să permită benefi
ciarului o îndeplinire 
ritmică a planului de 
producție.

In primul trimestru, 
uzina din Tîrgoviște 
urma, conform con
tractului, să primească 
de la „23 August" un 
număr 
role cu
650 și 750 mm 
Cum s-au respectat 
termenele contractua
le ?, Pînă la 31 martie,

însemnat de 
diametre de 

etc.

uzinei din Tîrgoviște 
i-au sosit de la fur
nizor numai 63 bu
căți role cu diame
trul de 650 mm. (O ci
fră mult mai mică de- 
cît cea prevăzută în 
contract pentru aceas
tă perioadă). De alt-

Din scrisorile 

sosite la redacție

fel și aceste role au 
fost livrate cu destulă 
întîrziere, abia în ul
timele zile ale lunii 
martie. Cît privește 
rolele de 750 mm, ele 
au început să fie livra
te numai după 1 apri
lie.

Aceste nerespectări 
ale contractului au 
dus uzina de utilaj pe
trolier din Tîrgoviște _ formulei 
în situația de a nu-și pentru executarea rp- 
reallza unele sarcini lelor respective.

ANTONIO SEGNI

de plan pe primul tri- j 
mestru.

MARIN SAFAR 
coresp. voluntar 

Tîrgoviște

N.R. Verificînd pe 
teren cele semnalate 
de corespondent, am 
constatat că în primul 
trimestru uzinele „23 
August" puteau să 
facă mult mai mult în 
ce privește respecta
rea termenelor stabi
lite în contractul 
cheiat cu uzinele 
Tîrgoviște.

Trebuie arătat 
că și conducerea
nei din Tîrgoviște 
contribuit, într-un fel, 
la crearea acestei si
tuații, prin faptul că 
abia la sfîrșitul lunii 
ianuarie a căzut de a- 
cord cu uzinele 
„28 August" asupra 

tehnologice

în- 
din

însă 
uzi- 

a

Jt

J
j

Realizări ale minerilor 
bănățeni

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). — 
Armarea metalică și cu prefabrica
te s-a extins simțitor la exploatările 
carbonifere ale Trustului minier „Ba
natul", iar încărcarea cu mijloace 
mecanizate a cărbunelui s-a dublat 
față de trimestrul IV al anului tre
cut. în acest fel se asigură o pro
ductivitate a muncii mult sporită.

Ca urmare, minerii din Banat au 
extras, de la începutul anului și pînă 
acum, peste plan, aproape 1.000 tone 
cărbune cocsificabil și au economisit 
peste 200 m.c. lemn de mină ; cali
tatea cărbunelui s-a îmbunătățit sim
țitor, redueîndu-se procentul de ce
nușă cu 2,1 la sută față de indicele 
planificat. Economiile realizate la 
prețul de cost întrec suma de 
1.000.000 lei.

Construcții școlare
BAIA MARE (coresp. „Scînteii“). 

— De curînd, la Bîrsana, Vișeul de 
Jos, Cuhea și în alte comune și sate 
din regiunea Maramureș s-a termi
nat construcția unor școli de 8 ani.

In primăvara acestui an, în alte 
72 de localități din cuprinsul regiu
nii s-au deschis șantiere pentru con
struirea unor școli noi. Marea ma
joritate a localurilor școlare se exe
cută prin contribuția voluntară a ce
tățenilor.

Expoziția 
pictorilor 
amatori

cu
a-

Zeci de mefalur- 
gișfi de la fabrica 
de rulmenți din 
Bîrlad se ocupă în 
timpul lor liber 
pictura. Zilele
cesfea, la clubul fa
bricii a fost organi
zată o expoziție a 
pictorilor amatori. 
Sînt expuse aici 50 
de lucrări care 
dau aspecte 
muncă, portrete 
unor fruntași
producție, imagini 
noi din viața ora
șului Bîrlad.

re
de 
ale
în

B

Sesiune de comunicări 
științifice

Luni au început în Ca
pitală lucrările sesiunii a- 
nuale de comunicări știin
țifice a Institutului de stu
dii și cercetări hidroteh
nice din cadrul Comitetu
lui de Stat al Apelor de 
pe lîngă Consiliul de Mi
niștri.

La lucrări iau parte a- 
cademicieni, profesori uni
versitari, cercetători, pro- 
iectanți, ingineri și tehni
cieni din diferite între
prinderi.

De asemenea, participă

specialiști din R.P. Bul
garia, R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. P. Po
lonă, R. P. Ungară și Uni
unea Sovietică.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de președintele 
Comitetului ' de Stat al 
Apelor, Gheorghe Hossu.

In prima zi, în ședințe 
pe secții au făcut comuni
cări specialiști din țara 
noastră.

Lucrările continuă.
(Agerpres)

IP T
ARGENTINA. Aproape 200.000 de 

muncitori și funcționari ai căilor fe
rate au declarat în noaptea de 20 
spre 21 mai o grevă de 24 de ore 
în semn de protest împotriva faptu
lui că salariile cuvenite pe luna 
aprilie nu le-au fost plătite nici pînă 
în prezent.

Premieră la Teatrul 
maghiar de sfat din Cluj

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Pe 
scena Teatrului maghiar de stat din 
Cluj s-a prezentat în premieră piesa 
„Căsătoriile se leagă pe pămînt" a 
scriitorului clujean Huszar Alexandru. 
Regia îi aparjine lui Ioan Taub, iar în 
principalele roluri au jucat actorii 
Pasztor Ianoș, Bisztrai Marla, Sen- 
kalszki Endre, artist emerit șl alții.

PATRIOȚII SUD-VIETNAMEZI au 
incendiat la Saigon un depozit de 
produse chimice destinate distruge
rii recoltei și vegetației din regiu
nile țării aflate sub controlul mișcă
rii de partizani.

LA VARȘOVIA, în Palatul culturii 
și științei, s-a deschis al 7-lea Tîrg 
internațional al cărții. La tîrg iau 
parte firme și edituri din 20 de țări, 
precum și editura O.N.U. Din partea 
R. P. Romîne participă Editura Aca
demiei R. P. Romîne cu lucrări din

diferite domenii științifice și cultura
le realizate la un înalt nivel grafic.

în numeroase săli ale palatului 
sînt expuse peste 60.000 volume, a- 
parținînd popoarelor din trei conti
nente : Europa, America și Asia.

DEMONSTRAȚIE STUDENȚEASCA 
REPRIMATĂ DE POLIȚIE LA ATENA. 
Cîteva sute de studenți din Atena 
și Salonic au venit la Ministerul In
dustriei pentru a tnmîna o ceretre cu 
privire la democratizarea lnvăță- 
mîntului. Cînd secretarul general al 
ministerului a refuzat să primească 
această cerere, studenții cru orga
nizat în fața clădirii ministerului o 
demonstrație de protest. Potrivit 
presei, împotriva studenților au fost 
trimise' mașini blindate: ale poliției. 
Poliția a intervenit, provo cînd răni
rea a 20 de manifestanțl șl arestînd 
70 dintre ol.
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Cum asigurăm nutrețurile verzi 
necesare animalelor

Gospodăria noastră se află la circa 
15 km de orașul Iași. Pentru a ob
ține venituri sporite și pentru a 
contribui la aprovizionarea oameni
lor muncii din Iași, ne-am îndrep
tat atenția spre creșterea ani
malelor și în special a vacilor cu 
lapte, porcilor și păsărilor. Am reu
șit să formăm o fermă de peste 170 
de vaci și juninci, 500 de oi, 125 de 
porci, 3.000 de păsări. Vom construi 
un complex avicol, încît pînă la sfîr- 
șitul anului acesta să putem crește 
10.000 de păsări, iar pînă 
în 1965 peste 30.000 de pă
sări matcă. Numărul ani
malelor de producție va 
crește treptat. în același 
timp, sîntem hotărîți să în
grijim și să hrănim animalele și pă
sările cît mai rațional, pentru a 
crește continuu producția de lapte, 
carne, ouă. în acest scop noi am sta
bilit o serie de măsuri importante și 
am trecut la înfăptuirea lor cu aju
torul inginerului agronom Petru 
Dascălu și al inginerei zootehniste 
Silvia Bălănescu, care lucrează în 
gospodăria noastră.

Cu multă atenție am studiat in
dicațiile prețioase cuprinse în Ra
portul tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej la recenta sesiune a Marii 
Adunări Naționale în care se arată 
că realizarea sarcinilor privind 
creșterea importantă a numărului de 
animale, precum și sporirea produc
ției de carne, lapte, lînă, ouă este 
condiționată în mod nemijlocit de 
dezvoltarea considerabilă a bazei 
furajere. Mă voi referi la asigurarea

----------------------------------------.. . —. .■ ..............■■■■—•—r' ...

Valorificarea fructelor de pădure
Fructele de pădure — zmeura, 

murele, afinele, fragii etc. — con
stituie o însemnată avuție. în tre
cut, ele nu erau valorificate decît 
într-o măsură foarte limitată — 
prin consum în stare proaspătă și 
industrializare casnică, mai cu sea
mă în localitățile de munte unde se 
recoltează.

în anii puterii populare s-a dez
voltat și acest sector de activitate. 
Anul trecut s-au achiziționat de 
peste două ori mai multe fructe de 
pădure decît în 1958, iar pentru 
anul acesta este prevăzută achizi
ționarea unei cantități și mai mari. 
Pentru o mai bună organizare a a- 
Chiziționării și valorificării fructelor 
Ide pădure, printr-o hotărîre a Consi
liului de Miniștri s-a stabilit ca a- 
ceste operațiuni să fie efectuate de 
Rlinisterul Economiei Forestiere.

Fructele de pădure se valorifică 
Sub diferite forme : în stare proas
pătă, ca fructe în lichid, pulpe de 
fructe, sucuri conservate și pasteu
rizate, marcuri, siropuri, compoturi, 
gemuri, dulcețuri, pastă și necta- 
ruri. Unitățile productive ale Minis
terului Industriei Alimentare, situa
te în apropierea bazinelor cu pro
ducție specifică, fabrică toată gama 
'de produse semi-fabricate și indus
trializate din categoria celor arăta
te mai sus.

Valoarea alimentară și terapeuti
că a fructelor de pădure este recu
noscută și se datorește însușirilor 
pe care le posedă componentele 
principale ale acestora. Zaharurile 
din aceste fructe sînt, în general, 
zaharuri simple (glucoză, fructoză), 
imediat asimilabile de organismul 
uman. Ele furnizează o cantitate 
mare de energie și ajută, în același 
timp, la asimilarea substanțelor pro
teice și a grăsimilor. Acizii organici

Extinderea tehnologiei moderne— 
in atenția organizațiilor de partid
în ridicarea nivelului tehnic al 

producției în întreprinderile indus
triale o importanță deosebită are 
introducerea și extinderea tehnolo
giei modeme. Perfecționarea tehno
logiei duce la folosirea mai bună a 
capacităților de producție, la reali
zarea unei producții sporite și de 
calitate tot mai bună, la obținerea 
de economii însemnate de metal.

Procedeele modeme de fabricație 
își găsesc o tot mai largă aplicare 
și în uzinele și fabricile metalurgice 
din Brașov. Ceea ce preocupă Comi
tetul orășenesc de partid Brașov 
este ca aceste procedee și metode 
avansate să fie, în primul rînd, cu
noscute și apoi extinse larg în cît 
mai multe întreprinderi din oraș. în 
acest sens, organizațiile de partid 
din întreprinderi sînt permanent în
drumate să acorde atenție noului în 
domeniul tehnologiei, să mobilizeze 
colectivele de muncitori și tehnicieni 
pentru extinderea celor mai înain
tate procedee de fabricație.

Sistemul modern de turnare cu 
maselote exoterme s-a aplicat, pen
tru prima dată, în oțelariile de la 
Uzinele de tractoare și „Steagul 
Roșu". Comitetul orășenesc de par
tid a recomandat ca acest procedeu 
modem să fie folosit la cît mai 
multe piese turnate. Astăzi, la „Stea
gul Roșu" se toarnă cu maselote 
exoterme circa 30 la sută din piese
le de oțel pentru autocamion și 80 
la sută din cele prevăzute în pla
nul de colaborare. Prin aplicarea a- 
cestui procedeu, pe lîngă faptul că 
piesele turnate sînt de o calitate 
superioară, uzina a economisit în 
1961 metal în valoare de peste 
500.000 de lei, iar în trimestrul I 
al acestui an — de 150.000 lei. Aceas
tă metodă de turnare a fost intro
dusă și la uzina „Hidromecanica". 
In trimestrul I al acestui an, aici 
►au economisit 70 de tone oțel.

Pînă nu de mult, la uzinele de 
tractoare se turnau în modele u- 
șor fuzibile numai 12 repere mici; 
astăzi se execută aproape 50 de. di
verse repere, economisindu-se circa 
200 de tone oțel laminat. Metode da 

bazei furajere și în mod deosebit la 
folosirea nutrețurilor verzi în hrana 
animalelor.

Animalele consumă în timpul verii 
furaje verzi, prin pășunare, sau prin 
administrarea acestora la iesle. Noi 
am luat măsurile necesare să folo
sim în acest an atît pășunea cît și 
nutrețurile verzi din conveier. Avem 
350 ha de pășiine în mai multe par
cele. în urmă cu doi ani, pe o par
celă de 120 ha, supusă eroziunii, 
s-au aplicat lucrări de îmbunătățiri 

funciare : canale de scurgere a apei, 
brăzduiri și supraînsămînțări ceea 
ce a făcut ca încă din primul an să 
crească producția de iarbă de la 
3.000—4.000 kg la 15.000—16.000 kg 
la hectar. în acest an, cînd am 
folosit aici și îngrășăminte, am 
prevăzut ca producția de masă ver
de să crească pînă la 20.000 kg la 
hectar. Iarba de pe aceste pășuni — 
așa cum ne-au indicat inginerii noș
tri — o vom cosi și administra ani
malelor la iesle. Pe restul izlazului 
am organizat pășunatul rațional ți- 
nînd animalele în tabere de vară. 
O suprafață de 50 ha va fi pășuna- 
tă de animale, folosind și păstorul 
electric. Avem deja procurate două 
garduri electrice.

Pentru asigurarea masei verzi 
necesare am însămînțat și 25 ha cu 
secară masă verde. Mai avem 10 ha

(malic, citric, oxalic, benzoic etc.) au 
însușiri antiseptice, avînd o putere 
bactericidă pronunțată. Acțiunea aci
zilor din fructe de pădure este „ape- 
ritivă" ; ei stimulează secrețiile sali- 
vei, ale sucurilor gastrice și intes
tinale. Apa, care se găsește în conți
nutul acestor fructe într-o proporție 
de circa 80 la sută, este de o steri
litate remarcabilă. Ea activează se
crețiile stomacului și intestinului, a- 
jută funcțiile rinichilor și ale pielii 
și grăbește asimilarea și dezasimila
rea.

în fructele de pădure se găsesc în 
cantități apreciabile substanțe mine
rale — predominînd calciul, fierul, 
fosforul, potasiul. Zmeura și coacă
zele, de pildă, conțin fier, calciu și 
fosfor, iar afinele au un conținut ri
dicat de mangan. De asemenea, afi
nele, măceșele, coacăzele negre, mu
rele, zmeura, fragii, conțin vitami
nele A și C ; vitamina K se găsește 
în măceșe și fragi, vitaminele D și P 
în zmeură. Toate aceste substanțe 
minerale au un rol important în 
funcționarea organismului.

în documentele Congresului al 
Ill-lea al P.M.R. s-a subliniat nece
sitatea valorificării pe scară mai 
largă a fructelor de pădure. Ca ur
mare, fabricile de conserve de fructe 
din cadrul Ministerului Industriei 
Alimentare și-au dezvoltat produc
ția și cifrele marchează, așa cum am 
arătat, creșteri simțitoare. Pentru a 
se realiza o valorificare cît mai 
completă și de o calitate superioară, 
unele fabrici și-au organizat secții 
de producție chiar în centrele unde 
se colectează fructele recoltate în 
Cursul zilei, deoarece transportul 
la distanțe mari este anevoios. Ase
menea secții s-au înființat la fabri
cile de conserve de fructe „Burdu- 
jeni” și „Agrofruct” din Baia Mare.

turnare de precizie se aplică și la 
uzinele „Steagul Roșu", dar nu pe 
măsura posibilităților existente. 
Este de datoria comitetului de par
tid de aici să urmărească mai în
deaproape cum se ocupă conduce
rea acestei uzine de extinderea tur
nării cu modele ușor fuzibile.

Metode tehnologice avansate au 
fost introduse și în secțiile de for
jă. La Uzinele de tractoare s-au ex
perimentat și introdus în 1961 me
tode moderne și economice de 
matrițare a pieselor. S-a trecut la 
sistemul de matrițare prin extru- 
ziune a 5 repere, realizîndu-se o 
însemnată economie de metal ; în 
prezent, această metodă se extinde 
la alte repere. O altă metodă care 
se aplică este aceea a forjării cu 
matrițe închise, care are ca efect 
eliminarea completă a bavurilor și, 
deci, economii de metal. Un aport 
însemnat în introducerea tehnolo
giei avansate de forjare îl are ing. 
Virgil Baraș, membru de partid, șe
ful secției de forjă, care se dove
dește un sprijinitor perseverent al 
noului. Ajutat de organizația de 
bază (secretar tov. Ion Boțea), 
colectivul sectorului forjă reușește 
să învingă greutățile — izvorîte une
ori și din încetineala cu care servi
ciul metalurgului șef al uzinei e- 
laborează tehnologia de fabricație 
pentru unele repere — și să aplice 
metodele moderne de forjare.

Tehnologia modernă de forjare 
se face prezentă tot mai mult la 
uzinele „Steagul Roșu". îmbunătă
țirea calității pieselor necesare auto
camionului cere schimbări continue 
în procesul de fabricație. Astfel, în 
atelierul forjă s-a prevăzut introdu
cerea forjării de precizie. O mașină 
verticală semiautomată cu comandă 
program a fost dată în exploatare. 
Ea execută piese de înaltă precizie., 
cu o productivitate de 5 ori mai 
mare decît prin forjarea la ciocan. 
De asemenea, tot aici, în loc de ma- 
tritarea prin izbire, se va trece, în 
curînd, la matrițarea prin presare, 
procedeu cu totul nou. Avantajele 
lucrului după procedeul amintit sînt 

cu lucernă anul II, mazare furajeră 
și sorg.

în acest an vom folosi și lucernă 
verde în hrana celor 100 de porci 
contractați cu statul. De asemenea, 
în hrana porcilor vom folosi și 
dovlecii, pe care i-am semănat în 
cultură intercalată pe 60 ha cu po
rumb. Dovlecii au fost semănați în 
cuiburi la fiecare al 6-lea rînd de
porumb și la 7—8 pași, cuib de cuib. 
Experiența anilor trecuți ne-a arătat 
că în felul acesta obținem o pro

ducție de circa 35.000— 
40.000 kg dovleci la hectar. 
Pentru a doua perioadă a 
verii — respectiv luna au
gust — vom folosi ca masă 
verde culturile duble : po

rumb, mazăre furajeră, soia etc., se
mănate în miriște. Porumbul din 
cultură dublă îl vom da animalelor
la iesle, deoarece prin pășunare pier
derile sînt prea mari.

Pentru iarnă vom aduna fînul de 
pe cele 230 ha fînețe naturale de 
pe care acum am tăiat toate mără- 
cinișurile și spinii, am împrăștiat 
mușuroaiele, iar pe unele parcele 
am administrat peste 20 tone îngră
șăminte chimice. De asemenea, vom 
însiloza porumbul de pe 45 ha ca și 
frunzele de sfeclă de zahăr și alte 
furaje verzi.

Sîntem hotărîți să hrănim și să 
îngrijim cît mai bine animalele, pen
tru a spori producția de lapte și 
carne.

GHEORGHE HANGANU 
președintele gospodăriei colective 
din comuna Lețcani, raionul Iași

Fabrica „Avîntul" din Oradea s-a 
specializat în prelucrarea măceșelor, 
după cum fabrica din Tg. Mureș s-a 
ocupat de producerea unor preparate 
din zmeură. Tot în cadrul preocupă
rilor pentru valorificarea fructelor de 
pădure este inclusă și acțiunea de 
prelucrare a castanelor comestibile 
sub formă de piureu de castane, 
produs ce se fabrică la întreprin
derea „Agrofruct" din Baia Mare și 
care a cîștigat în scurt timp apre
cierea consumatorilor.

în ultima vreme există preocupa
re nu numai pentru dezvoltarea 
producției, ci și pentru lărgirea sor
timentelor de preparate din fructe 
de pădure. Anul acesta s-a prevă
zut să se producă cel puțin 100 de 
tone de sucuri pasteurizate și în 
special sucuri de zmeură, mure și 
afine, care vor fi fabricate de între
prinderile de la Rîuréni și Băicu- 
lești. Aceste sucuri au o valoare ali
mentară și terapeutică deosebită, 
ceea ce trebuie să devină cunoscut 
consumatorilor printr-o largă popu
larizare. Ele urmează să fie date în 
consum chiar în cursul acestui an. 
Tot în anul 1962 — ca produse noi 
— se vor fabrica paste și nectaruri 
din fructe de pădure.

Iată de ce achiziționarea cantită
ților necesare de fructe de pădure 
trebuie să stea în această pe
rioadă în atenția organelor Minis
terului Economiei Forestiere, iată de 
ce comitetele executive ale sfaturi
lor populare sînt chemate să spri
jine această acțiune în așa fel ca 
industria să poată pune la dispozi
ția consumatorilor preparate de 
bună calitate.

Ing. EDMOND TOMASIAN 
director general 

în Ministerul Industriei Alimentare ' 

foarte mari, asigurîndu-se, în pri
mul rînd, o înaltă precizie dimen
sională. Multe lucruri bune în do
meniul forjării au făcut și muncito
rii și tehnicienii de la uzinele 
„Hidromecanica". La propunerea 
comuniștilor, aici s-a trecut la un 
număr de 4 repere de la forjarea 
liberă, la forjarea în matrițe, iar 
altele sînt în curs de pregătire.

în uzinele metalurgice din Brașov 
s-a extins mult și metoda de călire 
prin curenți de înaltă frecvență. La 
secția tratament a Uzinelor de trac
toare s-a reușit, în ultima vreme, 
un lucru foarte important : călirea 
roților dințate prin CIF. La început 
se credea că acest lucru nu-i posi
bil. în urma recomandărilor făcute 
de comitetul de partid din uzină, 
un colectiv de ingineri și specialiști, 
condus de tov. ing. Vasile Suekel, 
s-a ocupat de rezolvarea problemei, 
reușind să pună la punct călirea 
coroanei mari a tractorului. Dato
rită eficacității mari a acestui pro
cedeu, este nevoie ca el să fie ex
tins și la alte repere asemănătoare.

în activitatea sa, Comitetul oră
șenesc de partid Brașov a avut grijă 
ca procedeele tehnologice noi să fie 
cunoscute bine și de către activiștii 
săi, pentru ca sprijinul pe care îl 
dau întreprinderilor să fie cît mai 
competent. La uzinele „Steagul 
Roșu" s-a organizat o ședință de 
instructaj, în cadrul căreia co
mitetul de partid al acestei uzi
ne, pe baza unui referat bine do
cumentat, a prezentat căile crește
rii productivității muncii în uzină, 
s-a ocupat îndeosebi de procedeele 
noi de fabricație introduse în dife
rite secții. Participanții la instruc
taj au vizitat apoi locurile de mun
că, unde au putut să-și dea seama 
mai bine de avantajele aplicării 
procedeelor tehnologice modeme.

Pentru cunoașterea realizărilor 
din uzinele mai mari ale orașului, 
în ce privește introducerea teh
nologiei noi, comitetul orășenesc de 
partid a indicat organizațiilor de 
partid, ca specialiștii serviciilor teh
nologice, împreună cu muncitori și

M8S

La noua casă orășenească dej 
'ț cultură din Mangalia
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Croitul pe sticla
ORADEA (coresp. „Scînteii"). — A 

trecut aproape un an de cînd la 
fabrica de încălțăminte „Romarta“ 
din Oradea s-a aplicat pentru pri
ma dată metoda croitului pe sticlă, 
în prezent, această metodă este a- 
plicată de către 80 la sută din nu
mărul croitorilor.

Ca urmare a aplicării acestei me
tode, croitorii pielarl obțin rezultata 
importante. în primele 4 luni ale 
anului ei au economisit 2.260 dm p 
piele fețe, îmbunătățind totodată 
calitatea produselor.

Trimestru după tri
mestru, întreprinderile fo
restiere din regiunea Su
ceava au plătit, și unele 
mai plătesc încă, însem
nate penalizări pentru 
„fraht mort". Ce înseam
nă acest lucru î în depo
zite, încărcarea vagoane
lor cu cherestea se fă
cea defectuos. Nu era 
întrebuințată întreaga ca
pacitate a vagoanelor, de 
multe ori ele transportau 
cu 2-3 tone mai pufină 
încărcătură decît aveau 
capacitatea. In vara a- 
nului trecut, la I. F. Mol- 
dovifa a fost montat și

Mai bisie un operator
în urmă cu cîfiva ani, 

gospodăriile agricole de 
stat lancu Jianu și Șopîr- 
lija din regiunea Olte
nia au fost dotate cu 
cîte o stație de radio
amplificare, fiecare din
tre ele cu capacitatea 
de a transmite pro
grame pentru cîte 600 
de difuzoare instalate. 
Vreo 300 de cetăfeni din 
comună și-au instalat 
însă difuzoare în. case,

pus în funcfiune un cîn- 
tar-basculă cu ajutorul 
căruia cheresteaua este 
acum cîntărită cu preci
zie înainte de a fi în
cărcată în vagoane. De 
atunci, această întreprin
dere n-a mai fost pe
nalizată pentru „fraht 
mort".

Timpul a trecut. A fost 
nevoie de aproape un an 
pentru ca unele servicii 
din C.I.L. — Vatra Dor- 
nei (unitate subordonată, 
ca și I. F. Moldovifa, 
D.R.E.F, Suceava) să.. se 
convingă de eficacitatea 
măsurilor luate la între
prinderea forestieră ve

fără asistentă tehnică. 
S-au făcut deci lucrări 
necorespunzătoare, pe 
lîngă faptul că rețeaua 
de radioficare s-a extins 
prea mult față de capa
citatea stafiilor. Și au 
început deranjamentele.

Dar cine să le fi repa
rat, cînd nu era angajat 
anume un operator spe
cialist în radiofonie ? în 
lipsa acestuia, reparațiile 
le-au făcut vreun șofer

Sesiunea Sfatului popular a! regiumi București
Ieri au început lucrările sesiunii 

Sfatului popular al regiunii Bucu
rești. La sesiune participă deputății 
și peste 350 de invitați : activiști de 
partid și . de stat, conducători de 
unități agricole din regiune, specia
liști din gospodăriile de stat și co
lective etc.

Tov. deputat Gheorghe Necula a 
prezentat raportul cu privire la lu
crările sesiunii extraordinare a Ma
rii Adunări Naționale consacrate în
cheierii colectivizării agriculturii și 
sarcinile ce revin regiunii București. 
Tov. Dumitru Hoit, secretar al Co
mitetului executiv al Sfatului popu- 

maiștri din producție, să viziteze și 
să facă schimb de’ experiență cil 
serviciile: tehnologice de la uzina 
„Steagul Roșu" și Uzinele de trac
toare. Mergînd la aceste uzine, in- 
ginerii-șefi, proiectanții, șefii de 
sectoare de la fabrica de scule din 
Rîșnov, uzina de șuruburi și din 
alte părți și-au însușit o serie de 
procedee tehnologice noi.

Tot în scopul extinderii tehnolo
giei avansate, comitetul orășenesc 
de partid a format colective de in
gineri de specialitate din activul 
său care, pe baza planului de muncă 
al comisiei economice, au analizat 
în mai multe întreprinderi proble
me privind introducerea și aplicarea 
unor procedee moderne. Pe baza 
analizelor făcute, conducerile între
prinderilor, cu sprijinul organiza
țiilor de partid, au luat măsuri pen
tru folosirea din plin a posibilită
ților existente în ce privește extin
derea tehnologiei n.oi.

O deosebită atenție s-a dat sec
toarelor de concepție care au de 
spus un cuvînt greu în introducerea 
tehnologiei moderne. La propunerile 
organizațiilor de partid, la uzinele 
„Rulmentul", „Steagul Roșu" și în 
alte locuri, comitetele sindicatelor 
au organizat întreceri între proiec- 
tanți, stimulînd astfel și mai mult 
preocuparea acestora pentru rezol
varea unor sarcini de proiectare 
privind perfecționarea proceselor 
tehnologice.

Organizațiile de partid din între
prinderile din orașul Brașov se vor 
ocupa și de acum înainte, cu toată 
grija, pentru ca noul în tehnică, pro
cedeele moderne de fabricație să-și 
găsească o largă aplicare, in acest 
sens, zilele trecute, biroul Comitetu
lui orășenesc de partid Brașov a 
analizat această problemă într-o 
ședință lărgită, invitînd la dezbateri 
cadre economice, specialiști, proiec- 
tanți, ingineri, muncitori fruntași 
din întreprinderile orașului.

Comitetul orășenesc de partid va 
căuta atît prin studiile întreprinse 
de către activul său, cît și prin ana
lizele periodice și recomandările pe 
care le va face, să ajute efectiv la 
extinderea și mai largă a tehnolo
giei noi în întreprinderile industriale 
din oraș, pentru ca pe această cale 
colectivele fabricilor și uzinelor să 
obțină rezultate tot mai bune în 
îndeplinirea planului la toți indicii.

Ing. MÎHAI BACIU 
secretar al Comitetului 

orășeneso de partid Brașov

cină. De curînd a fost a- 
dus și aici un cîntar-bas- 
culă care zăcea în altă 
parte nefolosit. Dar parcă 
un singur cîntar-basculă 
se mai găsește împache- 

i lat în magaziile între
prinderilor forestiere din 
regiunea Suceava ? La 
I. F. Moldovifa mai există 
un cîntar neutilizat. Trei 
cînfare asemănătoare stau 
nefolosite și la I. F. Fra
sin. Cît timp va trece 
oare pînă cînd și ele vor 
fi întrebuințate ? Avanta
jele utilizării lor sînt do
vedite. Atunci ce se mai 
așteaptă ?

sau un mecanic din gos
podărie. Pînă la urmă, 
stafijle s-au deteriorat cu j 
totul. j

Deși ele au tăcut de ;■ 
mult, se plătesc mai de- ■ , 
parte taxele pentru difu- j 
zoare. Cetățenii întreabă 
nedumerifi : , '

— N-ar fi fost mai- ? 
bine să angajăm un ope- - 
rafor î ?

(De la corespondentul < 
regional al „Scînteii"). ;

Iar al regiunii București, a adus la 
cunoștința deputaților Decizia Co
mitetului Executiv cu privire la con
stituirea Consiliului agricol re
gional.

Deputaților li s-a supus spre apro
bare un plan de măsuri pentru în
făptuirea sarcinilor ce decurg din 
hotărîrile sesiunii extraordinare a 
Marii Adunări Naționale.

Lucrările sesiunii vor continua în 
ziua de 22 mai a.c.

Noi produse de uz casnic
Cu prilejul încheierii contractelor 

pentru semestrul II al anului în 
curs, întreprinderile producătoare 
de articole de uz casnic au pre
zentat organizațiilor comerciale o 
serie de produse din cele care au 
fost expuse la cel de-al III-lea Pa
vilion de mostre al R. P. Romîne. 
Printre ele se numără aragazul cu 
grătar pe toată suprafața cuptoru
lui și cu ceas-sonerie, ceainicul 
esențar, scara pliantă, diferite sorti
mente de vase emailate, noi modele 
de cărucioare pentru copii și altele.

Multe din noile produse de uz 
casnic au fost contractate pentru 
perioada iulie-decembrie 1962.
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driEÆTRIE e (Saaacaaaas) «Radio
FILARMONICA DE STAT „GEORGE 

ENESCU" (Sala mică a Palatului R. P. 
Romîne) : CONCERT DE MUZICA DE 
CAMERĂ (orele 20).

O.S.T.A. (Sala Palatului R. P. Romîne) : 
CONCERT EXTRAORDINAR DAT DE 
TRIO „LOS GALLOS“ — Mexic (orele 20).

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R. P. ROMÎNE : LARME (orele 19,30).

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

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : ORFEU IN 
INFERN (orele 19,30). (Sala Studio) : FII
CELE (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) : FRAȚII KARAMAZOV (orele
19.30) . (Sala Studio) : BĂIEȚII VESELI 
(orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ : SFINTA IOANA (orele 19,30). 
(Sala Studio) : CRED IN TINE (orele
19.30) .

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.-GIU- 
LEȘTI : HOȚII ȘI VARDIȘTII (orele
19.30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO 
PII (Sala pentru tineret) : DE PRETORË 
VINCENZO (orele 20). (Sala pentru co
pil) : SALUT VOIOS (orele 17).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TANASE“ (Sala Victoriei 174) : CON
CERT ÎN RE... HAZLIU (orele 20).

CIRCUL DE STAT : ARENA CURAJU
LUI (orele 20).

CINEMATOGRAFE. LUNGA NOAPTE 
A LUI ’43 : Patria (9,30; 11,45; 14; 16,30; 
19; 21,15), București (10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19; 21,15), V. Roaltă (10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19 — grădină 20,30), 23 August (10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15 — grădină 20,15), 
Grădina 13 Septembrie (20). ANII FE
CIORIEI : Republica (10; 12; 15; 17; 19; 
21), Elena Pavel (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
8 Martie (16; 18; 20), G. Coșbuc (10; 12; 
15; 17; 19; 21), Grădina Progresul (20,15). 
ȘOFERII IADULUI rulează la cinema
tografele Magheru (10,15; 12,15; 14,45;
17,15; 19,45; 22), I. C. Frimu (9; 11,30; 14; 
10,30; 19; 21,30 — grădină 20,15), Stadionul 
Glulești (20,30), Alex. Popov (9,30; 11,45;

Lunga n&apîs a Lui ’43“
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PE ECMELE «mîl»m

Importanța decisivă pe care „școala“ 
filmului documentar o are în formarea 
cineaștilor este detnonstrată, o dată în 
plus, de exemplul regizorului italian 
Florestano Vancini. „Lunga noapte a 
lui '43“, primul său film artistic de lung 
metraj, realizat după povestirea lui 
Giorgio Bassani și premiat la festiva
lul de la Veneția, a urmat unei labori
oase activități de documentarist. Așa 
se și explică de ce filmul se distinge în 
primul rînd prin vigoarea cu care trans
pune pe ecran ambianța apăsătoare a 
unui oraș din Italia — Ferrara — în 
anul 1943, în plină dictatură fascistă.

Exactitatea documentară a reconsti
tuirii conferă filmu
lui o factură de cro
nică, lăsînd oare
cum în umbră in
triga propriu-zisă, a 
cărei dezvoltare 
îl interesează pe realizator în măsura 
în care întregește cadrul istoric de
scris. Atmosfera politică a vremii, repre
saliile sîngeroase dezlănțuite de „că
mășile negre“ împotriva patrioților sînt 
evocate cu o deosebită forță acuza
toare. Camioane încărcate cu huligani 
străbat în viteză străzile; prin radio sau 
din piață răsună strigătele amenințătoare 
ale căpeteniilor fasciste; oamenii sînt 
terorizați, arestați fără Vină, asasinați 
chiar în centrul orașului. Secvența ares
tării nocturne a unui grup de cetățeni 
care sînt aduși lîngă zidul castelului din 
Ferrara și uciși pentru a fi răzbunată 
moartea unui comandant fascist (împuș
cat de fapt de unul dintre ai săi) are o 
intensitate zguduitoare. Astfel, „Lunga 
noapte a lui '43“ continuă opera de 
demascare fățișă a fascismului între
prinsă de Roberto Rosselini în „Roma 
— oraș deschis“ sau de Carlo Lizzani în 
„Cronica amanților săraci“ și în „Ach
tung, bandiți!“. ’

Dar Florestano Vancini nu se limi
tează numai la relatarea unui episod 
dramatic petrecut cu ani în urmă. Re
amintirea trecutului este făcută dinfr-o 
perspectivă actuală, servește nemijlocit 
ca un avertisment drastic privind peri
colul pe care îl reprezintă și în zilele 
noastre recrudescența, în lumea occi
dentală, a elementelor fasciste, care au 
scăpat nepedepsite. Acesta e sensul 
profund al epilogului, care se petrece 
în zilele noastre în același oraș. Chiar în 
fața plăcii comemorative așezate pe zi
dul lîngă care au fost executați în 1943 
cei doisprezece arestați, fiul uneia din 
victime — abia descins dinfr-o splendidă 
limuzină, elegant și indiferent, îngrozi
tor de indiferent — se înfîlneșfe cu MÏHAIL LUPU 
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Complex de deservire în cartier
CLUJ (coresp. ,,Scînteii“). — Car-

fierul Rakoczi din Cluj — în plină 
dezvoltare — era lipsit de o rețea 
de deservire corespunzătoare a coo
perației meșteșugărești. Pentru a 
satisface cerințele, s-a construit în

14; 16,15; 18,50; 21,15), Miorița (9,30; 11,45; 
14; 16,30; 19; 21,15). STRADA MARE : V. 
Alecsandrl (15; 17; 19; 21). UMBRE ALBE
— cinemascop : Lumina (9,45; 12; 14; 
16,15; 18,45; 21). OMUL AMFIBIE rulea
ză la cinematografele Maxim Gorki (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Moșilor (15; 17; 
19; 21 — grădină 20,30), Donca Slmo (15; 
17; 19; 21), Volga (10,30; 15; 17; 19; 21), 
Stadionul Dlnamo (20,30), Grădina Elena 
Pavel (20). BĂTĂLIE ÎN MARȘ — am
bele serii ; Central (10,30; 14,30; 19). DE
PARTE DE PATRIE : Victoria (10; 11,45; 
13,30; 15,15; 17; 19; 21). BITA, IEȘI DIN 
SAC ! — A FOST ODATA CA ACUM
— SPORT NR. 2/1962 — Timpuri Noi 
(rulează în continuare de la orele 10 
pînă la orele 21). PROGRAM SPECIAL 
PENTRU COPII : 13 Septembrie (orele 
10 și orele 11). POST RESTANT : 13 Sep
tembrie (12.30; 14,30; 16,45; 19; 21,15), Mun
ca (15; 17; 19; 21), G. Bacovla (15; 17; 
19; 21). FRUMOASA LURETTE ; Tine
retului (16; 18,15; 20,30). MAI TARE CA 
URAGANUL : înfrățirea între popoare 
(15; 17; 19; 21). CINE-I DE VINA ? : 1 Mai 
(10; 12; 10; 18; 20), Alex. Sahia (10; 12; 
16,30; 18,30; 20,30). INTOARCE-TE rulea
ză la cinematograful Gh. Doja (10; 12; 
15; 17; 19; 21). PROFESIUNEA DOAM
NEI WARREN : Cultural (16; 18,15; 20,15), 
Grădina 8 Martie (20,45). CURCANII : 
Grivița (15; 17; 19; 21), Libertății (10; 12; 
14; 16,30; 18,30; 20,30). GARDIANUL ru
lează la cinematograful C-tln David 
(15,30; 18; 20,30). MUZICANTUL ORB : 
Unirea (16; 18 — grădină 20). ROSITA : 
T. Vladimirescu (16; 18; 20). APARTA
MENTUL — cinemascop : Popular (9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Arta (11; 15,30; 
18; 20,30). 16 Februarie (15,30; 18; 20,30), 
Floreasca (11; 16; 18,30; 21), 30 Decembrie 
(10,30; 15,30; 18; 20,30). EXPRESUL DE 
SEARA : Ilie Pintllie (16; 18,15; 20,30). 
IUBIRE ÎNCĂTUȘATĂ rulează la cine
matograful N. Bălcescu (16; 18,15; 20,30). 
TOM DEGEȚELUI. : Luceafărul (15,30; 18
— grădină 20,30). ÎNTRE DOUA IUBIRI 
rulează la cinematograful Olga Banele 
(15,30; 18 — grădină 20,30). ULTIMA RE
PRIZĂ : Drumul Serii (15; 17; 19; 21). 
DRUM BUN AUTOBUZULE ; B. Dela- 
vrancea (16; 18; 20). COCOȘATUL rulea
ză la grădina T. Vladimirescu (orele 20).

Prin mai buna utilizare a capaci
tății locomotivelor și prin evitarea 
manevrării vagoanelor în gol, meca
nicii și fochiștii de locomotivă de p® 
cuprinsul țării au economisit în pri
mele patru luni ale anului aproape 
100.000 tone de combustibil con
vențional. Cu combustibilul econo
misit se pot transporta circa 17.000 
de trenuri de marfă pe distanța 
București-Craiova.

Cele mai însemnate realizări le-au 
obținut mecanicii și fochiștii din 
depourile regionalelor C.F.R. Iași și 
Timișoara care au economisit pînă 
acum cîte 16.000 de tone de com
bustibil convențional. (Agerpres)

fostul șef fascist Arefusi. Ce aer blajin 
și inofensiv are acum criminalul supra
numit cîndva „Pacostei“. Cît de jovial 
îi sfrînge mina vechiului cunoscut, se 
pleacă politicos în fața soției acestuia 
și îi mîngîie pe cap băiatul. Și cu cîfă 
seninătate iresponsabilă îl privește ele
gantul domn și îi explică nevestei că 
omul a fost o căpetenie fascistă care... 
în definitiv n-a făcut nici un răul

Extrem de prețios este în „Lunga 
noapte a lui '43“ și modul în care fil
mul înfierează pe cei care, înfr-un fel 
sau altul, preocupați doar de propria 
lor tihnă, nu s-au opus fasciștilor, le-au

permis, în fapt, toa
te fărădelegile. Este 
cazul profesorului 
Franco Villani — un

''IIIIIIHIIIIIIIIHIHHIIHIIIIIIIIIIHIIIIIilIlllllllllllllllllllllllllllllllllllilIIIIII1' exponent tipic al la-
șității și pasivității 

mic-burgheze — sau al farmacistului 
Barilari care, de la fereastra unde își 
petrece toată viața, cu cîrjele lîngă el, 
este martorul asasinatului comis de Are- 
tusi, dar, înspăimînfat, preferă să tacă, 
deși totul îl scîrbește. Această jalnică 
complicitate cu fasciștii va hotărî soarta 
eroinei. îndrăgostită de Franco, ea 
își va părăsi soțul, a cărui boa
lă o obliga pînă la un punct să-i 
poarte de grijă, dar va avea și du
reroasa revelație a iubirii dăruite unui 
bărbat care nu o merita. Întîlnirea ei 
cu Franco, atunci cînd acesta nu se 
gîndește decît cum să se salveze, fără 
să-i mai pese de altceva, reprezintă 
unul din momentele remarcabile ale 
filmului.

„Lunga noapte a lui ’43“ nu este uri 
film reușit în întregime. îndrăzneala re
gizorului nu a mers pînă la capăt. Abia 
dacă se amintește, cu totul în treacăt, 
de mișcarea de rezistență antifascistă, 
deși într-o asemenea evocare cu ca
racter documentar, acest aspect esen
țial era indispensabil să apară.

Interpretarea actoricească e în ge
nere expresivă, concentrată, remareîn- 
du-se Belinda Lee în rolul Annei și 
Nerio Bernardi în cel al soțului para
litic. Dar filmul e dominat de prezența 
lui Gino Cervi, care portretizează in
cisiv figura căpeteniei fasciste, dezvă
luind pătrunzător grosolănia și inso
lența vicleană a acestui tip odios.

Importantă rămîne mai cu seamă 
orientarea pozitivă a realizatorului, 
care abordează cu curaj și combativitate 
o problemă politico-socială majoră, a- 
cuzînd cu patos lucid monstruozitatea 
fascismului.

acest cartier un complex de deser
vire modern. In cadrul lui s-au des
chis ateliere de frizerie, coafură, 
croitorie, reparații de aparate electro
tehnice, reparații de încălțăminte 
etc.

ALO, AȚI GREȘIT NUMĂRUL ! : Liber
tății (orele 20).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Emisiune pentru co
pil. 19,35 — Filmul documentar : „LU
MINA PENTRU PALERMO“, o produc
ție a Studiourilor Defa-Berlln. 19,50 — 
Emisiune de știință șl tehnică. 20,10 — 
Momente coregrafice înregistrate pe pe
liculă. 21,00 — Versuri de Tudor Arghezi. 
21,20 — Muzică distractivă. Sfaturi pen
tru telespectatori. In încheiere : Ulti
mele știri.

RADIO, MARȚI 22 MAI o Cîntece de 
compozitoarea sovietică Pahmutova — 
orele 10,08 — I ® Dicționar muzical — 
orele 10,30 — I • Muzică din opereta 
„Akulina“ de Kovner — orele 12,15 — II 
e Din schițele lui I. L. Caragiale — 
orele 13.15 — II o Emisiunea Studioului 
de radio Timișoara — orele 14,90 — I • 
Muzică simfonică — orele 15,05 — I o 
Lieduri de Sibelius — orele 16,15 — II 
e Cîntece din trecutul de luptă al clasei 
noastre muncitoare — orele 16,45 — I • 
In pas cu știința — orele 16,50 — II • 
Programe muzicale alcătuite tie ascultă
tori — orele 17,25 — I • Lucrări de com
pozitori preclasici — orele 18,05 — II • 
Limba noastră — orele 10.30 — I o Re
vista economică radio — orele 19.00 — I 
e Cîntece șl jocuri de pe plaiurile Mol
dovei — orele 19,00 — II • Program mu
zical pentru fruntașii în producție — 
orele 19,35 — I • Transmisiune din stu
dioul de concerte a operetei „Voevodul 
țiganilor" de Johann Strauss. Cîntă or
chestra de studio șl corul Radiotelevlzlu- 
nli sub conducerea dirijorului Constan
tin Bobescu — orele 19,40 - II » Cine 
știe, cîștigă — orele 21,15 — I ® Piese 
concertante — orele 23,00 — I » Concert 
de noapte — orele 23.15 — II.

CUM VA FI VREMEA?
Timpul probabil pentru zilele de 23, 24 

și 25 mai : Vremea rămîne ușor insta
bilă, cu cer schimbător. Ploi locale și 
averse însoțite de . descărcări electrice. 
Vînt slab pînă la potrivit din vest. Tem
peratura staționară. Minimele vor fi cu
prinse între 4 și 14 grade, iar maximele 
între 16 șl 26 de grade.
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o serie de noi poli- 
raionale. Dotate cu a- 

moderne de diag- 
și tratament și dispu- 
de servicii medicale

(Agerpres). — 
a sosit la Mos- 
oficială Modibo

frata- 
bucă- 
copii.

con-

obsfe- 
pedia- 
T.B.C., 

oftal- 
sepa-

ale Americii, intensificarea 
înarmărilor, caracterul agre- 
N.A.T.O. și refuzul lui Ade- 
și De Gaulle de a participa la

Odată 
șelor, cu 
cartiere, 
destinate 
medicale
unități sînt 
parterul blocurilor sau 
unităfi separate în preajma 
noilor complexe de locuin
țe. Astfel, în Capitală au luat , 
ființă în ultima vreme încă 5 
dispensare moderne. Dispen
sarul pentru aduiți și copii din 
cartierul Giulești-Ulmului cu-

na serviciile pentru copii, 
iar la etaj cele pentru aduiți.

La Onești, spitalul nou, 
cu 5 etaje, va avea 8 sec
ții cu următoarele speciali
tăți : boli interne și boli pro
fesionale, chirurgie, 
frică și ginecologie, 
trie, dermatologie, 
oncologie, O.R.L. și 
mologie. Intr-un corp 
rat de clădire va fi instalată 
policlinica care va funcționa 
cu diferite servicii de spe
cialitate, .

cu dezvoltarea ora- 
consfrucția noilor 
apar și obiective 
asigurării asistentei 
a populației. Noile 

amenajate la 
ca

prinde 18 încăperi : cabinete 
de consultații, săli de 
mente și de așteptare, 
tărie de lapte pentru

In București se mai
struiesc asemenea dispensare 
medicale moderne pe stra
da Pescărușului din cartierul 
23 August, pe strada Baba 
Novac din noul cartier Balta 
Albă, pe strada Preda Bu- 
zescu din cartierul Giurgiu
lui și pe Bd. Schitu Măgu- 
reanu. La parter vor tuncțio-
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Noul dispensar al circumscripției sanitare 185—186 dat de curînd în 
folosință în cartierul Giulești din Capitală. In medalion : aspect din sala 
de așteptare. (Foto : R. Costln)

șeful statului și al guvernului Republicii riali 
a sosit la Moscova

2«

La Hunedoara, se va des
chide în curînd șantierul nou
lui spital. In regiunea Hune
doara, în localitatea Păclișa 
se află în curs de amenajare 
un spital de neuropsihiatrie. 
La Botoșani se amenajează 
un spital modern pentru 
copii ; la Cluj este în con
strucție un institut de onco
logie.

Pentru îmbunătățirea asis
tenței medicale a populației 
au fost construite în ultima 
vreme 
clinici 
parate 
nostic 
nînd
complete, noile policlinici a- 
sigură o asistență medico- 
sanitară la un nivel superior. 
Celor 10 policlinici raionale 
construite în ultimii 2 ani li 
se vor adăuga în curînd al
tele în localitățile Vînju- 
Mare, regiunea Oltenia ; 
Simleu-Crișana, Toplifa, re
giunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară ; Luduș-Cluj, Panciu- 
Galafi, Dorohoi-Suceava șl 
în orașul Satu-Mare.

In planurile sfaturilor 
populare regionale pe anul 
1962 sînt prevăzute și alte 
construcții și amenajări sa
nitare — dispensare de cir
cumscripție rurală, case de 
naștere, preventorii, staționa
re pentru copii,

L. LUPAN

MOSCOVA 21 
TASS: La 21 mai 
cova într-o vizită 
Keita, șeful statului și președintele
guvernului Republicii Mali.

Pe aeroportul Vnukovo, Modibo 
Keita a fost întîmpinat de N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., L. I. Brejnev, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., și alți conducă
tori sovietici, numeroși reprezen
tanți ai oamenilor muncii din Mos
cova.

într-o cuvîntare de salut, N. S. 
Hrușciov a subliniat cu satisfacție că 
„între Uniunea Sovietică și Repu
blica Mali s-au statornicit relații 
bune, prietenești“. „Țările noastre — 
a spus el — luptă împreună împo
triva imperialismului și colonialis-

mului, pentru pace generală, pentru 
prietenie între popoare".

„Oamenii sovietici sînt din toata 
inima alături de popoarele Africii, 
alături de cei care s-au zmuls din 
robia colonialistă și de cei care mai 
luptă încă pentru libertatea și inde
pendența lor“, a declarat N. S. 
Hrușciov.

în răspunsul său, Modibo Keita a 
mulțumit popoarelor și guvernului 
U.R.S.S. „pentru sprijinul acordat 
Republicii Mali și întregii Africi în 
lupta împotriva colonialismului".

Subliniind că experiența Uniunii 
Sovietice este extrem de prețioasă 
pentru poporul Republicii Mali, șeful 
statului Mali și-a exprimat convin
gerea că vizita lui în U.R.S.S. va 
contribui la întărirea continuă a 
prieteniei dintre Republica Mali și 
Uniunea Sovietică.

Vizitele doamnei Hartini Sukarno
Luni dimineața, doamna Hartini 

Sukarno, soția președintelui Indone
ziei, însoțită de grupul de persona
lități indoneziene printre care Iskan- 
dar, vicemareșal al aerului, minis
trul comunicațiilor aeriene, care ne 
Vizitează țara, a depus o coroană de 
iflôri la Monumentul Eroilor Patriei, 

în dimineața aceleiași zile, doamna 
Hartini Sukarno și grupul de per
sonalități indoneziene care o înso
țesc au făcut o vizită președintelui 
.Consiliului de Miniștri al R.P. Ro
mîne, Ion Gheorghe Maurer, și so
ției sale, Elena Maurer, la reședința 
lor.

Au fost de față tovarășii Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne, Dumitru . Simulescu, ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor.

Au fost, de asemenea, prezenți 
ßukrisno, ambasadorul extraordinar 
Și plenipotențiar al Indoneziei la 
ÎBucurești, și membri ai ambasadei.

în cursul zilei oaspeții indonezieni 
Su vizitat Pavilionul Expoziției Eco
nomiei Naționale, Stadionul „23 Au
gust“, Circul de Stat, sala Palatului 
R. P. Romîne, maternitatea „Polizu“ 
și Institutul de geriatrie din Bucu
rești.

Seara oaspeții indonezieni au asis
tat la un spectacol de muzică și dan
suri populare romînești, organizat 
cu ocazia vizitei în țara noastră a 
doamnei Hartini Sukarno, soția pre
ședintelui Indoneziei.

Și-au dat concursul Ansamblul de 
cîntece și dansuri al Ministerului 
Forțelor Armate, Ansamblul de cîn
tece și dansuri „Ciocîrlia“ al Mini
sterului Afacerilor Interne și Or
chestra „Barbu Lăutaru“ a Filarmo
nicii de stat „George Enescu“.

La spectacol au asistat tovarășii : 
Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, cu soția, Cor
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Ilie Murgulescu, ministrul 
învățămîntului și culturii, Dumitru 
Simulescu, ministrul transporturilor 
și telecomunicațiilor, loan Constant 
Manoliu, ministrul justiției, Grigore 
Marin, adjunct al ministrului trans
porturilor și telecomunicațiilor.

Au fost de față Sukrisno, ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al 
Indoneziei la București, și membri 
ai ambasadei.

o»o
(Agerpres)

Comunicat privind desfășurarea 
„Săptămînii medicale balcanice“

Participanții la lucrările celei de-a 
[Vl-a „Săptămîni medicale balcani
ce” au aprobat următorul comunicat 
privind desfășurarea acestei mani
festări.

„între 12 și 19 mai a.c. au avut 
loc la București lucrările celei de-a 
Vl-a „Săptămîni medicale balcani
ce”, organizată în cadrul întîlnirilor 
internaționale de către Uniunea 
medicală balcanică.

Reprezentanți ai vieții medicale 
din Albania, Bulgaria, Cipru, Gre
cia, Romînia, Turcia și Iugoslavia 
au avut cu această ocazie un schimb 
util de vederi în diferite probleme 
de interes comun. S-a constatat cu 
multă satisfacție că lichidarea ma
lariei este aproape terminată în a- 
ceste țări ; s-au obținut remarcabile 
rezultate în lupta împotriva bolilor 
venerice. S-au analizat diferite as
pecte ale infecției stafilococice. Nu
meroase conferințe și comunicări au 
evidențiat cele mai moderne aspecte 
ale unor probleme de patologie me
dicală și chirurgicală.

Participanții constată că dezvol
tarea colaborării între medicii din 
această regiune reprezintă o impor
tantă contribuție la dezvoltarea 
științelor medicale, în scopul apă
rării sănătății oamenilor. Ea repre
zintă în același timp un aport în
semnat la consolidarea relațiilor de 
prietenie ce există între popoarele 
din această regiune, dornice de a 
.trăi în pace și colaborare frățească.

Cea de-a Vl-a „Săptămînă medi
cală balcanică" reprezintă un aport 
însemnat la lărgirea legăturilor exis
tente de mult timp între medicii 
acestei regiuni, deschizînd perspec
tiva unei colaborări viitoare și mai 
intense în cadrul Uniunii medicale 
balcanice care prin această mani
festare științifică își continuă acti
vitatea sa întreruptă.

în interesul dezvoltării activității 
jUniunii medicale balcanice, partici
panții la cea de-a Vl-a „Săptămînă 
medicală balcanică" au apreciat ne
cesitatea reactivării secțiilor națio
nale ale Uniunii medicale balcanice.

Participanții au aprobat ca viitoa
rea „Săptămînă medicală balcanică"

---- oeo----

să aibă loc în anul 1964 la Sofia, 
cu următoarea tematică :

— Lupta împotriva tuberculozei ;
— Micozele ;
— Reumatismul acut și cardio

vascular.
Participanții la cea de-a Vl-a 

„Săptămîna medicală balcanică" au 
salutat propunerea referitoare la 
reapariția revistei „Archives 
l’Union Medicale Balcanique”

de 
Și au 

stabilit ca aceasta să fie editată la 
București.

Lucrările celei de-a Vl-a „Săptă- 
mîni medicale balcanice“ s-au des
fășurat sub semnul unei colaborări 
fructuoase și al prieteniei tradițio
nale a popoarelor din Balcani”.

★'

După terminarea lucrărilor știin
țifice ale celei de-a Vl-a „Săptămîni 
medicale balcanice”, membrii dele
gațiilor de peste hotare au vizitat 
stațiunile climatice de pe Valea Pra
hovei, orașul și Poiana Brașov, pre
cum și stațiuni de pe litoralul Mă
rii Negre.

,Pes-

INFORMAȚII

ve-© Luni s-a înapoiat în Capitală, 
nind din Elveția, Voinea Marinescu, con
ducătorul delegației care a reprezentat 
țara noastră la lucrările celei de-a 15-a 
Adunări Mondiale a Sănătății, care s-au 
desfășurat la Geneva.

® In Capitală se desfășoară în prezent 
adunările anuale ale comitetelor de clă
diri în cadrul cărora se prezintă dări 
de seamă asupra activității depuse și se 
dezbat probleme legate de buna gospo
dărire a fondului locativ. Totodată se 
supun discuțiilor și aprobării adunărilor, 
măsurile ce urmează a fi luate pentru ca 
locuințele să aibă un aspect cît mal în
grijit și atrăgător.

(Agerpres)

Primirea de către 
tovarășul Ștefan Voitec 

a ambasadorului
R. P. Ungare
la amiază, tovarășul Ștefan 
președintele Marii Adunări

Luni 
Voitec, 
Naționale, a primit pe tovarășul Béla 
Némety, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Popu
lare Ungare la București, în legătură 
cu plecarea sa definitivă din țara 
noastră.

3000 de algerieni uciși de O» A» S. 
după încetarea focului

ROMA 21 (Agerpres). — Ziarul 
„l’Unitâ a publicat textul declara
ției comune a Partidului Comunist 
din Belgia și a Partidului Comunist 
Italian, adoptate în urma întîlnirii 
reprezentanților acestor partide, care 
a avut loc la Roma între 10 și 13 
mai.

Cele două partide, se spune în de
clarație, consideră că nici un semn 
de destindere a încordării interna
ționale nu poate ascunde primejdia 
care amenință pacea în întreaga 
lume în legătură cu reluarea expe
riențelor nucleare de către Statele 
Unite 
cursei 
siv al 
nauer 
orice tratative.

Totuși, aceste noi primejdii nu 
sînt piedici de nebiruit pentru for
țele păcii. Dimpotrivă, marșurile

păcii și celelalte acțiuni de masă din 
Italia, precum și manifestațiile care 
au avut loc la 8 mai în Belgia de
monstrează că astăzi mai mult ca 
oricînd se poate desfășura mai larg 
și mai puternic lupta împotriva ațî- 
țătorilor la război.

Ambele delegații au constatat că 
declarația celor 81 de partide co
muniste și muncitorești și hotărîrile 
Congresului al XXII-lea al P.C.U.S. 
le-au fost de mare ajutor în cău
tarea unei rezolvări concrete a pro
blemelor păcii, în lupta împotriva 
monopolurilor capitaliste, pentru 
unitatea muncitorească și apropierea 
de socialism.

în încheiere, cele două delegații 
salută „admirabila luptă de mare 
importanță internațională pe care o 
desfășoară popoarele spaniol și por
tughez împotriva fascismului" și de
clară ică sînt solidare cu această 
luptă.

•O» O-----------

Plenara C. C. al P, C. din Danemarca

Luni seara, la restaurantul 
căruș” 
masă dată de Ministerul 
și Prevederilor 
participanților la 
cală balcanică”.

Au luat parte 
ministrul sănătății și prevederilor 
sociale, acad. Șt. Milcu, președintele 
Uniunii societăților de științe me
dicale, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, aca
demicieni, profesori universitari, 
medici. (Agerpres)

»• 
din Capitală a avut loc o 

Sănătății 
Sociale în cinstea 
„Săptămîna medi-

Voinea Marinescu,

ÄLGER 21 (Agerpres). — Criticînd 
măsurile pentru „menținerea ordinii” 
luate de autoritățile franceze, agen
ția ALGERIE PRESSE SERVICE 
relatează că de la semnarea în
cetării focului și pînă în prezent au 
fost uciși de O.A.S. trei mii de al
gerieni, în timp ce nu a fost exe
cutat nici măcar un singur ucigaș.

Duminică — relatează pe de altă 
parte France Presse — a fost o zi 
„relativ calmă” în Algeria. Au fost 
comise 13 atentate în urma cărora 
7 persoane au fost ucise și 8 rănite, 
au fost incendiate două clădiri pu
blice și au fost aruncate grenade 
într-un convoi militar.

Sîmbătă au fost trimiși în Algeria 
doi miniștri francezi — Messmer și

o serie de 
dificultățile 
O.A.S. Se

au pără- 
după semnarea acor- 
la Evian. Numai în 
de duminică au fost 
avioanele din Alger

Joxe — care au ținut 
consfătuiri legate de 
provocate de atacurile 
discută astfel intensificarea acțiuni
lor de evacuare din Algeria a euro
penilor care vor să părăsească țara. 
Zece mii de europeni 
sit Algeria 
durilor de 
cursul zilei 
evacuați cu
1.400 de europeni. Agenția Reuter 
relatează că cei care pleacă sînt 
păziți la aeroport de puternice forțe 
de poliție, întrucît O.A.S.-ul îi con
sideră pe cei ce pleacă trădători și 
se opune prin atacuri teroriste ple
cării lor.

COPENHAGA 21 (Agerpres). — 
TASS: După cum anunță ziarul 
„Land og Folk“, la 18 mai a avut 
ioc la Copenhaga plenara C.C. 
P.C. din Danemarca.

Plenara a discutat probleme 
gate de convocarea Congresului 
XXI-lea al P.C. din Danemarca. Ple
nara a aprobat în unanimitate pro
iectul dării de seamă al C.C. la Con
gresul al XXI-lea, prezentat de 
Knud Jespersen, președintele parti
dului.

în rezoluția privitoare la situația 
actuală, plenara condamnă cu aspri
me proiectul guvernului referitor la 
majorarea considerabilă a impozite
lor indirecte. Cei 13 ani de cînd Da
nemarca face parte din N.A.T.O. și 
politica militarizării legată de acea
sta, se spune în rezoluție, au pus deja 
pe umerii danezilor o uriașă povară

al

le
al

economică. în prezent, guvernul șl 
partidele de opoziție procedează la 
înfăptuirea unor măsuri care vor 
duce la o nouă reducere simțitoare 
a puterii de cumpărare a popu
lației.

în rezoluție se subliniază că în loc 
să se introducă noi impozite indi
recte și să se majoreze prețurile, tre
buie să se reducă cheltuielile.mili
tare și să se sporească impozitele pe 
veniturile realizate de capitaliști.

•o----

o manevra a partizanilor 
înarmării atomice 

din Suedia

Intîlnirea internațională de gimnastică 
dintre echipele feminine de tineret ale 
R.P. Romine și Iugoslaviei desfășurată 
duminică la Reșița s-a încheiat cu vic
toria gimnastelor noastre : 182,85—175,90 
puncte. La individual compus primele 
patru locuri au fost ocupate de repre
zentantele noastre Ana Mărgineanu 
37,95 puncte, Mariana Ilie 37,50 puncte, 
Despina Gruiev 35,80 și Constanța Ma
rinescu 35,60 puncte. Pe locul 5 s-a clasat 
Jelena Luk (Iugoslavia) cu 35,45 puncte.

*

Docheri din portul Rouen în timpul unei greve de solidaritate cu docherii algerieni, vicllme ale aten
tatelor O.A.S.

In faza regională 
a concursului 

„I. L. Caragiale
SUCEAVA (coiesp. „Scînteii“). — 

La casa raională de cultură din Va
tra Dornei, formațiile teatrale frun
tașe, cititorii artistici și recitatorii din 
raioanele Gura Humorului, Cîmpu- 
lung Moldovenesc și Vatra Doinei 
s-au întrecut în cadrul fazei regio
nale a celui de-al 3-lea festival bie
nal de teatru de amatori „I. L. Ca
ragiale".

Printre echipele prezente la con
curs s-a evidențiat în mod deosebit 
formația de teatru a muncitorilor de 
la întreprinderea forestieră Broșteni 
cu piesa „Năpasta“ de L L. Cara
giale.

ȘTIRI SPORTIVE

Turneul internațional feminin de șah 
de Ia Suhumi se caracterizează printr-un 
duel strîns între pretendenta la titlul 
mondial Nona Gaprindașvili și jucătoarea 
romînă Alexandra Nicolau. Cu trei runde 
înainte de sfîrșit, Gaprindașvili are 7 
puncte și o partidă întreruptă iar Nicolau 
7 puncte. Urmează în clasament Kușnir 
(U.R.S.S.) — 6 puncte (1), Polihroniade 
(R.P.R.) — 5,5 puncte. în runda a 9-a 
Nicolau a cîștigat Ia Honfi (R.P. Ungară) 
iar Polihroniade a remizat cu Kakabadze 
(U.R.S.S.).

*

Ciclistul bucureștean Dumitru Muntea- 
nu (Olimpia) a cîștigat ediția din acest 
an a tradiționalului circuit al regiunii 
Ploiești. Pe locurile următoare s-au clasat 
Florian Cristescu (Dinamo) 
(Voința București). Ultima etapă a com
petiției, 
Sinaia—Ploiești, a revenit la sprint lui 
Simion Ariton (Voința). Pe echipe primul 
loc în clasamentul final a fost ocupat de 
Dinamo București.

și Istrate

desfășurată duminică pe ruta

(Agerpres)

I

O»O

Luni după-amiază, în sala Teatru
lui Consiliului Central al Sindicate
lor, a avut loc o adunare a activu
lui sindical din Capitală cu partici- 
panții la cea de-a doua Conferință 
profesională internațională a oame
nilor muncii din textile, îmbrăcă
minte și pielărie, care și-a desfășu
rat lucrările la București între 15 
și 20 mai.

Deschizînd adunarea, Gheorghe 
Ionescu, membru în Prezidiul C.C.S., 
președintele Consiliului local al sin
dicatelor din București, a adresat 
oaspeților, în numele oamenilor 
muncii și sindicatelor din Capitală, 
un salut tovărășesc.

Larisa Munteanu, președinta Co
mitetului Central al Uniunii sindi
catelor din întreprinderile industriei 
bunurilor de consum, a vorbit des
pre importanța lucrărilor și hotărî- 
rilor celei de-a Il-a Conferințe pro
fesionale internaționale a oamenilor 
muncii din textile, îmbrăcăminte și 
pielărie.

fa-Muncitoarea Elena Pod de la 
brica de confecții și tricotaje „Bucu
rești“ a înfățișat aspecte din munca 
și succesele obținute de colectivul 
întreprinderii.

M. A. Kolbetskaia (U.R.S.S.), Au
bert Edouard (Franța), Luis Vasquez 
(Columbia), Gueye Ibrahim (Sene
gal), Joshi Bhawani (India) și Lina 
Fibbi, președinta Uniunii interna
ționale a sindicatelor muncitorilor 
din textile, îmbrăcăminte și pielărie, 
au vorbit despre activitatea sindica
telor din aceste ramuri industriale 
din diferite țări pentru dezarmare 
generală și totală, pentru pace și 
progres social. Ei și-au exprimat tot
odată satisfacția față de realizările 
obținute de poporul romîn în cons
trucția socialistă.

După adunare, formații artistice de 
amatori ale sindicatelor din Bucu
rești au prezentat un program ar
tistic.

(Agerpres)

• oiei

■

popoarele

STOCKHOLM 21 (Agerpres)'. 
TASS transmite:

Recent au avut loc în Riksdaguî 
suedez dezbateri în așa-zisul „caz 
Unden“, inițiate la cererea unei se
rii de deputați din partea partidelor 
burgheze. După cum se știe, iniția
torul „cazului“ a fost comisia con
stituțională a Riksdagului care a a- 
doptat hotărîrea de a i se „reproșa“ 
ministrului afacerilor externe al 
Suediei, Unden, faptul că a prezen
tat la O.N.U. propunerea cu privire 
la crearea de zone denuclearizate, 
fără să se sfătuiască în prealabil cu 
membrii comisiei parlamentare pen
tru afacerile externe.

Reprezentanții burghezi, cărora nu 
le-a fost de loc pe plac o asemenea 
propunere a lui Unden, au încercat 
în timpul dezbaterilor în Riksdag să 
demonstreze că Unden aproape că a 
încălcat constituția suedeză. S-au de
dat la atacuri împotriva lui Unden 
deputății Frisen (partidul popular), 
Braconier (partidul de dreapta), Ulin 
(lider al partidului popular).

Luînd cuvîntul în apărarea lui 
Unden, primul ministru Erlander a 
declarat că comisia pentru afacerile 
externe a Suediei știa desigur dina
inte despre principalele hotărîri de 
politică externă.

Planul Unden corespunde politicii 
promovate anterior de guvern, a con
tinuat Erlander.

Luînd cuvîntul la dezbateri, pre
ședintele Partidului Comunist din 
Suedia, deputatul H. Hagberg, a ca
lificat poziția reprezentanților bur
ghezi drept o provocare a partizani
lor înarmării atomice.

Cu 5 ani în urmă, în 1957, circa 
400.000 de cetățeni romîni au avut 
prilejul să vizioneze prima expo
ziție industrială cehoslovacă, des
chisă la București în Parcul de cul
tură și odihnă. Ei au putut să apre
cieze succesele obținute 
slovacia în construcția 
iar specialiștii romîni au 
fața locului posibilitățile 
dezvoltări a colaborării 
dintre țările noastre. La 3 mai 1962 
s-a deschis la București a doua ex
poziție industrială a Republicii So
cialiste Cehoslovace, care ilustrează 
în linii generale — altfel nici nu se 
poate la o expoziție — progresele 
realizate în republica noastră so
cialistă în ultimii 5 ani.

Se înțelege că dezvoltarea econo
mică impetuoasă a țărilor lagărului 
socialist este direct influențată de 
strînsa colaborare frățească dintre 
toate țările socialiste, fapt care re
iese tot mai evident mai cu seamă 
din volumul mereu crescînd și linia 
de ascendență neîntreruptă a schim
bului reciproc de mărfuri.

De remarcat în acest proces, sînt 
mai cu seamă modificările structu
rale în compoziția schimbului de 
mărfuri. Aceste modificări oglindesc 
o vertiginoasă ascensiune indus
trială a Republicii Populare Romîne, 
ceea ce se vede și în ponderea 
mașinilor și utilajelor în importul 
cehoslovac 
anul trecut 
portant. în 
nu importa 
fel de mașini și utilaje, pentru ca în 
1961 importul acestora să reprezinte 
o pondere de 34 la sută din totalul 
mărfurilor livrate de R. P. Romînă 
R. S. Cehoslovace. Dacă în anii 
1950—1955, în importul cehoslovac 
din R.P. Romînă au predominat mate
riile prime, semifabricatele și produ
sele alimentare, din anul 1953 începe 
să se manifeste creșterea importului 
de mașini și utilaje care în decursul 
anului trecut a depășit o treime din 
totalul importului de mărfuri din 
R. P. Romînă. Este vorba, în primul 
rînd, de importul de utilaj minier, 
motoare eilectrice, transformatoare

de FRANTISEK KRAJCIR 
ministrul comerțului exterior 

al Republicii Socialiste Cehoslovace

de Ceho- 
socialistă, 
judecat la 
unei noi 

economice

din R. P. Romînă, care 
a jucat un rol foarte im
anul 1950 Cehoslovacia 
din R. P. Romînă nici un

electrice, rulouri compresoare, exca
vatoare, mașini-unelte etc.

Exportul cehoslovac în R. P. Romî
nă s-a bazat și va continua să se 
bazeze și de acum înainte pe furni
zarea de mașini și utilaje în special 
mașini-unelte cu șpan și fără șpan, 
instalații de uzine electrice, utilaj 
chimic, utilaj pentru industria prelu
crării lemnului, autocamioane de 
mare tonaj, pompe, aparate de con
trol și măsurat, cărbune cocsificabil, 
cocs, țevi de oțel și un larg sorti
ment de mărfuri industriale de con
sum.

Importantă este îndeosebi colabo
rarea țărilor noastre pentru construi
rea în R. P. Romînă a unor ansam
bluri de investiții care vor avea o 
importanță nu numai pentru țările 
noastre, dar și pentru celelalte țări 
socialiste.

în anul 1960 a fost semnat la 
București, între țările noastre, acor
dul comercial de lungă'- durată pe 
anii 1961—1965. Acest acord consti
tuie o nouă expresie a colaborării 
socialiste și el va însemna un mare 
pas înainte nu numai în dezvoltarea 
relațiilor reciproce dintre R. S. Ceho
slovacă și R. P. Romînă, ci totodată 
și pentru o nouă contribuție la întă
rirea economică a întregului lagăr 
socialist.

Cea de-a doua expoziție indus 
trială a Cehoslovaciei care s-a des 
chis la București are sarcina, pe de 
o parte, de a da posibilitatea prie
tenilor romîni să urmărească progre
sul realizat de țara noastră în con
strucția socialistă, tar, pe de altă 
parte, să-i informeze pe specialiștii 
romîni despre situația tehnicii în 
R. S. Cehoslovacă.

Exponatele prezentate la expozi
ție reprezintă aproape toate ramu
rile industriale ale economiei' națio
nale cehoslovace. Conținutul princi
pal al expoziției îl constituie produ
sele industriei constructoare de ma

șini prezentate prin organizațiile de 
comerț exterior Stroj export, Tehno- 
export, Strojimport, Kovo, Motokov 
și altele. Printre exponatele indus
triei constructoare de mașini vizita
torii au ocazia să vizioneze ma
șini și utilaje de cel măi înalt nivel 
tehnic. Printre acestea se numără 
strunguri automate și semiautomate, 
un model de turbină de 100 MW, 
care va fi instalată la Luduș — o 
noutate a industriei constructoare de 
mașini, 
control 
tant în 
textile, 
lajele medicale, mașinile pentru in
dustria încălțămintei etc. Un aspect 
al progresului în construcția de ma
șini textile îl constituie războiul 
pneumatic de țesut cu duză, cu o 
productivitate de două ori mai mare 
decît a războaielor obișnuite. Mași
na automată de 
damă fără dungă 
minute o pereche 
silon. O noutate 
Hizotron pentru tratamentul tumori
lor maligne cu izotopi radioactivi.

Dintre produsele industriei bunuri
lor de consum, la expoziție sînt pre
zentate aparate electrice de uz cas
nic de cele mai diferite tipuri ca : 
aspiratoare de ptaf. reșouri, frigidere 
electrice, mașini de spălat rufe etc. ; 
de asemenea sînt expuse biciclete, 
produse textile, încălțăminte, sticlă
rie, instrumente muzicale, articole de 
sport, cărți și multe altele.

Expoziția se întinde și pe un mare 
spațiu exterior în fața pavilionului 
Aici sînt expuse în primul rînd pro
duse ale industriei mijloacelor de 
transport, aceasta fiind reprezentată 
în primul rînd de verificatele mărci 
de autocamioane și autoturisme 
Skoda și Tatra. Acestor importante 
produse ale industriei cehoslovace 
li se alătură și motocicletele de re
nume mondial Javra—CZ (la Bucu
rești sînt prezentate toate tipurile de 
motociclete Jawa). în timpul expo
ziției. pe aeroportul din București 
se pot vedea două tipuri verifi
cate de avioane cehoslovace : aero-

mașini statistice, aparate de 
și măsurat etc. Un loc impor- 
expoziție îl ocupă mașinile 

tipografice, aparatele și uti-

tesut ciorapi de 
produce în șapte 

de ciorapi din 
este și aparatul

taxiul L 200 și avionul de acrobații 
sportive Z 326.

Ca amploare, Expoziția ceho
slovacă de la București se numără 
printre cele mai importante acțiuni 
economice organizate de țara noas
tră în acest an peste hotare.

în urma dezvoltării întrecerii so
cialiste și a mișcării brigăzilor de 
muncă socialistă, oamenii muncii 
din Cehoslovacia au obținut succese 
care au contribuit în măsură impor
tantă la consolidarea bazei econo
mice a țării noastre. în anul 1961, 
producția industrială a crescut cu 
8,9 la sută față de anul 1960. Dato
rită unor ample construcții capitale, 
economia cehoslovacă beneliciază 
astăzi de o serie întreagă de noi 
întreprinderi și uzine, populația se 
bucură de noi instituții pentru ocro
tirea sănătății, școli și de zeci 
de mii de apartamente noi. La 
sfîrșitul anului 1961. în țara noa
stră s-au produs aproape 5 mi
lioane de tone fontă, peste 
7 milioane de tone oțel, circa 25 de 
mii mașini-unelte cu șpan, aproape 
28 de mii tractoare, 58,8 mii auto
turisme, 333,9 mii televizoare, 157,2 
mii frigidere electrice pentru uz 
casnic ele. în ceea ce privește 
dotarea cu utilaje electrice de uz 
casnic, Cehoslovacia se numără 
astăzi printre primele țări din lume.

Firește că toate succesele obținute 
de poporul cehoslovac prin munca 
sa și prin colaborarea cu țările so
cialiste frățești nu pot fi arătate la 
expoziție decît în mod figurativ ; 
totuși, sînt încredințat că și această 
expoziție a noastră va contribui la 
o nouă adîncire a cunoașterii reci
proce între popoarele țărilor noastre 
și va constitui o manifestare expre
sivă a prieteniei trainice și indiso
lubile dintre popoarele romîn 
cehoslovac.

în momentul deschiderii 
ției noastre la București, 
muncitor cehoslovac a aflat 
pusă bucurie despre istorica 
torie — terminarea colectivizării a- 
griculturii, prin care socialismul a în
vins definitiv la orașe și sate, vic
torie pe care poporul frate romîn 
a obținut-o 
leaptă 
Romîn.

Mă folosesc de acest prilej nentu 
a-i transmite felicitările întregul'- 
nostru popor odată cu urări de n 
succese în munca lui creatoare.

Și

expozi- 
poporul 
cu nes- 

vie-

sub conducerea înțe 
a Partidului Muncitoresc
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Lupta grevistă a proletariatului spaniol 
a cuprins aproape toate regiunile industriale
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\ Declarația comună a delegațiilor de partid Tratativele de dezarmare 
de la Geneva

SOFIA 21 (Agerpres). — A fost 
dată publicității declarația comună 
a delegațiilor de partid și guverna
mentale ale Uniunii Sovietice și Re
publicii Populare Bulgaria, semnată 
de Nikita Hrușciov și Todor Jivltov, 
ca urmare a vizitei de prietenie fă
cute în Bulgaria între 14 și 20 mai 
de către delegația de partid și gu
vernamentală a Uniunii Sovietice.

în declarație se arată că în cursul 
vizitei delegației de partid și guver
namentale a Uniunii Sovietice în 
R.P. Bulgaria au avut loc tratative 
în cursul cărora au fost examinate 
cele mai importante probleme ac
tuale ale situației internaționale con
temporane și problemele legate de 
dezvoltarea și întărirea continuă a 
relațiilor frățești dintre Uniunea So
vietică și Republica Populară Bul- erate Germane ; stabilirea definitivă 

a frontierelor existente ale statelor 
germane; neînzestrarea cu arme nu
cleare a celor două state germane ; 
încheierea unui pact de neagresiune 
între statele N.A.T.O. și statele 
participante la Tratatul de la Var
șovia.

Partea sovietică a informat dele
gația bulgară despre contactele care 
au avut Ioc în ultimul timp între re
prezentanții Uniunii Sovietice și Sta
telor Unite în problema germană, 
în legătură cu aceasta, cele două 
părți declară că nu se poate admite 
ca aceste contacte să fie folosite ca 
un mijloc pentru înșelarea popoare
lor, pentru o amînare permanentă și 
primejdioasă a reglementării proble
mei germane, că dacă statele occi
dentale vor continua să se mențină 
pe poziții absurde și nerealiste, a- 
tunci Uniunea Sovietică, Republica 
Populară Bulgaria și o serie de alte 
state nu vor avea altă alternativă 
dccît să semneze tratatul de pace cu 
Republica Democrată Germană, fără 
a se ajunge la o 
terile occidentale.

garia, între Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice și Partidul Comu
nist Bulgar.

Tratativele au confirmat încă o 
dată deplina unanimitate și unitate 
de vederi ale celor două părți în 
toate problemele discutate.

Cele două delegații — se arată în 
declarație — constată că la politica 
consecventă de pace a țărilor socia
liste statele imperialiste occidentale 
răspund prin întețirea războiului 
rece, intensificarea cursei înarmări
lor, extinderea activității provoca
toare și primejdioase pentru pace a 
blocurilor militare agresive N.A.T.O., 
S.E.A.T.O. și C.E.N.T.O.

Astăzi, se arată în Declarația co
mună, se pune mai imperios ea ori- 
cînd problema realizării unui acord 
cu privire la dezarmarea generală și 
totală spre care tinde de mult în
treaga omenire. Cele două delegații 
subliniază că stateie occidentale la 
conferința pentru dezarmare de la 
Geneva încearcă să înlocuiască pro
punerile sovietice cu privire la de-
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„Poporala. indonezian este 
sâ eSshereze hhmii de

hotărât
vest"

Cuvintarea președintelui Sukarno
DJAKARTA 21 (Agerpres). — In 

seara de 20 mai, președintele Su
karno, luînd cuvîntul la festivitatea 
cu prilejul sărbătoririi „Zilei redeș
teptării naționale", care a avut loc 
în Palatul Negara, a declarat : „Sin
tern hotărîți să răspundem cu forța 
la forța colonialiștilor olandezi și 
vom elibera neapărat Irianul de 
vest în acest an". Președintele a 
subliniat că poporul indonezian este 
hotărît să elibereze prin orice mij
loace Irianul de vest.

La 20 mai 1908 a fost creată prima
o»o-----

în jurul negocierilor pentru aderarea
Angliei

inte ds 1965. Propunerea Angliei

față de propuneiea 
britanice privitoare la 
de produse alimentare 

membre ale Common- 
a lost și mai mare. A-

Articol scris pentru „Scînteia* 
de GEORGE MATTHEWS 

redactor-șef al ziarului 
„Daily Worker”

la „piața comună“

[• Inflăcăratul patriot congolez j 
( Antoine Gizenga se află deținut j 
f sub o puternică pază pe insula J 
[ mlăștinoasă și pustie Bolabem-t 
( ba. El locuiește într-o casă mică, J 
( păzită zl și noapte de santinele | 
I și împrejmuită cu sîrmă ghimpa- j 
( tă. Fotografia înfățișează o ve- J 
J dere a insulei Bolabemba.

Accident sau saLotaj ?
ELISABETHVILLE 21 (Agerpres). 

— După cum anunță corespondentul 
agenției Associated Press, în după- 
amiaza zilei de 20 mai un tren trans
portând spre Kasai 1.600 de refugiați 
de la tabăra O.N.U. din Elisabeth- 
ville a deraiat. Au fost răniți nu
meroși refugiați precum și 34 de sol
dați indieni din cadrul forțelor 
O.N.U. care însoțeau trenul.

Avînd în vedere faptul că refu- 
■giații adăpostiți în tabăra O.N.U. din 
Elisabethville sînt în marea lor ma
joritate membri ai tribului Baluba, 
ce se opune separatistului Chombe, 
nu este surprinzătoare declarația 
unui reprezentant al O.N.U. care nu 
a exclus „posibilitatea unui sabotaj". 

zarmare generală și totală, în condi
țiile controlului internațional rigu
ros, cu propuneri privitoare la con
trolul asupra înarmărilor, ceea ce 
este nimic altceva decît o legalizare 
a spionajului.

Uniunea Sovietică și Bulgaria 
subliniază că numai poziția puteri
lor occidentale împiedică rezolvarea 
problemei încetării experiențelor 
arma nucleară.

Cele două părți, se subliniază 
declarație, consideră necesar să 
obțină rezolvarea cît mai grabnică a 
problemelor importante legate de re
glementarea pașnică postbelică, ca 
normalizarea pe baza încheierii tra
tatului de pace german a situației 
din Berlinul occidental ; respecta
rea suveranității Republicii Demo- 

cu

în 
se

înțelegere cu pu-

mișcării de eliberare 
insula Jawa. După

organizație a 
națională în 
crearea Republicii Indonezia această 
zi a devenit o sărbătoare a întregu
lui popor indonezian. în cinstea 
acestei sărbători a întregului popor, 
la Palatul prezidențial Negara a 
avut loc o recepție la care au luat 
parte membrii guvernului, numeroși 
reprezentanți ai vieții publice, ai 
corpului diplomatic, ziariști indone
zieni și străini.

La festivitate au mai luat cuvîn- 
tul ministrul informațiilor Yamin, 
generalul Nasution, ministrul prim 
Djuanda făcînd cunoscut, între al
tele, că alegerile generale pentru 
Parlamentul Indoneziei vor fi amî- 
nate pînă la eliberarea Irianului de 
vest.

Străduințele guvernului britani« 
de a obține condiții favorabile pen
tru intrarea Angliei în „piața co
mună" au suferit un eșec la recenta 
conferință ministerială dintre țările 
membre ale „pieței comune" și An
glia. Această conferință, care a avut 
loc la Bruxelles în zilele de 11 și 12 
mai a marcat o nouă fază a discu
țiilor și divergențelor preliminarii în 
legătură cu adeziunea Angliei la 
„piața comună“.

în cele nouă luni, de cînd primul- 
ministru Macmillan a anunțat că 
guvernul său intenționează să adere 
la „piața comună“ în Anglia au 
avut loc mari dezbateri contradic
torii.

Adversarii hotărîrii luate de gu
vernul britanic au argumentat că 
intrarea Angliei în „piața comună" 
va slăbi legăturile cu țările Com
monwealthului, va scumpi alimen
tele în Anglia, va face jocul mono
polurilor americane și vest-germa
ne, va duce la noi încălcări ale su
veranității Angliei și va lega și mai 
mult Anglia de politica războiului 
rece. în acest timp guvernul și ma
rile monopoluri care stau în spa
tele lui susțineau că țările membre 
ale „pieței comune“ vor 
cesii care vor împiedica 
cestor consecințe pentru

La conferința de la 
străduințele Angliei de 
asemenea concesii au rămas însă 
fără rezultat. Se știe astfel că prețul 
cel mai înalt pe care membrii „pieței 
comune' îl cer Angliei, ca taxă de 
intrare în clubul lor, îl constituie 
desființarea tarifelor preferențiale 
aplicate de Anglia importurilor de 
mărfuri manufacturate din țările 
Commonwealthului. Guvernul en
glez se poate decide numai cu mare 
greutate să facă acest pas, întrucît 
tarifele preferențiale au adus și 
continuă să aducă importante bene
ficii comerțului de import-export șl 
unei largi categorii de producători 
atît în Anglia cît și în țările Com
monwealthului.

La Conferința de la Bruxelles, de
legația britanică a declarat că An
glia este gata să renunțe la tarifele 
preferențiale în decurs de opt ani, 
dar că nu este de acord să aplice 
măsuri pentru desființarea lor lna-

facs con- 
ivirea a- 
Anglia. 
Bruxelles, 
a obține
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U.R.S.S. șl R.P. Bulgaria condam
nă ocuparea de fapt a teritoriilor 
străine, condamnă amestecul impe
rialist în treburile interne ale țări
lor Asiei, Africii și Americii Latine, 
se pronunță cu hotărîre pentru li
chidarea imediată a rămășițelor ru
șinosului sistem colonial.

Uniunea Sovietică și Republica 
Populară Bulgaria consideră că pri
varea Republicii Populare Chineze 
de locul ei legitim în Organizația 
Națiunilor Unite constituie un act 
samavolnic al imperialiștilor față de 
poporul chinez.

In cursul tratativelor a avut loc 
un schimb de păreri în legătură cu 
situația din Balcani.

Guvernul Republicii Populare Bul
garia care acordă o însemnătate deo
sebită oricărei propuneri cu privire 
la normalizarea situației politice în 
Peninsula Balcanică și cu privire la 
stabilirea unor relații de bunăveci- 
nătate între toate țările balcanice 
sprijină în totul propunerile Uniu
nii Sovietice cu privire la transfor
marea Peninsulei Balcanice și regiu
nii Adriatice într-o zonă liberă de 
arma nucleară și de rachete.

Delegația Uniunii Sovietice a de
clarat că acordă o înaltă apreciere 
eforturilor guvernului bulgar în
dreptate spre instaurarea unei păci 
trainice și a unor relații de bunăve- 
cinătate în Peninsula Balcanică.

Ambele guverne subliniază tot
odată că guvernele statelor balca
nice — membre ale N.A.T.O. — nu 
țin seamă de interesele popoarelor 
lor și de necesitatea de a menține și 
întări pacea în această parte a glo
bului pămîntesc și pun teritoriile ță
rilor lor la dispoziția statelor impe
rialiste care le transformă în depo
zite de arme nucleare și de rachete, 
în capete de pod pentru agresiune, 
organizează în apropierea frontiere
lor țărilor socialiste manevre mili
tare provocatoare.

Ambele delegații subliniază că in
teresele popoarelor din Balcani cer 
nu cursa înarmărilor și baze mili
tare străine, ci transformarea Balca
nilor într-o zonă liberă de arma nu
cleară și de rachete, stabilirea unor 
relații de prietenie și de bunăveci- 
nătate.

în declarație se arată că repre
zentanții Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și ai Partidului 
Comunist Bulgar, într-o atmosferă 
de caldă prietenie și înțelegere re
ciprocă totală, au făcut un schimb 
de păreri în legătură cu cele mai 
actuale probleme în activitatea parti
delor lor, au discutat de asemenea o 
serie de probleme legate de dezvol
tarea și întărirea continuă a cola
borării frățești între P.C.U.S. și P.C. 
Bulgar.

Partidul Comunist al Uniunii So
vietice și Partidul Comunist Bulgar 
consideră că datoria lor sacră este 
să lupte pentru puritatea marii în
vățături marxist-leniniste, să lupte 
împotriva diferitelor concepții revi
zioniste, dogmatice și sectariste.

a 
fost respinsă ca nesatisfăcătoare de 
către delegația franceză.

Ostilitatea 
delegației 
importurile 
din țările 
wealthului 
ceste produse intră acum în Anglia 
fără taxe vamale. Dacă Anglia va 
adera la „piața comună“ li se va 
aplica tariful comun tuturor țărilor 
din acest bloc economic. Rezultatul 
va fi scumpirea alimentelor în An
glia și periclitarea intereselor pro
ducătorilor agricoli din țările mem
bre ale Commonwealthului.

La Bruxelles, delegația britanică 
a susținut că țările membre ale 
„pieței comune“ trebuie să compen
seze acest lucru, furnizînd țărilor din 
Commonwealth „debușeuri asemă
nătoare“ pentru produsele 1er agri
cole. Potrivit celor scrise de ziarul 
„Observer" la 13 mai, chiar „delega
țiile pro-britanice au respins la con
ferința de la Bruxelles această pro
punere ca fiind „exagerată" si 
„nejudicioasă".

Sugestiile făcute de Anglia pen
tru protejarea agriculturii și horti
culturii britanice au fost de aseme
nea aspru criticate.

Nu este de mirare că ziarul 
„Daily Herald", un sprijinitor al in
trării Angliei în „piața comună“, a 
rezumat astfel conferința de la Bru
xelles : „Aproape toate propunerile 
făcute de Anglia la această confe
rință au fost respinse fără cere
monie".

Chiar , și propunerile făcute la 
Bruxelles de delegația britanică re
prezintă o mare încălcare a inte
reselor vitale ale Angliei și ale ță
rilor din Commonwealth. Ele arată 
că guvernul britanic a și capitulat 
în principalele chestiuni și că in
trarea Angliei în „piața comună“ În
seamnă de fapt sfîrșltul definitiv al 
regimului preferențial cu Common- 
wealthul.

I GENEVA 21 (Agerpres). — In șe
dința din 21 mai a Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare au 
continuat discuțiile pe marginea do
cumentelor prezentate de U.R.S.S. și 
S.U.A. cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală.

în cuvîntarea sa, delegatul S.U.A. 
a vorbit în termeni generali despre 
propunerile americane care se refe
ră la rezolvarea litigiilor și la men
ținerea păcii în „procesul dezarmă
rii” și după înfăptuirea lui. El a de
clarat că propunerile concrete ale 
S.U.A. în acest domeniu vor fi ex
plicate într-una din viitoarele sale 
cuvînțări.

Delegatul R.A.U. a subliniat, prin
tre altele, puterea de atracție — după 
cum s-a exprimat el — a propunerii 
sovietice cu privire la lichidarea în 
întregime a mijloacelor de transpor
tare a armei nucleare încă în prima 
etapă a dezarmării. El a declarat că 
delegația R.A.U. sprijină principiul 
lichidării bazelor militare străine.

Reprezentantul Indiei a cerut ca 
cele două proiecte de documente să 
fie examinate de Comitet paralel. 
Totodată, el s-a pronunțat pentru 
discutarea în stadiul actual a între
gului program al dezarmării.

Reprezentantul sovietic a relevat 
că examinarea articolelor proiectu
lui sovietic de tratat referitoare la 
prima etapă a dezarmării, precum 
și a capitolelor corespunzătoare din 
planul S.U.A., și schimbul de păreri 
au scos la iveală divergențe substan
țiale între pozițiile părților.
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MOSCOVA. Duminică a sosit la 
Moscova grupul de vechi membri ai 
Partidului Muncitoresc Romîn, în 
frunte cu tov. Gh. Stoica, care, la 
invitația C.C. al P.C.U.S., 
Uniunea Sovietică timp 
săptămîni.

BERLIN. In încheierea 
său în R. D. Germană,
tul Ion Voicu a susținut două con
certe la Dresda, cu Filarmonica din 
localitate sub conducerea dirijorului 
Heinz Bongartz. Concertele lui Ion 
Voicu s-au bucurat de mare succes.
DESTITUIRI DE COMANDANȚI

AI ARMATEI DIN ECUADOR

va vizita 
de două

turneului 
violonis-

QUITO. Președintele Ecuadorului 
a destituit pe comandantul suprem 
al forțelor armate din Ecuador și 
pe comandantul forțelor militare 
aeriene. Ca urmare a acestei acțiuni, 
ministrul de război și-a dat demi
sia. Demisia lui Palacios a fost ur
mată de demisiile ministrului afa
cerilor interne, a unui subsecretar 
la Ministerul de Război, precum 
și a comandantului garnizoanei din 
Quito. Se consideră că aceste de
misii au survenit în urma luptei 
maselor populare nemulțumite de 
politica de extremă dreaptă a con
ducătorilor forțelor armate.

SOFIA. La Sofia s-a deschis pri
mul congres al învățătorilor din Bul-

Suqestiile pe care le fac negocia
torii enalezi au ca scop numai lun
girea perioadei de tranziție, înainta 
ca toate tarifele preferențiale să fie 
abrogate. După aceea mărfurile ce 
vor veni în Anglia din țările Com
monwealthului vor fi impuse la 
plata unor taxe vamale, iar mărfu
rile din țările „pieței comune“ vor 
intra libere de orice taxă.

De ce totuși guvernul englez este 
gata să facă aceste concesii ? Pen
tru că marile monopoluri engleze, 
îndeosebi cele care acționează în 
industria grea, precum și în anu
mite ramuri ale industriei ușoare, 
speră că pătrunzînd fără piedica 
taxelor vamale în țările „pieței co
mune" vor izbuti să-și înfrîngă con- 
curenții germani, francezi, italieni 
etc. și să cucerească noi piețe de 
desfacere. Dar din această înfrun
tare între monopoluri, vor pierde 
masele largi din Anglia și în pri
mul rînd oamenii muncii cărora li 
se vor impune noi poveri de tipul 
„înghețării" salariilor, al intensifică
rii muncii etc. Trebuie spus că nici 
ciocnirea între monopoluri nu s-ar 
desfășura... cu mănuși. Aceasta se 
vede de pe acum.

Cu puțin înainte de conferința de 
la Bruxelles a produs senzație 
vestea că Adenauer a spus în Ber
linul occidental că Anglia nu trebuie 
să devină membră deplină a „pieței 
comune“, ci numai o asociată a ei. 
Dezmințirile oficiale ale acestei de
clarații au fost primite cu scepti
cism în Anglia. Ziarul „Times" a 
scris în numărul său din 11 mai : 
„Oricare ar fi dezmințirile oficiale, 
există motive să se creadă că dr. 
Adenauer și-a exprimat o dată în 
plus neîncrederea pe care o are de 
cîtva timp față de intrarea Angliei 
în „piața comună".

Nici președintele De Gaulle nu s-a 
arătat entuziasmat de intrarea An
gliei în „piața comună“. In cursul 
tuturor tratativelor reprezentanții 
francezi au fost cei mai neînduple
cați față de cererea Angliei de a 1 
se acorda un regim special.

Devine din ce în ce mai limpede 
că monopoliștii vest-germani și 
francezi nu sînt deloc dispuși să 
facă Angliei nici-un fel de concesii.

Intre timp, Statele Unite exercită

El a analizat apoi articolele pro
iectului sovietic de tratat cu privire 
la dezarmarea generală și totală 
privind cea de-a doua etapă a de
zarmării și a subliniat că guvernul 
sovietic pornește de la ideea că în 
cea de-a doua etapă statele partici
pante la .tratat trebuie să lichideze 
arma nucleară și celelalte arme de 
exterminare în masă, să reducă în 
continuare efectivul forțelor lor ar
mate, armamentele clasice și pro
ducția lor, precum și cheltuielile 
militare.

Delegații Angliei și Italiei au de
monstrat că nu intenționează să în
ceapă discutarea măsurilor princi
pale ale etapei a doua a dezarmării, 
ci doresc ca comitetul să bată pasul 
pe loc, examinînd diferite amănunte 
tehnice și nerezolvînd totodată pro
blemele principiale.

Reprezentantul R. P. Romîne a 
apreciat ca un factor pozitiv începe
rea discutării în comitet a măsuri
lor etapei a doua a dezarmării, 
întrucît multe probleme ale diferi
telor etape ale dezarmării au o legă
tură strînsă între ele, a subliniat el, 
examinarea măsurilor etapei a doua 
a dezarmării în stadiul actual poate 
să fie folositoare pentru realizarea 
unui progres în lucrările comitetu
lui.

în ședință a luat cuvîntul, de a- 
semenea, delegatul Canadei.

La 22 mai se va întruni Comite
tul pentru măsurile care să contri
buie la destinderea încordării inter
naționale.
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garia. Participă delegați din R. S. 
Cehoslovacă, R.D. Germană, Iugo
slavia, Mali, R. P. Polonă, R. P. Un
gară, U.R.S.S. Din R.P. Romînă par
ticipă o delegație în frunte cu 
tov. Ștefan Bălan, adjunct al minis
trului învățămîntului și Culturii.

I. GAGARIN ÎN JAPONIA
A-TOKIO. Răspunzînd invitației 

sociației Japonia-U.R.S.S., la 21 mai 
a sosit la Tokio pilotul cosmonaut 
sovietic, Iuri Gagarin. In după- 
amiaza aceleiași zile, maiorul I. A. 
Gagarin și soția sa au fost primiți 
de primul ministru al Japoniei, Ike
da, precum și de către ministrul a- 
facerilor externe. Kosaka.

LONDRA. Agenția U.P.I. a- 
nunță că un numeros grup de 
mame cu copii în brațe s-au a- 
dunat în fața ambasadei ameri
cane din Londra cerînd încetarea 
experiențelor nucleare america
ne în atmosferă. In semn de 
protest împotriva experiențelor 
nucleare americane femeile s-au 
așezat în piața din fața ambasa
dei, blocînd timp de două ore 
circulația.

NEW YORK. In Senatul american 
se discută un proiect de lege care 
prevede transferarea sistemului de

de asemenea piesiuni puternice a- 
supra guvernului englez, cerîndu-i 
să Intre cu orice preț în „plaja co
mună'.

Deoarece guvernul conservator 
șl-a pus în joc reputația și șl-a 
bazat toate planurile pe intrarea 
Angliei în „piața comună", există 
pericolul ca, în viitoarele negocieri, 
să capituleze în fața monopolurilor 
americane, vest-germane șl fran
ceze.

Cu toate că Gaitskell șl grupul 
dominant de conducători ai aripei 
drepte a partidului laburist au re
fuzat să se pronunțe împotriva 
„pieței comune“, în mișcarea labu
ristă există o mare opoziție față de 
planurile guvernului în această pri
vință. Mai multe categorii ale clasei 
capitaliste sînt și ele împotriva in
trării Angliei în „piața comună", iar 
părerile lor sînt oglindite în ziarele 
„Daily Express” precum și în „Eve
ning Standard" ale lordului Beaver
brook.

în afară de consecințele econo
mice imediate, . există o mare în
grijorare față de rezultatele poli
tice pe care le va avea intrarea 
Angliei în „piața comună“.

Barbara Castle, membră a 
tetului executiv al partidului 
rist și adversara politicii lui 
kell, a spus de curînd că, în cazul 
în care Anglia va intra în „piața co
mună", programele de naționalizare 
și planificare economică ale unui 
viitor guvern britanic de stînga vor 
fi sabotate de partenerii reacționari 
ai Angliei dinlăuntrul „pieței co
mune“. Angliei îi va fi și mai greu 
să aibă în mod independent o poli
tică externă de pace.

De la bun început, partidul co
munist s-a opus intrării Angliei în 
„piața comună“. El a arătat că sco
pul acesteia nu este de a uni Eu
ropa, ci de a o menține scindată, 
nu este de a dezvolta comerțul 
european, ci de a menține interdic
țiile și restricțiile privitoare la co
merțul dintre țările capitaliste și 
cele socialiste, nu este de a pune 
capăt colonialismului, ci de a-1 
menține sub forme noi, nu este de 
a slăbi încordarea internațională, ci 
de a o intensifica.

Pentru Anglia, progresul se află 
în direcția opusă — în dezvoltarea 
comerțului cu țările socialiste și cu 
cele slab dezvoltate, în lichidarea 
colonialismului sub toate formele 
sale și în înfăptuirea dezarmării 
generale.

comi- 
labu- 

Gaits-

MADRID 21 (Agerpres). — In ciu
da amenințărilor și represiunilor la 
care au recurs autoritățile fran- 
chiste, greva celor peste 100.000 de 
muncitori din provinciile As- 
turia, Guipuzcoa, Biscaya, Andalu
zia, Catalonia, Huelva, Leon, Oviedo, 
regiunea industrială Barcelona și 
din alte provincii și orașe spaniole 
a intrat în cea de-a șasea săptămînă 
și continuă să se extindă în aproape 
toate regiunile industriale ale Spa
niei.

Reprezentanți ai muncitorilor gre
viști au declarat că pînă cîncl auto
ritățile nu le vor satisface revendi
cările. lucrul nu va fi reluat.

Deși autoritățile franchiste mențin 
secrete datele cu privire la desfășu
rarea grevei, experții de la Madrid 
— relatează corespondentul agenției 
France Presse — apreciază că în 
urma grevei au fost pierdute peste 
700.000 de tone de cărbune, ceea ce

Alături de cauza muncitorilor spanioli
• în Danemarca ia amploare miș

carea în sprijinul luptei oamenilor 
muncii spanioli. Sindicatele din Co
penhaga condamnă cu vehemență 
acțiunile represive ale autorităților 
franchiste 
muncitorilor.

„Promitem 
tea noastră 
spanioli în lupta lor pentru democra
ție și drepturi '"ornenești", declară 
sindicatul zugravilor.

Sindicatul unificat al muncitorilor 
portuari a adoptat în unanimitate o 
rezoluție în care promite sprijin 
muncitorilor greviști din Spania.

® Secretariatul organizației Uniu
nii tineretului democrat unit din Ci
pru a adresat tineretului spaniol un 
mesaj în care se arată că tineretul

îndreptate împotriva

sprijinul și solidarita- 
deplină muncitorilor

sateliți cosmici, in curs de elaborare 
în S.U.A., în mîinile monopoliștilor 
din gigantica societate „American 
Telephone and Telegraph Co.”.

BUENOS AIRES. In Argentina au 
fost fixate noi alegeri pentru Ca
mera Deputaților pe data de 31 
martie 1963 în vederea înlocuirii 
celor 94 de deputați aleși la 18 
martie și ale căror mandate au 
fost anulate. Guido a declarat că va 
rămîne la putere pînă la 30 aprilie 
1964, data cînd expiră termenul fos
tului președinte Frondizi destituit de 
comandanții militari, 
prezidențiale au fost 
data de 27 octombrie

Noi alegeri 
fixate pentru 
1963.
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Demonstrație la Frankfurt pe Main (R.F.G.) împotriva experiențelor 
nucleare efectuate de S.U.A. Pe pancartele purtate de demonstranți scrie : 
„Bomba nu rezolvă nici o problemă"; „Spre securitate prin dezarmare 
și înțelegere".
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Indignare în Brazilia față de un act 
criminal al reacțiunii

RIO DE JANEIRO 21 (Agerpres). 
TASS transmite :

în seara zilei de 19 mai reacțiunea 
braziliană a încercat să organizeze o 
acțiune antisovietică la expoziția co- 
mercială-industrială a U.R.S.S. din 
Rio de Janeiro. în pavilionul expo
ziției a fost aruncată o servietă cu 
cartușe explozive.

Această încercare a stîrnit indig
nare în rîndurile oamenilor de stat 
din Brazilia și ale păturilor largi ale 
opiniei publice braziliene.

Președintele Republicii, Joao Gou- 
lart, a declarat că guvernul brazilian 
condamnă această provocare regre-
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Darul „Vatan“ despre situația economică 
și politică a Turciei

ISTANBUL 21 (Agerpres). — Con- 
damnînd politica de orientare spre 
Occident, promovată de Turcia, ziarul 
„VATAN“ scrie că puterile occiden
tale „împiedică pe toate căile in
dustrializarea tării noastre și îndeo
sebi crearea unei industrii grele. Ele 
fac tot posibilul pentru a ne duce la 
un impas economic și pentru a ne 
pune în asemenea situații în care să 
depindem întotdeauna de ele“.

Referindu-se la „ajutorul“ pe care 
Turcia îl primește din partea Occi
dentului în dezvoltarea economiei 
Turciei, ziarul scrie: „Dacă în anul 
1947 partea sectorului industrial în 
ce privește venitul national a fost de 
10,5 Ia sută, în 1960 ea a fost de 
numai 10,9 la sută, iată rezultatul 
dezvoltării noastre în decurs de 12 
an! cu ajutorul Occidentului. Șl încă 

a provocat în primul rmd serioase 
perturbații în industria siderurgică, 
în transporturile feroviare și în al
te sectoare industriale. Ca urmare a 
acestei situații, prețul cărbunelui pe 
piața națională a crescut cu 10 la 
sută.

„Este foarte greu să evaluezi pier
derile înregistrate și de alte ramuri 
industriale, afectate de grevă, arată 
corespondentul. Cu toate acestea 
experți financiari din Madrid au de
clarat că pînă în prezent pierderile 
industriale din cauza grevei în curs 
se cifrează la peste 120 de milioane 
de pesetas.

Potrivit relatărilor agențiilor do 
presă, guvernul franchist a autori
zat societățile străine din Spania 
să-și transfere în afara țării benefi
ciile și dividendele, din cauza nesi
guranței care domnește în această 
țară.

democratic din Cipru urmărește cu 
simpatie lupta eroică a tineretului 
spaniol și a întregului popor spaniol, 
Voi ați trezit din nou la viață, se 
spune în mesajul publicat în ziarul 
„Neolea", tradițiile antifasciste ale 
țării voastre. Toate popoarele lumii 
sînt de partea voastră.

QO-

Amestecul 
militar american în Laos - 
o sfidare la adresa păcii

BANGKOK 21 (Agerpres). — Tru
pele americane, care continuă să 
sosească în Tailanda, își întăresc 
pozițiile la granița cu Laosul. Ele, 
primesc în permanență armament 
greu și tancuri. Generalul Harkins, 
comandantul trupelor americane 
din Vietnamul de sud și Tailanda, 
a declarat că va crea la Bangkok 
un al doilea stat major și că va 
vizita capitala Tailandei în fiecare' 
săptămînă. (Reședința sa perma
nentă se află Ia Saigon). Harkins 
a declarat, de asemenea, că în a- 
numite împrejurări trupele ameri
cane pot traversa fluviul Mekong 
și pătrunde în Laos.

Agenția United Press Internatio
nal relatează că autoritățile tailan- 
deze au dezlănțuit în ultimele zile 
o campanie de represiuni împotri
va elementelor care se opun inter
venției americane. Agenția relevă 
că la Udorn, unde se află unități1 
de pușcași de marină ai S.U.A., au 
fost efectuate arestări în rîndul ele
mentelor patriotice.

tabilă. El a dat ordin să se facă cer
cetări minuțioase și să fie pedepsiți 
vinovății. Acțiunile forțelor reac- 
țiunii au fost condamnate și de func
ționari superiori ai Ministerului Afa
cerilor Externe al Braziliei. Minis
trul justiției și al afacerilor interne 
a făcut o declarație în care a men
ționat că va lua toate măsurile 
cesare pentru cercetarea acestei 
țiuni criminale.

Ziarul 
acest act al 
treaga țară 
generală.

ne-
ac-

„Ultima Hora" scrie 
reacțiunii a zguduit 
și a stîrnit o indignare

că 
în-

un adevăr amar : astăzi datoria noas
tră fafă de lumea capitalistă este 
egală cu 1.408 milioane dolari. Achi
tarea acestei datorii va lua sfîrșit 
abia în anul 2008“.

„Conducătorii noștri își pun mari 
speranțe în ajutorul țărilor membre 
ale N.A.T.O., continuă ziarul, dar 
toată lumea știe că principala cauză 
care împinge Turcia spre falimentul 
economic este povara prea grea a 
cheltuielilor militare pe care N.A.T.O. 
ne-a impus-o".

Condiția principală a avîntului eco
nomic al țării, subliniază ziarul, este 
nu ajutorul Occidentului, ci „efec
tuarea unor transformări sociale de
mocratice și în primul rînd a refor
mei agrare, independenta economică 
și politică deplină și o politică ex
ternă de pace".


