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Trăiască 1 Mai, ziua solidarității 
internaționale a celor ce muncesc !

Sub conducerea Partidului Muncitoresc 
Roniîn, înainte spre desăwîrșirea construcției 
socialismului în scumpa noastră patrie!

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

Noi succese în întrecerea socialistă

întrecerea 
sondorilor

Cu angaja
mentele 

îndeplinite

Oțel de bună 
calitate

economice de pe
nii Suceava, au raportat îndeplini
rea planului la producția globală 
pe primele 4 luni ale anului cu 3

Cinstind sărbă
toarea zilei de 
1. Mai colective
le întreprinderi
lor șl unităților 
cuprinsul regiu-

CRAIOVA (co- 
resp. „Scînteii"). 
Biigăzile de son
dori din regiu

nea Oltenia au obtinut în cinstea 
zilei de 1 Mai noi succese în între
cerea pe care o desfășoară pentru 
forarea cît mai rapidă și economi
că a sondelor. Ei și-au îndeplinit 
planul de foraj din primele 4 luni 
ale anului cu 5 zile înainte de ter
men. Productivitatea muncii dato
rită extinderii forajului cu turbina 
și a forajului rapid, a fost îndepli
nită în această perioadă în pro
porție de 108,1 la sută. Cele mai 
bune rezultate în întrecere le-au 
obtinut brigăzile de sondori condu
se de Ion Popescu de la sonda 
145, Virgil Ropotan de la sonda 50 
și Nicolae Moraru de la sonda 149.

DEVA (coresp. 
„Scînteii*). — La 
cea mai mare 
otelărie Martin 

a Hunedoarei, întrecerea socialistă 
a cuprins toate echipele de ofelari. 
încă de la începutul lunii aprilie 
s-au luat o seamă de măsuri pri
vind întărirea disciplinei tehnolo
gice de elaborare și turnare a oțe
lului, de îmbunătățire a aprovizio
nării cu fontă și fier vechi etc.

Ca urmare a acestor măsuri, pe 
graficul întrecerii din această lună 
oțelarii au înscris succese de sea
mă. De la începutul lunii aprilie 
și pînă în prezent colectivul de 
aici a elaborat peste plan aproa
pe 2 000 tone de oțel de bună ca
litate.

LA PANOU» 
DE ONOARE

32 milioane lei economii în întreprinderile 
industriei ușoare

=

GALAȚI

Pe șantierele 
de construcții 
BUCUREȘTI ItîJp^t' t^e’8 con

structorii de pe șan
tierele de locuințe din Capitală cu 
realizări de seamă în producție. De la 
începutul anului și pînă în prezent 
numai colectivele șantierelor Direcției 
generala consfrucfii-monfaj au dat în 
folosință oamenrlor muncii peste 500 
apartamente. în prezent sînt pregătite 
pentru a fi predate încă 120 aparta
mente. La o serie de blocuri, însumînd 
circa 1 000 apartamente', se execută 
lucrările da finisaj (la unele din ele 
finisajele sînt mult avansate). în între
cerea desfășurată pentru grăbirea rit
mului de execuție și ridicarea nivelu
lui calitativ al lucrărilor s-au evidențiat 
colectivul întreprinderii de consfrucfii- 
monfaj nr. 2 și al șantierului din car
tierul serg. Nițu VasHe.

Colectivul între
prinderii de cons
trucții orășenești

Galați lucrează în prezent la finisarea 
celui de-al 3 800-lea apartament înăl
țat în noul complex de locuinje Ți- 
glina. Constructorii acestei întreprin
deri au ajuns la un ritm de construcție 
de peste 8 apartamente pe zi. Este un 
rezultat al extinderii pe șantiere a me
todelor industriale de construcție, a 
procedeelor avansate de lucru și a pre
ocupării pentru calificarea și speciali
zarea muncitorilor. Odată cu noile lo
cuințe constructorii au dai în folosință 
un mare centru comercial, iar acum lu
crează intens la terminarea noului cine
matograf cu 800 de locuri. în întîm- 
pinarea zilei de 1 Mai ei au început, 
înainte de termenul prevăzut în grafic, 
lucrările centralei termice pentru al 
doilea mare ansamblu de locuințe — 
Țiglina II — și sistematizarea și mo
dernizarea străzii principale care leagă 
noul complex de locuinje cu actualul 
centru al orașului Galați..,

TG. MUREȘ Constructorii din 
cadrul T.R.C. Tg.

Acordarea Premiului de Stat
al R. P. Romine pe anul 1962

Potrivit Decretului nr. 1970/1961, în ziarele din 27 
decembrie anul trecut au fost publicate propunerile 
pentru acordarea Premiului de Stat al R.P. Romîne 
pe anul 1962.

în scrisorile adresate Comitetului pentru Premiul 
de Stat și în presă, numeroși reprezentanți ai opiniei 
publice au făcut aprecieri și observații în legătură cu 
aceste propuneri. Ținînd seama de ele, Comitetul pen

tru Premiul de Stat a definitivat lista autorilor și lu
crărilor și a supus-o Consiliului de Miniștri spre apro
bare.

Consiliul de Miniștri al R.P. Romîne a hotărît să 
acorde Premiul de Stat pe anul 1962 după cum ur
mează : (Lista autorilor și lucrările premiate se piu- 
blică în pagina a Ill-a).

Lucrările agricole de primăvară
s "■.......................................... -................................    !....................   ■ ■ .............  *RITM SUSȚINUT, NIVEL AGROTEHNIC ÎNALT

=^- 1 '■ ■   ."■■■■   --------------------------- J—“    ------

Au terminat semănatul porumbului
Regiunea

Ieri, în regiunea București 
s-au însămînțat ultimele su
prafețe cu porumb. Astfel, în 
numai 10 zile, gospodăriile 
colective și de stat au semă
nat cu această cultură peste 
550 000 hectare. Unitățile a- 
gricole din raioanele Lehliu, 
Slobozia, Urziceni și Călă
rași au terminat printre pri
mele semănatul porumbului.

Realizările obținute sînt 
rodul muncii harnice a meca
nizatorilor, colectiviștilor și 
specialiștilor agricoli, al mun
cii politice și organizatorice 
desfășurate de organizațiile 
de partid, sfaturile populare 
și consiliile agricole. în uni
tățile agricole din regiune 
s-au folosit din plin, cu în
treaga capacitate, tractoarele

București
și mașinile existente, realizîn- 
du-se încă din primele zile de 
semănat viteza de lucru pla
nificată. Și aceasta s-a reali
zat nu prin mărirea vitezei de 
lucru a tractoarelor, ci prin 
reducerea staționării mașini
lor, prin folosirea rațională a 
timpului. Totodată, mecani
zatorii și colectiviștii au acor
dat o atenție deosebită cali
tății semănatului.

Acum, în unele unități con
tinuă lucrările de amenajare 
a terenurilor pentru orezării, 
în altele s-a trecut chiar la 
semănatul orezului. De ase
menea, se fac pregătiri pentru 
ca la timpul optim să se exe
cute lucrările de întreținere a 
culturilor.

Fiecare oră buna de lucru — 
folosita din plin !

zila înainte de termen.
Minerii din Bazinul Domelor au 

livrat peste plan furnalelor 2 225 
tone minereu. Realizări deosebite 
au obtinut și forestierii suceveni 
care au dat peste plan în această 
perioadă 58 000 mc bușteni de ră- 
șinoase și toioase.

Muncind cu elan, colectivele fa
bricilor din industria ușoară au ob
ținut succese importante în reali
zarea indicilor de plan. Extinderea 
tehnicii noi în industria ușoară, u- 
tilarea și reutilarea fabricilor, per
fecționarea unor procedee tehnolo
gice, ridicarea calificării muncitori
lor, tehnicienilor și inginerilor au

permis realizarea în proporție de 
102,7 la sută a planului de creștere 
a productivității muncii pe primele 
trei luni ale anului. Succesele obți
nute în domeniul sporirii producti
vității muncii s-au oglindit și în re
ducerea prețului de cost, fabricile 
obținînd de la începutul anului e- 
conomii peste plan în valoare de 
circa 32 milioane lei.

SUCEAVA

Cărbune 
peste plan

SCHITU GO
LEȘTI (core s p. 
„Scînteii“). — In 
primul trimestru 
din acest an mine
rii din bazinul car
bonifer Schitu Go
lești, regiunea Ar
geș, au extras pes
te plan 17 600 tone 
de cărbune. în luna 
aprilie ei au adău- 
jzt icestei cantități 
încă 3 500 tone de 
cărbune. Totodată, 
în prima jumătate 
a acestei luni, în 
bazin au fost des
hidratate peste plan 
168 tone de lignit.

întreprinderea 
de prefabricate 
„Progresul“ din 
Capitală. în fo
tografie : în- 
fr-una din sec
ții, dotată cu 
utilaj modern, 
se lucrează in
tens la pro
ducerea stil- 
pilor precom- 
1 hnațl pentru 
rețelele elec
trice.

(Foto : 
Gh. Vințllă)

Capitala - în ajun de sărbătoare
Decorul primăverii bucureștene s-a îm

bogățit, acum în preajma lui 1 Mai, cu ima
ginile pe care le oferă bulevardele și blocu
rile orașului, gătite sărbătorește. Mătasea 
drapelelor flutură în bătaia vîntului, pe prin
cipalele clădiri se văd inscripții luminoase, 
lozinci, la balcoane apar covoare. Mii de 
mîini migălesc la florile ce vor fi purtate la 
marea demonstrație. în cartiere, cetățenii, 
harnicii gospodari ai orașului, fac ultimele 
lucrări de înfrumusețare : se plantează pomi, 
arbuști, se sădesc flori.

Capitala e în ajun de sărbătoare.
Pline de tumultul acestei sărbători sînt și 

șantierele care împînzesc Bucureștiul. în 
acest an se vor da în folosință peste 13 500 
apartamente. Pînă acum sute de bucureșteni 
s-au și mutat în noile locuințe din cartie
rele Balta Albă, parcul Floreasca, Nițu Va
sile, Bd. 1 Mai, Giurgiului. Alte apartamente 
sînt în finisaj și își vor primi în curînd lo
catarii.

Dar, ca și în alți am, 1 Mai 1963 găsește 
și în alte locuri ale orașului noi șantiere. Ele 
au fost deschise în această primăvară pe Mi
hai Bravu, Giurgiului, Drumul Taberei, Stră
pungerea Mărășeștt, Olteniței, bd. 1 Mai, Jiu- 
lui-Scînteia și în alte locuri. Numai pe șos. 
Olteniței se vor ridica 20 de blocuri tar pe 
Străpungerea Mărășești vor fi construite 
peste 1200 apartamente. Pînă acum, construc
torii au pornit înălțarea a 61 de blocuri, care 
vor însuma aproape 6 400 apartamente. Alte 
șantiere vor fi deschise în curînd.

Pe agenda comercială a Bucureștiului au 
apărut peste 20 de adrese noi ; magazine mo
derne deschise în proaspetele cartiere.

Vîrsta orașului se măsoară astăzi nu în 
ani ci în... construcții. Cu fiecare nouă clă
dire, el devine mai tînăr, mai frumos.

O călătorie pe străzi e edificatoare în ceea 
ce privește și grija pentru ca orașul să ara.te 
în aceste zile ca o adevărată gradină. Co
vorul verde al parcurilor și spațiilor verzi o. 
fost smălțuit cu mii de panseluțe, toporași, 
viorele... Capitala a fost înzestrată cu o ade
vărată pădure: — aproape 80 000 de arbori 
și arbuști ornamentali. De asemenea, s-au 
sădit 37 000 trandafiri. Au apărut și parcuri 
tinere în jurul noilor construcții. Sute de ti
neri și vîrstnici au muncit pentru ca vechea 
groapă Floreasca să se transforme în gră
dină. Frumoasele spații verzi dau un farmec 
deosebit blocurilor de pe Mihai Bravu, șos. 
Giurgiului, Balta Albă, șos. Ștefan cel Mare, 
ca și noilor cămine studențești de pe Splai. 
Marile parcuri ale Capitalei oferă surprize 
plăcute vizitatorilor. La Herăstrău au apărut 
o mulțime de piersici colorați, aluni decora
tivi, pruni și cireși ornamentali, brazi ar
gintii, ienuperi. Lingă mica „cascadă'1 din 
Cișmigiu se amenajează o zonă „alpină". 
Adică se sădesc acolo plante și conifere spe
cifice muntelui. Asemenea zone se amena
jează și pe costișele din parcul Libertății. 
Siniliul cerului e parcă reflectat de petalele 
florilor de „nu mă uita“, adevărate pajiști 
de gingășie și frumusețe.

Am vorbit numai despre cîteva din multele 
realizări pe care Bucureștiul le-a dăruit în 
această primăvară locuitorilor lui. La obți
nerea lor au muncit cu entuziasm mii de 
bucureșteni tineri și vîrstnici.

V. TINCU

Mureș lucrează de 
zor la numeroase construcții de lo
cuințe din diferite localități ale regiu
nii. De curînd la Toplița a fost termi
nată, în cinstea zilei de 1 Mai, con
strucția unui bloc cu 36 apartamente și 
a altuia eu 24 apartamente la Tg. 
Mureș.

în centrul orașu
lui Suceava s-a dat 
Ieri în folosință încă

un bloc cu 32 apartamente. în ultimele 
4 luni au fost date aici în folosință 
200 apartamente. în prezent se exe
cută lucrările da finisaj la blocul turn 
cu 10 etaje șl la magazinele ce se a- 
menajează la parterul blocurilor.

Pentru înfrumusețarea orașului, în 
primăvara aceasta s-au reamenajat 
spații verzi pa o suprafață de 160 000 
mp, unde s-au plantat 200 000 flori, 
1 000 arbori și arbuști ornamentali. O 
contribuție însemnată la lucrările de 
înfrumusețare a orașului au adus și oa
menii muncii din localitate, care în 
cinstea zilei de 1 Mai au prestat mii 
de ore muncă patriotică.

Gospodăriile de stat 
și patru raioane 

în regiunea Ploiești

G.A.S. din regiunea Plo
iești și G.A.C. din rajoanele 
Buzău, Mizil, Cislău și Tîrgo- 
viște au terminat semănatul 
porumbului. Pînă luni seara, 
în regiunea Ploiești s-au se
mănat cu porumb peste 
150 000 ha, din cele 161 000 
ha planificate.

Gospodăriile de stat 
din regiunea 
Hunedoara

Gospodăriile de stat din 
regiunea Hunedoara au ter
minat însămînțatul porum
bului. întreaga suprafață pre
văzută a fost însămînțată în 
perioada optimă în numai 
șapte zile.

Au terminat, de asemenea, 
însămînțatul porumbului și 
gospodăriile agricole colecti
ve din raionul Ilia și din co
munele care aparțin orașului 
Deva.

Raionul Salonta
ORADEA (coresp. „Scîn

teii“). — Gospodăriile de 
stat și gospodăriile colective 
din raionul Salonta au termi
nat însămînțările de primă
vară. De asemenea, în uni
tățile agricole socialiste din 
raionul Criș se însămînțau 
ieri ultimele suprafețe cu 
porumb. In regiunea Crișana 
s-a însămînțat pînă ieri sea
ră circa 80 la sută din su
prafața planificată cu po
rumb.
Raionul Drăgăneștl- 

Olt
PITEȘTI (coresp. „Scîn

teii”). — în raionul Drăgă- 
nești-Olt, regiunea Argeș, s-a 
terminat semănatul culturilor 
de primăvară. Cu porumb 
s-au însămînțat 27 760 ha. 
Peste 100 de tractoare răma
se disponibile au fost dirijate 
spre celelalte raioane. Colec
tiviștii au luat o serie de mă
suri pentru întreținerea cul
turilor care au răsărit.

Timpul prielnic a dat posi
bilitate mecanizatorilor și co
lectiviștilor din regiunea lași 
să lucreze la cîmp cu toate 
forțele. Grăbind ritmul semă
natului, depășind viteza zil
nică de lucru cu peste 6 000 
hectare s-a reușit să se însă- 
mînțeze în cursul zilei de 25 
aprilie peste 20 000 ha, iar 
în ziua de 26 aprilie o supra
față de aproape 25 000 ha. In 
raionul Bîrlad, de pildă, s-a 
semănat cu porumb mai mult 
de jumătate din suprafața 
planificată, iar intr-o serie de 
gospodării colective ca Mur
geai, Peicani, Zorleni și alte
le, s-a și terminat această lu
crare.

Vizitînd mai multe unități 
agricole din regiune am 
constatat că ritmul susținut 
la semănatul porumbului se 
datorește hărniciei și price
perii cu care lucrează me
canizatorii și colectiviștii, 
bunei organizări a muncii, fo
losirii întregii capacități de 
lucru a tractoarelor și mași
nilor agricole, a atelajelor.

La gospodăria colectivă 
Miclești, raionul Vaslui, bună
oară, inginerul agronom Man- 
dache Leucov poate fi gă
sit în permanență în mijlo
cul mecanizatorilor și colecti
viștilor, dînd sfaturi și luînd 
măsurile cele mai eficace 
pentru grăbirea semănatului 
porumbului. La îndemnul său, 
tractoriștii folosesc fiecare 
oră bună de lucru. In acest 
fel, fără să depășească viteza 
l-a, ei reușesc să însămînțeze 
fiecare cite 10—11 hectare 
zilnic.

Bine lucrează și mecanizato
rii de la G.A.S. Războieni, 
raionul Pașcani. Această gos
podărie are de însămînțat 
peste 2 300 ha. Conducerea 
gospodăriei a luat o serie de 
măsuri care au asigurat din

primele zile un ritm susținut 
de lucru la semănat. La cele 
22 de tractoare s-a organizat 
și schimbul II. Ca urmare, în 
seara zilei de 26 aprilie se ser 
mânase la această gospodărie 
peste 1 000 ha cu porumb.

Nu peste tot însă se lu
crează la fel. La G.A.S. Ga
leta, în ziua de 25 aprilie, 
două semănători n-au lucrat 
aproape deloc, deoarece a 
fost nevoie să fie leglate. 
Tractoriștii din brigada 15 — 
de la S.M.T. Holboca, care 
lucrează la G.A.C. Cornești, 
obișnuiesc să iasă tîrziu la lu
cru în cimp. In ziua de 25 
aprilie, cele 3 semănători de 
aici nu erau scoase în cîmp 
nici la orele 10. Cu multă în
cetineală se lucrează la semă
nat la gospodăriile colective 
Lungeai, Brăești, Băiceni și 
altele din raionul Pașcani. 
La G. A. C. Lungeai, spre 
exemplu, tractoarele din bri
gada a Vl-a de la S.M.T. Tg. 
Frumos, condusă de Popa 
Petru, nu sînt judicios folo
site. In ziua de 26 aprilie, din 
cele 12 tractoare care deser
vesc gospodăria Lungeni 
două tractoare erau folosite 
la diferite transporturi. Cu 
un al treilea tractor pleca în 
stațiune șeful de brigadă ca 
să aducă o piesă defectă de 
la un discuitor. La semănat 
lucrau numai 3 tractoare. 
La G. A. C. Vulturești, 
raionul Negrești, există cir
ca 200 ha teren pregătit dar 
tractoriștii nu pot să însămîn
țeze pentru că cele 6 semă
nători 2 S.P.C.2 nu au discu
rile corespunzătoare. ț

Înlăturarea la timp a aces
tor deficiențe va duce la o 
creștere mai mare a ritmului 
de lucru la semănat.

M. CORCACI 
coresp. „Scînteii”
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1 Mal, In casă nouă (pe Calea Griviței din Capitală)

Distincții acordate
fruntașe in întrecerea socialistă
O hotărîre

CÎMPIA TURZII (coresp. 
„Scînteii"). Harnicul colectiv de 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
ai Uzinelor Industria Sîrmii din 
Cîmpia Turzii întîmpină ziua 
de 1 Mai cu succese importan
te. De la începutul anului și 
pînă în prezent, el a dat peste 
plan 5 400 tone de produse me
talurgice dintre care 700 tone 
oțel, 3 300 tone laminate etc. 
în primul trimestru al anului 
productivitatea muncii a cres
cut cu 7,1 la sută și s-au reali
zat economii și beneficii peste 
plan în valoare de peste 
1 700 000 lei. în întrecere au ob
ținut titlul de evidențiat peste 
1000 de muncitori, printre 
care prim topitorul Petru Oni- 
șor, laminoristul Vasile Corpo- 
dean, trefilatorul Gligor Porcilă,

Bilanț rodnic,
Ieri, în cadrul unei adunări 

festive, s-a acordat de către 
Consiliul Central al Sindicate
lor colectivului Fabricii „Flacă
ra roșie“ din București titlul 
de întreprindere fruntașă pe 
ramură în întrecerea socialistă 
pe țară, pentru realizările ob
ținute în 1962. Pentru aceleași 
merite, Consiliul local al Sin
dicatelor din orașul București 
a acordat colectivului de aci 
titlul de întreprindere fruntașă 
pe ramură în întrecerea socia
listă pe Capitală. Au fost înmî- 
nate cu acest prilej „Steagul 
roșu de întreprindere fruntașă“, 
Diploma de întreprindere frun
tașă“ ale C.C.S. și „Diploma de 
întreprindere fruntașă a C.L.S.- 
București.

unanima
maistrul loan Jurcă, inginerul 
loan Surgean și mulți alții.

...Vorbind în fața a sute de 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
din uzină despre însemnătatea 
zilei de 1 Mai, tov. Ion Beu, 
secretar al comitetului regional 
de partid, a felicitat călduros 
întregul colectiv al Uzinelor 
Industria Sîrmii din Cîmpia 
Turzii pentru frumoasele suc
cese obținute în întrecere.

Cei prezenți la adunare au 
trăit cu acest prilej și un alt 
eveniment deosebit: colectivu
lui întreprinderii i-a fost acor
dat steagul și titlul de între
prindere fruntașă pe ramură în 
întrecerea socialistă pe țară de 
către Consiliul Central al Sin-

Continuare în pag. III-a)

mobilizator
La „Flacăra roșie“ — spunea 

deunăzi un muncitor vîrstnic — 
există o „tradiție“ a realizări
lor în producție. Intr-adevăr, 
de la un an la altul, așa cum 
e firesc, pe grafice s-au con
semnat cifre tot mai semnifi
cative. Anul trecut, produc
ția globală a crescut față 
de 1959 cu 83,9 la sută, iar 
producția marfă cu 132,6 la 
sută.

In 1962 s-au dat peste plan 
economii la prețul de cost de 
2 619 000 lei și beneficii supli
mentare de peste 1 500 000 lei. 
Anul trecut productivitatea 
muncii pe întreprindere a fost 
cu 1,6 la sută mai mare decît 
cea planificată și cu 13,1 la sută

mai mare față de realizările a- 
nului 1961.

în primele patru luni ale a- 
cestui an, planul producției 
globale a fost îndeplinit în pro
porție de 106,53 la sută, pro
ductivitatea muncii a sporit 
pește sarcina planificată cu 3,2 
la sută. în această perioadă 
procentul de produse calitatea 
I a crescut.

îndemn spre noi 
realizări

TG. MUREȘ (coresp. „Scîn
teii“). — La Fabrica de zahăr 
din Luduș a avut loc dumi
nică o adunare festivă con
sacrată zilei de 1 Mai. Cu a- 
cest prilej colectivului între
prinderii i s-a decernat Stea
gul roșu de întreprindere frun
tașă și diploma de întreprin
dere fruntașă pe ramură ale 
Consiliului Central al Sindica
telor, pentru rezultatele obți
nute în anul 1962.

Colectivul fabricii a înche
iat anul 1962 cu succese de 
seamă în muncă. Planul pro
ducției globale a fost îndepli
nit în proporție de 104 la sută, 
iar producția - marfă a fost 
depășită cu 1472 tone de za
hăr. Aceste succese au fost ob
ținute prin realizarea consec
ventă a măsurilor înscrise în 
planul M.T.O.

Cu ocazia primirii Steagului 
roșu de întreprindere fruntașă 
pe ramură mai mulți vorbitori 
și-au exprimat bucuria pentru 
această înaltă distincție și s-au 
angajat să lupte și mai avîntat 
pentru obținerea de noi succe
se în întrecerea socialistă pe 
anul 1963
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b aceste zile printre constructorii 
de utilaj petrolier
u ieșiț vopsitorii în curtea 
uzinei, o dată cu soarele de 

primăvară. Platoul întins dintre ha
lele de producție, unde se desfășoa
ră cele mai grele lucrări de montaj, 
a căpătat un aspect de grădină. Fie
care parte componentă a instalațiilor 
de foraj este vopsită cu altă culoa
re, — de la culoarea sclipitoare a 
pulberii de bronz, la albastrul ce
rului de vară. Turle semețe, trolii 
de foraj, motoare și compresoare a- 
bia sosite de la întreprinderile co
operatoare, pompe, aparataje pneu
matice și stive, multe stive de la
minate, dau platoului de montaj 
ceva din măreția marilor întreprin
deri constructoare de mașini. Lingă 
o nouă instalație de foraj 4 L.D. ri
dicată în lanțul macaralelor, pe ban
cul de probe, o mină de oameni de 
vîrstă mijlocie zăbovesc în apropie
rea motoarelor. Nu va trece mult și 
instalația va fi pusă în funcțiune, 
pentru probele de rodaj.

Dar ceea ce cuprinde ochiul aici, 
pe platoul de montaj al uzinelor 
ploieștene de utilaj petrolier „1 
Mai’’, nu-i totuși decît o parte din 
marele efort comun. Pentru ca echi
pa montorului ion Bratu să aibă din 
vreme toate subansamblele — de la 
șurub la motoare — oamenii de pe 
întregul flux tehnologic au luat nu
meroase măsuri tehnice și organiza
torice, dezvoltînd întrecerea socia
listă, valorificînd rezervele produc- ' 
ției și croind albie multor inovații. 
Au trecut numai patru luni din a- 
cest an și la cabinetul tehnic al 
uzinei au și lost înregistrate aproa
pe 100 de inovații care — după date 
antecalculate — vor aduce între
prinderii economii de 2 milioane.

o iîșie de teren lungă de 
vreo patruzeci de picioare, 

între două hale stau, ca volumele 
de cărți în raft, sute de sape cu 
role gata pentru expediție. Omul 
care așează, pe capătul lor filetat, 
capace de protecție, îți dă din pro
prie inițiativă o informație : „ce ve
deți aici este contribuția noastră, 
peste sarcina de plan”. Cum adică ? 
Și el adaugă : „800 de sape cu role 
peste plan pînă acum. Secția noa
stră e prima în întrecere”.

Sporul acesta de producție repre
zintă, dacă aruncăm o privire în 
urmă, producția de sape cu role a 
uzinei pe jumătate de an, în 1950.

De admirat este nu numai ceea ce 
iese din mîinile harnicilor munci
tori, dar și concepția lor nouă des
pre muncă, participarea lor activă 
și eficientă la rezolvarea treburilor 
producției. Colectivul secției de 
sape cu role a realizat economii de 
jumătate de milion. Succesul, de-

O instalație 4-L.D. în timpul ope
rației de loraj.

A

In preaj
Din întreaga țară continuă să 

sosească vești despre avîntul în
trecerii cu care tinerii întîmpină 
sărbătoarea solidarității interna
ționale a celor ce muncesc ți 
Ziua tineretului din R. P. Ro- 
mînă.

Pe dealurile Seșll de la 
Huța, raionul Sighet, se va 
reimpâduri o suprafață de 
83 hectare care a fost eli
berată in urma exploatării. 
De relevat inițiativa orga
nizațiilor U.T.M. din comu
nele Remețl — Sighet și 
Curteze-Oaș care, în cin
stea zilei de 1 Mai, s-au 
angajat să planteze prin 
muncă patriotică o supra
față de 10 hectare cu pu- 
leți de molid. Peste 100 de 
tineri șl tinere au ieșit 
la plantarea pulețîlor de 
molid.

(Foto : M. Andreescu)

parte de a genera mulțumirea de 
sine, a dat impuls nou. Și acum oa
menii discută posibilitățile de spo
rire a angajamentului lor anual de 
economii. Cucerind primul loc în 
întrecere, colectivul secției are și 
cinstea de a forma primele rînduri 
în coloana metalurgiștilor uzinei la 
demonstrația de 1 Mai.

La construcții metalice, oamenii 
vorbesc și acum despre un fapt pe
trecut în urmă cu două-trei luni. In
tr-o consfătuire de producție Nico
lae Nicolae, șef de echipă cu presti
giu, a chemat la întrecere toate ce
lelalte echipe din secție. Concret, el 
și-a luat obligația, în numele colec
tivului său, să trimită montajului 
general, peste plan, trei trolii pen
tru instalațiile de foraj. Dacă șeful 
de echipă vorbea serios — și oa
menii se obișnuiseră de-acum să-l 
creadă pe cuvînt — însemna că an
gajamentul lui nu va fi îndeplinit 
ușor. Această din urmă părere co
respundea adevărului. Știa și șeful 
echipei că angajamentul oamenilor 
săi era destul de serios — dar asta 
și voia. De aceea sînt în întrecere 
colectivele, să caute noi căi de spo
rire a producției și productivității 
muncii în interesul general, să mun
cească din ce în ce mai spornic. Lă
cătușii din echipa Iui Nicolae Nico
lae așa au făcut. Respectîndu-și cu- 
vîntul, ei au trimis montajului gene
ral trei trolii de foraj peste plan.
f^uni fiecare faptă, fiecare re- 

alizare își are „istoricul” ei, 
se cade să amintim aici și drumul 
parcurs de muncitorii de la turnă
toria de fontă. La sfîrșitul anului 
trecut se constataseră aici o seamă 
de deficiențe în organizarea pro
ducției. Apăruseră mai multe rebu
turi decît prevedea norma admisă 
— și faptul acesta neliniștea. Mem
brii de partid au luat problema în 
discuție. S-a cerut părerea tehnicie
nilor și a muncitorilor cu experien
ță. Serviciul metalurgului-șei a fost 
invitat să-și trimită un reprezentant 
permanent în turnătorie care să asi
gure asistența tehnică la formare și 
la închiderea formelor. Măsurile 
luate n-au avut nimic spectaculos, 
dar, urmarea a fost că turnătoria 
de fontă a ajuns treptat să-și înde
plinească sarcinile de pian și anga
jamentele în întrecere. Constatarea 
că sarcina de creștere a productivi
tății muncii a fost depășită cu 22 la 
sută și că s-au obținut economii su
plimentare la prețul de cost în va
loare de 500 000 lei este, din acest 
punct de vedere, semnificativă. E- 
chipele de formatori, în fruntea că
rora se găsesc Gh. Bretea, Nicolae 
Eftimie, Gh. Badea și Constantin 
Pascu, oameni cu o bună pregătire 

ma Zilei tineretului
In timpul lor liber, sute de 

mii de tineri și tinere de pe cu
prinsul regiunii Bacău au luat 
parte la diferite acțiuni patrio
tice pentru înfrumusețarea ora
șelor și satelor. Cu ajutorul ti
nerilor din orașele Onești, Moi- 
neșii și Bacău s-a colectat și 
predat întreprinderilor de co
lectarea metalelor din regiune, 
de la începutul anului și pînă 
acum, aproape 1 600 tone fier 
vechi, din care numai în ulti
ma săptămînă peste 350 de 
tone. In luna aprilie, declarată 
„lună a muncii patriotice", ti
nerii de la sate au curățat o 
suprafață de 2 820 ha pășune, 
au plantat 9 630 pomi ornamen
tali și 2 hectare de pomi fruc
tiferi în gospodăriile agricole 
colective. Tinerii băcăoani au 
mai amenajat anul acesta prin 
muncă patriotică 88 baze spor
tive.

profesională, au cele mai bune re
zultate în întrecerea socialistă.

Asistam deunăzi la o discuție în
tre președintele comitetului sindi
catului, tovarășul Mihai Bădulescu, 
și un alt activist sindical din între
prindere. Tabelul cu numele celor 
evidențiați în întrecere era destul 
de mare și, după ce l-a citit, pre
ședintele a făcut observația :

— Cel puțin jumătate din oamenii 
aceștia sînt, cum s-ar spune, figuri 
noi în întrecere.

ITn adevăr, acesta este unul din 
^■sensurile adinei ale întrecerii 

ce se desfășoară în marea întreprin
dere ploieșteană. Reîmprospătarea 
continuă, apariția unor figuri noi la 
panourile de onoare a muncii, larga 
circulație de idei care se constată 
pretutindeni în uzină sînt tot atîtea 
dovezi că întrecerea socialistă creș
te în intensitate și în proporții, cu
prinzînd tot mai mulți munci
tori. Pentru popularizarea în între
prindere și pentru demonstrația de 
1 Mai, comitetul sindicatului a pre
gătit din vreme nu mai puțin de 600 
de fotografii ale muncitorilor evi
dențiați în întrecere.

...Ceea ce vedeam pe platoul de 
montaj din curtea uzinei, acolo unde 
capătă contur și viață marile in
stalații petroliere de foraj, exprima 
în esență o muncă unită și colabo
rarea strînsă a cîtorva mii de oa
meni în neostenită activitate cre
atoare. Părea că din acest tablou al 
muncii industriale cuprinzînd insta
lații și utilaje noi, care în curînd 
vor lua drumul schelelor petroliere, 
lipsea un element important care să 
exprime prin graiul cifrelor succe
sele de pînă qcum. Unul din pic
torii uzinei s-a grăbit să aducă și 
acest element. Graficul pregătit pen
tru demonstrația oamenilor muncii 
de 1 Mai expune o instalație de fo
rai 4 L.D., o turbină și o sapă cu 
role — produse de bază ale uzinei 
— însoțită de această explicație : 
„Realizările noastre în cinstea zilei 
de 1 Mai : producția globală — 
116,60 la sută; productivitatea mun
cii — 112,50 la sută ; economii peste 
plan — 2 milioane”...

O frumoasă și promițătoare tre
cere în revistă a succeselor în acea
stă minunată zi de primăvară.

ȘT. ZIDĂRIȚĂ

Mii de tinere și tineri din re
giunea Suceava lucrează în a- 
ceste zile la curățirea pășuni
lor. Peste 200 de tineri din co
muna Fundul Herții, raionul 
Dorohoi, au defrișat 50 hectare 
pășune, tar cei din comuna Ră- 
dăuți-Prut au executat această 
lucrare pe mai bine de 70 hec
tare. Lucrările de curățire și în
treținere a pășunilor din regiu
ne au fost efectuate pînă acum 
în proporție de 25 la sută.

Și tinerii din regiunea Oltenia 
au curățat și amenajat 10 000 
hectare izlazuri, au împădurit 
247 hectare teren, au redat a- 
griculturii prin defrișarea unor 
tufișuri și mărăcinișuri 455 hec
tare și au plantat în gospodării
le colective și gospodăriile de 
stat circa 250 000 de pomi.

(Agerpres)

Ion Niculescu-Brună, artist eme
rit, Const. Popa și Dorel Boto- 
șescu într-o scenă din „Avarul" 
de Molière, spectacol prezentat 
de Teatrul de stat din Bacău în 
cadrul turneului pe care-1 între
prinde în Capitală.

Expoziții
© în sălile Muzeului de artă din Tg. 

Mureș s-a deschis expoziția retrospec
tivă de grafică militantă, Iosif Ross. Ex
poziția cuprinde circa 250 de lucrări, 
selecționate din opera artistului, execu
tate din anul 1917 și pînă în prezent.

® Recent, la Oltenița, s-a deschis ex
poziția artiștilor plastici amatori din 
regiunea București, organizată de Casa 
regională a creației populare. Sînt pre
zentate 60 de lucrări de pictură și gra
fică, în care autorii — muncitori, tehni
cieni, colectiviști și elevi — redau as
pecte din gospodării agricole colective, 
de pe șantiere, peisaje etc.

Studio al artistului amator
La Oradea a luat ființă un studio al 

artistului amator pentru instructorii bri
găzilor artistice de agitație din între
prinderile, instituțiile și căminele cultu
rale din oraș. La studio, îndrumătorii 
acestor formafii artistice își vor îmbo
găți cunoștințele teoretice și practice, 
cu ajutorul actorilor și regizorilor de 
la Teatrul de Stat din Oradea. în cu
rînd studiouri ale artistului amator vor 
lya ființă și pe lîngă casele raionale 
de cultură din Chișineu-Criș și Salonta.

La Ateneul R. P. Romîne

Cursurile universității muncito
rești de cultură muzicală organi
zate de Uniunea compozitorilor și 
Consiliul local al sindicatelor din 
orașul București care au început 
în octombrie, anul trecut, au fost 
frecventate de aproape 2 000 de 
oameni ai muncii din Capitală.

Cu prilejul închiderii anului șco- 
lor, lunj după amiază a avut loc 
la Ateneul R. P. Romîne un simpo
zion cu tema: „Succesele muzicii 
romînești contemporane”. Au luai 
cuvîntul Ion Chirescu, Alfred Men
delsohn, Gherase Dendrino, Mircea 
Chiriac, Viorel Cosma.

Festival Prokofiev la Filarmonică
în pr.eajma turneului pe 

care îl va întreprinde în 
Austria și Italia, orchestra 
Filarmonicii „George E- 
nescu“ a interpretat în 
concertele de sîmbătă și 
duminică unul din pro
gramele pe care, sub 
conducerea maestrului 
George Georgescu, le va 
prezenta peste hotare.

Un concert alcătuit în 
exclusivitate din lucrările 
lui Serghei Prokofiev con
stituie un prilej de a ve
rifica din nou faptul că 
muzica acestui strălucit 
artist contemporan s-a 
rînduit între valorile cla
sice ale veacului nostru. 
Această idee este suge
rată ascultătorului și de 
concepția maestrului 
Georgescu asupra între
gului program ; domină 
în interpretare reliefarea 
acelui lirism specific pe 
care compozitorul însăși 
îl definea ca pe una din 
„liniile directoare“ ale 
stilului său, spiritul lucid 
caracteristic lui Prokofiev, 
proporjionallfalea și e- 
chilibrul inferior ale mu
zicii sale. Cele trei lu
crări care au alcătuit pro
gramul reprezintă trei e- 
tape în evolufia maestru
lui sovietic.

Interpretarea „Simfoniei 
clasice“ a urmărit eviden
țierea caracterului cu to
tul particular al lucrării, 
decurgînd din sugerarea 
stilului clasicilor vienezi 
din secolul XVIII și per
manenta afirmare a per
sonalității unui autor care 
a trăit în veacul nostru, 
îmbinarea acestor aspecte 
a dus la creșrea climatu
lui propriu acestei simfo
nii miniaturale.

Simfonia a Vll-a — în
chinată tineretului sovie
tic — are aerul de a tra
duce în creafie, cu cea 
mai mare pregnantă, fen- 
dinfa spre continua sim
plificare a expresiei, măr
turisită de compozitor. 
Este o operă de mare 
sensibilitate a sentimen
telor, mai mult un poem 
— înrudit deseori cu 
amplele episoade lirice 
din baletele autorului.

Interpretarea Simfoniei 
a fost pătrunsă de avîn- 
ful generos înfruchipînd 
elanurile tinereții în sem
nificația lor general ome
nească. Imaginile aces
tei lucrări — a cărei ac
cesibilitate totală a fost 
dorită, căutată de com
pozitor — se întregesc 
și prin prezența unor

TEATRE : Filarmonica de stat „Geor
ge Enescu“ (Sala mică a Palatului R. P. 
Romîne) : Recital „Tineri soliști''. Radu 
Paraschivescu — vioară, Veronica Ru- 
sescu — pian — (orele 20). Teatrul de 
stat de operetă : Mam-zelle Nitouche — 
(orele 19,30). Teatrul’Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia): Vizita bătrînel 
doamne — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Ancheta — (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru): Antoniu șl 
Cleopatra — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Scandaloasa legătură dintre domnul Ket
tle și doamna Moon — (orele 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (bd. Schitu

Cărți noi
Editura pentru Jiteratu

9 A apărut de curînd „Carte des
pre vremuri multe“ de Ion Pas. Vo
lumul cuprinde amintiri, evocări, por
trete ale unor scriitori, oameni de cul
tură și de artă.

• „Scrieri alese“ de Emil Gîrleanu 
s-a tipărit în colecția „Scriitori ro- 
mîni". Cele două volume reprezintă 
o selecție din nuvelele, schițele și ar
ticolele scriitorului. Studiul introduc
tiv este semnat de Teodor Vîrgolici.

Editura pentru literatură 
universală

e „Saga despre Njal“ — poem Ir
landez din secolul al XIII-lea, aparți- 
nînd unui autor anonim.

© Un volum de piese într-un act de 
A. P. Cehov. în cuprins, piesele 
tecul lebedei“, „Ursul“, „Cerere că
sătorie”, „Jubileul“ ș.a.

© „Muntele de aur“ — culegere din 
nuvelele scriitorului clasic bulgar Ivan 
Vazov.

elemente ritmice cu ca
racter de dans (sînt de 
remarcat strălucita fante
zie și virtuozitatea execu
ției orchestrale a valsului 
din partea a ll-a). De alt
fel, orchestra, într-o for
mă bună, cu o sonoritate 
frumoasă, și-a însușit te
meinic, tehnic și muzical, 
lucrările programului.

în repertoriul violonis
tului Ion Voicu, „Concer
tul pentru vioară nr. 2“ 
este de mai mult timp 
una din piesele cele mai 
semnificative. Lucrarea, 
foarte dificilă în scriitura 
violonistică, cere inierpre- 
tulu' o armonioasă îmbi
nare de aptitudini crea
toare, incluzînd atît trăi
rea sentimentului poetic, 
cît șj susținerea dinamică 
a momentelor de bravură 
instrumentală. Ion Voicu 
a desfășurat aci recuno
scutele sale însușiri violo
nistice împlinind aceste 
cerințe. Astfel, festivalul 
Prokofiev prezentat de 
muzicienii romîni, poate 
constitui cu succes o ma
nifestare atrăgătoare a 
stagiunilor muzicale din 
țările către care se în
dreaptă apropiatul turneu.

ADA BRUMARU

Măgureanu nr. 1): Cezar șl Cleopatra — 
(orele 19,30). (Sala Studio str. Alex. 
Sahia nr. 76): Tache, Ianke și Cadîr — 
orele 19,30). Teatrul pentru tineret și co
pii (Sala C. Miile): Avarul — prezentat 
de Teatrul de stat din Bacău — (orele 
20). (Sala Libertatea): Misterul cizmei — 
(orele 10). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești: Hoții și vardfștu — (orele 19,30). 
Teatrul Evreiesc de stat: Opera de trei 
parale — (orele 20). Ansamblul de cîn- 
tece și dansuri al C.C.S.: Seară de’ con
cert — (orele 20). O.S.T.A. (Sala Pala
tului R.P. Romîne): Concert dat de cîn- 
tărețul francez Charles Aznavour și for
mația sa de muzică ușoară — (orele 20).

45 de ani de la apariția lucrării lui V« L Lenin ^Sarcinile imediate 
ale Puterii Sovietice“

S-au împlinit 45 de ani de la a- 
pariția genialei lucrări „Sarcinile 
imediate ale Puterii Sovietice”, în 
care Lenin a trasat planul construi
rii bazelor economiei socialiste.

Nu de mult, colaboratorii Insti
tutului de marxism-leninism de pe 
lîngă C.C. al P.C.U.S., pregătind pen
tru tipar volumul 36 al Operelor 
complete ale lui V. I. Lenin, au des
cifrat o stenogramă dictată de 
Lenin cuprinzînd cîteva capitole ale 
variantei inițiale a lucrării la care 
ne referim. Aceste pagini permit o 
mai profundă înțelegere a ideilor 
leniniste cuprinse în această operă 
de deosebită însemnătate și actua
litate.

★
Caracterizînd situația internațio

nală a Rusiei, Lenin sublinia că 
prin semnarea, la Brest, a tratatiț- 
lui de pace cu Germania, s-a obți
nut răgazul necesar realizării unor 
măsuri de însemnătate capitală în 
opera de făurire a bazelor econo
miei socialiste, de creare a Armatei 
Roșii și consolidare a alianței din
tre proletariat și masele munci
toare ale țărănimii. Evenimentele 
confirmaseră că politica externă de 
pace, plină de înțelepciune și curaj, 
preconizată de Lenin, a salvat Pu
terea Sovietică și a asigurat întări
rea ei. V. I. Lenin arăta că în conso
lidarea Puterii Sovietice și menți
nerea păcii a avut un mare rol fo
losirea contradicțiilor interimperia- 
liste ca o rezervă importantă a re
voluției.

în ceea ce privește condițiile in
terne, Lenin releva că aprilie 1918 a 
marcat un moment de cotitură în 
mersul revoluției ; profitînd de îm
prejurările internaționale prielnice 
pe care le-a dobîndit, poporul sovie
tic avea posibilitatea sa-și concen
treze eforturile spre refacerea eco
nomiei naționale, să pornească pe 
calea făuririi temeliei economice a 
noii orînduiri sociale. Tînărul stat 
sovietic a intrat într-o nouă perioa
dă de dezvoltare în care se ridicau 
noi sarcini istorice. Referitor la a- 
cestea, Lenin scria : „...după ce am 

obținut o victorie asupra burghe
ziei pe plan politic și am consoli
dat-o prin forța armelor, trebuie să 
obținem o asemenea victorie șl în 
domeniul economiei naționale, în 
domeniul organizării producției, în 
domeniul evidenței și controlului".

Dezvoltînd învățătura lui Marx și 
Engels, V. I. Lemn a elaborat, în 
„Sarcinile imediate ale Puterii So
vietice“, principii fundamentale, de 
valabilitate universală, pentru acti
vitatea statului proletar în dome
niul organizării economiei perioa
dei de trecere de la capitalism la 
socialism.

încă din primele pagini ale lu
crării, Lenin arăta că după instau
rarea puterii clasei muncitoare sar
cina esențială o constituie făurirea 
economiei noi, socialiste. Pentru 
realizarea acestei sarcini, el subli
nia necesitatea primordială de a 
dezvolta puternic forțele de pro
ducție, de a crea baza tehnico-ma- 
teri'ală a socialismului : „în orice 
revoluție socialistă, după ce a fost 
îndeplinită sarcina cuceririi puterii 
de către proletariat și pe măsură 
ce în principal și în esență se înde
plinește sarcina exproprierii expro
priatorilor și a sfărîmării rezisten
ței lor, se impune în mod necesar 
pe primul plan sarcina fundamen
tală a creării unui sistem social su. 
perior capitalismului, și anume : 
sporirea productivității muncii, iar 
în legătură cu aceasta... o organi
zare superioară a muncii”.

în acest scop, Lenin preconiza 
industrializarea socialistă ca o con
diție fundamentală pentru dezvol
tarea economiei socialiste, fiindcă 
„Sporirea productivității muncii 
necesită, în primul rînd, asigurarea 
bazei materiale a marii industrii : 
dezvoltarea producției combustibi
lului, a fierului, a construcției de 
mașini, a industriei chimice”. El 
sublinia necesitatea introducerii per- 
severente a progresului tehnic în 
vederea valorificării multilaterale a 
resurselor naturale, arătînd că a- 
plicarea metodelor tehnicii moder

ne „va crea baza unui extraordinar 
progres al forțelor de producție".

în lucrare se accentuează că o 
condiție a construirii cu succes a 
socialismului, a sporirii productivi
tății muncii este „avîntul cultural și 
pe tărîmul învățămîntului". Lenin 
arăta că aceasta determină, între 
altele, mai buna calificare a mun
citorilor.

Totodată, Lenin chema partidul 
să organizeze larga desfășurare a 
întrecerii socialiste, să desfășoare o 
muncă perseverentă, răbdătoare 
pentru educarea maselor în spiri
tul unei atitudini socialiste față de 
muncă — chezășie a sporirii pro
ducției și productivității muncii. în 
legătură, cu emulația maselor, în lu
crare se subliniază că, în condițiile 
cuceririi puterii de către proletariat 
în alianță cu masele de bază ale ță
rănimii și ale trecerii principalelor 
mijloace de producție în mîinile po
porului, exemplul înaintat are pen
tru prima data posibilitatea să exer
cite o puternică influență de masă.

Lenin a analizat, pe larg, în a- 
ceastă lucrare, problemele legate de 
formarea cadrelor necesare pentru 
conducerea economiei socialiste. 
Combătînd părerile neîntemeiate ale 
celor care susțineau că dezvoltarea 
industriei sovietice ar ■ fi cu nepu
tință deoarece în Rusia nu exista o 
tradiție în formarea de organizatori 
ai producției, Lenin arăta că „prin
tre muncitori și țărani... se găsesc 
o mulțime de oameni cu talent or
ganizatoric”, și își exprima încrede
rea că, deși în capitalism n-au fost 
create asemenea cadre, partidul îi 
va educa și căli la școala practicii 
construirii socialismului. Cită drep
tate a avut Vladimir Ilici, a dove
dit-o din plin istoria !

în această primă lucrare de mai 
mare întindere elaborată de V. I. 
Lenin după Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie sînt conturate 
ideile fundamentale privitoare la 
rolul statului de dictatură a prole
tariatului ca instrument principal în 
înfăptuirea unor transformări fără 
precedent în viața economică și 

culturală, pentru binele celor ce 
muncesc. Lenin acorda o mare în
semnătate activității de planificare 
și organizare a economiei socialiste, 
realizării funcției economice a sta
tului socialist.

Arătînd că economia socialistă 
trebuie să fie astfel organizată in
cit mecanismul ei să funcționeze ca 
un ceasornic, Lenin sublinia că a- 
ceasta devine posibil numai dato
rită conducerii centralizate a eco
nomiei de către statul socialist : 
„fără o evidență și un control mul
tilateral de stat asupra producției 
și a repartiției produselor, puterea 
oamenilor muncii, libertatea oame
nilor muncii nu se pot menține și 
este inevitabilă reîntoarcerea sub 
jugul capitalismului". în ordinea 
de idei amintită, Lenin releva tot
odată caracterul dăunător al con
cepțiilor care negau sau subapreciau 
rolul economic al statului socialist.

Răspunzînd întrebării cum tre
buie condusă economia socialistă, 
V. I. Lenin arăta : „Noi sintern pen
tru centralismul democratic”. în 
schița inițială a articolului „Sarci
nile imediate ale Puterii Sovietice”, 
el demonstra că un centralism 
înțeles în sens cu adevărat demo
cratic creează posibilitatea, pentru 
prima dată în istorie, să se asigure 
o dezvoltare cu adevărat armonioa
să a întregii economii naționale, că 
această dezvoltare o poate asigura 
numai statul socialist. „Orice mare 
industrie mecanizată, adică tocmai 
izvorul și fundamentul material de 
producție al socialismului, necesită 
o absolută și strictă unitate de vo
ință, care să îndrumeze munca în 
comun a sute, mii și zeci de mii de 
oameni”.

Lenin a insistat în mod deosebit 
asupra rolului conducător al parti
dului în construcția economică, vă- 
zînd în aceasta o condiție hotărî- 
toare a rezolvării problemelor com
plexe ale făuririi noii orînduiri so
ciale, a concentrării eforturilor spre 
direcțiile principale ale dezvoltării 
economice ; el a scos în evidență 
însemnătatea faptului că în anii 
construcției socialiste, zeci de mi
lioane de oameni ai muncii învață 
prin propria lor experiență să vadă 
în avangarda disciplinată și con
știentă a proletariatului pe condu
cătorul lor cel mai sigur. Criticînd 
pe revoluționarii mic-burghezi, care 
„șovăie și se clatină la fiecare coti
tură a evenimentelor“, Lenin demon
stra necesitatea ca în această pe
rioadă grea și de importanță vitală 

pentru soarta revoluției partidul să 
promoveze o politică clară, realistă, 
care să asigure o dezvoltare ritmică 
a economiei, aidoma cu „pasul ca
dențat al batalioanelor de fier ale 
proletariatului”.

Elaborînd planul construirii so
cialismului, V. I. Lenin arăta că în 
organizarea economiei socialiste tre
buie șă se țină seama de cerințele 
dezvoltării planice, proporționale, 
impuse de etapa respectivă, de „ce 
este mai esențial în linia sau lanțul 
dezvoltării” țării pe drumul socia
lismului, că diferitele măsuri luate 
în acest scop „trebuie să fie minu
țios înregistrate, studiate, siste
matizate, verificate prinir-o expe
riență mai largă". El atrăgea a- 
tenția că în perioada ce urmea
ză preluării puterii de* către cla
sa muncitoare deosebit de im
portanta este nu repetarea unor 
formule abstracte despre socialism, 
luate din cărți, ci îngrijirea atentă 
a mlădițeior noului, care cresc de 
sub dărîmături pe un teren ce p-a 
fost încă bine curățat de moloz, ac
tivitatea practică, concretă, pentru 
întărirea și dezvoltarea socialis
mului.

în paginile acestei lucrări, Lenin 
a enunțat și unele teze importante 
referitoare la folosirea cooperației 
ca una din principalele pîrghii pen
tru construirea socialismului. De o 
mare valoare principială' sînt ideile 
leniniste cu privire la cooperația 
de consum ca un prim pas spre or
ganizarea cooperației de producție, 
idei dezvoltate mai tîrziu în alte 
lucrări ale sale și îndeosebi în cea 
intitulată „Despre cooperație”.

*
Traducînd în viață cu consec

vență planul leninist de construire 
a socialismului, poporul sovietic, 
sub conducerea P.C.U.S., a construit 
socialismul, deschizînd calea întregii 
omeniri spre orînduirea nouă, liberă 
de exploatare. Ideile leninismului 
stau la baza succeselor pe care po
porul sovietic le obține în construc
ția desfășurată a comunismului. 
Valabilitatea universală a tezelor 
leniniste este ilustrată în mod con
vingător de succesele popoarelor 
din țările lagărului socialist, care 
le-au aplicat corespunzător condi
țiilor istorice concrete.

Conducînd cu mină sigură lupta 
poporului nostru pentru construi
rea socialismului, Partidul Muncito
resc Romîn aplică în mod crea
tor învățătura marxist-leninistă po
trivit condițiilor concrete din țara 
noastră, se călăuzește după legile 

general valabile ale construcției so
cialismului. înfăptuind cerințele a- 
cestor legi obiective, partidul a în
dreptat principalele eforturi în direc
ția creării bazei tehnico-materiale a 
socialismului, a industrializării so
cialiste a țării. Creșterea cu precăde
re a industriei grele, cu pivotul ei — 
construcția de mașini, dezvoltarea 
industriei chimice, a bazei energe
tice și a altor ramuri de importan
ță vitală asigură înaintarea armo
nioasă a întregii noastre economii 
naționale. Sub conducerea partidu
lui, poporul nostru a obținut o mă
reață cucerire istorică — victoria 
deplină a socialismului la orașe și 
sate. Oamenii muncii luptă pentru 
realizarea sarcinilor trasate de Con
gresul al III-Iea al partidului, des
fășoară larg întrecerea socialistă a- 
vînd drept obiective sporirea pro
ducției și productivității muncii, 
îmbunătățirea calității produselor 
și realizarea de economii. Statul de
mocrat-popular își îndeplinește cu 
succes funcția sa economico-orga? 
nizatorică, asigurînd creșterea în 
ritm susținut, proporțională, a eco
nomiei în scopul dezvoltării conti
nue a bazei tehnico-materiale a 'so
cialismului și ridicării bunăstării 
poporului.

Partidul Muncitoresc Romîn se 
călăuzește în activitatea sa după cu
noscuta apreciere leninistă : pro
blemele conducerii economiei con
stituie cea mai interesantă politică. 
Exercitînd rolul său de forță con
ducătoare în statul socialist, parti
dul nostru analizează în mod apro
fundat problemele complexe ale 
dezvoltării economiei, ia măsurile 
cele mai potrivite pentru valorifi
carea deplină a resurselor naturale, 
pentru creșterea continuă a forțe
lor de producție. Ritmul rapid al 
dezvoltării economice, îndeplinirea 
și depășirea an de an a prevederi
lor șesenalului confirmă justețea 
politicii partidului, bazată pe apli
carea creatoare a principiilor uni
versal valabile ale marxism-leninis- 
mului la condițiile specifice ale 
țării noastre, pe analiza atentă a 
realităților și stabilirea chibzuită a 
sarcinilor în funcție de cerințele 
fiecărei etape și de posibilitățile 
obiective de înaiiitare spre țelul 
propus.

Genialele idei leniniste, cuprinse 
în lucrarea „Sarcinile imediate ale 
Puterii Sovietice”, constituie un în
dreptar cu adevărat de neprețuit 
în activitatea creatoare a oamenilor 
muncii pentru victoria noii orîn
duiri sociale.

AL. POPESCU

CINEMATOGRAFE : Cartagina în flă
cări — film pentru ecran panoramic : 
Patria (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21.15). A fost 
prietenul meu : rulează la cinematogra
fele Republica (9.45; 12; 14,15; 16,30; 19; 
21,15), București (9,30; 11,45; 14; 16,30;
18,45; 21), Gh. Doja (10; 12,30; 15,30; 17 ;
20.30) , Ștefan cel Mare (10' 12; 15,30; 18;
20.30) . Drumul spre chei: Magheru (10;
12; 15; 17; 19;’ 21). V. Roaită (10; 12; 14; 
18,15; 20,30), Flacăra (16; 18,15; 20,30). Că
pitanii laguuei albastre: rulează Ia cine
matografele v. Alécsandri (14,15; 16,30;
18,45; 21), I. C. Frimu (10; 12: 14; 16,15; 
18,30; 30,45), Gî'îvițâ (10’; 12,15; 15; 17,30; 20), 
Floreasca (16; 18,15; 20,30). Piunintul în
gerilor : rulează la cinematograful Elena 
Pavel’(10; 12: 15,15; 17,16; 19,15; 2,' 15).
Lanterna cu amintiri: Tineretului (J6> .12; 
14; 16; 18! 20). Turneul veseliei: Victoria 
(10; 12; 14; 16,15;'18,30; 20.45), G. Băcovia 
(15; 17; 19; 21), 30 Decembrie (16; 18; 20). 
Prietenul nostru comun : Central (10,30; 
13; 15,30; 18; 2Q.30). Lupeni 29 — cine
mascop (ambele serii) Lumina (ru
lează în continuare . de la orele 10 pînă 
Ia ' orele 15; după-amiază, 17.30—20). 
JJ.egea-i lege ; 1 Mai (10; 12,15; 15,30; 18;
20,30).  Program special pentru copii la 
orele 10 la ’ cinematograful 13 Septem
brie’. Pescărușul negru : 13 Septembrie 
(11,30: 13,30; 16,30; 18,30; 20,30). Sosește
circul — Ancora: Timpuri Noi (rulează 
în continuare de la orele 10 pînă la o. 
rele 21). Alibiui nu ajunge : rulează’ Ja 
cinematograful Maxim Gorki (16; 18,15;
20,30).  Cumpără-ți un balon : înfrățirea 
între popoare' (15,30; 1-7,45; 20), A-lex. Sa
hia (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Arta (15; 
17; 19; 21 — grădină 20), Volga (10; '12: 
14.30; 1645; 19; 21,15;). G. Coșbuc (10; 12; 
14; 16; 18; 20). Omul cu pantaloni scurți : 
Cultural (10; 12; 14: 16; 18; ’20).’ prjçtêpi.e 
Interzisă: rulează la cinematograful
Alex: popov în continuare de la orele 
9,30 pînă la orele '21). -yacanță la w-e 
—cinetnascop ; 8 Martie (i0: 12: 14; 16,sg: 
18.30; 20,30), Gradina ,,Alex. Sahia" tu
rele 19,45). Un erou' în papuci : rulează 
la cinematografül C7tin David (16; 18,15;
20,30).  Camelia: Unirea (11; 15; 17; 19; 21). 
Bunica Sabella: T. Vladimirescu (15; 17; 
19: — grădină orele 20), 23 August (10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15 — grădină o- 
rele 20).

TELEVIZIUNE : 18,30 — Universitatea 
tehnică la televiziune. 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Să învățăm cîntece 
pionierești. 19,30 — Filmul pentru copii: 
„Cum a învățat iepurașul să patineze". 
19,40 — Emisiune de știință; „Asaltul ce
rului" — film documentari 20,00 — Emi
siune de teatru : „Trei gemeni vene- 
țieni", de Antonino Collalto. Interpretea
ză studenții anului IV al Institutului de 
artă teatrală șl cinematografică ,,I. L. 
Caragiale", clasa prof. Ion Șahighian, 
maestru emerit al artei. In pauză : Șah. 
In încheiere: Buletin de știri.

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 1, 2 

și 3 mai : In țară : vreme relativ căldu
roasă, cu cerul variabil, .mai mult noros 
după-amiază. Local vor cădea ploi sub 
formă de averse însoțite de descărcări 
electrice. Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura staționară. Minimele vor fi cu
prinse între 4 și 14 grade, iar maximele 
între 15 și 25 de grade. In București : 
Vreme relativ călduroasă, cu cerul va
riabil, mal mult noros după-amiază, cînd 
vor cădea ploi sub formă de averse. 
Vint slab pînă la potrivit. Temperatura, 
staționară.
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Acordarea Premiului de Stat 
al R. P. Romîne pe anul 1962

A. ÏN DOMENIUL ȘTIINȚEI
a) Academicianului Grigore C. Mojsil, 

crarea „Teoria algebrică a mecanismelor 
un volum publicat în anul 1959.

b) Academicianului Gheorghe Mihoc și 
lui dr. Octav Onicescu, pentru grupul de lucrări din 
domeniul statisticii matematice și calculului proba
bilităților, publicate între anii 1956—1961.

c) Academicianului Horia Hulubei, pentru contri
buții aduse la realizarea lucrărilor de cercetare știin
țifică din domeniul fizicii nucleare, fci perioada ani
lor 1956-1961.

d) Academicianului Theodor V. Ionescu, pentru 
grupul de lucrări din domeniul ionilor negativi și fi
zicii ionosferei, publicate între anii 1956 -1961.

e) Academicianului Ilie G. Murgulescu și cercetăto
rilor Solomon Sternberg și Dumitru Marchidan, pen- . 
tru grupul de lucrări privind studiul proprietăților fi- 
zico-chimice ale sărurilor topite, publicate între anii 
1956—1961.

f) Profesorului dr. Șerban Solacolu, pentru lu
crarea „Chimia fizică a silicaților tehnici", un volum 
publicat în anul 1957.

g) Academicianului Gheorghe lonescu-Șișești și

pentru lu- 
aut.omate",

profesoru-

profesorului dr. Irimia Staicu, pentru lucrarea „Agro
tehnica”, volumele I și II, publicate în anul 1958.

h) Academicianului Ștefan Milcu, pentru ansam
blul de lucrări privind gușa endemică și tiroidologia, 
publicate între anii 1956—1961.

i) Academicianului Oscar Sager, pentru lucrările 
„Diencefalul“, un volum publicat în anul 196.0, și 
„Mortofiziologia formației reticulate”, monografie pu
blicată în anui 1959.

j) Academicianului Athanase Joja, pentru lucrarea 
„Studii de logică”, un volum publicat în anul 1960.

k) Academicienilor Constantin Daicoviciu, Emil 
Petrovicj și Emil Condurachi și profesorilor dr. Ion 
Nestor și Gheorghe Ștefan, pentru lucrarea „Istoria 
Romîniei“ volumul I, publicat în anul 1960.

l) Academicianului Alexandru Rosetti, pentru lu
crările consacrate limbii romîne și lingvisticii gene
rale, publicate între anii 1956—1961.

m) Academicianului Tudor Vianu, pentru lucrările 
de teoria și istoria literaturii, publicate în ultimii 
ani.

n) Profesorului dr. Virgil Vătășlanu, pentru lu
crarea „Istoria artei feudale în țările romîne", un 
volum publicat în anul 1959.

B ÎN DOMENIUL TEHNICII ȘI INVENȚIILOR
a) Academicianului Dumitru Dumitrescu și ingine

rilor Vasile Ionescu și Constantin Iamandi, pentru 
grupul de lucrări privind studiul teoretic și experi
mental al mișcării lichidelor cu suprafață liberă, pu
blicate între anii 1956—1961.

b) Academicianului Ion S. Gheorghiu, pentru lu
crările „Mașini electrice”, volumele I, II, III și „Pro
bleme”, volumele I, II, publicate între anii 1957—1961.

c) Profesorului Cornel Penescu, pentru lucrarea 
„Automatica și telemecanica sistemelor energetice", 
volumele I, II și III, publicate între anii 1959—1961.

d) Inginerului Vasile M. Popoy, pentru grupul de 
lucrări privind teoria stabilității sistemelor automate 
nelineare, publicate între anii 1956—1961.

e) Academicianului Comeliu Mikloși, pentru lucră
rile de cercetare tehnico-științifică legate de introdu
cerea în Republica Populară Romînă a căii ferate 
continue cu șine sudate electric după procedeul prin 
topire intermediară.

f) Inginerilor Adrian Călin Vasilescu, Victor Pim- 
sner și Ignat Saphier, pentru lucrarea „Utilizarea ra
țională a presiunii de zăcămînt a gazelor naturale”.

g) Inginerilor Alexandru Nourescu și Alexandru 
Diacon, geologului dr. Ion Băncilă și inginerilor Ion 
Rusmănică, Dumitru Mosora, Nicolae Cernescu și 
Radu Prișcu, pentru contribuții aduse la realizarea 
lucrării Uzina hidroelectrică V. I. Lenin-Bicaz și ba
rajul Negovanul.

h) Academicianului Aurel Beleș și inginerului Ion 
Stănculescu, pentru grupul de lucrări științifice din 
domeniul fundațiilor.

i) Inginerilor Alexe Bublik, Gheorghe Silion, Tiberiu 
Maniu, Nicolae Peligrad, Eugen Nicoară, Fabiu Chi- 
țulescu și Dumitru Tomozei, tehnicianului Ion Todor

și maistrului Mihail Csuka, pentru lucrările „Insta
lații moderne de foraj, seria tip 2 Dh-75 A, T 50“ și 
„Turboambreiaje și convertizoare hidraulice de 
cuplu“.

j) Inginerilor Panait Melisaratos, Mircea Marines
cu, Flaviu Anghel, Gelu Kahu și $ Mircea Bartolomeu, 
tehnicianului Nicolae Tudorie și maistrului ûmitru 
Cazacu, pen tiu contribuțiile originale aduse în pro
iectarea și construirea cargoului de 3 250/4 500 tdw.

k) Inginerilor Dumitru I.onescu, Valerju Anghel, 
Aurel Păun, Ana Parțene, Adrian Stoicoi și Ion Ni- 
țescu și tehnicianului Victor Cosachievici, pentru lu
crarea „Fabricarea semicocsului 
bofluid“.

l) Inginerilor Pancu Ionescu, 
Coman, Octavian Smighelski și 
tehnicianului Nae Gheorghe, pentru lucrarea „Forja
rea arborilor cotiți cu fibraj continuu“.

m) Tehnicianului Iosif Lisovschi, pentru realizarea 
de dispozitive și mașini speciale pentru prelucrarea 
roților dințate și a pieselor grele.

n) Geologilor Augustin Mochiu Vancea și Vasile Pa
vel Cita, pentru descoperirea unor noi zăcăminte de 
gaz metan în bazinul Transilvaniei.

o) Inginerilor geologi Ion Toader Petrișor și Con
stantin C. Teodorescu și geologilor Dumitru N. Pa- 
raschiv, Nicolae T. Grigoraș și Mihai A. Popescu, pen
tru dovedirea platformei Moesice ca o nouă și impor
tantă platformă petrolieră prin descoperirea de ză
căminte industriale de țiței și gaze.

p) Medicilor veterinari dr. Nicolae Teodoreanu și 
Sava Timariu, pentru crearea unei rase noi de oi cu 
lînă fină — Merinosul de Palas.

C. ÎN DOMENIUL LITERATURII ȘI ARTEI

prin procedeul car-

Oscar Sorian, Llvîu 
Ilarie Marinescu și

pentru activitatea

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale de colaborare 
economică intre R. P. Romină și R. D. Germană

Recent au avut loc la Berlin lu
crările primei sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale de colabo
rare economică între R. P. Romînă 
și R. D Germană.

Cu această ocazie Comisia a ini
țiat o serie de măsuri în scopul 
realizării unor cooperări și specia
lizări în producție, precum și alte 
forme de colaborare, îndeosebi în 
domeniul industriei qhimice, con
strucțiilor .de mașini, siderurgiei.

Analizîndu-se desfășurarea activi
tății de colaborare tehnico-științifi
că, Comisia a făcut o serie de re
comandări în legătură cu dezvolta
rea și îmbunătățirea pe viitor a 
acestei activități.

riLEGRAMS

Comisia a constatat că există noi 
posibilități de lărgire a schimbului 
de mărfuri între cele două țări pen
tru perioada pînă în 1965 și a reco
mandat începerea de tratative co
merciale în aceșt sens.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
îptr-o atmosferă de prietenie și de 
înțelegere tovărășească.

Protocolul de încheiere a lucră
rilor sesiunii a fost semnat din 
partea romînă de tovarășul Alexan
dru Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mîne, iar din partea germană de 
tovarășul Bruno Leuschner, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane. (Agerpres)

a apărut „Lupta de clasa“ nr. 4 — 1963

Numărul pe luna aprilie al re
vistei „Lupta de clasa” cuprinde 
următoarele articole : „Forța de 
nebiruit a ideilor leninismului” 
de ATHANASE JOJA, „Contribu
ția industriei chimice la progre
sul tehnic în tara noastră” de 
MIHAIL FLORESCU, „Activita
tea politico ideologică în institu
tele de învățămînt superior” de 
I. ILIESCU, „Unele probleme ale 
dezvoltării intensive și multilate
rale a producției în gospodăriile 
colective” de I. CHIRCULESCU, 
O. PARPALĂ, „Piața comună” și 
consecințele sale social-economi- 
ce” de DANA VOINEA, „Critică 
teatrală — repertoriu — specta
col” de A. BÄLEANU.

La rubrica „Din presa partide-

Depunerea unei coroane 
de flori la Monumentul 

Eroilor Patriei
Ambasadorul extraordinar și ple

nipotențiar al R. P. Polone în R. P. 
Romînă, Wieslaw Sobierajski, a de
pus luni la amiază o coroană de 
flori la Monumentul Eroilor Patriei 
cu prilejul prezentării scrisorilor de 
acreditare.

La solemnitate erau prezenți re
prezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, Ministerului Forțelor 
Armate și ai Sfatului popular al 
Capitalei.

(Agerpres)

și muncitorești” 
articolul : „Capl-

lor comuniste 
revista publică 
talismul monopolist de stat în 
S.U.A.” de I. M. BUDISH.

Rubrica „Critică și bibliogra
fie” conține articolele : „Tradiții 
eroice ale luptei clasei munci
toare din țara noastră” de ION 
BABICI, „Un studiu despre capi
talul financiar englez” de N. 
L.UPU și notele bibliografice : 
„Adevărata față a monarhiei” de 
G. OANCEA, „Militarismul ger
man și Romînia” de B. HACKER.

Revista mai publică notele : 
„Pentru rigurozitate științifică în 
elaborarea dicționarelor” de FL. 
GEORGESCU, „Din cercetarea 
folclorului muncitoresc” de EU
GENIA CERNEA și rubrica ,,Re 
urmele materialelor publicate”.

Plenara C. C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam

HANOI 29 (Agerpres). — în apri
lie a. c. a avut loc a opta plenară 
a C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam. Potrivit relată
rilor presei, plenara a discutat mer
sul îndeplinirii primului plan cinci
nal de dezvoltare a economiei na
ționale a R.D. Vietnam (1961-1965).

Călăuzindu-șe după hotărîrile ce
lui de-al III-lea Congres al partidu
lui, precum și după hotărîrile ple
narelor a 5-a și a 6-a ale C. U. al 
partidului, care au discutat proble
mele agriculturii și industriei, și bi- 
zuindu-se pe experiența practică a 
dezvoltării economice și culturale 
din ultimii ani, plenara a staoilit o- 
rientarea fundamentală și sarcinile, 
a stabilit principalele cifre de con
trol și măsurile practice pentru în
deplinirea planului cincinal, care

prevede „realizarea primilor pași 
în crearea bazei tehnice-materiale 
a socialismului și industrializarea 
țării, precum și înaintarea rapiaa 
și fermă pe calea spre socialism“.

Plenara a subliniat îndeosebi ne
cesitatea rezolvării juste a raportu
lui dintre acumulare și consum, a 
sporirii permanente a fondurilor 
de acumulare pentru crearea oazei 
tehnice-materiale a socialismului, 
industrializarea socialistă și crearea 
condițiilor care să asigure întregii 
populații un înalt nivel de trai.

Plenara a examinat în amănun
țime laturile pozitive și lipsurile 
conducerii economiei naționale și a 
trasat măsurile concrete pentru îm
bunătățirea conducerii și dirijării 
economiei și finanțelor, în vederea 
îndeplinirii cu succes a primului 
plan cincinal.

a) Poetului Marcel Breslașu, pentru activitatea 
poetică desfășurată în perioada anilor 1956—1961.

b) Scriitorului Titus Popovici, pentru romanul „Se
tea“.

c) Scriitorului Szabo Gyula, pentru volumul de nu
vele „Aprilie, cînd crește iarba“.

d) Academicianului George Oprescu, pentru lucră
rile de istoria artei publicate în perioada anilor 1956— 
1961.

e) Pictorului Dumitru Ghiață, pentru ciclul de lu- 
crări de pictură realizate în perioada anilor 1956— 
1961.

f) Pictorului Henri Catargi, pentru ciclul de lucrări 
de pictură realizate în perioada anilor 1956—1961.

g) Graficianului Paul Erdos, pentru ciclul de dese
ne „Viață nouă în Oaș”.

h) Dirijorului Mircea Basarab, pentru activitatea 
dirijorală desfășurată în perioada anilor 1956—1961.

i) Compozitorului Dumitru Capoianu, pentru lucră
rile „Concert pentru vioară și orchestră", „Divertis
ment pentru orchestră de coarde și doi clarineți”, 
„Cinci cîntece din Ardeal" și pentru muzica din fil-

mele „Homo Sapiens”, „Scurtă istorie” și „Șapte 
Arte”.

j) Regizorului Liviu Ciulei, pentru regia și inter
pretarea din filmul „Valurile Dunării“.

k) Actriței Eugenia Marla Popovici, pentru creațiile 
realizate în piesele de teatru „Surorile Boga”, „Arbo
rele genealogic", „Maria”, „Apus de soare” și „Bădă
ranii".

l) Arhitectului Cezar Lăzărescu, inginerului Nico
lae Laszlo, arhitecților Teodor Ludovic Staadecker, 
Eugen Lucian Popovici, Violette-Amelie Constantines- 
cu și Mina Laurian, inginerilor Ion Neacșu și Mihai 
Barbaiani și arhitecților Adam Toma și Virginia Pe- 
trea, pentru lucrarea „Ansamblurile de odihnă de la 
Eforie — etapa Il-a — și Mamaia".

m) Arhitecților Victor Sebestyen și Constantin 
Frumuzache și inginerului Nicolae Cezar Temelcu, 
pentru lucrarea „Ansamblul de construcții din cen
trul orașului Galați”.

n) Arhitecților Horia Maieu, Tiberiu Ricci și Ignace 
Șerban și inginerilor Alexandru Anton Necșulea și 
Nicolae A. Băilescu, pentru lucrarea „Sala Palatului 
Republicii Populare Romîne”.

Oaspeții din Nanterre 
la Brașov

Delegația orașului Nanterre, con
dusă de Raymond Barbet, și-a con
tinuat luni vizita în Brașov. în 
cursul dimineții, membrii delegației 
au fost oaspeții constructorilor de 
tractoare. în noile hale ale uzinei, 
ei au fost întâmpinați cu bucurie 
de muncitori, care le-au răspuns la 
întrebările puse în legătură cu dez
voltarea uzinei. în continuare, oas
peții au vizitat gara nouă à orașu
lui, cartierul muncitoresc Steagul 
roșu. Biserica Neagră și stațiunea 
de odihnă Poiana Brașov.

La 29 aprilie a avut loc ședința 
lărgită a Comitetului Executiv al 
Asociației pentru Națiunile Unite 
din Republica Populară Romînă. 
Participanții la ședință au discutat 
activitatea Asociației și au ascultat 
o expunere asupra inițiativei R.P. 
Romîne privind promovarea m rin- 
durile tineretului a idealurilor păcii, 
respectului reciproc și înțelegerii 
între popoare. în mod unanim a 
fost votată o moțiune ca această 
inițiativă să fie transmisă spre dis
cutare Federației Mondiale a Aso
ciațiilor pentru Națiunile Unite. La 
sfîrșitul ședinței, președintele Co
mitetului Executiv al Asociației 
pentru Națiunile Unite, prot. dr. 
Traian lonașcu, membru corespon
dent al Academiei R. P. Romîne, a 
expus planul de activitate al Aso
ciației. (Agerpres)

Tratativele «le dezarmare de la Geneva
fost subliniată de reprezentantul 
Nigeriei care a citat totodată un 
pasaj din declarația oamenilor de 
știință americani în această proble
mă, publicată de ziarul „Washington 
Post” din 9 aprilie a.c.

La rîndul său, reprezentantul 
Bulgariei, M. Tarabanov, a atras din 
nou atenția asupra faptului că, deși 
reprezentanții cercurilor guvernante 
și științifice din S.U.A. au recunos
cut deja eficacitatea mijloacelor 
naționale de detectare a exploziilor 
nucleare experimentale, delegația 
americană din Comitetul celor 18 
continuă să creeze mereu noi greu
tăți și se împotrivește vădit la în
cheierea acordului

Reprezentantul S.U.A., Ch. Stelle, 
luînd cuvîntul, à încercat să con
vingă pe participanții la tratative 
că S.U.A. și Anglia au dat dovadă 
de inițiativă cu scopul de a scoate 
conferința din impas.

Reprezentantul Angliei, Mason, a 
sprijinit pe colegul său american.

GENEVA 29 (Agerpres). - în 
cadrul ședinței din 29 aprilie a Co
mitetului celor 18 state pentru de
zarmare, care a fost prezidată de 
șeful delegației indiene, A. S. Lall, 
a continuat examinarea problemei 
privind încetarea experiențelor cu 
arma nucleară.

Reprezentantul Uniunii Sovietice, 
S. K. Țarapkin, a subliniat că dacă 
cercurile guvernante ale puterilor 
occidentale vor da dovadă de sufi
cientă înțelepciune și perspicacita
te, fermitate și hotărîre, și în pri
mul rînd de bunăvoință de a înce
ta, nu în vorbe, ci în mod real, 
toate experiențele cu arma nuclea
ră, acordul cu privire la interzicerea 
tuturor acestor experiențe ar putea 
fi încheiat foarte curînd.

Tratativele, a spus el, au intrat 
din nou în impas din pricina pozi
ției reprezentanților S.U.A.

Uriașa primejdie pe care o repre
zintă răspîndirea armei nucleare a

Reacții la Washington în legătură 
cu desemnarea succesorului lui Adenauer

WASHINGTON 29 (Agerpres). — 
Potrivit comentatorului agenției As
sociated Pi’ess, Endre Marton, ști
rile sosite de la Bonn anunțînd că 
Uniunea creștin-democrată s-a ho
tărît în cele din urmă asupra succe
sorului cancelarului Adenauer au 
fost primite cu prudență la Wa
shington înaintea apropiatei vizite 
ai președintelui S.U.A., Kennedy, în 
Germania occidentală.

Una din principalele probleme le
gate de vizita la Bonn este aceea a 
eforturilor unor cercuri vest-ger- 
mane și ale unor cercuri din S.U.A. 
de a îmbunătăți relațiile america- 
no-vest-germane care trec printr-o 
perioadă de răceală și de rezerve 
mai ales de la semnarea tratatului 
franco-vest-german.

Vizitele delegației orașului Aarhus 
(Danemarca)

Delegația municipalității orașului 
Aarhus (Danemarca), condusa ’ de 
Robert Svane Hansen, locțiitor al 
primarului general al orașului, care 
se află în țara noastră, a sosit luni 
seara în Brașov. Oaspeții danezi au 
fost primiți de președintele comi
tetului executiv al sfatului. popu
lar orășenesc, Gheorghe Dumitres
cu, vicepreședintele comitetului 
executiv al sfatului popular regio
nal, ing. Vichente Caraba. Membrii 
delegației au vizitat noile construc
ții’ de locuințe din cartierul Steagul 
roșu, gara nouă a orașului și Bi
serica Neagră.

Știri o

W oii 1 MAI IN Ț/W SOCIALISTE
D. Germană s-a anunțat 
trecute, șantierele navale 
din Rostock, cele 
R. D. Germană, au

Afajrf consacrate 
zilei de 1 Mai

Luni au continuat să aibă loc în 
întreaga țară adunări consacrate zilei de
1 Mai.

în fața muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor de la Combinatul chimico- 
metalurgic din Baia Mare, despre în
semnătatea zilei solidarității internațio
nale a celor ce muncesc a vorbit tova
rășul Iosif Uglar, prim secretar al Co
mitetului regional P.M.R. Maramureș. 
Vorbitorul a arătat că colectivul Combi
natului a încheiat bilanțul primelor 4 
luni ale anului cu importante succese 
în muncă. La producția globală a rea
lizat peste plan produse în valoare de
2 milioane lei, iar la producția marfă 
13 milioane lei, economiile realizate în 
acest timp ridicîndu-se la aproape 
109 000 lei.

Peste 1 000 de fumaliști, oțelari, la
minatori și funcționari ai Combinatului 
siderurgic Hunedoara au luat parte la 
adunarea ținută în sala clubului „Side- 
rurgistul". Despre însemnătatea Zilei 
internaționale a celor ce muncesc a vor
bit tov. Gheorghe Vușdea, secretar al 
Comitetului regional Hunedoara al 
P.M.R. Vorbitorul a subliniat succesele 
obținute în producție de siderurgiștii de 
aici în întrecerea desfășurată în cinstea 
zilei de 1 Mai.

Adunări consacrate zilei de 1 Mai au 
mai avut loc la Uzina de acid sulfuric 
și superfosfați de la Năvodari, la Șan
tierul naval maritim Constanța, la Uzi
nele „Victoria“-Călan, la întreprinderea 
de construcții siderurgice Hunedoara, la 
Denoul C.F.R. Suceava-nord, Uzinele 
textile „Moldova“ din Botoșani și în 
alte zeci de întreprinderi și instituții de 
pe cuprinsul țării.

Distincții acordate întreprinderilor frunîațe în întrecerea socialistă 

Pentru noi succese in creșterea 
producției agricole

realizîndu-se economii în valoare 
261 742 lei.

Roadele eforturilor colectivului_
muncă de aici se văd și mai bine în 
producțiile realizate de către cele 8 
gospodării agricole colective pe care le 
deservește. La grîu producția medie la 
hectar a fost de 2 326 kilograme ; la 
porumb de 3 246 kilograme.

Colectivul de muncă al S.M.T. 23 
August este hotărît ca în acest an să 
obțină succese și mai mari, în cam
pania agricolă de primăvară mecaniza
torii de la S.M.T. 23 August au termi
nat printre primii pe regiunea Dobro
gea însăxnînțatul culturilor atît din e- 
poca I cit și a porumbului în gospo
dăriile pe care le deservesc.

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“), — 
Ieri, 29 aprilie, mecanizatorii, tehni
cienii și inginerii de la Ș.M.T. 23 Au
gust, din regiunea Dobrogea, au trăit 
clipe de mare bucurie. La adunarea în
chinată zilei de 1 Mai, colectivului de 
muncă din acest S.M.T. i s-a decernat 
din partea Consiliului Central al Sindi
catelor Steagul roșu de unitate frunta
șă pe ramură în întrecerea socialistă 
pe țară pentru succesele obținute în 
anul 1962.

Aceasta constituie o răsplată bine 
meritată pentru eforturile depuse de co
lectivul acestui S.M.T. în anul trecut, 
planul de producție a fost îndeplinit în 
proporție de 113,6 la sută, iar prețul ds 
cost pe hantru a fost redus cu 2,70 lei,

de

de

O hotărîre unanimă
(Urmare din pag. I-a)

dicatelor. în anul trecut, colectivul uzi
nei și-a depășit sarcinile de producție, el 
a dat peste plan 1860 tone de oțel, 
9 000 tone laminate, peste 5 000 tone 
trefilate. Sporirea producției s-a realizat 
pe seama creșterii continue a producti
vității muncii. La baza realizărilor a stat 
aplicarea unor măsuri tehnice cum ar fi 
automatizarea regimului termic la cup
toarele cu gaz de la secția bare trase, 
mecanizarea transportului colacilor calzi 
la laminorul de sîrmă, îmbunătățirea 
procesului tehnologic de elaborare a oțe
lurilor de rulmenți etc. Indicii de folo
sire a agregatelor au fost îmbunătățiți, 
timpul de imobilizare în reparații a ma
șinilor și agregatelor a scăzut.

O atențio deosebită s-a dat îmbună
tățirii calității oțelurilor de rulmenți, a 
laminatelor și barelor trase destinate

auto-pentru construcția de tractoare, 
camioane, utilaj petrolier etc. Față de 
1961, valoarea rebutului a scăzut cu 
peste 2100 000 lei și este mult sub ci
frele admise.

Cei peste 2 000 de muncitori, ingi
neri și tehnicieni prezenți la festivitate 
au primit cu vii aplauze momentul e- 
moționant cînd tov. Nicolae Moraru, 
membru al Prezidiului Consiliului Cen
tral al Sindicatelor a înmînat unei de
legații a uzinei steagul de întreprin
dere fruntașă pe ramură și diploma de 
întreprindere fruntașă.

Maistrul loan Mărginean, ca și alți 
vorbitori s-au angajat în numele în
tregului colectiv să adauge succeselor 
obținute altele și mai mari. Cuvîntul 
lor a fost subliniat cu vii aplauze ceea 
ce înseamnă că întregul colectiv, ca 
un singur om, este hotărît să dezvolte 
pe mai departe frumoasele realizări ob
ținute în întrecere.

HIPISM. Concursul international hi
pic de la Nisa a continuat cu desfășu
rarea „Marelui Premiu al Franței”, care 
a constat din două probe : una de „ob
stacole” și alta'de „forță”. Campionul ro- 
mîn Vasile Pinciu, pe calul Clasic, a 
cucerit primul loc în proba de obstacole, 
cit zero puncte penalizare. în clasamentul 
general al celor două probe victoria a re
venit .francezului Navetti. Pinciu s-a cla
sat pe îbcul 3.

*
LUPTE. Selecționata de lupte libere a 

R.P. Romine a obținut o nouă victorie 
în turneul international de la Karl Marx- 
Stadt, întrecînd cu scorul de 5—2 echipa 
R.P1 Polone. Punctele echipei noastre au 
fost realizate de Chirilă, Marmara, Her
man, Pavel si Bolla. Geantă a făcut meci 
egal cu Zuravski. Echipa R.D. Germane 
a terminat la egalitate (4—4) cu echipa 
R.S.S. Estone. Turneul a fost cîștigat de 
echipa R.S.S. Estone, urmată de R.D. Ger
mană si R.P. Romînă.

★

BASCHET. Turneul international mas
culin de baschet de la Cluj a fost cîști
gat de echipa R.P. Bulgaria, care în ulti
mul meci a învins cu 71—44 (41—23) e- 
chipa R.P. Polone, clasată 
Echipa R.S, Cehoslovace 
85—74 (42—42) de echipa

RUGBI. Joi de la orele 10,30 pe stadio
nul Progresul are Ioc primul joc de ba
raj dintre echipele de rugbi Steaua și 
Grivita Roșie. Cel de-al doilea meci este 
programat duminică. învingătoarea din 
acest meci va reprezenta tara noastră la 
noua ediție a „Cupei campionilor euro
peni”.

pe locul doi. 
a dispus cu 
R.P. Romîne.

Meciul de șah 

Botvinnik® P etrosian

Partida a 15-a a meciului pentru titlul 
mondial de șah, disputată aseară la Mos
cova, s-a întrerupt la mutarea 42-a în 
următoarea poziție : Alb (Petrosian) — 
Re2, Tal, Nf4, pioni ta b3, e4, f3, h4 i Ne
gru (Botvinnik) — Rg7, Td7, Cf7, pioni Ia 
b6, c5, g6. b5. Petrosian a dat mutarea 
42-a în plic. Comentatorul agenției TASS 
apreciază că Petrosian are o poziție mai 
bună. Partida va fi continuată astăzi. Sco
rul după cum se știe este deocamdată 
egal : 7-7.

Nave de mare tonaj
Din R. 

că zilele 
Wainow 
mari din
sat la apă cel de-al 25-lea 
pentru transportul cărbunelui, 
un deplasament de 9 500 tone. Noul 
vas, „Donskoi", este unul din seria 
de asemenea vase care vor fi li
vrate Uniunii Sovietice. La acest 
tip de vase șantierele Warnow au 
aplicat cu succes metoda construc
ției paralele în flux a două vase 
alăturate.

Din aceeași țară se relatează că 
oamenii de știință de la Observa
torul meteorologic central din 
Potsdam au pus la punct și expe
rimentat un dozimetru de raze ul
traviolete. Noul aparat face posi
bilă pentru prima -oară dozarea ! 
exactă a razelor ultraviolete so
lare și va avea o largă întrebuin
țare, în primul rînd în domeniul 
medical.

vas 
cu

Noua uzină de ciment și var 
„Dunărea" de la Văc (R. P. 
Ungară).

Pe un șantier de construcții de locuințe din Phenian (R.P.D. Coreeana).

Angajamente îndeplinite
Sub lozinca „Să-i întrecem pe 

fruntașii de anul trecut", lansată 
de muncitorii din regiunea Loveci, 
în întreprinderile industriale din 
R. P. Bulgaria s-a desfășurat între
cerea ßocialisiä în cinstea zilei de 
1 Mai. Oamenii țnuncii au întîmpi- 
nat această zi cu însemnate reali
zări în îndeplinirea angajamente
lor luate. Astfel, constructorii de la 
combinatul de celuloză și hîrtie din 
satul Bukjovci, regiunea Vratko, au 
pus zilele tiecute în funcțiune a- 
ceastă întreprindere care va pro
duce anual 28 000 tone de celuloză 
albită și 27 000 tone de hîrtie de 
ziar. De asemenea, recent a fost 
inaugurată în localitatea Tîrnovo 
fabrica de aparate de radio de di
mensiuni mici.

Șaniaere sub patronajul 
tineretului

Mii de tineri entuziaști din R. D. 
Vietnam reconstruiesc linia de 
cale ferată Lao Kai-Ien Bai, pe 
care se face transportul apatite! 
din localitatea Lao Kai spre fabri
ca de superfosfați din Lam Thao 
și portul maritim Haifon. Guvernul 
R. D. Vietnam a încredințat tinere
tului construirea terasamentului 
liniei de cale ferată Than Hoa-Vin 
Ben-Thiui. Acesta este al doilea 
mare șantier de construcții din 
R. D. Vietnam, care se află sub 
patronajul tineretului.

:
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Vizita Iui Fidel Castro în UL FL S. S

ACȚIUNI DE LUPTĂ ALE OAMENILOR MUNCI!

dintre Haiti și Republica Dominicană
• Ultimatumul guvernului dominican ® Marina americană a luat 

• <ăsuri pentru eventuala evacuare a cetățenilor americani din Haiti 
® Dezbaterile din cadrul Consiliului O.S.A.

grevele și arestările arbitrare". Re
prezentantul haitian la O.S.A. a 
anunțat că guvernul haitian a rupt 
relațiile diplomatice cu Republica 
Dominicană.

O comisie de anchetă a O.S.A. se 
va deplasa în Haiti pentru a exami
na situația expusă în cadrul sesiu
nii extraordinare a Consiliului 
O.S.A.

PORT-AU-PRINCE 29 (Agerpres). 
Situația încordată care domnește în 
Haiti de mai multe zile și care s-a 
agravat brusc în noaptea de sîmbă
tă spre duminică cînd forțe haitiene 
au ocupat ambasada dominicană 
din Port-au-Prince, continuă să se 
mențină gravă.

Guvernul dominican a reacționat 
imediat adresînd guvernului haitian 
un ultimatum cerînd ca în 24 de 
ore forțele haitiene să evacueze am
basada și să elibereze persoanele ți
nute sub stare de arest.

Potrivit agenției France Presse, 
unități ale marinei dominicane se 
pregătesc pentru a interveni, dacă 
va fi necesar, bombardînd capitala 
haitiană. Marina americană a luat 
măsuri pentru eventuala evacuare a 
cetățenilor americani din Haiti.

Pe de altă parte, la cererea Re
publicii Dominicane, în seara zilei 
de 28 aprilie la Washington s-a des
chis sesiunea extraordinară a Con
siliului Organizației Statelor Ameri
cane pentru a examina situația crea
tă între Republica Dominicană și 
Haiti. în cadrul dezbaterilor repre
zentantul Republicii Dominicane 
a expus în fața Consiliului o serie 
de fapte demonstrind politica agre 
sivă și antipopulară a guvernului 
haitian. Reprezentantul Haiti a acu
zat guvernul dominican că aduce 
plîngcri împotriva guvernului hai
tian „pentru a abate atenția de la 
situația internă care se agravează 
din zi în zi, după cum dovedesc

MOSCOVA 29 (Agerpres).—TASS 
transmite : La 29 aprilie, N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., l-a primit la 
Kremlin pe Fidel Castro, prim-se
cretar al conducerii naționale a 
Partidului Unic al Revoluției Socia
liste și prim-ministru al Republicii 
Cuba.

în aceeași zi, Fidel Castro a tă
cut o vizită lui Leonid Brejnev, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

La 29 aprilie, Comitetul Central al 
P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au oferit la Kremlin un 
prînz în cinstea lui Fidel Castro.

împreună cu Fidel Castro, la prînz 
au participat persoanele care îl în
soțesc, precum și Olivares Sanchez, 
ambasadorul Cubei în U.R.S.S.

Din partea sovietică la prînz au 
participat N. S. Hrușciov, Leonid 
Brejnev și alți conducători sovie
tici.

Stare
111

★

Agențiile occidentale de presă a- 
nunță că guvernul Republicii Domi
nicane a prelungit pînă luni 29 apri
lie, la ora 20 (ora 2, ora Bucureștiu- 
lui) ultimatumul adresat guver
nului haitian în legătură cu agrava
rea conflictului dintre cele două 
țări. în comunicatul guvernului do
minican se precizează că dacă tru
pele haitiene nu vor fi retrase din 
incinta clădirii ambasadei domini
cane din Port-au-Prince, Republica 
Dominicană se considera liberă să 
ia măsurile pe care le crede de cu
viință.

Potrivit agenției Associated Press, 
peste 70 de ofițeri haitieni s-au re
fugiat în ultimele 24 de ore la am
basadele Republicii Dominicane, 
Braziliei, Ecuadorului și Venezuelei 
din Port-au-Prince, clădirile amba
sadelor fiind acum înconjurate de 
trupe. în același timp s-a aflat că 
peste 15 persoane au fost ucise ca 
urmare a încercării de răpire a co
piilor președintelui haitian, Duva
lier.

într-un mesaj radiodifuzat pre
ședintele Republicii Dominicane, 
Juan Bosch, a declarat că președin
tele haitian Duvalier acordă sprijin 
membrilor familiei fostului dictator 
dominican, Trujillo, în vederea reve
nirii lor la putere.

Sesiunea Consiliului ministerial
al C.E.N.T.O'♦ ♦

29 (Agerpres). — După 
relatează agenția France 
ca urmare

AMMAN 
cum relatează agenția 
Presse, ca urmare a intensificării 
luptei populației iordaniene împo
triva regimului regelui Hussein, au
toritățile iordaniene au decretat 
stare excepțională în toate regiunile 
de frontieră ale țării. Au fost intro
duse restricții severe de circulație. 
O cenzură extrem de strictă se 
exercită asupra tuturor convorbiri
lor telefonice și telegrafice. Minis
trul de interne, Salah Majali, a a- 
nunțat că „toate persoanele care 
vor viola restricțiile de circulație 
vor putea fi împușcate fără avertis
ment de către forțele de siguranță”.

Autoritățile au anunțat, de aseme
nea, că se interzice tuturor persoa
nelor să părăsească Iordania fără 
acordul comandantului militar al 
regiunii în care locuiește.

★
După cum relatează ziarul maro

can „At Tahrir“, poliția a arestat 
mai mulți ofițeri, inclusiv coman
dantul trupelor trimise în orașul 
Nablus pentru reprimarea demon
stranților, deoarece acestea au refu
zat să tragă împotriva populației.

La 28 aprilie, Shahir al Talib, pre
ședintele Uniunii naționale a stu
denților din Iordania, a declarat în 
cursul unei conferințe de presă că 
peste 609 de persoane, inclusiv 300 
de studenți, au fost ucise în cursul 
recentelor demonstrații de protest.

Timp de două zile, duminică de la 
orele 8 dimineața la 22 și luni, 
de la 8 la 14, milioane de ita
lieni s-au perindat prin fața urnelor 
pentru alegerea noului Parlament — 
Camera deputaților și Senatul. Se a- 
preciază că în prima zi a'J votat a- 
proximativ 18 milioane de alegători, 
adică 
celor 
listele

Pînă 
amiază la închi
derea urnelor au —
votat pentru cele 
două Camere ale Parlamentului 
34,83 la sută din totalul alegătorilor.

în general operațiunile de vot au 
decurs în liniște și calm. Un incident 
s-a produs la Milano, unde o bombă 
— identificată a fi de proveniență 
vest-ge:mană — a explodat în de
pozitul de bagaje al gării orașului, 
provo.cînd pagube.

O semnificație deosebită o dau de 
data aceasta alegerilor afluxul a 
numeroși emigranți, care s-au întors 
în localitățile natale pentru a 
Sînt aproape toți muncitori, 
vin din orașele industrializate 
nord: Milano, Torino, Padova, 
vara, alții au venit în țară din Bel-

CARACI 29 (Agerpres). — Astăzi 
se deschide la Caraci sesiünea Con
siliului ministerial al C.E.N.T.O. 
(Organizația tratatului central), din 
care fac parte Pakistanul, Iranul, 
Turcia și Anglia. Deși nu sînt mem
bre ale C.E.N.T.O., S.U.A., în calitate 
de participante la comitetele mili
tar și economic ale acestui bloc a- 
gresiv, vor fi reprezentate la această 
sesiune de secretarul de stat, Dean 
Rusk. Prezența acestuia la Caraci, 
împreună cu miniștrii de externe ai 
statelor membre ale C.E.N.T.O. 
conferă sesiunii greutatea adoptării 
unor măsuri considerate de obser
vatori ca deosebit de importante 
pentru regiunea Orientului Mijlociu 
și Apropiat.

Creat din rămășițele Pactului de 
la Bagdad, după ce a rămas fără... 
Bagdad în 1958, cînd Irakul a de
venit republică, C.E.N.T.O. a pro
movat politica imperialistă în a- 
ceastă regiune a lumii. Dar înlăun- 
trul organizației s-au ivit fricțiuni 
serioase, guvernele statelor îngloba
te de diplomația anglo-americană în 
C.E.N.T.O. neputînd să ignoreze 
realitatea raportului de forțe pe a-

rena mondială și creșterea mișcării 
de eliberare națională în Orientul 
Mijlociu. Actuala sesiune are meni
rea în concepția inițiatorilor ei, de 
a „chema la ordine“ statele din a- 
ceastă regiune. Faptul că Rusk s-a 
oprit la Ankara și la Teheran unde 
a avut convorbiri cu conducătorii 
Turciei și Iranului, înainte de a po
posi la Caraci, a scos în evidență 
eforturile diplomației americane de 
a coordona planurile C.E.N.T.O.

Lordul Home, ministrul de exter
ne al Angliei, nevrînd să rămînă 
mai prejos decît colegul său ame
rican, a vizitat și el înainte de a 
ajunge la Caraci, Ankara și Tehe
ranul.

Sesiunea consiliului ministerial 
al C.E.N.T.O. se deschide sub sem
nul pregătirii unor planuri agresive 
și al contradicțiilor dintre parteneri.

BONN 29 (Agerpres). — Luni di
mineață a început în landul vest- 
german Baden-Württemberg greva 
a peste 100 000 de muncitori meta
lurgiști din principalele centre in
dustriale ale landului. Greva a în
ceput la apelul sindicatelor munci
torilor metalurgiști din uzinele din 
Stuttgart, Mannheim și alte orașe 
industriale în sprijinul revendicări
lor de sporire a salariilor și îmbu
nătățirea condițiilor de muncă. 
Agențiile de presă relatează că încă 
de la miezul nopții de duminică 
spre luni pichete de grevă au luat 
loc în fața intrărilor uzinelor.

în Renania de Nord-Westfalia a 
și fost anunțat un miting al sindi
catului metalurgiștilor, la Gelsen
kirchen, pentru a discuta acțiunile 
revendicative ale muncitorilor din 
industria grea din acest land, unde 
lucrează peste 1200 000 de metalur
giști.

în cursul după-amiezii patronii u- 
zinelor cuprinse de grevă au trecut 
la contramăsuri declarînd lock-out. 
După cum transmite coresponden
tul din Bonn al agenției Reuter, 
lock-out-ul afectează circa 500 000 de 
muncitori și este prima măsură de 
acest gen de la sfîrșitul celui de-al

doilea război mondial. La puterni
ca grevă a muncitorilor vest-ger- 
mani s-au alăturat, în semn de so
lidaritate, muncitorii italieni, fran
cezi, spanioli și greci care lucrează 
în diferite uzine din acest land, 
în fața clădirii uzinelor Mercedes, 
muncitorii greviști au ridicat pan
carte pe care se poate citi : „Aici 
este grevă“, „Metalurgiștii vor ști 
să se apere”, „Noi, muncitorii, sin
tern puternici".

Guvernul de la Bonn, alarmat de 
amploarea fără precedent a grevei, 
a încercat manevre de ultim mo
ment. însuși ministrul economiei, 
Erhard, viitorul succesor al cance
larului Adenauer, a fost trimis la 
Mannheim unde a participat la tra
tative cu reprezentanții sindicatului 
metalurgist, dar -fără să obțină 
vreun rezultat.

Chemarea Federației 
Muncii din Tanganica

DAR-ES-SALAM 29 (Agerpres). —< 
Cu prilejul zilei de 1 Mai, Federația 
Muncii din Tanganica a adresat o 
chemare către toate organizațiile de 
oameni ai muncii din întreaga 
lume. Chemarea insistă asupra li
chidării definitive a colonialismului 
în întreaga lume în cursul anului 
1963. Federația Muncii din Tan- 
ganica este încredințată că dreptul 
sfînt la libertate și independență va 
fi acordat tuturor popoarelor și 
condamnă acele țări care contestă 
acest drept.

Federația Muncii din Tanganica 
subliniază necesitatea de a fi res
pectată suveranitatea tuturor țări
lor Africii, Asiei și Americii Latine, 
condamnă existența de baze mili
tare străine în Africa și pe alte con
tinente.

peste 52 la sută din totalul
înscriși pe
electorale. -----------------------
“ S Corespondență din Roma

gia, din Germania occidentală. 
Franța, Austria, Elveția.

în ultimele zile ale campaniei e- 
lectorale, partidului democrat-creștin 
i-a venit în ajutor toată așa-zisa 
presă independentă. Pînă și ziare ca 
„II Tempo" din Roma sau „Corriere 
della Sera" din Milano, cunoscute 
adversare ale guvernului de centru 

siînga, care au 
....... — desfășurat întrea-

Mișcarea revendicativă 
din Argentina

Intilnire organizată la Atena 
de Liga de prietenie greco-romînă

corespondentul

vota. 
Multi 

din 
No-

.............. — iea partidelor de 
dreapta și în spe

cial în favoarea partidului liberal au 
scris articole invitînd pe alegăiori 
să voteze pentiu democrat-creștini 
și partidul social-demoorat. Éle au 
ajuns chiar să vorbească despre un 
eventual acord între aceste partide 
și partidul liberal. Pe ce linie vor 
merge toate aceste partide se va pu
tea ști numai după ce se va cu
noaște rezultatul votului și deci forța 
acestor partide în Parlament.

Aseară a început numărătoarea 
voturilor, începînd cu urnele care 
conțin buletinele pentru Senat și con. 
tinuînd cu cele pentru Cameră.

GIORGIO PASTORE

Expatrierea ; despărțirea dureroasă de cămin, de familie ; 
oameni „de categoria a doua“ în țara în care emigrează. Este 
situația a sute de mii de oameni ai muncii care pleacă sau vin 
în țările Pieței comune în căutarea unei iluzorii situații mate
riale cîi de cit mat bune. Se știe că tratatul cu privire la crea
rea Pieței comune prevede în mod expres „libertatea de depla
sare a foiței de muncă“. Aceasta înseamnă posibilitatea de a 
rătăci dintr-o țară sau alta, dînd piept de fiecare dată cu vi
tregia aceleiași calamități — capitalismul monopolist, care-i ex
ploatează crîncen pe emigranți și-i folosește pentru a adinei 
exploatarea muncitorilor „naționali“. Pe drept cuvînt acești
muncitori sînt numiți de presa occidentală „dezmoșteniți ai 
soârtei”.

0 iMață amara, de exilați

omul care ieșea 
„Ford Werke“ 
— Cîți ani ai ? 
pe cel mai în

Inti-un număr recent din ie- 
vista italiană „VIE NUOVE“ a 
apărut un reportaj, semnat de 
Nicola Sansone, despre viața 
emigranților italieni in Germa
nia occidentală, din care extra
gem :

„Căutafi de lucru ? — s-a 
adresat grupului de Italieni 
care stăteau pe trotuar în 
fafa fabricii, 
din birourile 
din Colonia, 
l-a întrebat
vîrstă. — 52, a răspuns a- 
cesta. — Pentru tine nu-i ni
mic de făcut, a fost răs
punsul. — Și tu ? l-a întrebat 
Pe altul. — 32 Tînărul avea 
mîiniie mari și fața brăzdată 
de cute. Părea mai în vîrstă 
decît bătrînul care-i stătea 
alături* — Pentru tine este 
de lucru dacă vrei.

Mă aflam lo doi pași și 
abia am avut timp să mă 
informez despre tînărul și 
bătrînul interogați. Erau a- 
mîndoi din Taranto.

In Germania sînt astăzi 
aproximativ 1 000 000 de 
muncitori străini. Majoritatea 
sînt Italieni. Aici se doarme 
de obicei în barăci înconju
rate de 3Îimă ghimpată : 
Parcă ar fi deportați. Pa
turile de campanie
puse unul peste altul. Dorm 
strînși unul lîngă altul

sînt

„Parcă am fi în cazarmă, 
spun unii cu amărciune. Dar 
atunej cel puțin eram în pa
trie și eram tineri și fără 
copii de întreținut“.

De luni și luni de zile, 
departe de casele lor, de fa
milie, de copii, au toți un aer 
trist, posomorit.

La Duisburg, port principal 
pe Rin, într-o sîmbătă după- 
amiază a sosit un grup de 
italieni, care teșeau din bi
rourile lui don Angelo Bon- 
tacchio. Vreo douăzeci. Am 
trecut împreună cu ei prin 
centrul orașului. La trecerea 
noastră localnicii ne priveau 
fără nici un fșl de simpatie. 
Italienii treceau prin fața vi
trinelor strălucitoare, printre 
oamenii bine îmbrăcați, cu 
pasul nesigur. Era parcă o 
imagine de acum 20 de ani 
cînd munca forțată aducea 
vagoane de recruți adunați 
din orice colt al Europei pen
tru industria de război ger
mană. Am mers într-o sală 
de cinematograf închiriată 
de don Angelo. Nu era pro- 
prlu-zis un cinematograf. O 
sală unde se putea vedea un 
film în schimbul unei mărci.

în timpul spectacolului au 
venit mulți să-l pună lui don 
Angelo diverse probleme. 
Problema asistentei sociale, 
a soțiilor bolnave în Italia, 
a salariului care nu este nici-

odată egal, diferind de la o 
săptămînă la alta pentru 
motive pe care nu le poate 
nimeni explica.

Este o viață amară, o via
ță de exilați într-o lume cu 
obiceiuri diferite, împiedicați 
de cele mai multe ori să 
desfășoare o activitate sin
dicală eau politică, 
parte de cei dragi, 
puși la muncile cele 
grele în fabrică și cele

de- 
su- 

mai 
mai

ATENA 29. De la
Agerpres, Al. Gheorghiu: Liga de prie
tenie greco-romînă a organizat sîmbătă 
seara la Atena o întîlnire cu membrii 
delegației studenților din R. P. Pomină 
care au participat la cel de-al patrulea 
congres al studenților din Grecia.

La întîlnire au luat parte membri ai 
Consiliului Ligii, precum și numeroși 
studenți greci și invitați străini la con- 
&es.

Din partea ambasadei R. P. Române 
la Atena a asistat Tudor Jianu, consi
lier, și alți membri ai ambasadei române.

T. Katrivanas, secretar general al Ligii, 
și D. Tavladorakis, membru în Consi-. 
Util Ligii, au transmis în numele Con
siliului Ligii un călduros salut delega
ției studenților romîni. Kostopulos, re
prezentant al Comitetului de pregătire 
a Congresului studenților din Grecia, a 
exprimat, în salutul său, sentimentele 
de prietenie ale studenților din Grecia, 
precum și dorința de strîngere a legă
turilor între studenții celor două țări.

Iulian Cîrțînă, membru al Comite
tului Executiv al U.A.S R., care a trans
mis celor prezenți un salut prietenesc 
din partea studenților din R. P. Ro- 
mînă, a subliniat ospitalitatea și primi
rea călduroasă făcută delegației studen
ților romîni de către studenții greci și 
dorința de a strînge legăturile cu stu
denții din Grecia. El a oferit apoi un 
dar Consiliului Ligii din partea studen
ților din R. P. Romînă.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o atmo
sferă de prietenie.

BUENOS AIRES 29 (Agerpres). 
— în ciuda interdicției guvernului, 
funcționarii municipali din orașul 
argentinian Rioja continuă greva 
declanșată la 18 aprilie în semn de 
protest împotriva intîrzierii plății 
salariilor pe ultimele cinci luni. In 
același timp, după cum transmite 
agenția Prensa Latina, muncitorii 
unei uzine metalurgice din orașul 
Quilma, situat în apropiere de Bue
nos Aires, au organizat o demons
trație cerînd plata salariilor. Conti
nuă, de asemenea, greva profesori
lor din provincia Santiago del Es
tero ca și greva muncitorilor con
structori argentinieni.

■
Ședința Comisiei mixte

pentru aplicarea convenției 
privind pescuitul în apele

Dunării

prost plătite. Cei mai în vîr- 
stă, cei care au o familie de 
întreținut în Italia nu-și pot 
permite adesea luxul unui pa
har de bere sau al unui ziar, 
nici luxul unuț cinematograf; 
ei trebuie să facă economie 
și la țigări pentru a putea 
trimite soției jumătate din 
salariu. Pentru aceștia ora
șul nici nu există... Pentru ei 
există numai fabrica și lagă
rul unde locuiesc“.

@Midiții niai p.rûaüx (Liétt 
ale, maaeito-^ilo-^ loeaLi

Ziarul atenian „TA NEA” a 
scris de curînd că Italia și 
Giecia sînt „centre de ex
port" de muncitori pentru ță- 
rile-membre ale Pieței co
mune. Ziarul arată că deși 
Grecia are numai statutul de 
membru asociat al Comuni
tății Economice 
(Piața comună — 
mărul muncitorilor 
lucrează în țările 
mune trece de 100 000, din
tre care peste 80 000 în 
R.F.G. Alți 35 000 de munci
tori ar urma să plece în vii
torul apropiat.

După asociere, ritmul creș. 
terii numărului de emigranți 
a devenit însă și mai mare, 
în 1962 au emigrat 85 054 per
soane față de 58 837 în 1961 
(un epor de 43 la sută).

„To Vima“ arată că sindi
catele vest-germane au ce
rut guvernului să oprească 
emigrația deoarece ea repre
zintă un pericol pentru sala
riile muncitorllör din Germa
nia occidentală ; patronii an. 
gajează muncitori străini cu 
salarii mai mici, ceea ce 
duce la scăderea salariilor 
muncitorilor vest-germani.

Presa ateniană exprimă 
îngrijorări în legătură cu 'Si
tuația creată. Ziarele de cen
tru au subliniat astfel că mal 
mult de jumătate dinți e emi
granți sînt muncitori fndue-

Europeno 
N.R.) nu- 

greci care 
Pieței co-

triali și manufacturieri, ceea 
ce creează noi greutăți pen
tru dezvoltarea industriei 
grecești. Pe de altă parte, e- 
migrația duce la depopu- 
larea unor sate întregi, de
oarece printre emigranți 
sînt ?i mulți țărani. Ziarul 
„AVGHI" a scris că 
za emigrației „țaia 
tiește".

De curînd presa
încă un aspect al emi
grației, despre care s-a

din cau
se pus-

a redat

f

t

Metalurgiști din landul Baden-Württemberg votează pentru declara
rea grevei.

BUDAPESTA. între 16 și 26 apri
lie la Budapesta a avut loc ședința 
Comisiei mixte pentru aplicarea con
venției privind pescuitul în apele Du
nării, 
zentanți ai Bulgariei; 
mîniei, Ungariei și Uniunii Sovietice. 
Au fost discutate o serie de proble
me importante privind pescuitul, pro
tecția și completarea rezervelor de 
pește ale Dunării și s-au stabilit măsu
rile corespunzătoare în aceste pioble- 
me. Ei au discutat propunerile dele
gației sovietice privitoare la planifi
carea de perspectivă a economiei pis
cicole a Dunării. Următoarea ședință 
a Comisiei mixte va avea loc în 1964 
la București.

LAGOS. Primul ministru al Nige
riei, Sir Abubakar Tafawa Balewa, a 
anunțat în parlament că Nigeria va 
deveni republică în cursul lunii oc
tombrie.
Pentru merite în construcția 
unor tipuri de arme-racheiă

ii. La ședință au participat repre- 
itanți ai Bulgariei, Iugoslaviei, Ro-

MOSCOVA. Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. a decernat titlul 
de Erou al Muncii Socialiste unui 
grup de 36 de constructori, oameni 
de știință, ingineri și muncitori care 
au construit noi tipuri de armă-ra- 
chetă, precum și submarine și nave 
de suprafață atomice înzestrate cu a- 
ceastă armă. Acest titlu a fost decer
nat, de asemenea, celor care s-au e- 
vidențiat în reînzestrarea navelor flo
tei maritime militare. Cu ordine și 
medalii ale U.R.S.S. au fost decorați 
peste 6 000 de muncitori, constructori, 
oameni de știință, ingineri și tebni-

cieni cu munci de conducere și mili
tari ai flotei maritime militare. De a- 
semcnea, au fost decorate cu ordine 
o serie de institute de cercetări știin
țifice, birouri de construcții și uzine.

CIUDAD DE GUATEMALA. După 
cum transmite agenția Prensa Latina, 
trei organizații politice din Guate
mala au adresat un apel poporului 
guatemalez în care anunță că au ho- 
tărît să înceapă lupta armată p< ritru 
înlăturarea dictaturii colonelului Pe
ralta Azurdia. în ape! se subliniază că 
unitățile revoluționare au inițiat lupte 
împotriva trupelor guvernamentale în 
munții Zacapa și Izabal.

BONN. Agenția americană Associa
ted Press relatează că în cursul lunii 
trecute Statele Unite au livrat Germa
niei occidentale un număr de rachete 
tip „Sergeant“, care pot transporta în
cărcături nucleare. După cum reiese 
din relatările agenției, furnizarea a- 
cestor arme Germaniei Federale a 
fost ținută secret deoarece aceasta 
constituie o încălcare a acordurilor 
prin care se interzice înarmarea nu
cleară a R. F. Germane.

făcut recent o inteipe- 
lare în parlament șl în legă
tură cu care ziarul „To 
Vima“ a scris: „Nu putem 
înțelege cum gieci care au 
plecat în Germania occiden
tală pentru a munci sînt îm- 
brăcați acum în uniforma 
kaki și fac serviciu în dife
rite unități militare din Ma
roc, Irak sau chiar în Congo.

Din faptul că unii dintre ei 
scriu rudelor, cerînd să fie 
scăpați de înrolare, rezultă 
că nu s-au înscris niciodată' 
ca voluntari". Ziarul cere gu
vernului să intervină pentru 
salvarea acestor emigrant.

Corespondență din Atena.
AL. GHEORGHIU
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această lozincă demnă, în
scrisă pe o pancartă, jumă
tate din cej aproximativ 600 
de muncitori spanioli care 
lucrează în minele de căr
buni din Olanda, proprieta
tea statului, ah părăsit de 
curînd țara.

Anul trecut, 49 000 de olan
dezi și-au părăsit patria, ple- 
cînd în Australia sau Ca
nada, în speranța de a-și 
asigura existența, deoarece 
dintre țările Pieței comune, 
exceptînd poate Italia, O- 
landa are salariile cele mai 
scăzute. în același an, capi
taliștii olandezi au angajat 
însă 32 000 de muncitori stră
ini, recrutați în primul rînd 
din țări cu un nivel de sala
rizare și mai scăzut decît cel 
olandez, ca, de pildă, Spa
nia, Italia, Grecia.

Monopolurile contau mai 
■ ales că muncitorii din Spa
nia franchistă, constrînși de 
mizerie, nu vor îndrăzni să 
opună rezistență. S-au înșe
lat însă amarnic 1

în cursul lunii martie, mi
nerii spanioli care luciează 
în Olanda și-au exprimat ne
mulțumirile față de condițiile 
de locuit și de hrană, decla- 
rînd trei greve. Avînd în ve
dere ritmul intens de muncă 
în minele olandeze, hrana o- 
terită muncitorilor spanioli 
este sub orice critică. Direc
ția minelor n-a luat în seamă 
aceste revendicări înteme
iate și a intervenit la poliție 
ca mai mulți greviști să tie 
expediațl în Spania.

La 2 aprilie, cupa răbdării 
»-a revărsat. Cei 200 de mun
citori spanioli care lucrează 
în minele „Maurits“, cazați

în vechea mînăstire Leyen- 
brock, au refuzat să coboaie 
în mină pînă ce nu se vor 
lua măsuri pentru îmbunătă
țirea condițiilor lor de 
cuit și de hrană.

Direcția minei a dat un 
timatum : dacă nu-și vor 
lua munca pînă la 4
prilie, ei vor fi expediați, 
sub escortă polițienească, 
peste graniță Pentru a-i 
intimida pe greviști, în ju
rul mînăstirii a fost instituit 
un cordon polițienesc, 
muncitorilor spanioli li i 
confiscat pașapoartele, 
zultatul acestei acțiuni 
intimidare ? Cei peste 
de muncitori spanioli din 
nels de stat „Hendrik“

poziția. Ea 
acord să 

comitetul

campanie care avea drept 
scop să instige pe minerii 
olandezi împotriva tovarăși
lor lor spanioli. Muncitorii 
olandezi, care și ei luptă 
pentru îmbunătățirea condi
țiilor de trai, s-au solidarizat 
însă cu tovarășii spanioli.

în seara zilei de 4 aprilie, 
direcția minelor de stat și-a 
schimbat brusc 
s-a declarat de 
ducă tratative cu
de grevă — lucru pe care-1 
refuzase inițial 
irite de reluarea lucrului. La 
tratative au participat și re
prezentanți ai ambasadei 
iranchiste în Olanda, care au 
încercat să intimideze pe 
muncitorii spanioli. Aceștia 
au rămas însă fermi.

Deoarece, după lungi tra
tative, revendicările lor nu 
au fost satisfăcute, mun
citorii spanioli s-au hotărît 
să părăsească Olanda.

Corespondență trimisă do 
ziarul „De Waarheid“.

iar 
s-au 
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de 
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I mi- 
s-au 

solidarizat cu tovarășii lor și 
au încetat și ei munca.

în ziua de 4 aprilie, lu
crul n-a fost reluat. Autobu
zele trimise de direcție, care 
urmau să transporte pe mun
citori la mină, au plecat goa
le. Concomitent, direcția a 
lansat în presa reacționară o

Q&ateaetele
(Leala fixtlee, de Ltudle

încă îna-
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Departe de {ară, departe de familie, in spatele gardului de șîrmă.

„La 31 decembrie 1960 se 
aflau în Franța 907 909 mun
citori venițl din diverse țări 
europene, la care trebuie a- 
dăugați muncitorii din Africa 
de Nord și Africa Neagră. 
Dacă se ține seama de intră
rile masive înregistrate în 
1961 și 1962, numărul munci
torilor imigrați în Franța poa
te fi apreciat la peste un 
milion și jumătate — aproa
pe două milioane" — scrie 
ziarul ,,1’HUMANITÉ“ din 17 
aprilie. în prezent, printre 
acești emigranți se numără 
aproximativ 600 000 Italieni, 
400 000 spanioli. 400 000 al
gerieni, 80 000 portughezi 
etc...

De obicei acești muncitori 
sînt recrutați pe loc, pe baza 
unor contracte atrăgătoare : 
locuință, avantaje sociale, 
salarii bune etc, angajamen
te care nu mai sînt decît 
niște petice de hîrtie îndată 
ce sosesc în Franța".

Iată Și ce scrie revista 
„L’EXPRESS" :

...Decor : o cîmpie cam po-

somorîtă în spre Stains. O 
tabără de muncitori străini 
angajați la Simca (uzină de 
automobile — N. R.). Barăci 
prefabricate, un fel de stupi 
uriași. Ușa dă acces la un 
lung coridor rece cu pereți 
umezi, spre care se deschid 
vreo zece uși.

...Oamenii se refugiază în
tr-un mutism suspect. în 
sfîrșit, cel mai vechi se hotă
răște să deschidă conver
sația.

— Ne simțim bine, spune el. 
(cu ironie).

— Cum vă înțelegeți 
francezii ?

— Munca pe care o 
străinii nu-i interesează 
francezi. Este prost plătită și 
este prea grea. Acei care 
vin fără contract, găsesc 
imediat de lucru, în cons
trucții și mai ales în turnă
torii, pentru că acolo este 
cel mai greu.

— Aici sîntem între prie
teni, spune cel mai vechi, nu 
trebuie să ne plîngem. Poa
te fi și mai rău...

cu

fac
pe
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