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DE PESTE HOTARESesiunile stalurilor populare regionale

(Agerpres)

In zilele următoare vor avea loc 
sesiunile sfaturilor populare din ce
lelalte regiuni ale țării.
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• Pentru întărirea continuă a 
organizațiilor de partid de la sate 
(pag. 2-a).

• Gh. Radei — Planul M.T.O.
— mereu în atenția colectivului
— Din activitatea fabricii „Dîm
bovița" — București (pag. 2-a).

• Semnificația șl perspectivele 
luptelor muncitorești din Spania
— O declarație a secretarului ge
neral al Partidului Comunist din 
Spania (pag. 3-a).

Succesele lammoriștiior 
hunedoreni
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SlderurgișfII de la laminoarele de 
profile ale Combinatului siderurgic Hu
nedoara pun în valoare noi rezerve 
interne care le permit să obfină pro- 
ducjil sporite de laminate, de calitate 
mal bună șl cu un consum mai miede 
metal.

Anul acesta, în urma unor îmbună
tățiri aduse durata medie de laminare 
a fiecărui lingou de ojel s-a redus cu 
8—12 secunde. A crescuf în același timp 
cu peste 10 la sută productivitatea agre
gatelor. Ca urmare, laminaforil au daf 
peste plan de la începutul anului o 
cantitate de laminate ce echivalează cu 
metalul necesar pentru fabricarea a 
3.100 combine de recoltat cereale. Co
lectivul laminorului de 800 mm de 
pildă, a dat tn primele două decade 
ale lunii acesteia In medie zilnic cîfe 
un vagon de produse peste plan. Tot
odată s-au economisit pesfe 400 tono 
de metal.

FOLOSIND RFZERVELE IHEME
încheierea colec

tivizării agricul
turii deschide largi 
perspective pen
tru creșterea con
tinuă a producției 
agricole, pentru 
dezvoltarea și' în
tărirea “ economico-organizatorică «r Conținutul în 
gospodăriilor 'colective. îngrășămintelor chimice a. sporit ast-

Intorși de la sesiunea extfăordl- fel în ultimele luni. cu..peste 1 la 
nară a Marii Adunări Naționale, sută față de perioada corespunză- 
muncitorii, - tehnicienii și inginerii toare a anului trecut 
care au participat ca invitați din 
uzina noastră au înfățișat între
gului colectiv al uzinei cele discu
tate acolo ; s-au subliniat cu acest 
prilej sarcinile mari care revin uzi
nei noastre. Sporirea producției de 
îngrășăminte chimice va permite să 
se valorifice mai deplin posibilită
țile de creștere a producției la hec
tar, să se obțină recolte mereu mai 
bogate.

Angajamentul colectivului uzinei 
noastre este ca pînă la sfîrșitul anu
lui, prin folosirea tot mai bună a 
capacităților de producție, să reali
zăm peste prevederile sarcinilor de 
plan 6.000 tone îngrășăminte chi
mice. Experiența dobîndită, realiză
rile de pînă acum, sînt o chezășie că 
angajamentul luat va fi nu numai 
îndeplinit ci și depășit. In primele 4 
luni ale anului noi am și livrat peste 
plan 2.500 de tone superfosfat și am 
realizat, prin reducerea prețului de 
cost al produselor, economii supli
mentare în valoare de 454.000 lei.

Uzina noastră a fost înzestrată în 
ultimii ani cu instalații noi, mo
derne pentru fabricarea îngrășămin
telor fosfatice. Perfecționarea con
tinuă a acestor instalații, introduce
rea și extinderea metodelor avan
sate de muncă au contribuit în mare 
măsură la obținerea rezultatelor a- 
mintite mai sus. Nu de mult a fost 
automatizată operația de dozare a 
apatitei. Acest lucru contribuie la 
realizarea unei mai înalte produc
tivități a muncii, la mărirea capa
cității de măcinare cu peste 15 la 
sută. De asemenea, s-a automatizat 
diluarea acidului sulfuric și a 
montat un dozator de acid în 
derea stabilirii rației optime și res
pectării regimului tehnologic.

Ne-am îngrijit de îmbunătățirea 
muncii în acele sectoare unde îna
inte se iveau unele „gîtuiri“ în pro
cesul de fabricație. Un asemenea 
sector era instalația de fabricare a 
acidului sulfuric. în vederea satis
facerii necesarului de acid sulfuric 
pentru fabricația superfosfatului a- 
cestei instalații i s-au adus un șir de 
perfecționări. Bunăoară, a fost îm
bunătățit sistemul de purificare a 
gazelor, prin montarea unei noi ma
șini de redresare ; au fost înlocuite 
pompele de absorbție cu altele care au 
o turație mai corespunzătoare ; s-au 
luat măsuri pentru ridicarea califi
cării personalului care lucrează aici. 
Rezultatele nu au întîrziat să apară. 
T’ • prezent producția de acid sulfu
ric a crescut cu 20 la sută fată de 
anul trecut.

Calitatea superfosfatului a consti
tuit și constituie o problemă impor
tantă ce stă permanent în atenția 
colectivului uzinei. Printre măsurile 
care au fost luate pentru îmbunătă
țirea calității îngrășămintelor chi
mice amintim : sincronizarea dozării 
materiilor prime, respectarea timpu
lui de minimum 15 zile pentru matu
rizarea superfosfatului în depozit, pu-
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Din experiența uzinei 
de îngrășăminte chimice 

Valea Călugărească

nerea în funcțiune 
a două poduri ru
lante noi pentru 
vînturarea repeta
tă a produsului 
(care micșorează 
perioada de matu
rizare) . și altele, 

substanță. _activă al

Gospodăria colectivă din co
muna Băbiclu, raionul Caracal, a 
însămînțat 820 ha cu porumb. In 
fotografie : Tractoristul Petre Mi- 
titelu discută cu brigadierul Du
mitru C. Diaconu despre mersul 
lucrărilor de întreținere a porum
bului.

fost 
ve-

Rezervele interne pentru sporirea 
producției de superfosfat, pentru 
îmbunătățirea calității și reducerea 
prețului lor de cost nu au fost nici 
pe departe epuizate. în prezent luăm 
noi măsuri care să contribuie Ia a- 
provizionarea agriculturii noastre so
cialiste cu cantități sporite de în
grășăminte chimice și de calitate su
perioară. Printre altele am organi
zat cursuri în vederea ridicării ni
velului de cunoștințe tehnice și pro
fesionale ale muncitorilor și tehni
cienilor, am organizat un ciclu de 
conferințe tehnice pentru ingineri.

în vederea reducerii prețului de 
cost al superfosfatului vom acorda o 
mai mare atenție manipulării mate
riilor prime. Un colectiv de tehnicieni 
și ingineri studiază acum executarea 
unui nou sistem de absorbție a ga
zelor de fluor de la instalația de su
perfosfat. în acest fel vom reuși să 
recuperăm o cantitate mai mare de 
gaze iar uzura utilajelor datorită co
roziunii va fi mai mică. Ne vom o- 
cupa mai intens de valorificarea de
șeurilor rezultate de la fabricarea 
superfosfatului pentru a obține din 
ele noi produse derivate, ceea. ce va 
contribui la reducerea cheltuielilor 
de producție.

Facem în prezent pregătiri în ve
derea punerii în funcțiune a instala
ției de granuläre a superfosfatului. 
După cum se știe, îngrășămintele 
chimice granulate prezintă un șir de 
avantaje. Introducerea lor în sol se 
poate face mult mai ușor și mai eco
nomicos, cu ajutorul mașinilor de 
semănat odată cu sămînța, asigurîn- 
du-se o împrăștiere uniformă și o 
utilizare mai bună a acestora. în 
același timp îngrășămintele chimice 
granulate au o aciditate și o 
umiditate mai scăzută, iar concen
trația în substanță activă este mai 
mare față de superfosfatul praf. 
Pentru urgentarea punerii în func
țiune a instalației de granuläre 
a superfosfatului este necesar 
ca IPROCHIM București să termine 
proiectarea aparaturii de care este 
absolută nevoie și îndeosebi a cup
torului de uscare a superfosfatului.

în ultimul timp în fabrica noas
tră au fost făcute cercetări pentru 
amonizarea îngrășămintelor fosfa- 
tice. Prin amonizare, calitatea super
fosfatului are mult de cîștigat 
deoarece dobîndesc în plus cîteva 
procente de azotat. Un sprijin mai 
susținut din partea Direcției tehnice 
din Ministerul Industriei Petrolului 
și Chimiei ne-ar fi de mare folos în 
însușirea noii tehnologii.

Folosind toate posibilitățile ce-1 
stau la îndemînă, perfecționînd con
tinuu producția, colectivul nostru 
este hotărît să pună la îndemînă a- 
griculturii noastre colectivizate în
grășăminte mereu mai multe și de 
calitate tot mai bună.

Au terminat prima 
pra

Gospodăriile agricole colective din 
regiunea Ploiești au terminat prima 
prașilă pe întreaga suprafață culti
vată cu floarea-soarelui, sfeclă de 
zahăr și cartofi. In 120 de gospodării 
colective s-a început intens și prași- 
la a doua.

In aceste zile colectiviștii din re
giune grăbesc lucrările de întreți
nere a 
tuarea 
jinul
S.M.T. care execută anul acesta pră- 
șitul cu mijloace mecanizate pe o su
prafață de 4 ori mai mare decît anul 
trecut. Pînă acum, mecanizatorii și 
colectiviștii au făcut prima prașilă 
pe 50.000 de hectare cu porumb. In 
numeroase gospodării colective, prin
tre care cele din comunele Ziduri, 
Sălciile, Puiești, Pogoanele, s-a ter
minat această lucrare.

Paralel cu îngrijirea culturilor, 
colectiviștii, îndrumați de inginerii 
agronomi, continuă semănatul faso
lei și dovlecilor printre porumb. Ei 
au însămînțat pînă în prezent 80 la 
sută din suprafețele prevăzute. Frun
tași în această acțiune sînt colecti
viștii din raionul Rîmnicu Sărat care 
au semănat intercalat fasole și dov- 
leci, pe toate cele 20.000 de hectare 
cultivate cu porumb. (Agerpres)

culturilor de porumb. In efec- 
lor, colectiviștii primesc spri- 
mecanizatorilor din cele 13

întrecerea muncitorilor 
forestieri

ORADEA (coresp. „Scînteii'). — în 
unitățile forestiere din regiunea Cri
șana se desfășoară o susținută în
trecere pentru valorificarea superi
oară a masei lemnoase. Bilanțul pe 
4 luni arată că din cantitatea de 
masă lemnoasă planificată s-au rea
lizat în plus aproape 800 mc lemn 
rășinoase, 2.500 mc lemn stejar etc.

In această întrecere colectivele 
întreprinderilor forestiere din Vaș- 
cău, Marghita și Sebiș au obținui 
cele mai bune rezultate.

AUREL BANU 
directorul uzinei de îngrășăminte 

chimice Valea Călugărească

Produse și economii peste plan
TIMIȘOARA (coresp. 

„Scînteii"). — Colecti
vele de întreprinderi 
din orașul Timișoara, 
desfășurînd larg între
cerea socialistă, au reu
șit ca în 4 luni din a- 
cest an să realizeze o 
producție cu 29 la sută 
mai mare decît cea pre
văzută în aceeași pe
rioadă a anului trecut. 
S-au dat peste plan 6

selectoare de mare ca
pacitate, 40.000 tricotaje 
bumbac, 6.200 perechi 
încălțăminte, 278 tone 
utilaje și mașini, 85.000 
mp țesături de bumbac 
și altele.

In aceeași 
prin folosirea 
podărească a
prime și materialelor, 
ridicarea calității pro
ducției etc., s-au reali-

perioadă, 
mai gos- 
materiei

zat economii la prețul 
de cost, peste sarcina 
planificată, în valoare 
de 3.500.000 lei. Cele 
mai bune rezultate au 
obținut muncitorii 
tehnicienii 
prinderea 
care au 
economie 
lei, „Industria lînii' 
378.000 lei, „Solven 
— 402.000 lei ?i alt

și 
de la între- 
„6 Martie", 
realizat o 
de 832.000 i“

La invitația Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, a Consiliului de Stat 
și a Consiliului de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, o delegație de partid și guverna
mentală a Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste, în frunte cu tovarășul N. S. Hrușciov,

prim-secretar al Comitetului Central al Parti’ 
dului Comunist al Uniunii Sovietice, președin
tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., va face 
o vizită de prietenie în Republica Populară 
Romînă în a doua jumătate a lunii iunie 1962«

Marți au luat sfîrșit lucrările se
siunii Sfatului popular al regiunii 
București și au început sesiunile sfa
turilor populare ale regiunilor Olte
nia.' Suceava, Argeș, Crișana și Ma
ramureș.

La sesiuni participă, în afară de 
deputați și numeroși invitați, acti
viști de partid și de stat, membrii 
consiliilor agricole regionale, direc
tori de G.A.S. și S.M.T., președinți 
de gospodării colective, specialiști 
din agricultură. Participanții dezbat, 
pe baza documentelor de partid și 
de stat, sarcinile actuale și de pers
pectivă ale agriculturii.

In cadrul sesiunilor au fost aduse 
la cunoștința participanților deciziile 
comitetelor executive ale sfaturilor 
populare cu privire la constituirea 
consiliilor agricole regionale.

Deputății au aprobat planuri de 
măsuri pentru sporirea producției a- 
gricole șl consolidarea economico-or- 
ganizatorică a unităților agricole so
cialiste din regiunile respective.

Marți la amiază tovarășii Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer, Chivu Stoica, Alexandru 
Bîrlădeanu, membri ai C.C. al P.M.R., 
miniștri au vizitat expoziția indus
trială a R. S. Cehoslovace.

Conducătorii de partid și de stat 
au fost salutați la sosire de amba
sadorul R. S. Cehoslovace la Bucu
rești, Jaroslav Sykora, de membri 
ai ambasadei, precum și de Vâclav 
Bok, directorul expoziției. Pionieri 
cehoslovaci au oferit buchete de

flori tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej.

Specialiștii cehoslovaci au pre
zentat exponatele și au dat expli
cații în timpul vizitei.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și ceilalți conducători de par
tid și de stat s-au întreținut într-o 
atmosferă prietenească cu reprezen
tanții R. S. CehosloVâce, făcînd 
aprecieri elogioase cu privire la pro
dusele expuse.
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și plenipotențiar al Republicii Popu
lare Ungare, Belâ Némety, în legă
tură cu plecarea sa definitivă din

Marți 22 mai a.c., președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer,■’ a -primit în audiență proto
colară pe ambasadorul extraordinar Republica Populară Romînă.
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Pregătiri pentru
In localitățile Sinaia, Șteleșfl, Drajna, 

Bușteni, Breaza, Poiana-Țapului și altele 
din regiunea Ploiești se pregătesc tabe
rele unde își vor petrece vacanja de 
vară peste 35.000 de elevi și pionieri 
din diferite regiuni ale țării, In prezent, 
la localurile taberelor se fac reparații și 
renovări, se completează mobilierul, se 
amenajează terenuri sportive șl spații 
verzi.

vacanța de vară

Ajustorul Mircea Savu, unul 
din cei mai calificați muncitori 
de la Uzina de mecanică fină 
din Capitală. EI lucrează în 
secția de montat aparate de 
măsură și control șl este frun
taș în producție.

(Foto : M. Cioc)
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în pitoreștile localități din regiunea 
Crișana se amenajează, de asemenea, 
tabere de vară pentru pionieri și șco
lari. La Nuced și în stațiunea climatică 
„Moneasa", clădirile amenajate din timp 
au fost dotate cu mobilier ți lenjerie. In 
toate taberele au fost amenajate tere
nuri de sport și săli pentru activități cul
turale și sportive.

Anul acesta, în taberele de vară, în 
excursii și drumeții își vor petrece o 
parte a vacantei aproape 100.000 pio
nieri și elevi din orașele și satele re
giunii Crișana — număr de două ori mal 
mare decît în anul trecut,

(Agerpres)

O nouă linie tehnologică
De curînd, la întreprinderea de 

prefabricate „Progresul' din Capi
tală a fost pusă în funcțiune o nouă 
linie tehnologică de fabricare a 
stîlpilor din beton precomprimat 
pentru rețelele de transport al ener
giei electrice. Noua linie, proiecta
tă și fabricată în țară, produce 60 
de stîlpi în 24 de ore.

Paralel cu aceasta, celelalte linii 
tehnologice existente în fabrică au 
fost dotate cu dispozitive de me
canizare. (Agerpres)

„Decada cadourilor 
pentru copii'*

A început „Decada cadourilor pen
tru copii". Cu acest prilej, organi
zațiile comerciale au pus în vînzare, 
prin magazinele de specialitate, un 
bogat sortiment de confecții, trico
taje, încălțăminte și jucării. La 
zece magazine, printre care „Lu
mea copiilor" din str. Lipscani 
nr. 69, „Așchiuță" din calea 
Griviței nr. 350 și „Scufița Roșie" 
din șos. Mihai Bravu nr. 2, s-au or
ganizat expoziții cu vînzare. (De la 
Ion Vreju, coresp. voluntar).

CORPUL DIDACTIC DIN ȘCO
LILE PRIMARE ȘI SECUNDARE 
ITALIENE a declarat marți o gre
vă de 4 zile. La această grevă 
participă aproximativ 340.000 de 
persoane.

LA 21 MAI a avut loc ceremo
nia punerii pietrei fundamentale 
a primei uzine metalurgice mo
derne din Indonezia. Uzina se va 
construi cu ajutorul Uniunii So
vietice.

O EXPOZIȚIE ROMINEASCÄ DE 
FOTOGRAFII ARTISTICE s-a des
chis în capitala R.S.S. Kazahe 
la 22 mai. Expoziția conține lu
crări reflectînd aspecte din via
ța oamenilor muncii din R. P. 
Romînă.

15.000 DE ȚAR ANI MEXICANI, 
organizați în cadrul unei „cara
vane a foamei', se îndreaptă în 
prezent spre capitala țării. Con
ducătorii „caravanei foamei’ au 
declarat că numărul participanți
lor va crește la 100.000, pînă ce 
vor ajunge, peste două luni, în 
capitala țării.

■

(Agerpres)

La țesătorla „Republica’ din Brașov se lucrează acum Ia con
fecționarea unor benzi din fibre de sticlă, pentru diferite izolații 
destinate instalațiilor electrice. In fotografie : Alexandrina Spătaru 
șl Vilma Simon — două din țesătoarele fruntașe ale întreprinderii 
— In timpul lucrului. Ele au dat peste plan în acest an mal mult do 
20.000 metri țesături. (Foto : R. Costin)

Locatarii noilor apartamente
graitmul rapid al construcțiilor 
fiSSade locuințe schimbă fața ora

șelor noastre. Sub mîna vrednicilor 
constructori, planurile unui bloc de 
locuințe prind viață.

Un bloc dintre sutele care au fost 
construite în ultimii ani. Zidurile au 
urcat vertiginos, le-a căptușit tencu
iala ; și iată că, într-o bună zi, la 
ferestre și balcoane vezi flori. S-au 
și mutat noii locatari. Alte mii și 
mii de apartamente sînt în plină 
construcție.

Noul locatar a primit cheile. Dar 
cum își îngrijește el casa ce i s-a 
dat 
bine, păstrează ordinea și curățe
nia ?
ivit cea mai mică stricăciune la ten
cuială, la instalația electrică — ori
unde? Iată doar o parte din între
bările al căror răspuns conturează 
chipul unui locatar harnic, conștiin
cios, gospodar, ori al unuia care se 
complace în neglijență. Mutarea atî- 
tor oameni ai muncii în apartamente 
noi face din necesitatea de a le în
treține în bună stare o problemă 
obștească.

Locatarul căruia i s-a încredințat 
un apartament trebuie să-1 pre- 
țuiască, să acorde respectul cuvenit 
muncii constructorilor, care au 
lucrat cu tragere de inimă pentru a 
realiza locuințe bune, confortabile, 
în cazurile cînd observă lipsuri, el 
trebuie să le semnaleze, să nu lase 
ca ele, cu trecerea vremii,' să se a- 
dîncească. A îngriji apartamentul în 
care locuiești nu este doar un mijloc 
de a-ți asigura confortul, ci și o da
torie — aceea de a păstra în bune 
condiții avutul obștesc. Cei mai 
mulți dintre locatarii noilor blocuri 
înțeleg acest lucru.

La Petroșeni, într-un cartier nou, 
locatarii au luat inițiativa de a or
ganiza o întrecere pentru cea mai 
frumoasă scară de bloc, pentru cel 
mai îngrijit interior de apartament. 
Ți-e mai mare dragul să intri în

spre folosință ? O întreține

Ia măsuri de îndată ce s-a

blocurile .unde locuiesc. Sînt aici lo
catari harnici, care țin la curățe
nia, la aspectul blocului, al aparta
mentelor. Numeroase familii din 
Lupeni, Vulcan etc. vădesc aceeași 
grijă față de locuințe. S-ar putea 
da mii ide alte exemple care ilus
trează hărnicia și simțul gospodă
resc al locatarilor din cartierele noi 
ale tuturor celorlalte orașe din țară.

Mai mulți cititori, mutați și ei de 
curînd în apartamente noi, au pro
pus — în scrisori adresate redac
ției — menținerea unei legături în- 
tre proiectanții blocurilor șl loca
tari, chiar după terminarea lucră
rilor de pe șantiere. Venind din cînd 
în cînd în mijlocul celor care s-au 
mutat îh noile locuințe, arhitecții îi 
pot sfătui cum să-și păstreze și să-și 
mobileze interioarele, cum să le facă 
plăcute, reconfortante. Cum era și 
firesc, propunerea a stîrnit interesul 
proiectanților, care întrevăd astfel 
un prilej de a-și verifica și perfec
ționa proiectele, de a-și împărtăși 
cunoștințele și experiența. Construc
torii trebuie să se simtă obligați a 
verifica cum „se comportă" aparta
mentul, cît de durabil a fost finisa
jul pe care l-au făcut.

Hngrijirea locuinței trebuie să 
preocupe în mod deosebit gru
pele de partid, comitetele de blocuri. 

Membrii comitetului de bloc din 
calea Rahovei nr. 110 din Bucu
rești au bunul obicei de a-și vizita 
din cînd în cînd, prietenește, veci
nii, discutînd cu ei probleme gospo
dărești. Aici blocul este bine gos
podărit, locatarii trăiesc în priete
nie și bună vecinătate. Nu se poate 
spune însă același lucru despre 
munca de educare a locatarilor des
fășurată în cadrul imobilului în 
care locuiește cetățeanul I. Gîrba 
din Cluj. Plecînd de acasă, acest 
locatar a uitat deschis robinetul 
din bucătărie. Apa s-a revărsat 
pe pardoseală și s-a infiltrat, prin 
pereți, de la etajul 4 pînă la etajul

1 1 Te gîndeștl : ce-ar fi zis neglijen
tul locatar dacă constructorul sau 
vreun vecin i-ar fi pricinuit lui un 
necaz asemănător ? Alții, tot atît de 
nepăsători, nu se sinchisesc că s-a 
stricat o clanță la o ușă, că s-a spart 
un geam sau oglinda din baie etc. 
sau, de parcă n-ar fi vorba de pro
priul lor cămin, pe care trebuie să-1 
întrețină cît mal bine, nu fac la timp 
mici reparații, a căror tărăgănare 
duce la stricăciuni mari.

gg Inele întreprinderi ale sfa- 
turilor populare care se ocupă 

de păstrarea fondului de locuințe 
primesc cîteodată cereri ale cetățe
nilor, ale comitetelor de blocuri, în 
care se semnalează necesitatea unor 
mici reparații. Multe dintre ele sînt 
justificate : s-a defectat o in
stalație pe care locatarul, oricît 
de grijuliu ar fi față de locuința sa, 
n-o poate repara singur. Cum re
zolvă forurile sesizate aceste cereri t 
Alteori, asemenea stricăciuni sînt o 
urmare a comportării locatarilor în
șiși. Și tot ei sînt aceia care, luînd 
măsuri imediate împreună cu comi
tetul de bloc, le pot îndepărta re
pede, ușor, aproape fără cheltuieli. 
Dar, dintr-o înțelegere greșită, loca
tarii așteaptă să vină altcineva pen
tru a rezolva aceste mici defecțiuni. 
Am pornit pe urmele unei asemenea 
sesizări. Un grup de locatari semnala 
defectarea instalației de apă. Des
pre ce era vorba ? S-a constatat că 
nu se spărsese decît o‘ țeavă mică, la 
loc vizibil, care se putea repara re
pede și ușor, cu atît mai mult cu cît 
în bloc locuiau un mecanic și un 
instalator de profesie. Cu trecerea 
timpului, firește că stricăciunea s-a 
agravat.

în marea familie pe care o 
constituie locatarii unui bloc, edu-

EM. MIHÄILESCU

(Continuare în pag. II-a)
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fost primifi aproape 300 de colecti
viști.

Comitetul raional s-a preocupat de 
educafia noilor candidaji de partid. In 
fafa lor au fost prezentate expuneri 
pe diferite teme, unele ținute de 
membrii biroului și secretarii comite
tului raional. Iov. Vasile Pascu, prim- 
secretar al comitetului raional, a vorbit 
de curînd, în fafa candidafilor de 
partid din G.A.C. Vîlcele, despre înaltul 
titlu de membru de partid, iar tov. Va
sile Marcu, secretar al comitetului raio-

partid.
gătit mai multe expuneri despre 
calitățile moral-politice ale comu
niștilor, despre trecutul de luptă a 
partidului etc.

, organi- 
va continua și 
programul : 2 iu- 

„Clasicii artei cinematografice'’: 
Charlie Chaplin (ciclul I); 9 iunie — 
„Tineri cineaști sovietici“ ; 16 iu
nie — „Filmul suedez“ ; 23 iunie
— „Clasicii artei cinematografice'': Ei
senstein (ciclul li); 30 iunie — „Ci
neaști din jările de democrație popu
lară“.

„Seara prietenilor filmului"
Fajă de interesul de care se bucură, 

„Seara prietenilor filmului“ -------- !-
zafă în Capitală, 
în luna iunie, lată 
nie —

ALEXANDRIA — I-am dat reco
mandare pentru primirea în rîndul 
candidaților de partid. In cei 4 
ani de oină luorează la noi, am 
reușit s-o cunosc bine pe tovarășa 
ingineră Zamfira Fierăstrău — a 
spus, în adunare, comunistul 
Gheorghe Radu, vice-pre?edintele 
gospodăriei colective. Ne-a sfătu
it zi de zi și a muncit alături de 
noi pentru obținerea unor produc
ții sporite de cereale, plante teh
nice, carne, lapte. Cînd a venit 
în gospodărie aveam 
doar 8 vaci și 6 scroafe, 
proprietate obștească. 
Acum avem 600 de tau
rine, din care 120 de 
vaci, 400 de por
cine, din care 65 de scroafe, 1.000 
de oi, 7.000 de păsări, stupi, etc. 
Fondul de bază a ajuns la aproa
pe 3.000.000 de lei. La toate aceste 
realizări a contribuit și inginera 
noastră. Susțin cu căldură să iie 
primită în rîndul candidaților de 
partid.

— Este o bună organizatoare și 
nu se împacă deloc cu lipsurile 
— a spus comunista Patrița Ne- 
delea. Noi, colectivistele, am învă
țat multe de la tovarășa ingineră. 
Și eu sprijin primirea ei în rîndu
rile candidaților de partid.

Rînd pe rînd, comuniștii Pătrană 
Paraschiv, Pîrvu Savu, Tudor Ale
xandru și alți membri și candidați 
de partid din gospodărie au vor
bit despre munca rodnică pe 
care a desiășurat-o inginera pen
tru consolidarea gospodăriei co
lective, au scos în evidență dra
gostea de oameni și modestia ei.

Adunarea generală a comuniș
tilor din G.A.C. „Gheorghe Doja“, 
comuna Buzescu, raionul Alexan
dria, a hotărît în unanimitate pri
mirea inginerei Zamiira Fierăstrău 
în rîndul candidaților de partid 
(După ziarul „Steagul Roșu" — 
București).

tărîrea C.C. al P.M.R. cu privire la 
continua întărire a rîndurilor 
partidului, organizația de bază din 
gospodăria colectivă Săcuiești, ra
ionul Bacău, a hotărît primi
rea în rîndurile partidului a 
candidaților Vasile I. Ionescu, Ion 
G. Teacă, Gheorghe I. Cimpöiu, 
Nicolae A. Toma ș.a., deoarece în 
toată activitatea și comportareă lor 
s-au dovedit colectiviști de frunte.

Multă atenție acordă biroul orga
nizației

Sate electrificate
CLUJ (coresp. „Scînteii"). — în ul

timii doi ani, în regiunea Cluj au 
fost electrificate 81 de sate, iar anul 
acesta sînt prevăzute a se electrifi- 
ca 86 de sate. Pînă în prezent s-au 
terminat lucrările de electrificare în 
11 sate, printre care Șieu-Măgheruș, 
Șinterag și Sărata, raionul Bistrița, 
Coplean, Fodora, Valea Groșilor, 
raionul Dej, Nimigea de Jos și Mo- 
cod, raionul Năsăud, și altele. S-au 
terminat, de asemenea, lucrările la 
instalațiile de înaltă tensiune în 5 
sate și la acelea de joasă tensiune 
în 11 sate, printre care Firminiș și 
Mirsid, raionul Zălau, Vad și Dobro- 
cina, raionul Dej, etc.

---- o* o-----
a venit de bază ridicării nivelului 

politico-ideologic at'can- 
didaților de partid. Toți 
candidații și peste 30 
tovarăși din activul fără 
partid au fost încadrați 
în învățămîntul de 

Organizația de bază a pre-

PLOIEȘTI, (coresp. „Scînfeii'’). — 
Anul acesta, organizațiile de partid din 
gospodăriile colective din raionul Rm. 
Sărat au primit un număr însemnat de 
membri și candidați de partid. Numai 
in rîndul candidaților de partid au

nai a făcut o expunere în organizația 
de bază de la G.A.C. Spătăreasa despre 
sarcinile ce revin membrilor și candi
daților de partid de la sate în lumina 
lucrărilor sesiunii extraordinare a Marii 
Adunări Naționale. Au fost organizate 
vizite cu candidații de partid la Muzeul 
de istorie a partidului, la muzeul Dof- 
tana și la alte locuri istorice legate de 
trecutul de luptă al partidului.

CRAIOVA. Organizația de bază 
din G.A.C. „Grigore Preoteasa“, 
comuna Gighera, raionul Segarcea, 
are un activ fără partid format din 
89 tovarăși dintre cei mai buni co
lectiviști. în ultima vreme, alți șapte 
tovarăși din activ au cerut să fie pri
miți în rîndurile candidaților de 
partid. Printre ei se află C-tin 
Barbu, mulgător fruntaș la ferma 
de vaci, Nicolae Bulboasa, șef de 
echipă, C-tin D. Pitichie, purtător 
de atelaje, și Ion Oroviceanu, res
ponsabilul incubatorului. Cererile 
lor au fost, puse în discuția adună
rii generale. Membrii de partid, 
după ce le-au analizat activitatea 
în mod temeinic și cu spirit de răs
pundere, au hotărît primirea lor în 
rîndurile candidaților. Lui Barbu 
Gheorghe, Purcărescu Ștefan, Piti
chie O. Ion, Petrescu Vasile, Rada 
Marin și altor membri de partid 
li s-a încredințat sarcina de a se 
ocupa de educarea comunistă a noi
lor candidați. (De la Gheorghe 
Neacșu, corespondent).

BACĂU, (coresp. „Scînteii"). — 
După ce a luat cunoștință de Ho-

TG. MUREȘ, (coresp. „Scînfeii''). — 
La organizația de bază din G.A.C. 
Band, raionul Tg. Mureș, în adunările 
generale ale membrilor de partid sînt 
invitați și tovarăși din activul fără 
partid. Periodic, în fața activului se 
(in informări din domeniul vieții po
litice internaționale. Membri ai birou
lui sau activiști ai comitetului raio
nal prezintă expuneri despre politica 
partidului, realizările obținute în do
meniul construcției socialiste etc. 
De curînd, tov. Mihai Păcuraru, 
instructor al comitetului raional de 
partid, a avut o convorbire cu 30 de 
colectiviști fruntași din activul fără 
partid. Convorbirea s-a axat pe unele 
probleme legate de întărirea econo- 
mico-organizaforică a gospodăriei co
lective în lumina ultimelor 
ale partidului și guvernului.

Vorbind despre hotărîrea 
C.C. al P.M.R. din 23—25
1962, cu privire la întărirea continuă 
a rîndurilor partidului, vorbitorul a 
relevat activitatea neobosită a colec
tiviștilor Ștefan Bucur, Szakacs losif, 
Maria Cătană, Borsos Gizela și alții 
din activul fără partid care, alături 
de membri de partid, au dus și duc 
o muncă harnică pentru dezvoltarea 
colectivei.

hotărîri

plenarei 
aprilie

Locatarii noilor apartamente
(Urmare din pag. I-a)

carea copiilor în spiritul grijii 
față de bunul obștesc trebuie să 
constituie o grijă a tuturor locata
rilor. în unele blocuri de pe magis
trala Nord-Sud, pereții lifturilor 
sînt zgîriați de copii ai chiriașilor, în- 
cepînd să arate ca niște gravuri. în 
alte locuri ei mîzgălesc pereții scă
rilor, sparg tencuiala din neatenție, 
în joacă etc. De educația lor nu tre
buie să uite nici părinții, dar nici 
comitetele de blocuri.

Locatarul bun gospodar vede însă 
și mai departe de, ușa apartamen
tului său, de ușa celor mai apr'o- 
piați vecini. El își îngrijește cu a- 
tentie. cu dragoste casa și dorește 
nu numai ca locuințele tuturor ve
cinilor să fie ca a lui, ci se intere
sează și de ceea ce este în jurul 
blocului. Și acolo trebuie să fie to
tul în ordine, frumos. Cetățenii din 
blocul de pe șoseaua Oltenița nr. 
134—136 din Capitală au plantat tei 
pe aleile parcului amenajat în spa
țiul dintre aripile clădirii. Pentru 
solarul copiilor au adus nisip. Lo
catarii blocurilor noi din str. Sul- 
tzer și-au amenajat un spațiu verde, 
au acoperit cu gazon terenul din a- 
propiere, au plantat trandafiri. Dar 
sînt locatari și locatari ! Unii din
tre cetățenii care au primit locuințe 
în blocurile noi din piața 
Botev din Brăila aruncă De 
tră hîrtii, resturi menajere, 
împrejurimile blocului nu 
să fie tot atît de curat întreținute 
ca și interiorul ? Lipsită de îngri
jire, curtea interioară a blocului de 
pe str. Avram Iancu nr. 1 din Alba 
Iulia a fost năpădită de păpădii. E 
drept că în fața blocului au fost 
plantați cîțiva trandafiri. Dar la atît 
de puțin se pot limita cerințele es
tetice ale comitetului acestui bloc, 
ale locatarilor ?

Buna întreținere a interiorului a- 
partamentelor, a blocurilor de lo
cuințe, a curților interioare cere 
preocuparea, eforturile comune în 
această direcție ale .tuturor locata-

Hristo 
fereas- 

Oare 
trebuie

1Ï»
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La Sinaia, în fața Casei de cultură

La școala medie din Filiași, regiunea Oltenia, dată în folosință 
la Începutul acestui an școlar, studiază 900 de elevi. In timpul efec
tuării lucrărilor In laboratorul de fizică se acordă o atenție deosebită 
legării cunoștințelor teoretice de practică.

(Foto : M. Andreescu)

Adăposturi

ani rezultate 
dezvoltarea 

zootehnic.

trainice pentru animale

„Ascensiunea iui Arturo Ui 
poale fi oprită“

v
a

rilor, ale comitetelor de blocuri. 
Muncii de educație cetățenească ă 
celor care au primit în folosință a- 
partamente noi, a copiilor lor — ce
tățenii de mîine — i se cuvine pre
tutindeni un loc de cinste, ca uneia 
din îndatoririle principale ale gru
pelor de partid. în fiecare bloc tre
buie să se facă simțită opinia pu
blică împotriva celor care încalcă 
regulile de bună conviețuire, a celor 
care nu-și întrețin apartamentul 
așa cum au datoria s-o facă, a celor 
care nu au grijă, alături de toți ve
cinii lor, de întregul bloc — bun ob
ștesc — și de împrejurimile lui.

Corespunzătoare -celor -mai ele- 
mentare cerințe de^conîprt ale lo
catarilor înșiși, „.întrecerea pentru 
cea mai curată scafă, pentru cel mai 
bine întreținut apartament are 
rezultate care vorbesc de la sine. 
Aspectul interior,, cît și cel exterior 
sînt cele mai vizibile dovezi de hăr
nicie și spirit gospodăresc din partea 
locatarilor noilor apartamente.

Instalași moderne 
în unitățile 

medîco-sanitare
Recent, serviciile de cardiologie 

din cadru’ policlinicilor din Galați, 
Craiova, Constanța, Bacău, Baia 
Mare și Brașov au fost dotate cu 
electrocardiografe de cel mai mo
dern tip, necesare la stabilirea diag
nosticului în bolile cardio-vasculare. 
De asemenea, clinicilor de chirurgie 
ale spitalelor din Iași și Cluj li s-au 
repartizat instalații și aparate mo
derne în 
cardiace.

Pentru 
tențe de 
(Centrul
din București au fost pregătiți o 
serie de specialiști ce vor deservi 
serviciile de cardiologie din policli
nicile raionaie.

scopul efectuării chirurgiei

îmbunătățirea acestei asis- 
specialitaté, la A.S.C.A.R. 

de asistență a cardiacilor)

♦♦♦

Gospodăria colectivă 
„Drum Nou" din comu
na Radu Negru, raio
nul Călărași, a obținut 
în ultimii 
bune în 
sectorului
Folosind cu grijă fon
durile pentru cumpăra
rea de animale și re- 
ținînd în fiecare an ti
neret din prăsila pro
prie, avem acum 660 
bovine, circa 3.000 ovi
ne, 940 porci, 2.900 pă
sări etc. La sfîrșitul a. 
cestui an numărul ani
malelor proprietate ob
ștească va fi și mai 
mare. Ca să asigurăm 
animalelor adăposturi 
bune, consiliul de con

ducere s-a îngrijit din 
timp de procurarea 
materialelor necesare. 
Ne-am propus să ridi
căm pînă la sfîrșitul a- 
nului două grajduri, 
două saivane, adăpos
turi pentru păsări etc., 
folosind materiale exis
tente în gospodărie.

Lemnul, peste 40 mc, 
a fost adus din pădu
rea apropiată. Cărămi
zile sînt confecționate 
de colectiviști încă de 
anul trecut și se con
fecționează în continua
re. Stuful este și el a- 
sigurat. Brigada de con
structori, avînd totul 
la îndemînă, a început 
lucrul încă din luna 
martie. Pînă acum au

fost construite saivane
le, un grajd, o puier- 
niță și peste puțin timp 
vor fi gata adăposturi
le pentru păsări. în ul
timii doi, trei ani, folo
sind materiale din re
surse locale, costul unui 
grajd pentru 100 vaci 
a fost de aproape 96.000 
de lei. Anul acesta, pen
tru grajdul de 100 vaci 
pe care l-am și ridicat, 
n-am cheltuit mai mult 
de 60.000 de lei. Co
lectiviștii au hotărît ca 
din economiile realiza
te la construcții să mai 
ridice un grajd și să 
procuré animale.

ION CIONOIU 
colectivist

Frigidere.^
Organizațiile comerciale din Tr. 

Severin s-au îngrijit din vreme dé 
verificarea și repararea instalațiilor 
cu care sînt dotate magazinele ali
mentare și unitățile de deservire a 
populației. Cu toate acestea, în bu
fetele și restaurantele T.A.P.L., pre
cum și în magazinele O.C.L. Comerț

Planul M* T< O»
mereu în

Odată cu dezbaterea cifrelor de 
plan pe 1962, colectivul fabricii de 
pielărie și încălțăminte „Dîmbovița“ 
a analizat condițiile în care sarcini
le pe anul în curs pot fi mai bine 
realizate. Numeroși muncitori, ingi
neri, tehnicieni au făcut propuneri 
concrete de îmbunătățire a produc
ției. S-au făcut 427 de propuneri, care 
au fost studiate de o comisie — cele 
mai eficiente fiind înscrise apoi în 
planurile de măsuri tehnico-organi- 
zatorice. în fiecare secție s-au stabi
lit măsuri pentru 
muncii. Propunerile care nu pu
teau fi realizate . ....... .
țile secțiilor au fost incluse în pla
nul de măsuri tehnico-organizatori- 
ce (M.T.O.) al întreprinderii. Cele 
47 de măsuri tehnico-organizatorice 
prevăzute în planul întreprinderii și 
cele 110 prevăzute în planurile sec
țiilor urmăresc, îndeosebi, îmbună
tățirea calității produselor, sporirea 
productivității muncii, realizarea de 
economii. Ca un fir roșu prin acest 
plan străbate intenția colectivului de 
a milita activ pentru introducerea 
tehnicii noi, a procedeelor moderne 
de lucru în fiecare secție, la fiecare 
loc de muncă. Majoritatea măsurilor 
au avut termene de realizare în pri
mul trimestru și în luna aprilie, ur- 
mărindu-se astfel ca încă de la în
ceput să se asigure condiții cît mai 
bune pentru 
întregul an.

îmbunătățirea

cu posibilită-

realizarea planului pe

*
îndeplinirea planuluiUrmărind

M.T.O. al întreprinderii, constați că 
a existat preocupare pentru reali
zarea în termenele stabilite a măsu
rilor prevăzute.

In secția tăbăcărie minerală tre
buia amenai at un spațiu necesar 
sortării pieilor după tăbăcit și pen
tru verificarea calității operației de 
egalizare. Spațiul a fost creat, iar 
acum sortarea se face mult mai bine, 
aceasta constituind o condiție prin
cipală în vederea obținerii unor 
produse de calitate superioară. Tot 
aici s-a introdus ștuțuirea pieilor 
după egalizare. înainte de a fi tă
băcite. Se economisește astfel 2—3 la 
sută din suprafața pieilor, iar con
sumul de materiale de bază și au
xiliare se reduce considerabil.

atenția colectivului
DIN ACTIVITATEA FABRICII 
„DÎMBOVIȚA” - BUCUREȘTI

Cele mai multe măsuri au fost 
luate în secția încălțăminte meca
nică. Aici, cu toate că munca este 
în cea mai mare parte mecanizată, 
o serie de operații se execută încă ma
nual. Atenția colectivului a fost deci 
îndreptată spre extinderea mecani
zării, spre înlăturarea operațiilor 
manuale care nu pot asigura o înal
tă productivitate și 
respunzătoare. Una 
întreprinse în acest 
cerea la ștanțarea 
căptușeli. Pe lîngă faptul că produc
tivitatea muncii a crescut cu 40—50 
la sută, se asigură și o exactitate 
mai mare și se realizează însemnate 
economii de pînză.

Mergînd pe linia îmbunătățirii Ca
lității și realizării de economii, teh
nicienii din 
canică au 
de ardere a 
tofi cu toc 
urma experimentării s-a 
că procedeul poate fi aplicat 
succes și la pieile cu fața corectată, 
care nu suportă temperaturi prea ri
dicate. Ce avantaje prezintă acest 
procedeu ? în loc ca marginile să 
fie întoarse, înainte de a fi cusute, 
ele sînt arse, prezentînd un aspect 
mult mai frumos. De asemenea, fe
țele se croiesc cu 3—5 milimetri 
mai mici, pentru că nu mai se în
torc marginile. Aparent, 3—5 mm nu 
înseamnă prea mult, însă la întreaga 
producție a fabricii se realizează 
mari economii de piele.

în ultimul timp, s-au adus impor
tante perfecționări în tehnologia de 
fabricație a pantofilor pentru femei, 
obținîndu-se rezultate bune atît în 
ce privește îmbunătățirea calității, 
cît și în sporirea productivității. Re
cent, s-a aplicat încă o măsură im
portantă prevăzută în planul M.T.O. 
— mecanizarea fixării tocului la 
unele modele de pantofi. Aceasta a 
dus la reducerea manoperei la ope
rația respectivă.

De curînd, s-a trecut la fixarea

o calitate co- 
din măsurile 

scop este tre- 
pînzei pentru

secția încălțăminte me- 
experimentat procedeul 
marginii fețelor la pan- 
înalt pentru femei. în 

constatat
cu

pe dinăuntru a tocurilor la pantofii 
bărbătești. Sistemul acesta este mai 
eficace, asigură încălțămintei o re
zistență sporită; obținîndu-se și un 
finisaj mai bun decît prin vechiul 
sistem.

Pe lîngă măsurile prevăzute a fi 
realizate, în secția încălțăminte me
canică s-au realizat 23 de măsuri din 
cele 36 prevăzute în planul secției 
pe întregul an.

Măsuri eficiente au fost luate în 
toate secțiile fabricii, dînd posibili
tate colectivului să obțină succese 
deosebite. în primul trimestru, sar
cinile de plan la producția globală 
au fost realizate în proporție de 
101,4 la sută, iar la producția-marfă, 
de 102,89 la sută. Prețul de cost a 
fost și el simțitor redus față de sar
cina planificată. Și în luna aprilie 
colectivul fabricii „Dîmbovița“ și-a 
depășit sarcinile de plan.

Există însă și unele prevederi în 
planul întreprinderii — denumite 
„măsuri cu caracter general" — ca 
„realizarea ritmică, zilnică a planu
lui de producție pe sortimente, cu
lori și dimensiuni, în vederea obți
nerii unei calități Uniforme și din 
ce în ce mai bune". Neconcretizate, 
aceste măsuri nu pot avea bineînțe
les eficiența practică necesară.

în ce privește îmbogățirea acestui 
plan, introducerea în el a unor mă
suri noi, în fabrică se face încă des
tul de puțin. Cu toate că în fabri
că se desfășoară o acțiune neîntre
ruptă de descoperire a rezervelor 
interne, planul M.T.O. nu este com
pletat cu noi propuneri făcute în 
consfătuirile de producție, urmărin- 
du-se numai realizarea măsurilor 
stabilite la începutul anului.

*
Colectivul fabricii „Dîmbovița" din 

Capitală produce încălțăminte tot 
mai aspectuoasă, trainică, pe gustul 
cumpărătorilor. Un rol de seamă în 
obținerea succeselor îl au măsu
rile tehnico-organizatorice aplicate. 
De aceea, stimulînd inițiativa crea
toare a fiecărui muncitor, inginer și 
tehnician, pot fi descoperite noi re
zerve interne, tehnologia poate fi 
îmbunătățită, asigurînd colectivului 
realizări și mai însemnate.

GH. RADEL

Mixt din Tr. Severin mai sînt mul
te frigidere... calde. 8 agregate stau 
și acum în atelierul de reparații, a- 
menajat pe lîngă O.C.L. Comerț- 
Mixt, iar alte 6 așteaptă să fie mon
tate, deși trebuiau să fie repuse în 
funcțiune încă de la 1 aprilie. Spe
cialiștii trimiși aici de către Atelie
rele de reparat utilaj comercial-Cra- 
iova lucrează cu încetineală : con
ducerea acestor ateliere nu s-a în
grijit să asigure piesele de schimb 
necesare. In momentul de față, a- 
proape o treime din frigiderele uni
tăților T.A.P.L., din cauza unei în
trețineri necorespunzătoare, s-au 
defectat și trebuie să fie reparate 
din nou. Secția comercială a sfatu
lui popular orășenesc nu a luat mă
suri pentru a instrui temeinic lu
crătorii din comerț ca 
asigure folosirea și buna 
a utilajelor comerciale.

Este necesar ca Sfatul
orașului Tr. Severin să acorde mai 
multă atenție acestei probleme, 
creînd astfel condiții pentru o mai 
bună deservire a consumatorilor.

I

aceștia să 
întreținere

popular al

AL. ROATA 
coresp. voluntar

Parcă mai mult decît altă dată, 
unele teatre din regiuni au anul a- 
cesta inițiative interesante, asumîn- 
du-și sarcini de creație de natură 
să ducă atît la creșterea colective
lor, cît și a nivelului de cultură al 
publicului spectator.

La Teatrul Național din Craiova 
s-a reprezentat, pentru întîia oară 
în țară la noi, una din valoroasele 
piese ale dramaturgiei universale 
contemporane, „Ascensiunea lui Ar
turo Ui poate ii oprită" de Bertolt 
Brecht. Lucrare 
dramatică de cea ----------------------
mateapcrSâca°acte’. U Teatrul Național din Craiova 
rul ei agitatoric 
antifascist și anti- 
imperialist, „Arturo Ui" este o 
demascare profundă a hitlerismului, 
chemînd la vigilență și la luptă con
tra reînvierii .acestuia. Urmărind -a- 
proape cronologic etapele ascensiu
nii lui Hitler și-a complicilor săi Gö
ring, Goebbels, Röhm etc., Brecht 
transpune această cronică sînge- 
roasă într-o metaforă generaliza
toare a complicității dintre „trustul 
ciupercilor" și „banda gangsteri
lor". Cu adevărat remarcabil și cu 
totul inedit în piesa lui Brecht este 
tocmai modul cum, pornind de la 
chipurile și faptele conducătorilor 
hitleriști, ale lui Hindenburg și ma
rilor reprezentanți ai trusturilor epo
cii respective, creează în persona
jele sale (Arturo Ui, Ernesto Roma, 
Giuseppe Gobbola, Emanuele Gorl, 
Hindsborough etc.) tipuri artistice 
în care asemănarea fizică sau co
respondența cu personajele istorice 
este doar sugerată, pe primul plan 
trecînd o adevărată disecție a ca
racterelor și a relațiilor de clasă 
generatoare a unor asemenea iiguri. 
De unde avertismentul contra peri
colului

„Azi
reînvierii monștrilor fasciști : 
omu-i liber. Dar mai e 

de furcă, 
nu se culce nimeni

pe-o ureche —• 
stearpă poala

ce-a fătat năpîrcă\
Prin noutatea formulei dramatice, 

„Arturo Ui" este un spectacol difi
cil pentru orice teatru. Cu atît mai 
multe greutăți are de învins un co
lectiv unde, în cea mai mare parte, 
roluri extrem de complexe sînt în
credințate unor actori tineri. Meri
tul teatrului, al directorului de scenă 
Radu Miron, al pictorului-scenograf 
Vasile Roman și al tuturor interpre- 
ților este tocmai că au abordat cu 
îndrăzneală textul brechtian, încre
zători 
primi 
caută 
tatea 
tori a constat în faptul de a sugera, 
pe de o parte, împrejurările concret- 
istorice (și nu numai prin mijlocirea 
textelor proiectate pe 
pe frontonul scenei) dar 
mă de a topi această 
tr-una generalizatoare. 
Bpus că, în linii mari, 
s-a obținut datorită unui studiu în
delungat și justei înțelegeri atît a

Deci,

Nu-i

că spectatorul receptiv va 
cu interes un spectacol ce 
drumuri noi. Sigur că dificul- 
cea mal mare pentru realiza-

ecranul de 
mai cu sea- 
imagine în-
Și trebuie 
acest luciu

mesajului brechtian, cît și a modali
tății artistice a piesei. Subliniem, în 
linii mari, deoarece pe parcursul 
spectacolului există inegalități (va
riind de la interpret la interpret și 
de la scenă la scenă). De aceea, 
cred că regia ar mai avea de stă
ruit în aproiundarea caracterelor. 
Totodată, în ceea ce privește rit
mul, există — în special în prima 
parte — tablouri prea lente, încă 
insuiicient închegate. Rezultatul 
cel mai de preț al acestui spectacol 

mi s-a părut însă 
munca interpreți- 
lor și creșterea 
întregului colectiv. 
„Arturo Ui“ a în
semnat, în special 
interpret!, dar nupentru principalii 

numai pentru aceștia, un serios efort 
de gîndire, aș-spune •-■tur- efort de 
cultură teatrală, și asta, se vede.

Față de alte spectacole ale Na
ționalului craiovean, în-„Arturo Ui“ 
s-a reușit în mai mare măsură să 
se izgonească de pe scenă retoris
mul desuet, șablonul gesturilor, ati
tudinilor, mișcării scenice, Interpre
tarea meșteșugărească. Chiar dacă 
nu consecvent realizată, tendința e 
de teatru contemporan, de teatru de 
idei și de caractere interpretate de 
personalitatea actorului. Important e, 
firește, că în colectivul teatrului 
există actori cu personalitate artis
tică, capabili 
menea dificil 
important mi 
a-i pune în

de a susține un ase- 
spectacol. Dai mal 
se pare faptul de 
situația să-și dez

volte personalitatea, de a le ex
perimenta calitățile, de a scoate 
mereu la iveală fețe noi ale talen
tului lor. în această privință, „Ar
turo Ui" este un spectacol experi
mental în cel mai bun înțeles al cu- 
vîntului, adică în sensul de d da co
lectivului sarcini mereu mai mari, 
care să-l oblige la o permanentă 
autodepășire Pentru actori ca Nae 
Floca-Acileni (Ui), Ion Pavlescu 
(Gobbola), Constantin Sassu (Roma), 
care duc greul unor roluri dintre cele 
mai complexe — și în special pen
tru primul dintre ei — spectacolul 
brechtian reprezintă un moment în
semnat în carieră. Chiar daoă mai 
e destul loc pentru desăvîrșirea 
compozițiilor respective, ele le-au 
impus o anumită rigoare artistică, 
un efort de detaliere a caracterelor 
și de concentrare și sinteză.

Am. avut bucuria de a întîlni în 
distribuție fruntași ai teatrului craio
vean, artistul poporului Remus Co- 
măneanu în rolul lui Hindsborough, 
artistul emerit Ovidiu Rocoș și alți 
actori valoroși care au contribuit la 
succesul spectacolului.

Colectivul Teatrului Național din 
Craiova are destui interpreți capa
bili să realizeze un teatru de caii-, 
täte. Abordarea unui repertoriu de 
valoare, puternic legat de contem
poraneitate, de sarcinile specifice 
ale teatrului, permanentizarea stu
diului teoretic, a antrenamentului 
profesional, lărgirea necontenită a 
orizontului cultural, disciplina repe
tițiilor sînt indispensabile pentru pu
nerea în valoare a resurselor an
samblului.

TRAIAN ȘELMARU
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FILARMONICA DE STAT „GEORGE 

ENESCU“ (Sala mică a Palatului R.P.R.): 
RECITAL DE PIAN, Magda Nicolau. — 
(orele 20).

O.S.T.A. (Sala Palatului R.P. Romîne): --------------- ---------- --------------------------DE 
(o-

CONCERT EXTRAORDINAR DAT 
TRIO „LOS GALLOS“ — Mexic — 
rele 20).

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET __
R.P. ROMINE : SEARĂ DE BALET (Sim
fonia fantastică, Vals. Bolero și Șehe- 
razada) — (orele 10,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
ELIXIRUL DRAGOSTEI - (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE" (Sala Comedia) : DISCIPOLUL 
DIAVOLULUI - (orele 19,30). (Sala Stu
dio) : SICILIANA — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) : ANTONIU ȘI CLEOPATRA
- (orele 19,30). (Sala Studio) : SCANDA
LOASA LEGĂTURĂ DINTRE DOMNUL 
KETTLE ȘI DOAMNA MOON - (orele 
20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ : MAMOURET - (orele 19,30). 
(Sala studio) : TACHE, IANKE ȘI CA- 
DÎR - (orele 19,30).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.- 
GIULEȘTI : MĂRIA SA... BĂRBATUL — 
(orele 19,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TA- 
NASE“ (Sala savoy) : VORBA REVISTEI
- (Orele 20). (Sala Victoriei 174) ; CON
CERT ÎN RE... HAZLIU (orele 20). (Sala 
Dalles) : ȘAPTE NOTE POTCOVITE — 
(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. Roaită (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;

AL

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. Frlmu (9; 11,30; 14; 
16.30; 19: 21,30 — grădină 20,15), Stadionul 
Glulești (20,30), Alex. Popov (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,50; 21,15), Miorița (9,30; 11,45; 
14; 16,30; 19; 21,15), Flacăra (10; 14,30; 16,45; 
19; 21,15), Grivița (10,15; 12,15; 14,15). STRA
DA MARE; V. Alecsandri (15; 17; 19; 21). 
UMBRE ALBE — cinemascop ! Lumina 
(9,45; 12; 14; 16,15; 18,45; 21). OMUL AMFI- 
BIE rulează la cinematografele Maxim 
Gorki (9,45; 12; 1415: 16,30; 18,45; 21). Moși
lor (15; 17; 19; 21 — grădină 20,30), Donca 
Simo (15; 17; 19: 21), Volga (10,30; 15; 17; 
19; 21). Stadionul Dinamo (20,30), Grădina 
Elena Pavel (20). BĂTĂLIE IN MARȘ — 
ambele serii: Central (10,30; 14,30; 19). DE
PARTE DE PATRIE : Victoria (10; 11,45; 
13,30; 15,15: 17; 19; 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). CTNE-I DE VINA ? : 1 Mai 
(10; 12; 16; 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 (16,30; 18,30; 20,30), 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; 38; 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 Plntille (16; 18,15; 20,30).
IUBIRE INCATUȘATA rulează la cine
matograful N. Bălcescu (16; 18,15 20,30).

TOM DEGEȚELUL : Luceafărul (15,30; 18
— grădină 20,30). INTRE DOUA IUBIRI 
rulează la cinematograful Olga Banele 
(15,30; 18 — grădină 20,30). ULTIMA RE
PRIZA : Drumul Serii (15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE. Orele 18,00 — EMI
SIUNEA PENTRU CLUBURILE DIN ÎN
TREPRINDERI. Din cuprins : Telejurna
lul săptămînii. Fruntașii noștri. Din ac
tivitatea culturală a Uzinelor „Grivița 
Roșie“. Tineretul uzinei. O carte din bi
bliotecă : „Al 41-lea“ de Boris Lavrenlev. 
Muzică distractivă. Artiști amatori. 18.00
— EMISIUNEA PENTRU SATE.

RADIO, miercuri 23 mal o Melodii de 
compozitori din R.P. Polonă — orele 
9,10 — I • Teatru : „In căutarea bucu
riei“ de Victor Rozov — orele 10,08 — I 
• Din folclorul popoarelor — orele 12,45
— II • Concert de muzică ușoară romî-
nească — orele 13,10 — I a Vorbește
Moscova - orele 16,15 — I o Ansambluri 
școlare fruntașe - orele 17,15 — I a In
terpret! de frunte ai muzicii populare 
romtneștl — orele 18,00 — I a Imagini 
din viața culturală a satului contempo
ran — orele 19,30 — li a Fragmente din 
opera „Favorltta“ de Donlzzetti — orele 
19,40 — II a Tribuna radio — orele 20,30
— II a Din viața de concert a Capita
lei — orele 20,40 — I a Jurnalul satelor
— orele 21,15 — I a Interpret! de muzică 
ușoară - orele 21,35 — II e Pagini din 
muzica iul Purceii — orele 22,00 — na 
Canțonete — orele 22,40 — II.

CUM VA FI VREMEA ?
Timpul probabil pentru zilele de 24, 25 

și 26 mal : vremea se menține ușor in
stabilă. cu cer variabil temporar noros. 
Vor cădea ploi locale sub formă de a- 
verse însoțite izolat de descărcări elec
trice. Vînt slab, pînă la potrivit, din 
sectorul vestic. Temperatura în general 
staționară. Minimele între 5 șl 15 grade, 
maximele între 18 și 28.

l
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Cu prilejul prezenței la lucrările 
,,Săptămînii medicale balcanice" de 
la București, oaspeți de peste ho
tare au împărtășit unui redactor al 
agenției romîne de presă „Ager
pres“ impresii din timpul lucrărilor 
și vizitelor făcute în țară.

în-declarațiile făcute se subliniază 
importanța lucrărilor de la Bucu
rești, rezultatele obținute și se re
levă organizarea bună a ședințelor 
științifice și a celorlalte manifestări 
legate de acest eveniment.

Prof. dr. Alexi Puhlev (R. P. Bul
garia) — unul dintre medicii străini 
care au vorbit despre această ma
nifestare — a spus, printre altele : 
Importanța sesiunii este deosebită, 
deoarece ea a reunit medici din toa- ...
te țările balcanice, ceea ce ne-a per- deplinire rolul ce-i revine, 
mis să facem un rodnic schimb de Vizitînd instituții medicale — a 
experiență și să cunoaștem nivelul 
la care a ajuns știința medicală în

află la un nivel superior. Acum, 
după vizita făcută aici, toate aștep
tările mele au fost depășite. Am 
văzut că Romînia este o țară foarte 
frumoasă și foarte bogată, cu un 
mare viitor, am văzut Bucureștiul 
mai frumos decît mă așteptam, cu 
bulevarde largi, cu case clădite în
tr-un stil arhitectural modern.

Referindu-se la lucrările „Săptă- 
mînii medicale balcanice“, el a spus : 
Concluziile științifice ale acestui e- 

. veniment medical au arătat că po
poarele balcanice pot înfăptui pro- 

• grese deosebite. Au fost realizați im
portanți pași înainte în relațiile din- 

. tre medicii din aceste țări. Aceasta 
dovedește că Uniunea medicală bal
canică este capabilă să-și ducă la în-

arătat dr. Cemal Gezen (Turcia), 
mi-a plăcut îndeosebi clinica de dér- 

aceste țări. Cu acest prilej au fost matologie, unde am fost încîntat de 
lărgite legăturile între țările noa- 
stfe și apreciez că asemenea con
tacte ar trebui realizate și între alte 
categorii de specialiști, ca ingineri, 
arhitecți etc.

Vizitînd unele instituții medicale, 
D deosebită impresie mi-a făcut 
spitalul Fundeni, înzestrat cu apara- 
tută la nivel mondial, precum și 
Centrul de asistență a cardiacilor 
(A.S.C.A.R.). Marele număr de spe
cialiști de aici au o înaltă’ calificare 
și orientare actuală în problemele 
științifice.

Vizitînd țara dv„ m-a impresionat 
minunata îmbinare între frumusețile 
naturale și noile construcții de lo
cuințe, instituțiile noi de artă și cul
tură. Pe litoral ați realizat lucruri 
de necrezut într-un timp uimitor de 
șcurt.

Un alt oaspete — prof. Spyridon 
Oeconomos (Grecia) — a declarat : 
înainte de a veni în Romînia știam 
că aveți o țară în plină dezvoltare, 
că Bucureștiul este un oraș modern 
și că școala medicală romînească se

■.......   O© O

Vizitele doamnei Hartini Sukarno
Doamna--Hartini-Sukarno,, soția 

președintelui Indoneziei; însoțită de 
grupul de personalități indoneziene, stanța și- stațiunile-de pe litoral — 
printre care Iscandar-, vice-mareșâl Mamaia și Eforie.
al 'Aerùlüi, ministrul comunicației Seara, oaspeții, s-au înapoiat în 
aeriene, care ne vizitează țara, a Capitală.
plecat marți dimineața cu avionul la

Constanta- Oaspeții indonezieni au 
vizitat' muzeuL .arheologic din Con

(Agerpres)

A, S> Monaco

LS-,

Mîine pe stadionul „23 August

Dinamo București
Un nou meci internațional de fot

bal. De data aceasta, oaspeți sînt 
fotbaliștii de la A. S. Monaco, echi
pă care se bucură de unanime a- 
precieri în rîndul specialiștilor eu
ropeni pentru jocul spectaculos, teh
nic și rapid pe care-1 practică. Cam
pioana Franței de anul trecut, A. S. 
Monaco, deplasează la București un 
lot de jucători din rîndul cărora nu 
lipsesc internaționalii : Biancheri, 
Hidalgo, Cassou, Théo și alții. După 
cum se știe, A. S, Monaco a repre
zentat Franța în Cupa campionilor 
europeni, ediția 1961-62. In campio
natul francez, care s-a încheiat de

ȘAH

de la marile turnee internaționale
Havan O Marele maestru 

— argentinean Mi
guel Najdorf este 

noul lider al turneului internațional 
de șah de la Havana. După 15 run
de el a totalizat 11,5 puncte, fiind 
urmat de Smîslov (U.R.S.S.) — 11 
puncte, Spasski (U.R.S.S.) — 10,5 
puncte și o partidă întreruptă, Haag 
(R. P. U.), Ivkov (Iugoslavia) 10,5 
puncte, Gligorici (Iugoslavia) 10 (1) 
puncte, Polugaevski (U.R.S.S.) 10 
puncte, Guimard (Argentina), Pach- 
mann (R. S. Cehoslovacă), Pietzch 
(R. D. Germană) 8,5 puncte.

Șahis tul romîn Victor Ciocîltea, 
care în runda a 14-a l-a învins pe 
Gonzales, iar în runda a 15-a a' 
mizat cu Smîslov, ocupă locul 
cu 8 puncte.

re-
11,

în
Curacao

jucat
Filip

La Curacao, 
turneul candidați- 
lor la titlul mon
dial de șah., s-au 

partidele din runda a 12-a. 
l.a învins pe "Tal, Korcinoi cu

î N CÎTEVA R î N
a Turului ciclist alde-a 3-a etapă 

desfășurată între orașele Levante
Cea

Italiei -------,-------
și Alta Valdinivole (225 km) a revenit 
lui Soler, cronometrat în 6h43’43” (medie 
orară 33,437 km). In clasamentul general 
individual conduce Suarez.

*
In continuarea turneului pe care-1 în

treprinde în R.P. Chineză,, echipa de 
baschet a clubului T.S.K.^, Moscova a 
jucat la Șanhai cu o selecționată a clu
burilor sportive militare. Baschetbaliștii 
sovietici au terminat învingători cu sco
rul de 71—53.

★

Formația braziliană de fotbal Flamengo 
Rio de Janeiro și-a început turneul în 

• U.R.S.S., jucînd la Moscova cu T.S.K.A. 
Fotbaliștii sovietici au ciștigat cu scorul 
de 4—1 (4—1). Au marcat Polikarpov, 
Doronin, Liniaev, Apuhtin, respectiv 
Henrique.

★

In orașul Gyoer s-a disputat dubla în- 
tîlnire internațională de popice dintre 
echipele selecționate ale R.P. Ungare și 
R.D. Germane. Victoriile au fost împăr
țite : la feminin echipa R.P. Ungare a 
obținut victoria cu scorul de 2.564—2.52Q

rezultatele obținute de specialiștii 
dv. și unde am fost onorat să cu
nosc pe eminenții profesori care 
desfășoară o activitate multilaterală. 
Mi-au plăcut mult sinceritatea, ospi
talitatea și inteligența poporului ro- 
mîn.

Prof. dr. Jovan Cekic (R. P. F. Iu
goslavia) a spus, printre altele : îmi 
exprim recunoștința pentru posibi
litatea creată de a vizita frumoasa 
dv. țară. Am fost puternic impre
sionat de stațiunile de pe litoralul 
Mării Negre, în care noile construc
ții se împletesc armonios cu peisa
jul natural.

Rezultatele lucrărilor noastre 
â spus în continuare oaspetele 
vor fi foarte utile pentru munca 
viitor în domeniul medical. Sper 
relațiile oamenilor de știință din 
ceastă parte a Europei vor fi din 
în ce mai strînse, că se va lărgi 
continuu colaborarea între cadrele 
medicale din Romînia și Iugoslavia, 
precum și din celelalte țări balca
nice.

de 
că 
a- 
ce

totalizate 
în curs :

în acest

curînd, Monaco ocupă locul 6 cu 
43 puncte față de cele 48 
de campioana pe anul 
Reims.

Dinamo București este 
turneu primul adversar al echipei 
A. S. Monaco în meciul programat 
mîine pe stadionul „23 August“, li
derul clasamentului nostru are posi
bilitatea să realizeze un joc de o 
bună factură tehnică, un spectacol 
valoros pentru exigentul nostru pu
blic. Așteptăm de Ici. dinamoviștii 
bucureșteni un rezultat favorabil 
oare să le îmbogățească palmaresul 
internațional.

Meciul începe la orele 17.

albele a pierdut la Fischer, în timp 
ce partidele Keres-Gheller și Petro- 
sian-Benko s-au terminat remiză.

Fischer a cîștigat partida între
ruptă cu Tal în runda a 11-a.

Clasamentul după 12 runde : 1. 
Gheller (U.R.S.S.) 7,5 puncte ; 2—4 
Petrosian, Keres, Korcinoi (U.R.S.S.) 
7 puncte ; 5. Fischer (S.U.A.) 6,5 
puncte ; 6. Benko (S.U.A.) 5,5 punc
te ; 7. Filip (R. S. Cehoslovacă) 4 
puncte ; 8. Tal (U.R.S.S.) 3,5 puncte.

S U h U m î Runda a 10-a a 
-----------  turneului interna.

țional feminin de 
șah de la Suhumi nu a produs 
schimbări în clasament. Pe primul 
loc continuă să fie Nona Gaprin- 
dașvili (U.R.S.S.) cu 8,5 puncte, ur
mată de Alexandra Nicolau (R. P. 
Romînă) 7,5 puncte. Nicolau, cu ne
grele, a obținut remiză în fața șa- 
histei gruzine

a
Togonidze, iar Ga- 
cîștigat la Honfiprindașvili 

(R.P.U.).
(Agerpres)

D
masculin echipa oaspete a

de atletism 
Tarr a par- 
garduri în

Cu prilejul 
desfășurat la 
curs distanta 
13”3/10.

puncte, iar la 
cîștigat cu 5.542—5.388 puncte.

*
unui concurs 
Oregon, Jerry 
de 120 yarzi

Această performantă egalează 
recordul mondial in proba de 110 m gar
duri, deținut de Martin Lauer și Lee 

★
Concursul atletic de la Leningrad a 

reunit numeroși sportivi fruntași din 
U.R.S.S. Printre ei se afla și recordmanul 
mondial là săritura în înălțime Valerii 
Brumei care în mod surprinzător a o- 
cupat locul doi în urma lui Bolșov. Cei 
doi atleti au sărit 2,08 m, dar Brumei a 
trecut această înălțime doar din cea de-a 
treia încercare. In continuu progres, tî- 
nărul aruncător de ciocan Iuri Bakarinov, 
a obținut 68,90 m (cea mai bună perfor
manță europeană a sezonului).. Alte re
zultate : 110 m garduri : Mihailov 13”9/10; 
1.500 m : Bielițki 3’46”2/10 i 10.000 m : 
Bolotnikov 29’29”8/10 i triplu salt : Go
riaev 16,17 m î prăjină : Basov ,4,40 m ; 
disc femei : Tamara Press 57,05 m ; 80 m 
garduri : Irina Press 10”9/101 înălțime 
femei : Taisia Cencik 1,74 m.

(Agerpres)

PLENARA CONSILIULUI NATIONAL 
AL FEMEILOR DIN R. P. ROMÎNĂ
în zilele de 21 și 22 mai a.c. a avut 

loc plenara Consiliului Național al 
Femeilor din R. P. Romînă.

Plenara a hotărît convocarea pen
tru zilele de 14-16 iunie 1962 a Con
ferinței Naționale a Femeilor, a a- 
probat ordinea de zi a conferinței 
și a proiectului de raport al Consi
liului Național al Femeilor care 
fi prezentat la conferință.

---- oeo----

va

La 20 mai a sosit la București 
domnul Honoré Cambier, trimis 
extraordinar și ministru plenipoten
țiar al Belgiei în Republica Popu
lară Romînă.

La sosire, domnul Honoré Gam
bier a fost salutat de Gheorghe Luca, 
directorul protocolului din Ministe
rul Afacerilor Externe. (Agerpres)

Ansamblul Igor Moiseev 
la Constanța

Continuîndu-și turneul în țara 
noastră, membrii Ansamblului de 
stat de dansuri populare al Uniunii 
Sovietice condus de Igor Moiseev, 
artist al poporului al U.R.S.S., au 
fost primiți cu căldură de oamenii 
muncii din regiunea Dobrogea. La 
spectacolul prezentat marți seara în 
Sala Sporturilor din orașul Cons
tanța au participat peste 2.000 de 
spectatori. Măiestria artiștilor sovie
tici a fost răsplătită cu vii și înde
lungi aplauze. La sfîrșitul spectaco
lului ei au primit numeroase 
buchete de flori. (Agerpres)

INFORMAȚII
® Regizorul de teatru ceylonez Daya- 

nanda Gunawardena, care se află în tara 
noastră la invitația I.R.R.C.S., a vizitat 
diferite cartiere de locuințe, întreprin
deri și instituții culturale din Capitală, 
a vizionat mai multe spectacole de tea
tru și a avut întrevederi cu oameni de 
artă. La institutul de teatru „I. L. Ca- 
ragiale” Dayananda Gunawardena a 
vorbit în fața studenților și cadrelor di
dactice despre teatrul în Ceylon.

® în cadrul turneului pe care îl în
treprinde în țara noastră, cvartetul 
,,Avramov” din R.P. Bulgaria, laureat al 
Premiului „Dimitrov”, a dat marți seara 
un recital la Craiova.

© Marți a sosit în Capitală formația 
muzicală mexicană „Los très Gallos". 
Alcătuit din Jose Martinez, Jorje Loyo 
și Jesus Duenas, acest trio vocal-instru- 
mental a oferit bucureștenilor în aceeași 
seară primul concert de cintece mexicane 
în sala Palatului R. P. Romîne. (Agerpres)

T1 R Campionatele 
internationale ale R. P. Domine

Începînd de astăzi, timp de 5 zile 
pe poligonul de la. Tunari din apro
pierea Capitalei se vor desfășura în
trecerile campionatelor internajionaie 
de tir ale R. P. Romîne. Concursurile 
sînf așteptate cu deosebit interes de 
amatorii de sport dat fiind că la star
tul întrecerilor sînf prezenji o serie de 
țintași valoroși din U.R.S.S., R. P. Un
gară, R. D. Germană, R. P. Polonă, 
R. P. Romînă și alte țări.

Campionatele încep astăzi la ora 
9,30 cu desfășurarea următoarelor 
probe : armă liberă calibru redus 60 
focuri (culcat), pistol viteză (manșa I) 
și talere aruncate din șanț (manșa I).

»»» SI PERSPECEKLE 
IVPIELOR mCITORESII M SPM

PARIS (Agerpres). — Secretarul 
general al Partidului Comunist din 
Spania, Santiago Carrillo, a făcut o 
declarație unui corespondent al zia
rului „L’HUMANITË".

Astăzi, a declarat S. Carrillo, nu
mărul oamenilor muncii spanioli 
caro au luat parte la diferite greve 
atinge aproximativ 300.000. Acești 
muncitori au fost sprijiniți de stu
denții din Madrid, Barcelona și Va
lencia, care au organizat curajoase 
demonstrații de stradă. El sînt spri
jiniți de asemenea de puternica 
mișcare populară — începînd cu fe
meile din Madrid și terminînd cu 
studenții și comercianții mici și mij
locii care acordă ajutor material 
greviștilor.

Dar faptul cel mai important con
stă în aceea că toate partidele de 
opoziție, inclusiv monarhiștii, s-au 
solidarizat pentru prima dată în is
toria țării noastre cu greva munci
torilor.

Pînă și Jose Maria Robles, șeful 
guvernului împotriva căruia au ac
ționat minerii din Asturia în 1934, se 
pronunță astăzi în sprijinul acelo
rași mineri. Aceasta este o dovadă, 
a declarat S. Carrillo, a rezultatelor 
obținute ca urmare a politicii de 
conciliere națională, promovate de 
Partidul Comunist din Spania în 
lupta împotriva dictaturii lui Franco, 
în jurul clasei muncitoare combative 
se formează în momentul de față un 
adevărat front al tuturor forțelor na
ționale, deși între aceste forțe există 
divergențe profunde.

Aceasta este dovada că în Spania 
clasa muncitoare constituie o forță 
care, prin lupta sa, poate uni și mo
biliza împotriva dictaturii cele mai 
largi pături din țară.

In fapt, oamenii muncii declară 
gievă pentru a obține un salariu 
minim acceptabil, dreptul la grevă, 
libertăți sindicale. Dar poziția gu
vernului, care a declarat stare ex
cepțională, mobilizează uriașe forțe

Vizita lui Modibo Keita în U.R.S.S. O cuvintare a Iul Palmiro Togliatti
MOSCOVA 22 (Agerpres).—TASS 

transmite : La 22 mai, Modibo Keita, 
șeful statului și președintele guver- 
rtului Republicii Mali, care a sosit 
la 21 mai la Moscova, a făcut o vi
zită la Kremlin lui Nikita Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.SSosirea ministrului Belgiei 

in R. P. Romînă

Trimiterea de trupe americane în Tailanda 
o primejdie pentru independența Laosului

Declarația prințului Sufanuvong

îm-, 
iu- 
în-

HANOI 22 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția vietnameză de 
informații, într-o declarație în le
gătură cu ultimele evenimente din 
Asia de sud-est, prințul Sufanuvong, 
președintele C.C. al Partidului Neo 
Lao Haksat, a condamnat cu hotă
rîre trimiterea de trupe americane 
în Tailânda, la frontiera cu Laosul. 
S.U.A., a declarat Sufanuvong. au fă
cut încă un păs spre înfăptuirea pla
nului lor de extindere a războiului 
din Laos. Aceasta este o primejdie 
Serioasă pentru independența, pacea 
și neutralitatea Laosului și a între
gii lumi și pentru securitatea Asiei de 
sud-est, o provocare grosolană 
potriva popoarelor și guvernelor 
bitoare de pace din Asia și din 
treaga lume.

Președintele C.C. al Partidului 
Neo Lao Haksat a cerut ca imperia
liștii S.U.A. să pună capăt deîndată 
agresiunii în Asia de sud-est.

Sufanuvong a salutat intenția pri
mului ministru, prințul Șuvanna 
Fumma, de a convoca o nouă con
ferință a celor trei prinți în Valea 
Ulcioarelor, spre a rezolva problema 
creării unui guvern de coaliție pe 
baza comunicatelor de la Zurich și 
Hin Hop și a declarat că este gata 
să participe la această conferință în 
spiritul de bunăvoință constructivă 
manifestat de Neo Lao Haksat.

*
HONOLULU 22 (Agerpres). — A- 

vioane aparținînd escadrilei ameri
cane destinate sprijinirii trupelor 
americane din Tailanda au părăsit 
la 21 mai baza aeriană Hickem 
(insulele Hav/ai), plecînd spre baza 
Clark din Filipine. După cum rela
tează corespondentul din Honolulu 
al agenției France Presse, escadrila 
este alcătuită din 25 avioane de Vî- 
nătoare și bombardament și tot atî- 
tea avioane „Super Sabre-100“,

*
WASHINGTON 22 (Agerpres). — 

Statele Unite au terminat transpor
tarea forțelor lor armate spre fron
tierele Laosului. După cum anunță 
corespondenții agențiilor ; de infor
mații americane la Udon (Tailanda 
de nord) trupele americane se insta-

Ofițerii fug mai repede 
decît soldații...

In timp ce oficialitățile americane 
justifică concentrarea de trupe în 
Tailanda printr-un pretins pericol 
ce ar amenința securitatea acestei 
țări și a Laosului, agenția Associa
ted Press evidențiază cu totul alte 
cauze. Este vorba de încercarea de 
a salva marionetele Boun Oum — 
Fumi Nosavan din Laos. Agenția re
levă „debandada totală" existentă în 
rîndul trupelor rebele ale lui Fumi 
Nosavan, unde „ofițerii fug mai re
pede decît soldații".

O declarafle a secretarului general 
al Partidului Comunist din Spania

polițienești, operează sute de ares
tări, pe de o parte ; și poziția între
git opinii publice antifranchiste, so
lidară cu greviștii, pe de altă parte, 
demonstrează în mod incontestabil 
că această mișcare are în general 
un caracter politic.

De fapt, una nu contrazice pe 
cealaltă : în condițiile dictaturii fas
ciste orice luptă a maselor largi de 
oameni ai muncii împotriva exploa
tării înseamnă în același timp o 
luptă împotriva puterii. Tocmai acest 
proces se petrece în Spania.

Referindu-se în continuare la po
ziția bisericii în această luptă, se
cretarul general al P.C. din Spania 
a arătat că trebuie să se facă o 
deosebire între poziția înaltei ierar
hii bisericești și poziția maselor ca
tolice, inclusiv a multor preoți. Oa
menii muncii catolici și organiza
țiile lor participă activ la luptă ală
turi de comuniști și de muncitorii 
de alte orientări. In aceste zile în
tre oamenii muncii catolici și co
muniști se naște o adevărată fră
ție de luptă. Aceeași reacție se 
poate observa și printre oamenii 
muncii care fac parte din Confe
derația Națională a Muncii, precum 
și în rîndurile socialiștilor, deși or
ganizațiile lor nu participă ca atare 
la luptă. Poporul nutrește însă o 
suspiciune cu totul justificată față 
de înalta ierarhie bisericească și 
pînă ce nu vor exista dovezi clare 
și concrete, el se va îndoi că bise
rica nu 
Franco.

Există 
toare la 
sate, a spus Carrillo. Agențiile de 
informații nu transmit nimic în legă-

mai vrea să-1 sprijine pe

foarte pujine date referi- 
ecoul produs de greve la

Intre N. S. Hrușciov și Modibo 
Keita a avut loc o convorbire prie
tenească.

Modibo Keita a făcut, de aseme
nea, o vizită președintelui Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Leonid Brejnev.

lează temeinic, contînd pe o stațio
nare îndelungată.

Deși persoane oficiale tailandeze 
au declarat că au fost aduse „sufi
ciente" trupe americane, Statele 
Unite continuă să exercite presiuni 
asupra aliaților lor din S.E.A.T.O. 
pentru a trimite trupe în Tailanda.

★.
LONDRA 22 (Agerpres). — TASS 

transmite : Un purtător de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
Angliei a confirmat la o conferință 
de presă că guvernul englez este 
gata să trimită trupe în Tailanda. 
Acesta a adăugat că el va trimite o 
escadrilă de forțe aeriene militare 
dacă guvernul Tailandei „îi va cere 
să acorde ajutor militar".

Programul de politică internă 
al noului guvern birman

RANGOON 22 (Agerpres). — La 
Rangoon a fost dat publicității pro
gramul de politică internă al nou
lui guvern birman — „Drumul Bir- 
maniei spre socialism".

„Consiliul revoluționar al Uniunii 
Birmane — se spune în acest do
cument — consideră că omul nu 
poate scăpa de relele sociale, cît 
timp există un sistem dăunător în 
care un om exploatează pe altul și 
trăiește prin însușirea muncii al
tuia“. Consiliul consideră că acest 
rău va nutea fi înlăturat numai a- 
tunci cînd se va pune capăt ex
ploatării omului de către om și va 
fi creată economia socialistă.

Programul Consiliului revoluționar 
prevede naționalizarea ramurilor 
principale ale industriei, transpor
turilor, comerțului exterior și crea
rea unei economii socialiste, care să 
se bazeze pe proprietatea, de stat și 
cooperatistă. Se preconizează efec
tuarea unei reforme agrare, împăr
țirea pămîntului la țărani, sprijini
rea formelor cooperatiste și crearea 
fermelor de stat.

Consiliul revoluționar declară că 
în înfăptuirea programului său el 
se va sprijini pe țărani și munci
tori care reprezintă uriașa majori
tate a națiunii.

Generalul Ne Win, președintele 
Consiliului .revoluționar, s-a întîlnit 
cu liderii 'principalelor partide po
litice din țară — Partidul unional, 
Liga pură antifascistă a libertății 
poporului (A.F.L.N.S.) și Frontul u- 
nității naționale (F.N.E.) și le-a pro
pus crearea unui front unic care 
să includă pe reprezentanții tuturor 
claselor. Conform relatărilor presei 
birmane, Frontul unității naționale, 
care este condus de Partidul mun
citoresc din Birmania și Partidul 
tovarășilor poporului a hotărît să 
acorde tot sprijinul înfăptuirii de
clarației Consiliului revoluționar și

tuiă cu aceasta și în condițiile ile
galității știrile sosesc cu întîrziere. 
S-a putut afla totuși că la sate au 
avut Ioc acțiuni de mare amploare. 
Satul spaniol reprezintă o uriașă re
zervă antifranchistă și revoluționară. 
Tocmai acum la sate începe să-și a- 
rate roadele munca datorită căreia 
în ultimii ani au început acolo nu
meroase acțiuni de mare amploare 
în sprijinul revendicărilor econo
mice.

Ca urmare a celor șapte săptă- 
mîni de grevă, a continuat Carrillo, 
nu numai că nu se Întrevede sfîrși- 
tul luptei ci. dimpotrivă, această 
luptă se va desfășura probabil cu 
□ nouă forță. El a arătat că oame
nii muncii din Asturia nu au căzut 
în cursa întinsă de autorități, care 
au declarat că pînă ce minerii nu-și 
vor relua lucrul salariile nu vor fi 
sporite, iar deținuții nu vor fi eli
berați. în realitate la 18 mai greva 
s-a extins în noi regiuni din Astu
ria, în întreaga zonă minieră, pre
cum și la marea uzină metalurgică 
„Moreda" din orașul Jijona și la 
uzina din Mieres. Oamenii muncii 
din Biscaya împreună cu minerii din 
alte regiuni ale țării, cu metalur- 
giștii, cu muncitorii de la întreprin
derile textile și cu alți oameni ai 
muncii continuă greva cu o remar
cabilă dîrzenie.

Mișcarea grevistă, la care pînă a- 
cum participă două centre indus
triale atît de mari ca Asturia și Bis
caya și în cursul căreia oamenii 
muncii din alte provincii își mani
festă de asemenea hotărîrea și for
ța, s-ar putea transforma într-o 
grevă generală, națională, care ar 
putea determina căderea dictaturii. 
Clasa muncitoare și-a dat seama de 
forța sa și nu va mai reveni la tre
cut. în cîteva săptămini, în cîteva 
zile, au avut loc schimbări impre
sionante în organizarea și unitatea 
sa. Greva e-ar fi transformat într-o 
grevă națională împotriva dictatu-

La conferință a rostit o cu- 
Palmiro Togliatti, secretar 

al Partidului Comunist 
care s-a referit la proble-

ROMA 22 (Agerpres). — La Mi
lano și-a încheiat lucrările confe
rința organizației regionale din 
Lombardia a Partidului Comunist 
Italiân. 
vîntare 
general 
Italian, 
mele clâsei muncitoare din Italia și 
în special din Lombardia și la si
tuația politică actuală din țară.

„Situația clasei muncitoare din 
Italia, a spus Togliatti, este grea, 
dificultățile apasă în special pe 
umerii muncitorilor, țăranilor, arga- 
ților, micilor proprietari de pămînt 
și ai păturilor de mijloc ale popu
lației". Togliatti a spus că „presiu
nile și lupta maselor au pus la or
dinea zilei anumite sarcini, pentru 
rezolvarea cărora comuniștii au 
luptat mulți ani și continuă să lupte 
(naționalizarea unor ramuri ale e- 
conomiei, lichidarea dijmei, crearea 
unui sistem de autôconducëre regio
nală)". „De aceea, salutăm cu satis
facție faptul că nu numai socialiș
tii, ci și alte forțe politice recunosc 
necesitatea rezolvării 
cini". Trebuie trasă 
dacă puținul pe care 
constituie un rezultat 
selor, înseamnă că trebuie să dez
voltăm și pe viitor această luptă, 
trebuie să mobilizăm poporul 

acestor sar- 
concluzia că 
l-am obținut 
al luptei ma-

la

a propus crearea unui Consiliu con
sultativ de stat, care să dispună de 
puterea legislativă și care să pre
gătească „proiectul noii constituții 
socialiste".

După cum se știe, într-un comu
nicat cu privire la politica externă 
a Uniunii Birmane, dat publicității 
anterior de către Consiliul revolu
ționar și noul guvern birman, se 
sublinia că Birmania va urma po
litica de neutralitate pozitivă care 
corespunde cel mai bine intereselor 
poporului birman.

<>•<>

in, daca foițele antifianchiste și-ai 
fi pioclamat nu numai solidaritatea 
cu gieviștii, dai ai fi mers mai de- 
paite, elaboiînd un plan de acțiuni 
— „alternativa politică" a dictatuiii. 
Acest pioces de uniie a forțeloi, a 
spus el, se dezvoltă înti-un ritm încă 
insuficient de lapid.

Partidul comunist, a continuat 
Carrillo, a propus tuturor partide
lor din opoziție, inclusiv monarhiști- 
lor, un plan de acțiuni pașnice pen
tru extinderea luptei și formarea 
unul guvern de largă concentrare 
națională, fără nici o discriminare, 
un guvern care să preia provizoriu 
puterea pînă ce vor avea loc ale
geri la care spaniolii vor hotărî în 
mod liber soaria țării. Dacă s-ar a- 
junge la o înțelegere asupra unei 
asemenea formule, care să ofere 
garanții maselor populare, pături
lor largi ale societății, unor institu
ții (de pildă bisericii și armatei), 
îndepărtîndu-le de Franco, izolarea 
regimului s-ar accentua și franchis- 
mul nu ar mai putea să uzurpe în 
continuare puterea. In felul acesta 
ar apărea posibilitatea dezvoltării 
pașnice a democrației. Dacă pînă 
în momentul de față lucrurile nu au 
ajuns prea departe, evenimentele 
care se desfășoară acum reprezintă 
într-un fel sau altul un preludiu al 
luptelor de masă menite să lichi
deze dictatura din țara noastră.

Sîntem de asemenea convinși, a 
declarat Carrillo, că dacă forțele 
sociale care ar putea înlesni aceste 
schimbări vor rămîne ca și pînă 
acum surde la cerințele poporului, 
deși noi dorim să obținem aceste 
schimbări pe cale pașnică — ulte
rior poporul își va croi drum prin 
luptă. Poporul spaniol nu va accepta 
menținerea franchismului după în
lăturarea lui Franco, o monarhie im
pusă poporului împotriva voinței 
sale, o parodie de libertate. Orice 
încercare de acest gen întîmpină 
astăzi rezistența clasei muncitoare, 
a poporului care a pășit deja pe 
calea luptei pentru a obține adevă
rate schimbări democratice. Soarta 
Spaniei o vor hotărî toți spaniolii 
prin alegeri libere, fără nici un fel 
de constrîngere.

In încheiere, S. Carrillo a îndem
nat la întărirea solidarității interna
ționaliste a muncitorilor și democra
ților cu lupta poporului spaniol. 

luptă pentru rezolvarea sarcinilor ce 
se află la ordinea zilei. Și dacă toa
te aceste revendicări formulate vor 
fi satisfăcute de către guvernul de 
centru-stînga va fl bine".

Togliatti a subliniat necesitatea 
de a se lupta pentru ca guvernul, 
care deocamdată nu a adus nimic 
nou în domeniul politicii externe și 
interne, să ia măsuri concrete.

în încheiere, Togliatti a declarat : 
„Partidul nostru are rădăcini a- 
dînci în popor și noi chemăm la 
unitate acele forțe care doresc în- 
tr-adevăr să obțină cuceriri demo
cratice autentice. Să elaborăm mă
suri care pot fi acceptate, să formu
lăm revendicări în scopul lichidării 
puterii monopolurilor și al schimbă
rii componenței blocului aflat în 
prezent la putere".

Guyana britanică 
își revendică independența

GEORGETOWN 22 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția France 
Presse, Partidul Progresist Popular 
din Guyana britanică, partid de gu- 
vernămînt din această țară care este 
condus de primul ministru Cheddy 
Jagan, a dat publicității la 21 mai 
o declarație în care cere guvernului 
Marii Britanii să stabilească cel mai 
tîrziu în luna iulie a.c. data tratati
velor pentru acordarea independen
ței Guyanei.

Declarația protestează în același 
timp împotriva manevrelor guver
nului englez în scopul de a întîrzia 
acordarea independenței țării și ex
primă „profunda dezaprobare față 
de hotărîrea guvernului britanic de 
a subordona stabilirea datei tratati
velor publicării raportului comisiei 
de anchetă asupra tulburărilor delà 
16 februarie“.

După cum se știe, aceste tulburări 
au fost provocate de reacțiunea in
ternă din Guyana britanică, spriji
nită din afară tocmai cu scopul de 
a întîrzia acordarea independenței 
țării.

Căutînd să înăbușe lupta de 
eliberare a poporului sud-vietna- 
mez, trupele dictatorului Ngo 
Dinh Diem terorizează populația 
pașnică, comit asasinate, incen
diază sate întregi. Fotografia, re
produsă după revista americană 
„NEWSWEEK", îniățișează sol
dați diemiști maltratînd o patriotă 
sud-vietnameză.

Corcea de sud—în menghina 
unui regim fascist

PHENIAN 22 (Agerpres). — In le
gătură cu împlinirea unui an de la 
lovitura de stat militară din Coreea 
de sud, zece organizații obștești din 
Coreea de nord au prezentat o de
clarație comună care constituie un 
act de acuzare deschis în legătură 
cu situația din Coreea de sud care 
se află în menghina de fier a celui 
mai fanatic regim militaro-fascist. 
în Coreea de sud în locul legii ac
ționează baionetele, în închisori sînt 
aruncate mii de persoane. Ruina e- 
conomică, se subliniază în document, 
a atins punctul cel mai ridicat în 
toate domeniile producției, schimbu
lui’ comercial și finanțelor.

„De la lovitura de stat militară, 
racilele sociale și lipsurile societății 
sud-coreene s-au adîncit și au spo
rit și mai mult“.

în declarație sînt citate dovezi de 
pregătiri militare ale imperialiștilor 
americani și ale clicii militaro-fas- 
ciste.

Sîntem convinși, se spune în de
clarație, că populația Sud-coreeană 
se va ridica cu hotărîre la lupta 
pentru salvarea patriei, pentru înlă
turarea clicii Pak Cijan Hi, pentru 
unificarea țării.

Coreea este una singură, se spune 
în încheierea declarației, și ea apar
ține poporului coreean.
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Conferința pentru dezarmare
de la Geneva

In pregătirea congresului 
mondial pentru dezarmare 

generală și pace

GENEVA 22 (Agerpres)’. — La 22 
luai, după o întrerupere îndelun
gată, s-a întrunit din nou Comitetul 
pentru măsurile care contribuie la 
destinderea încordării internaționale, 
creat de Comitetul celor 18 state 
pentru dezarmare. în ședință, Comi
tetul a luat în discuție ordinea de 
zi a lucrărilor sale viitoare. Discu
tarea acestei probleme de către Co
mitet a fost necesară datorită fap
tului că singurul punct de pe ordi
nea de zi asupra căruia s-a convenit 
— problema încetării propagandei 
de război — a fost deja discutat și 
elaborarea declarației privitoare la 
interzicerea propagandei de război 
se află în stadiul de încheiere. în 
ceea ce privește succesiunea discută
rii problemelor referitoare la măsu
rile pentru destinderea încordării 
internaționale care au fost propuse 
de Uniunea Sovietică și Statele 
Unite, în această chestiune copre
ședinții — reprezentanții U.R.S.S. și 
S.U.A. — n-au reușit să cadă de 
acord.

La dezbateri au luat cuvîntul re
prezentanții S.U.A., U.R.S.S., Italiei, 
Romîniei, Suediei, Cehoslovaciei, In
diei și Canadei.

Delegatul american a insistat din 
nou ca Comitetul să examineze „de 
urgență" probleme ca „micșorarea 
posibilității izbucnirii războiului ca 
urmare a unui atac prin surprinde
re, a unei greșeli sau a unei defec
țiuni în sistemul de telecomunicații', 
„încetarea producției de materiale 
fisionabile în scopuri de război" și 
„Folosirea Cosmosului numai în 
scopuri pașnice'. Dar în spatele 
acestor formulări se face de fapt în
cercarea de a limita discuțiile la mă
surile de control, ceea ce, desigur, 
nu poate servi ca bază pentru un 
acord.

Reprezentantul sovietic V. A. Zo
rin a expus poziția Uniunii Sovie
tice în ce privește lucrările viitoare 
ale Comitetului.

Delegația U.R.S.S. a propus Comi
tetului să examineze în primul rînd 
următoarele trei probleme : A. Cu 
privire la măsurile împotriva dise
minării în continuare a armei nu
cleare ; B. Cu privire la crearea de 
zone denuclearizate în diferite re
giuni ale lumii și C. Cu privire la 
încheierea unui pact de neagresiune 
între țările N.A.T.O. și țările Trata
tului de la Varșovia.

Delegatul Italiei, care a luat apoi

cuvîntul, a sprijinit întru totul pro
punerile americane.

Delegatul Indiei a subliniat că re
prezentanții țărilor neutre, ca și de
legația sovietică, sînt gata să pună 
pe primul plan problema măsurilor 
împotriva extinderii în continuare a 
armei nucleare.

La propunerea reprezentantului 
Canadei, discutarea ordinei de zi va 
fi continuată la ședința din 23 mai.

Intervenția reprezentantului R. P. Romine 
siderabil cauza dezarmării generale 
și totale, precum și interzicerea ex
periențelor cu arme nucleare, mic- 
șorînd astfel riscul dezlănțuirii unui 
război printr-un atac prin surprin
dere.

în ceea ce privește propunerea 
tinzînd la crearea de zone denuclea
rizate în diferite regiuni ale lumii, 
delegația romînă consideră că tra
ducerea ei în viață ar fi de mare în
semnătate pentru restrîngerea sferei 
pericolului unui 
pentru stabilirea unor relații de 
prietenie și bună 
state, pentru sporirea încrederii și 
îmbunătățirea situației internațio
nale în general.

în acest sens, după părerea dele
gației romîne, Comitetul nostru ar 
putea lua în discuție propunerile 
concrete formulate de R.P. Polonă 
cu privire la crearea unei asemenea 
zone în centrul Europei, precum și 
propunerea guvernului romîn refe
ritoare la crearea în Balcani a unei 
zone a păcii.

Delegația romînă, a spus în în
cheiere G. Macovescu, sprijină, de 
asemenea, propunerea Uniunii So
vietice de a se discuta în Comitetul 
plenar problema privind „încheie
rea unui pact de neagresiune între 
țările pactului Atlantic și cele ale 
tratatului de la Varșovia.

Reprezentantul R. P. Romîne, 
George Macovescu, a declarat că în 
dezbaterile sale Comitetul ar tre
bui să se conducă după ideea : să 
se examineze măsurile apte pentru 
a fi adoptate și deci susceptibile de 
rezolvare.

Prestigiul Comitetului nostru de
pinde de importanța și numărul pro
blemelor rezolvate, de realismul și 
eficacitatea soluțiilor la care s-a a- 
juns și nu de faptul că o anumită 
problemă figurează pe o listă de 
prioritate sau pe alta.

In lumina acestui criteriu esențial, 
a spus el, cred că ar fi înțelept să 
examinăm acum problema privind 
măsurile pentru împiedicarea unei 
mai largi răspîndiri a armelor nu
cleare. Considerăm, a spus în con
tinuare reprezentantul R.P. Romîne, 
că încheierea unui acord prin care 
puterile nucleare s-ar angaja să nu 
transmită arme nucleare altor țări 
care nu le posedă, în timp ce aceste 
țări s-ar angaja la rîndul lor să nu 
producă asemenea arme, să nu le 
achiziționeze de la puterile nucleare 
și să refuze ca în viitor să mențină 
pe teritoriul lor asemenea arme 
aparținînd altor țări, ar fi un obsta
col serios în calea agravării încor
dării internaționale și al riscului de
clanșării unui război nuclear.

Aceasta va promova în mod con-

conflict nuclear,

vecinătate între

ESK1LSTUNA 22 (Agerpres). — Comi
telui internațional de pregătire a Con
gresului mondial pentru dezarmare ge
nerală și pace, în urma unor ședințe, 
care au durat două zile și la care au 
participat reprezentanții a 40 de țări, 
a dat publicității următoru1 comunicat: 
Comitetul de pregătire a Congresului 
mondial pentru dezarmare generală și 
pace (va avea loc la Moscova în zi
lele de 9—14 iulie 1962) s-a întrunit 
la Eskilsfuna (Suedia) între 19 și 20 mai 
1962. Cu acest prilej a avut loc un larg 
schimb de păreri cu privire la mijloa
cele necesare în vederea asigurării în- 
tîlnirii reprezentanților a diferite con
vingeri care, la chemarea Consiliului 
Mondial al Păcii, au acceptat să-și a- 
sume răspunderea pentru organizarea 
congresului. Conținutul schimbului de 
păreri, precum și scrisorile primite de 
Comitetul de pregătire dovedesc că 
cercurile largi ale opiniei publice sînt 
pentru încheierea unui acord cu pri
vire la dezarmare.

Comitetul a acordat o deosebită aten
ție organizării unor dezbateri aprofun
date asupra tuturor laturilor problemei 
dezarmării. Aceste dezbateri vor trebui 
să aibă loc în cadrul comisiilor de lu
cru și nu la ședințele cu caracter mai 
larg. La următoarea sa ședință, care va 
avea loc în zilele de 6 și 7 iulie la 
Moscova, Comitetul va elabora defini
tiv ordinea de 
congresului.

zi ți planul de lucru al

I

Mișcarea grevistă 
se extinde în întreaga tară

că „națiunea trebuie să fie infor
mată obiectiv și complet asupra 
unui eveniment care ne privește di
rect, adică o grevă atît de întinsă 
ca aceea care se desfășoară de 
mai multe săptămîni și care afec
tează principalele regiuni industria
le, precum și mai mult de 100.000 
de oameni ai muncii"

în majoritatea regiunilor țării au 
loc în prezent greve. In Cata
lonia, subliniază agenția France 
Presse are loc o intensificare a 
mișcărilor greviste. La Barce
lona cu toate că luni dimineața 
toți muncitorii s-au prezentat la 
locul de muncă, o oră mai tîrziu ei 
au încetat din nou lucrul. In regiu
nea Bilbao, contrar celor afirmate 
de autorități, continuă să fie în 
grevă peste 20.000 de oameni ai’ 
muncii. în provincia Oviedo numă
rul greviștilor se ridică la 35.000. In 
ciuda arestării a cîtorva sute de 
greviști în provincia Biscaya, greva 
continuă cu aceeași Intensitate. In- 
tr-o mină din această provincie po
lițiștii au obligat pe mineri să co
boare în mină. Aceștia au cobortt 
în abataj, dar au refuzat să reia 
lucrul, declarînd greva foamei.

în Sevilla au loc greve de scurtă 
durată la uzinele de avioane și 
construcții de vase, la uzinele de 
mașini agricole și alte întreprinderi, 
în regiunea Sevilla se află în grevă 
muncitorii agricoli. In sud-vestul 
Spaniei qreva muncitorilor din in
dustria de conserve a intrat în a 
treia zl.

I SPANIA 340.000 âe profesori 
și institutori italieni In grevă

■ -... ........ ........... -■ 999-------- ----------

Războiul dintre Nord 
și Sud, al cărui centenar 
a fost marcat în 
a reapărut înfr-o 
ne motorizată și 
tesfabil originală.

La New York și 
orașe nordice au început 
să sosească în aprilie 
autobuze cu negri expe- 
diați din orașul sudic 
New Orleans, statul Loui-> 
siana. De fapt, avem 
de-a face cu o contra
ofensivă la autobuzele 
cu negri denumiți „Călă
torii Libertății" care în 
vara lui 1961 au început 
să pornească din New 
York și alte orașe nordi
ce și să se îndrepte spre 
„Deep South" (Sudul a- 
dînc) pentru a protesta 
împotriva discriminării ra
siale practicate în stații
le curselor de autobuze 
interstatale.
mulfi dintre „Călătorii Li
bertății" s-au ales cu 
capul spart, schingiuiți și 
desfigurați de către Ku- 
Klux-Klan,
Albi” etc, iar sute dintre 
ei au fost arestați de au
torități pentru că au fo
losit W.C.-uri „numai 
pentru albi" din stații și 
dafi în judecată pentru 
ceea ce legile din Sud 
numesc „încălcarea pă
cii". Potrivit lexiconului 
american, pătrunderea 
oamenilor de culoare 
neînarmați în W.C. se 
numește „încălcarea pă
cii", în timp ce oătrun- 
derea oamenilor albi înar
mați pînă în dinți în 
Vietnamul de sud și 
Laos se numește „apăra
rea libertății".

Fapt este că Consiliul 
Cetățenilor Albi, organi
zația rasiștilor din New 
Orleans, a făcut 'multă 
publicitate în presă, la 
radio și televiziunea lo
cală cum că oferă qratis 
oricărui negru care doreș
te să meargă în „raiul 
nordic" un bilet de auto
buz pentru dus și 5 do
lari diurnă. Scopul mărtu
risit public era de a de
monstra că „în Nord nu 
e mai bine ca în Sud"

S.U.A., 
versiu- 
incon-

în alte

— lozincă veche de o 
sulă de ani.

Primul negru care s-a 
înrolat voluntar in aceas
tă expediție contra Nor
dului a lost Louis Boyd, 
docher fără lucru de 
cinci ani, cu sofia și cei 
opt copii ai săi. Cînd 
autobuzul cu clanul lui 
Boyd a sosit la New 
York, prima reacfie a 
fost de furie turbată. In 
jurul autobuzului se au
zeau exclamafii : Avem 
și așa destui șomeri ne
gri, n-avem nevoie de 
import I Mănușa fusese 
însă aruncată și onoarea

..illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhi.

sfrlmfi de 
o cămașă 
carouri și 
ușori de vară, 
fează ziarul :

crăpau pe el, 
de sport cu 
niște papuci 

Comen- 
„parcă a 

ales dintr-adins lucrurile 
cele mai ieftine". Ciu
dată preferință I El a po
vestit că, deși are doi 
ani de colegiu universi
tar, a lucrat în bucătăria 
unui restaurant. Dar 
ca bucătar 
el — ci ca 
vase. „Știți, 
revine mai 
spălătorul

Tineretul englez participă în nu
măr tot mai maro la manlfestajiile 
împotriva înarmărilor nucleare, pen
tru dezarmare și pace. Fotografia de 
mai sus redă un aspect al unui 
mare miting de protest care a avut 
loc de curînd la Londra în piața 
Trafalgar, împotriva experiențelor 
atomice efectuate de S.U.Ä. în Ocea
nul Pacific.

„Marș al păcii" la o bază 
americană din Italia

MADRID , 22 (Agerpres). — Agen
țiile occidentale de presă, relevînd 
intensificarea acțiunilor revendica
tive ale oamenilor muncii spanioli, 
care au cuprins întreaga țară, sub
liniază că aceste mișcări capătă tot 
mai mult un caracter politic. Agen
ția France Presse relatează că cinci 
mișcări politice spaniole au publi
cat un manifest în care cheamă 
toate categoriile sociale ale țării 
să realizeze unitatea de acțiune și 
să-și înmulțească manifestațiile de 
protest. în comunicatul dat presei 
de aceste organizații politice, după 
ce este exprimată solidaritatea cu 
muncitorii spanioli în lupta împo
triva „condițiilor sociale nedrepte", 
se arată că „burghezia spaniolă nu 
poate continua să mai doarmă la 
umbra iorțelor polițienești deoarece 
ea riscă să-și semneze propria sa 
condamnare". Comunicatul cheamă 
pe toți democrații spanioli să lupte 
pentru transformarea democratică 
a Spaniei.

Agenția France Presse relatează, 
de asemenea, că „democrații creș
tini de stingă“ au anunțat într-un 
comunicat remis presei că au În
cheiat o alianță cu Partidul socia
list muncitoresc din Spania, precum 
și cu alte organizații politice și sin
dicale pentru a se „realiza po
litica socială șl economică care se 
impune în prezent în Spania". După 
ce exprimă „deplina sa solidarita
te" cu greviștii și cu revendicările 
acestora, comunicatul critică acțiu
nea guvernamentală de trecere sub 
tăcere a acestei mișcări. El arată

_
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'Albă a declarat că o parte din mlj- 
loacele suplimentare va fi folosită 
„pentru producerea armei atomice“.

BRUXELLES. în intervalul 6—12 
mai în Belgia s-au înregistrat 43.490 
șomeri totali și 19.694 șomeri par
țiali.

La 22 mai la MoscovaMOSCOVA.
s-a deschis cel de-al 5-lea congres 
unional al Asociației voluntare pen
tru sprijinirea armatei, aviației și 
flotei (D.O.S.A.A.F.). La lucrările 
congresului iau parte mareșalii Ma- 
linovski, Rokossovski, Budionnîi, a- 
miralul flotei Gorșkov. Aîexandr Șe- 
lepin, secretar al C.C. al P.C.U.S., a 
dat citire mesajului de salut adresat 
congresului de către C.C. al P.C.U.S. 
Ca invitați asistă delegații din partea 
asociațiilor sportive din țările socia
liste. Delegația romînă este condusă 
de Ion Balaș, vicepreședinte al 
U.C.F.S.

bri. (1500 aleși și 250 numiți prin 
decret prezidențial). El are sarcina 
elaborării constituției permanente, 
precum și discutarea și aprobarea 
unui program de dezvoltare a țării 
în următorul deceniu, intitulat 
„Carta acțiunilor naționale“. La pri
ma ședință președintele Gamal Abdel 
Nasser a rostit o amplă cuvîntare.

DJAKARTA. Președintele Sukarno 
a ordonat închiderea „pînă la noi or
dine" a biroului agenției americane 
„United Press International“ din In
donezia. Agenția France Presse 
transmite că această hotărîre a fost 
luată în urma difuzării de către a- 
ceastă agenție, la 14 mai, a unor in
formații eronate în legătură cu aten
tatul comis împotriva 
Sukarno.

QUITO. Peste 100 de familii 
de țărani din provincia Azuay 
(Ecuador) au ocupat ferma „Santa 
Rita“ și au cerut ca pămîntul să 
fie dat cooperativei țărănești. îm
potriva țăranilor au fost trimise 
trupe. în semn de solidaritate cu 
lupta țăranilor sindicatele din 
provincia Azuay au adresat un 
apel guvernului ecuadorian în 
care cer să fie înfăptuită neîntâr
ziat reforma agrară.

președintelui

în clădirea 
și-a început

CAIRO. La 21 mai
Universității din Cairo 
lucrările Congresul Național al For
țelor Populare. Congresul Național 
al Forțelor Populare este un organ 
alcătuit în urma alegerilor din fe
bruarie 1962, cuprinzînd 1750 mem-
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NEW YORK. Corespondentul a- 
genției U.P.I. ■ transmite din Was
hington că la 21 mai președintele 
Kennedy a cerut Congresului să a- 
loce suplimentar Comisiei pentru e- 
nergia atomică, în actualul exerci
țiu bugetar, suma de 210.800.000 do
lari în' parte’ pentru:'a, compensa 
mijloacele' cheltuite pentru actuala 
serie de experiențe nucleare. Casa

Poporul algerian pășește ferm spre proclamarea 
independenței și suveranității patriei sale

ROMA. Ziarul „Frankfurter Allge
meine“ relatează că exportul Germa
niei occidentale a scăzut în luna apri
lie 1962 cu 10,8 la sută, iar importul 
cu 10 la sută fajă de- luna precedentă 
a aceluiași an. .

RIO DE JANEIRO. După cum 
transmite agenția France Presse, gu
vernul brazilian a hotărît la 21 mai 
devalorizarea cruzeiro-ului (moneda 
națională — n.r.).

COLOMBO. Ca urmare a ploilor 
îndelungate, o serie de cartiere din 
Colombo au fost inundate. Peste 
17.000 de locuitori ai capitalei au 
rămas fără adăpost. Se semnalează 
inundații și în alte regiuni ale țării.
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Ince- JROMA, (prin telefon); — Ince- J 
pînd de astăzi, 22 mai, In In-1 
treaga Italie liceele șl școlile eie-j 
mentare au fost nevoite să-și sus-J 
pende cursurile pe timp de 4 zile j 
ca urmare a grevei celor 340.000 de ) 
profesori și institutori. In adunările j 
generale ținute ieri In principalele j 
centre de invățămint, hotărîrea | 
de a declara grevă a fost aprobată J 
de membrii corpului didactic de j 
toate gradele, cu excepția condu- j 
cerii Sindicatului catolic al școli- 1 
lor elementare, care reprezintă un j 
mic număr de membri. De altfel, ) 
o bună parte din membrii sindica- J 
tulul catolic nu s-au declarat de j 
acord cu atitudinea secretariatului ) 
sindicatului lor, manifestîndu-și so- J 
Iidaritatea cu colegii lor greviști, l 
ceea ce face ca greva să fie a- ] 
proape totală. J

Dacă cursurile școlilor elemen- ! 
tare și ale liceelor Italiene se sus-) 
pendă acum, în ajunul examenelor J 
de sfîrșit de an, aceasta se dato- j 
rește — cum arată presa din Roma j 
— atitudinii oficialităților care vor 1 
să mențină la un nivel necores- l 
punzător salariile cadrelor didac- j 
tice, cu toată scumpirea continuă ) 

[ a vieții.
( in general lupta grevistă a oa- ) 
( menilor muncii din Italia cunoaște 1 
( în aceste zile un nou șl puternic j 
( avînt. I
! Ziarele de astăzi anunță că sin- j 
f dicatele feroviare au hotărît j 
I să declare peste cîteva zile o gre- J 
[ vă generală de 24 de ore. Ziarul J 
( arată, de asemenea, că medicii J 
f provinciali din întreaga Italie, j 
( funcționarii din Ministerul Sănă- j 
f lății șl personalul tehnic din spi- J 
[ tale au început o grevă nelimitată, j 
( Pe de altă parte, micii comercianți j 
( care, începînd de la 25 mai vor ) 
f trebui să plătească un impozit mă- j 
( rit pentru spațiul ocupat de um- J 
l brarele de pînză din fața restau- ) 
( rantelor și a cafenelelor, au | 
( hotărît să declare și ei grevă ge- j 
j- nerală la 24 mai. De asemenea, în J 
f unele centre agricole din regiunile 1 
f Messina, Ferrara șl Caltanissetta j 
f sînt în curs sau vor fi declarate ) 
( greve ale muncitorilor agricoli și ! 
( dijmașilor.

G. PASTORE 1 [. ____ _ _____I

în Irianul de vest

Orașul Teminabuan 
eliberat de partizani

DJAKARTA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite : După cum a trans
mis agenția Antara, partizanii care 
luptă pentru eliberarea Irianului de 
vest de sub jugul colonial olandez, 
după lupte îndîrjite cu soldații in
fanteriei marine a Olandei, au elibe
rat în dimineața zilei de 21 mai ora
șul Teminabuan, situat în peninsula 
Vogolkop. - ï

o®o

Ce se ascunde îndărătul
tratativelor“ Chombe-Adoulă99

La o lună după 'ce a întrerupt 
tratativele cu primul ministru al 
guvernului central congolez Adoula, 
fugind din Leopoldville cu un a- 
vion al trupelor O.N.U., Chombe s-a 
întors în capitala Congoului pen
tru a relua firul discuțiilor pe care 
le duce, după cum, afirmă presa oc
cidentală, „pentru restabilirea unită
ții țării". Agențiile de presă remar
că însă că în poziția lui Chombe nu 
s-a produs nici o schimbare de na
tură să scoată tratativele din impas 
și să pună capăt secesiunii Katan- 
găi. „Observatorii — transmite a- 
genția U.P.I. — sînt de părere că ni
mic nu justifică speranțe de succes. 
Adoula a declarat sîmbătă, în cursul 
unei conferințe de presă, că „gu
vernul central nu este optimist". El 
se așteaptă ca convorbirile să du
reze două săptămîni — dacă nu se 
întrerup mai devreme. Ziarul a- 
merican „New York Herald Tribu
ne" scoate în evidență la rîndul său 
posibilitatea alunecării discuțiilor 
Chombe-Adoula într-un nou impas. 
„Este probabil — scrie el — ca ac
tuala conferință să nu fie mai rod
nică în rezultate decît prima".

Așadar, tratativele începute la 18 
martie la Leopoldville și întrerupte 
de mai multe ori pînă acum sînt 
din nou amenințate cu întreruperea. 
Și nu fără motiv. Chombe le împin
ge cu bună știință spre discuții in
terminabile pentru că așa o cer in
teresele stăpînilor săi, care plănuiesc 
noi comploturi împotriva poporului 
congolez, împotriva integrității teri
toriale a țării sale. Intrucît planul 
monopolurilor americane de a-și e- 
xercita influența asupra întregului 
Congo cu ajutorul unui guvern cen
tral pe de-a întregul credincios lor 
întâmpină dificultăți serioase din 
cauza presiunilor pe care le exerci
tă monopolurile mai vechi —, bel
giene, engleze etc. — cîștigă din nou 
teren planurile de fărîmițare a Con
goului. In această privință este 
semnificativă relatarea revistei en
gleze „Africa Trade and Develop
ment".
— în 
pentru

le în vederea creării unui consorțiu 
occidental pentru administrarea ‘ 
Congo-ului. Se consideră că noul 
organ va lichida puterea Leopoldvil- 
le-ului, menținînd izolarea diferite
lor regiuni, în fruntea cărora se vor 
afla conducători locali cu vederi 
prooccidentale". Cum însă acest plan 
n-a fost încă definitivat, autorii 
„consorțiului" au tot interesul să 
cîștige timp, menținînd actualele 
stări de lucruri din Congo. Tratati
vele îndelungate dintre Chombe și 
Adoula, tărăgănate prin întreru
peri, reprezintă pentru ei calea cea 
mai convenabilă

Chombe, care de-a lungul întregii 
sale activități s-a dovedit a fi un a- 
gent credincios al monopolurilor, nu 
își dezminte nici de astădată trista 
sa faimă. Omul de casă al lui „Union 
Minière" speră să tragă profituri nu 
numai pentru stăpînii săi, ci și pentru 
sine : să-și întărească pozițiile în 
Katanga. Căci, în timp ce la Leo
poldville au loc discuții fără sfîrșit, 
în Katanga continuă să sosească o 
mare cantitate de arme, continuă să 
se întoarcă mercenarii. După cum 
transmite agenția Associated Press, 
la 20 mai șeful operațiunilor civile 
O.N.U. în Congo, tunisianul Mah
mud Khiari, a declarat că speranțele 
într-o încetare pașnică a secesiunii 
Katangăi ar putea fi zadarnice din 
cauza, armelor noi trimise în Katan
ga și „amestecului unor factori stră
ini". Khiari a lăsat să se înțeleagă 
clar că puterile occidentale sînt a- 
celea care poartă răspunderea pen
tru actualele stări de lucruri.

Evenimentele petrecute în ultima 
vreme vin să arate încă odată că- 
atîta timp cît colonialiștii se vor 
mesteca în treburile interne ale 
nărului stat african va dăinui 
tragedia poporului congolez. Iată 
ce popoarele din întreaga lume
solidarizează cu lupta poporului con
golez și cer să înceteze amestecul 
străin în treburile interne ale Con
goului. Congolezii trebuie lăsați să-și 
hotărască singuri soarta.

NICOLAE N. LUPU

Algeria de a nu participa Ia acțiu
nile O.A.S., care urmăreau să adu
că în impas problema algeriană. 
Toate acestea, subliniază Chawki, 
ne fac să credem că ordinea publică 
va fi restabilită, astfel ca autode
terminarea să aibă loc, ca indepen
dența Algeriei să fie proclamată și 
ca statul algerian să ia în mîinile 
sale toate responsabilitățile directe 
care îi revin. în legătură cu auto
determinarea, el a declarat că vor fi 
luate toate măsurile necesare pentru 
garantarea securității votului.

PARIS 22 (Agerpres). —
Comentînd acțiunile sîngeroase ale 

O.A.S. în Algeria, Mostefai Chawki, 
delegat cu afacerile generale ale 
Executivului provizoriu algerian, în- 
tr-un interviu acordat agenției 
Ansa, cheamă poporul algerian să-și 
păstreze calmul. El arată că acesta 
este singurul mijloc care ne va per
mite să acționăm pretutindeni și 
care ne va da posibilitatea ca în luna 
iulie a acestui an să obținem inde
pendența și suveranitatea Algeriei. 
S-a obținut un oarecare progres în 
determinarea populației europene din

ROMA. Un „marș al păcii“ a fost 
organizat la Bagnoli-di-Sapr>a (în a- 
propiere de Padua), unde se află 
o bază racheto-atomică • americană. 
In ciuda ploii torențiale, participan- 
ții la marș au ajuns pînă la baza 
americană, purtînd pancarte prin 
care se cerea încetarea experiențe
lor nucleare, înfăptuirea dezarmării 
generale și totale și lichidarea tutu
ror bazelor militare străine de 
teritoriile altor state.

nu
— a precizat 
spălător de 
la noi în Sud 
ieftin decît 
electric". A 

fost arestat de cinci ori 
pentru că a cerut „drep
turi egale", cum citise 
în Constituție. El a po
vestit în termeni sportivi 
cum polifișfii i-au boxat 
urechile, i-au aplicat o 
directă în stomac și i-au 
luat cei patru dolari gă
siți asupra' lui. Ce să facă 
un negru din New Or
leans cu bani...

Spre seară, cum înce
puse să se adune curioși 

jurul ciudaților turiști, 
sosit un microbuz de 

Y.M.C.A. și i-a dus 
Harlem. „Vasăzică și 
Nord există ghetto ne

gru" — au comentat ei. 
De lucru nu li s-a găsit. 
Meseriile lor — .explică 
un ziar — nu se caută 
la New York. Intr-adevăr, 
Ray Hamilton, care a 
fost un excelent aviator 
militar, nu poate pilota 
avioane comerciale. Com
paniile aviatice ar pier
de clientela albă I

In zilele următoare, la 
stafia de autobuze 
New Orleans 
mai prezentat 
negri pentru expediția 
de pedepsire a Nordu
lui. Mai bine stăm acasă 
— au hotărît ei. Cel pu
țin aici ne-am obișnuit...

Folclorul american are 
o zicală amară : celor 
din Sud le plac negrii 
ca indivizi, dar nu ca 
rasă; iar celor din Nord 
le plac negrii ca 
dar nu ca indivizi.
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PARTIDUL RADICAL 
RESPINGE ÎNARMAREA ATOMICA 

A DANEMARCEIDe atunci

din 
nu s-au 
voluntari

„Cetățenii

Foileton extern
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New York-ului era în joc. 
Asociațiile filantropice 
s-au mobilizat și i-au gă
sit lui Boyd o locuinjă
— în Harlem bineînțeles
— și un post. „Nicioda
tă n-am fost Mît de feri
cit" — a declarat el și 
imediat Consiliul Cetă
țenilor Albi — tacticieni 
încercați, care știau cum 
să arunce momeala — 
i-a difuzat declarația pe 
toate lungimile de undă 
și în edițiile ziarelor din 
New Orleans.

A doua zi dimineața 
s-au prezentat gafa de 
plecare șase tineri negri, 
necăsătoriți. Cînd au a- 
juns în New York, după 
46 de ore de drum în 
„Autobuzul Libertății", 
(toiul în America se face 
în numele libertății) ne
grii au declarat că au 
venit „ca să-și agoni
sească existența". Nu-i 
așteptau nici rude, nici 
prieteni — doar 42 de 
reporteri și fotografi ve- 
niți acolo tot... ca să-și 
agonisească existența.

Unul dintre negri, Ray 
Hamilton, 23 
sese aviator 
îmbrăcat — 
tarea unui 
pantaloni de 
lorați și,

de ani, fu- 
militar. Era 
după reia- 

ziar — în 
bumbac co- 
bineînfeles,

COPENHAGA. La Herning a avut 
loc congresul Partidului radical din 
Danemarca, ai cărui reprezentanți 
fac parte din guvern. într-o rezo
luție specială se subliniază că 
„Partidul radical respinge cu hotă- 
rîre înarmarea atomică a Denemar- 
cei, staționarea forțelor armate 
străine pe teritoriul danez și alte 
cereri cu privire la lărgirea obliga
țiilor pe linia N.A.T.O.".

Potrivit agenției France Presse, în 
cursul zilei de luni au continuat ac
țiunile sîngeroase ale ultracolonia- 
liștilor. O.A.S.-iștii au ucis 20 de per
soane, iar alte 12 au fost rănite. 
Pe litoralul de vest al Algerului, 
între trupele franceze și O.A.S. a 
avut loc un puternic schimb de 
focuri.

Poliția franceză a arestat la Alger 
pe François Leca, membru activ al 
O.A.S., care s-a făcut vinovat de 
participare la asasinarea comandan
tului militar din Alger. în cursul 
interogatoriului, acesta a dezvăluit 
că era însărcinat cu organizarea unui 
atentat împotriva președintelui Re
publicii Franceze.

Fotografia de sus înfățișează as
pectul unei străzi din Alger pe unde 
au trecut bandele O.A.S.

Cu toate aceste crime, populația 
algeriană face eforturi pentru a or
ganiza viața țării pe baze pașnice. 
Iată un instantaneu de la una din 
primele școli înființate în cartierele 
arabe ale Algerului.

„In prezent — scrie revista
cadrul comitetului N.A.T.O.
Africa se desfășoară lucrări-
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In culisele „unității"
aceste convorbiri au 
fost „o încercare de a 
scoate această proble
mă din impasul în care 
a intrat la sesiunea din 
aprilie a Consiliului mi
nisterial al „pieței co
mune".
xului, 
nuare 
du-se 
„axa 
domine proiectata uniu
ne, s-au opus continuă-

ROMA 22 (Agerpres). 
— La sfîrșitul săptămî- 
nii trecute au avut loc 
la Roma convorbiri în
tre primul ministru
belgian Lefevre și mi
nistrul de externe,
Spaak, pe de o parte 
și premierul 
Fanfani,

■ realizării unei 
politice" 
membri 
mune". 
latează

italian 
în problema 

„uniuni 
a celor șase 

ai „pieței co- 
După cum re- 
agenția D.P.A.

Țările Benelu- 
arată în conti- 

agenția, temîn- 
ca nu cumva 

Bonn-Paris" să
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aîlantice
rii oricăror tratative în 
această problemă, con- 
diționînd tratativele de 
participarea și a Marii 
Britanii la discuții.

„New York Herald 
Tribune" subliniază că 
aceste divergențe există 
nu numai între grupu
rile de state din Europa 
occidentală, ci chiar in
tre cercurile politice din 
fiecare din statele res
pective.
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