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In campania agricola de primăvară
RITM SUSȚINUT, IWEL AGROTEHNIC ÎNALT

ÎN. EDITURA POLITICĂ 
a apărut

K« MARX-F« ENGELS - 
Opere, voi« 14

Volumul cuprinde articolele 
scrise de K. Marx și F. En
gels, în perioada iulie 1857—no
iembrie 1860, pentru publicația 
burgheză progresistă „The New 
American Cyclopaedia”, precum 
și lucrarea polemică a lui Marx 
„Domnul Vogt”.

Printre articolele din „TheNew 
American Cyclopaedia“ un loc de 
seamă îl ocupă lucrările pe teme 
militare. Intr-altă serie de. arti
cole (despre Algeria, Afganistan) 
sînt demascate metodele barbare 
ale dominației coloniale și este 
exprimată. încrederea în invinci
bilitatea mișcării de eliberare 
națională.

in pamfletul „Domnul Vogt“ 
apare pentru prima oară în lite
ratura marxistă o descriere com
pletă a primei etape a luptei în
temeietorilor marxismului pen
tru un partid proletar.

Mersul lucrărilor agricole In regiunea Argeș

însămînțările de primăvară se apropie de sfîrșit. 
Din datele primite de Consiliul Superior al Agricul
turii rezultă că pînă la 3 mai s-a însămînțat 85 la sută 
din suprafața planificată. în aceste zile se seamănă 
în zonele mai reci din nordul țării ultimele suprafețe 
prevăzute pentru sfecla de zahăr, floarea-soarelui, car
tofi și alte culturi. Cu porumb pentru boabe s-a se
mănat aproape 90 la sută din suprafața planificată.

în regiunile București, Dobrogea, Galați, Ploiești 
și Argeș, precum și în numeroase raioane din restul 
țării semănatul porumbului s-a terminat,

în primăvara aceasta, deși lucrările agricole au în
ceput mai tîrziu din cauza timpului rece, s-a semă
nat o suprafață cu peste 300 de mii hectare mai mare 
decît cea realizată pînă la aceeași dată a anului tre
cut. Unitățile agricole socialiste, ținînd seama de re
comandările Institutului central de cercetări agricole, 
au efectuat însămînțările în condiții agrotehnice bune.

Succesele obținute în campania agricolă din pri
măvara acestui an sînt rezultatul muncii harnice a 
mecanizatorilor, colectiviștilor și specialiștilor, a în
zestrării agriculturii cu noi tractoare și mașini agri
cole și a muncii politice și organizatorice desfășu
rate de sfaturile populare și consiliile agricole.

în prezent unitățile agricole socialiste și-au con
centrat mijloacele de lucru pentru terminarea în cel 
mai scurt timp a însămînțăr.ii porumbului și sorgului 
pe toate terenurile prevăzute, pentru intensificarea 
plantărilor de vie, semănatul fasolei, plantatul răsa
durilor de legume, amenajarea de noi orezării și se
mănatul orezului.

în ultima săptămînă s-a semănat fasole în ogor 
propriu pe 40 la sută din terenurile prevăzute, cele 
mai bune rezultate obținîndu-le regiunile București, 
Argeș și Oltenia care au semănat această valoroasă 
plantă în proporție de peste 70 la sută.

Semănatul orezului, cultură care este extinsă pe o 
suprafață aproape dublă față de anul trecut, a în
ceput în toate regiunile cultivatoare.

în ultima săptămînă a plouat aproape în toată țara, 
îmbunătățindu-se condițiile de dezvoltare a semănă
turilor de toamnă și de răsărire a celor însămînțate 
în primăvară. Totodată, ploile au bătătorit pămîntul 
și au favorizat formarea crustei și creșterea buruie
nilor, ceea ce a determinat multe unități agricole so
cialiste să înceapă prășitul.

Pentru asigurarea unor producții sporite, Consiliul 
Superior al Agriculturii recomandă unităților agricole 
socialiste ca,- paralel cu însămînțarea tuturor supra
fețelor prevăzute, să acorde o grijă deosebită efec
tuării la vreme a lucrărilor de îngrijire a culturilor, 
să controleze permanent semănăturile pentru identi
ficarea parcelelor atacate de boli sau dăunători în 
vederea aplicării imediate a măsurilor de combatere.

Lucrările de îngrijire a culturilor trebuie efectuate 
cu multă grijă, pentru a asigura densitatea optimă 
de plante la hectar, uria din condițiile sporirii pro
ducției agricole. (Agerpres)

S-a terminat însămînțatul 
porumbului

PITEȘTI (coresp. „Scîn
teii“). — Ieri, în regiunea 
Argeș, s-a terminat însă- 
mînțatul porumbului pe 
cele’peste 242 000 hectare 
planificate. Colectiviștii, 
mecanizatorii din G.A.S. 
și S.M.T. au pus un ac
cent deosebit pe calitatea 
lucrărilor la însămînțat.

în prezent, numeroase

Culturi intercalate 
pe suprafețe întinse 

BOTOȘANI (coresp. 
„Scînteii"). — Colectiviș
tii din raionul Botoșani 
au o bogată experiență în 
ce privește culturile inter
calate. Prin însămînțarea 
de fasole, dovleci și cî- 
nepă pentru sămînță prin 
porumb, colectiviștii din 
Dumbrăveni, Leorda și 
alte comune au obținut 
însemnate venituri supli
mentare. în acest an gos
podăriile colective din ra
ion au prevăzut în planu
rile de producție să însă- 
mînțeze 23 266 ha cu fa
sole, dovleci și cînepă 
pentru sămînță prin po
rumb. Colectiviștii din 
Romînești au însămînțat 
pe 540 ha fasole interca
lată prin porumb. Colec
tiviștii din Leorda au în
sămînțat 419 ha cu fa
sole intercalată față de 
290 ha cît era planifi
cat. Pe întreg raionul 
au fost însămînțate 6319 
ha cu fasole intercalată 
prin porumb.

unități agricole socialiste 
au trecut la lucrările 
de întreținere a culturi
lor. In gospodăriile de 
stat s-au grăpat aproape 
6 000 hectare însămînțate 
cu porumb. Lucrări de 
întreținere a culturilor 
se efectuează și într-o se
rie de gospodării colecti
ve. La G.A.C. Crîngeni s-a 
efectuat prașila I-a pe 213 
hectare cu porumb și 
la floarea-soarelui pe 153 
hectare, iar la G.A.C. Bal
ta Sărată la floarea-soa
relui pe 110 hectare.

Lucrările lui Marx — 
larg răspindite

In țara noastră, opera lui Karl 
Marx cunoaște o largă lăspîndire. 
In anii puterii populare, în Editura 
Politică au apărut cele patru volu
me ale „Capitalului“ într-un tiraj 
total de peste 270 000 exemplare. 
„Manifestul Partidului Comunist" a 
fost publicat în 8 ediții, totalizînd 
peste 350 000 exemplare ; „Luptele 
de clasă în Franța" în 2 ediții, în- 
sumînd 45 000 exemplare ; „Războiul 
civil din Franța" în 2 ediții în 36 000 
exemplare ; „Contribuții la critica e- 
conomiei politice“ în 2 ediții, în 
26 000 exemplare ; „Munca sala
riată și capital“ în 5 ediții, însu- 
mînd peste 160 000 exemplare ; „Sa
lar, preț, profit“ în 4 ediții, în 
180 000 exemplare etc.

Tipărirea operelor lui K. Marx și 
F. Engels este în curs.

al O.N.U., U Thant

MS»

Schela Moreni. Brigada condusă de loan Rădulescu lucrează cu ajuto
rul instalației 4 L.D. la forarea sondei nr. 72\dln Fillpeștii de Pădure | 
ea își depășește planul lunar la forare cu 4 lé sută.

In fotografie : podarul Nichita Mihal efectuează la podul sondei pre
gătirea prăjinilor pentru forare.

Noutăți de la radiodifuziune
• Se introduce Programul III pe unde ultrascurte

• Prelungirea Programului II.
Pentru a da posibilitate șl as

cultătorilor care lucrează în schim
buri să audieze emisiunea „Uni
versitatea tehnică radio', difuzată 
pînă în prezent numai pe progra
mul I, la ora 18,00, cu începere 
de la 5 mai, ea se va transmite 
pe același program, la ora 19,30, 
fiind reluată pe programul II, la 
ora 11,15, după cum urmează : 
miercurea — ciclul metalurgie, vi
nerea — ciclul chimie și sîmbăta 
— ciclul energetică.

Radloteleviziunea romînă intro
duce, începînd de la 5 mai, cel 
de-al IH-lea program de radio, 
care va fi difuzat pe unde ultra
scurte — 4,15 m sau 72,08 MHz. 
Transmisiunile programului pe 
unde ultrascurte asigură audiției 
o calitate sporită prin micșorarea 
considerabilă a posibilităților de 
perturbare a recepției datorite pa- 
raziților atmosferici și industriali.

Al III-lea program va fi difuzat 
în zilele de lucru între orele 21,00 
—23,00, iar în zilele de sărbătoare 
între orele 19,00—23,00. Programul 
poate fi recepționat deocamdată 
de ascultătorii din Capitală și din 
împrejurimi, urmînd să fie extins 
și pentru ascultătorii din alte re
giuni ale țării. Programul va cu
prinde seri de operă și de teatru, 
emisiuni muzical-distractive, emi
siuni în execuția unor interpreți 
celebri etc.

Toț cu începere d9 la 5 mai, 
programul II, care se difuza pînă 
astăzi între orele 12,00—24,00, va 
fi extins, urmînd să fie transmis 
de la ora 10,00 dimineața pînă la 
1,00 noaptea, iar sîmbăta pînă la 
ora 2,00 noaptea.

In excursie
regiunea Hunedoara, un grup 

de mineri șl alji oameni ai muncii au 
plecat sîmbăta într-o croazieră pe 
mare, organizată de O.N.T. „Carpaji" 
pe ruta Odesa-lalta-Soci. Alji 68 de 
excursioniști au plecat cu autocarele 
la Bicaz.

Utilaje moderne
In industria textilă au 

fost montate în ultimul 
timp un mare număr de 
utilaje, printre care 700 
de războaie automate de 
țesut. Darea în funcțiune a 
acestor mașini, care con
tribuie la dezvoltarea pro
ducției, lărgirea sortimen
telor și îmbunătățirea cali
tății produselor se înca
drează în acțiunea de do-

★
Un grup de excursioniști bucureș- 

teni au plecai ieri cu trenul la Giur
giu de unde se vor îmbarca pe mo
tonava Oltenița. Timp de trei zile ei 
fac o călătorie pe Dunăre, între Giur
giu și Șvmița, cu oprire ia Tr. Seve
rin și insula Ada-Kaieh. Un mare nu
măr de bucureșfeni au pornit ieri 

spre cabanele din 
Bucegi, Pentru săp- 
fămîna 
O.N.T. „Carpaji 
nunfă 
cursie 
narciselor.

în întreprinderi
tare a industriei ușoare cu 
tehnica modernă. în total, 
din anul 1960, pînă acum, 
în fabricile dé tricotaje și 
confecții au fost instalate, 
între altele, 500 de ma
șini circulare noi pentru 
ciorapi, 14 Q00 mașini de 
cusut și 170 de tricotat. In 
aceeași perioadă au fost 
date în funcțiune 4 secții 
noi de finisaj în țesătorii.

viitoare
. . “ a- 

prima ex- 
la Poiana

Sîmbătă a sosit în Capitală secre
tarul general al O.N.U., U Thant, 
care face o vizită oficială în țara 
noastră la invitația guvernului R. P. 
Romîne. Oaspetele este însoțit de 
secretarul său personal, Donald 
Thomas, și de Ramses Nassif, ata
șat de presă.

împreună cu secretarul general al 
O.N.U. a sosit reprezentantul per
manent al R.P. Romîne la Organi
zația Națiunilor Unite, Mihail Ha- 
șeganu.

La ora 15,05, avionul romînesc cu 
care a călătorit oaspetele a aterizat 
pe aeroportul Băneasa. Pe frontis
piciul aerogării erau arborate dra
pele ale Organizației Națiunilor 
Unite și R.P. Romîne. Sute de bucu- 
reșteni au salutat călduros pe 
U Thant,

în întîmpinarea secretarului ge
neral al O.N.U. pe aeroport se 
aflau : Alexandru Bîrlădeanu, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor, externe, Grigore Gea-, 
mănu, secretarul Consiliului de 
Stat, Gogu Rădulescu, ministrul co
merțului exterior, Dumitru Simu- 
lescu, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor, Ștefan Bălan, 
ministrul învăț.ămîntului, membri 
ai conducerii Asociației pentru na
țiunile unite din R.P. Romînă și. ai 
Comisiei naționale a R.P. Romîne 
pentru U.N.E.S.C.O., conducători ai 
unor instituții centrale și organiza
ții obștțști,. reprezentanți ai vieții 
științifice și culturale, ziariști ro- 
mîni și străini. Erau de față șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
la București.

U Thant, însoțit de Alexandru

La sosire, pe aeroportul Baneasa
Bîrlădeanu și Comeliu Mănescu, a 
trecut în revistă garda de onoare 
aliniată pe aeroport. Oaspetelui 
i-au fost apoi prezentați șefii mi
siunilor diplomatice și persoanele 
oficiale venite în întîmpinare.

Adresîndu-se secretarului general 
al O.N.U., vicepreședintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Romîne, 
Alexandru Bîrlădeanu, în cuvîntul 
de bun sosit, a spus :

Permiteți-mi ca, din însărcinarea 
și în numele guvernului, exprimînd 
sentimentele cu care vă întîmpină 
poporul romîn, să vă adresez un 
călduros și tradițional bun sosit pe 
pămîntul Republicii Populare Ro
mîne.

Astăzi, cînd pacéa este bunul cel 
mai scump pe care trebuie să-l a- 
pere și să-l consolideze omenirea, 
cînd colaborarea și înțelegerea in; 
ternațională în vederea asigurării 
progresului social și economic sînt 
țeluri spre care tind mai mult ca 
oricînd toate popoarele lumii, mi
siunea dv. de mare răspundere ca 

■ secretar general al Organizației Na
țiunilor Unite se bucură de atenția 
și interesul țării noastre ca și al 
opiniei- publice de pretutindeni. '

Ne exprimăm convingerea că vi
zita dv. în Republica Populară Ro
mînă, Excelență, vă va oferi prile
jul de a cunoaște mai îndeaproape 
preocupările pașnice ale poporului 
nostru, realizările obținute de el 
în construirea unei societăți noi și 
a unei vieți mai bune, aspirațiile 
sale sincere de pace.

Dorind ca șederea dv. la>. noi în 
țară să vă fie utilă și agreabilă, 
permiteți-mi, Excelență, să vă urez 
încă o dată : Fiți bine venit în Re
publica Populară Romînă !

A luat apoi cuvîntul U Thant, care 
a spus :

Sînt, desigur, încîntat că am pri
lejul să vizitez acest frumos oraș și 
doresc să prezint mulțumirile mele 
cele mai sincere guvernului și po
porului romîn pentru amabila invi
tație de a vizita țara dv. Vă asigur 
că sînt copleșit de căldura și ospi
talitatea cu care sînt întîmpinat la 
sosirea mea aici, în Romînia.

Sînt în mod deosebit recunoscă
tor Excelenței sale, domnului vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, pentru cuvintele sale foarte 
calde de bun sosit.

Doresc să profit de acest prilej 
pentru a declara că tot timpul cî,t 
voi îndeplini funcția de secretar £e- 
neral al Organizației Națiunilor 
Unite mă voi strădui în permaneri- 
ță să asigur realizarea aspirațiilor, 
și țelurilor Chartei O.N.U.

Sînt convins că vizita rriea în 
țara dv. va fi foarte plăcută și aș
tept, de asemenea, să am uri schimb 
de vederi foarte util cu conducă
torii Romîniei, cu privire |a unele 
dintre problemele mai importante 
care stau în fața O.N.U.

Vă mulțumesc încă o dată pentru 
foarte călduroasa dv. ospitalitate.

Un grup de pionieri au oferit 
oaspetelui flori.

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, împreună cu Alexandru 
Bîrlădeanu și Corneliu Mănescu, a 
luat loc într-o mașină. Coloana de 
mașini, însoțită de motocicliști, s-a 
îndreptat spre reședința rezervată 
oaspetelui. Pe drum numeroși bucu- 
reșteni au salutat cordial pe secre
tarul general al O.N.U.

(Agerp s)

„Dicționar cultural-artistic
BRĂILA (coresp. „Scînteii”). 

Comisia pentru răspîndirea cunoș
tințelor cultural-științiiice din ca
drul Comitetului orășenesc pentru 
cultură șl artă Brăila a initiât pre
zentarea unui „Dicționar cultural- 
artistic” pe litere. Recent, la Palatul 
de cultură din localitate, 
drul primei 
erate literei 
cialiștl au 
ca expresie a conștiinței sociale ; 
despre atom șl iolosirea lui pentru 
binele omului ; despre Africa și 
lupta popoarelor de pe acest conti
nent pentru lichidarea definitivă a 
colonialismului, pentru progres și 
pace. Asistenta 
a urmărit expu
nerile cu viu 
interes.

în ca- 
manifestări, consa- 

A, mai multi spe- 
vorbit despre arta

Magazine noi

de 
in 
de

Spectacolul „Indonezia 
în cîntece și dansuri”

In țara noastră a sosit un grup 
artiști indonezieni care va prezenta 
Sala Palatului R. P. Romine, în zilele
6, 7 și 8 mai, spectacolul intitulat ,,In
donezia, tara celor trei mii de insule, în 
cîntece și dansuri”. Programul cuprinde 
dansuri și cîntece vechi și noi din fol
clorul indonezian. (Agerpres)

La Timișoara, pe 
bulevardul Repu
blicii, s-a deschi« 
un nou magazin- 
expoziție de mobi
lă. Alte unități co
merciale 
au fost 
la Reșița, 
Arad.

moderne 
deschise 
Bocșe șl

Succese ale siderurgiștilor

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). — 
Colectivele de muncă din înfreorinde- 
rile siderurgice ale regiunii Banat tri
mit lună de lună uzinelor prelucrătoare 
cantități sporite de metal și laminate.

Laminatorii combinatului siderurgic 
din Reșița au dat peste sarcina de plan, 
de la începutul anului șl pînă în pre
zent, peste 10 000 tone laminate finite, 
economisind în același timp, prin lami
narea la toleranța minime, aproape 400 
tona de metal.

Furnaliștii au dat peste plan In luna 
aprilie mai mult de 4 000 tone fontă, 
realizînd în același timp șl o economie 
la preful de cost de aproape 2 milioa
ne lei.

Și laminatorii da la uzinele „Ojalirl 
Roșu" au înscris în graficele lor de 
produefie ca realizări peste plan, de 
la începutul anului și pînă acum, can
titatea de 2 500 tone laminate, Iar o|e- 
larii, tn luna aprilie, 1 400 tone oțel.

TELEGRAME
Majestății Sale Imperiale HIROHITO, 

împăratul Japoniei
Tokio 1

Cu prilejul zilei dv. de naștere, sărbătoarea națională a Japoniei, 
transmit Majestății Voastre Imperiale sincere felicitări și urări pentru 
fericirea dv. personală, progresul și prosperitatea poporului japonez.

GHEORGHE GHEORGH1U-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Excelenței Sale,
. Președintelui Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Romine
București 

Mulțumesc sincer Excelenței Voastre pentru amabilele felicitări 
trimise cu prilejul zilei mele de naștere și vă adresez cordial cele mai 
bune urări.

HIROHITO

Locatari în noile
Imaginea ne e familiară tuturor. 

Nu există jurnal de actualități ci
nematografice să n-o prezinte, ea 
îți solicită atenția cînd străbați ora
șele țării și, departe de a deveni 
stereotipă, tși păstrează mereu .nou
tatea. Privești cu plăcere noile 
blocuri,, admiri linia lor sobră, co
pertinele zvelte, și te bucuri cu fie
care cetățean oprit la una din in
trările lor, teribil de aferat cu mu
tatul și fericit să se vadă în casă 
nouă. Asigurarea cetățenilor cu 
locuințe este o preocupare perma
nentă și importantă a partidului și 
guvernului. In prima jumătate a

In pia(a „3 Decembrie" (fosta piață Chibrit) din Capitală (Foto : Agerpres)
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planului de 6 ani au fost construite 
peste 112 000 apartamente. Este o 
vastă acțiune de construcție care 
schimbă fața orașelor.

Cine sînt locatarii noilor blocuri? 
Sînt muncitori, ingineri, tehnicieni, 
funcționari, obișnuiți din timpul pro
ducției să trăiască într-un chip so
cialist, să ducă o viață în care dom
nesc relațiile tovărășești, respectul 
și stima reciprocă, spiritul de întra
jutorare, atitudinea exigentă față de 
lipsuri, grija pentru avutul obștesc. 
Aceste trăsături își pun amprenta și 
pe relațiile dintre locatari. Un bloc 
este, și el, în definitiv, o mică colec
tivitate.

Nimic nu e mărunt cînd e vorba 
de casa în care stai. Unui locatar 
nu-i poate fi indiferent dacă scara 
e curată sau nu, dacă dependințele, 
instalațiile comune sînt bine păs
trate, dacă obligațiile față de stat 
sînt achitate la vreme, dacă educa
rea copiilor din bloc este sau nu 
în atenția tuturor. Uustrînd noile 
relații stabilite între locatari, gra
dul tot mai înalt de conștiință ce
tățenească, au început să-și facă a- 
pariția, cum e și firesc, tot felul de 
inițiative gospodărești.

Majoritatea cetățenilor își dau si
lința să întrețină în mod exemplaT 
apartamentele și blocurile. Princi
palul e să nu aștepți să se ivească 
o stricăciune. S-a defectat, totuși, 
instalația de lumină pe scară, s-a 
desprins o bucată de tencuială, un 
robinet nu merge ca lumea, e nevoie 
de o lipitură la conducta de apă. Pe 
care locatar al blocului, instalator, 
lăcătuș, tîmplar de felul lui, l-ar lăsa 
inima să nu facă singur micile repa
rații, evitînd astfel deteriorarea insta
lației, agravarea stricăciunilor ? Un 
bun gospodar știe că pentru un cui 
poți pierde o potcoavă. Este o ches
tiune de conștiință cetățenească 
să n-aștepți Bă vină I.A.L.-ul pen
tru orice mărunțiș, să intervii per-

blocuri
sonal la vreme. Vizitați blociîțile 
de pe bd. Panduri 60 din eapitcțlă, 
Veți afla de la locatari că ri-au ape
lat decît o singură dată, vreme ,de 
ani de zile, la I.A.L. pentru reparații, 
în Giulești, lăcătușii, instalatorii,,; e- 
lectricienii din noile blocuri,-;nu hu
mai că-și fac singuri micile reparații, 
dar se interesează și pe Ia vedini 
dacă n-au nevoie de ajutor. în multe 
blocuri există principiul: mai bine 
azi o reparație mică decît mîfne 
una mai mare. Așa a reparat .cu 
mijloace proprii hidroforul și" liftul, 
comitetul blocului de pe Stradă 1 
Mai 126. Cetățenii s-au obișnuit să 
primească locuințe bine construite, 
cu tot confortul ce și l-au dorit. Este 
firesc să considere că o obligație a 
lor ca acestea să fie și bine între
ținute.

Ați văzut, desigur, în multe între
prinderi, ghivece de flori ’ lîrigă 
mașina muncitorului. Preocuparea 
pentru frumos esté un semn lai 
epocii ; o regăsim, evident) la altă 
scară, șt în blocuri. Intîlnești din 
ce în ce mai rar balcoane transfor
mate în vitrine cu rufărie sau depo
zite de obiecte scoase din uz, holuri 
în care sînt parcate motociclete, de
pendințe cărora Ii s-a schimbat 
destinația. în multe blocuri, te în
tîmpină ghivece cu flori pe scări, 
plante ornamentale, tablouri. Grupe
le de partid și comitetele de blocuri 
pot ajuta pe locatari să facă multe 
lucruri pentru înfrumusețarea blocu
lui și. împrejurimilor lui. Cîștigă nu 
numai estetica blocurilor ; zona 
verde înseamnă aer curat, sănă
tate, desfătare pentru ochi.

Și în felul cum te achiți de înda
toririle către stat — chirie, plata co
telor de apă, lumină, energie elec
trică etc. — se reflectă conștiința ce
tățenească. Este de mirare să mai

V. SEBASTIAN
(Continuare în pag, II-a)
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145 de ani de la nașterea 
fe lui Karl Marx

S® împlinesc 145 de anl de la nașterea lui Karl 
Marx, marele învățător șl conducător al proletariatu
lui Internațional, întemeietorul comunismului știin
țific.

Împreună ou F. Engels, prietenul șl tovarășul său 
de luptă, Marx a elaborat concepția despre lume și 
viață a olasei muncitoare — materialismul dialectic 
și istoric, a creat economia politică științifică, a for
mulat teoria dictaturii proletariatului ca instrument 
al trecerii revoluționare de la capitalism la socialism.

....Studiind legile dezvoltării societății omenești — 
arăta Lenin — Marx a înțeles inevitabilitatea dez
voltării capitalismului, care duce la comunism, și, 
ceea ca este esențial, el a dovedit aceasta numai pe 
baza celei mal precise, celei mai amănunțite, celei 
mai aprofundate cercetări a acestei societăți capita
liste, cu ajutorul însușirii depline a tot ceea ce a dat 
știința anterioară. El a prelucrat în med critio tot ce 
a creat societatea omenească, nelăsînd să scape aten
ției sale nici o chestiune. El a prelucrat, a supus cri
ticii, verificînd prin mișcarea muncitorească tot ce a 
creat gîndlrea omenească, și a tras concluziile pe care 
nu le-au putut trage oamenii mărginiți de cadrul 
burghez sau încătușați de prejudecățile burgheze”.

Marx a fost nu numai un genial teoretician, ci și 
un mare conducător al luptei revoluționare a prole
tariatului ; el a elaborat împreună cu F. Engels „Ma
nifestul Partidului Comunist”, primul document-pro
gram al socialismului științific, a întemeiat și con
dus prima organizație internațională a muncitorilor 
— Internaționala I-a.

In epoca imperialismului, cînd revoluția socialistă 
devenise o cerință a practicii imediate, învățătura lui 
Marx și Engels a fost apărată și dezvoltată de către 
V. I. Lenin, care a ridicai marxismul pe o nouă 
culme, a creat primul partid revoluționar de tip nou,

Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, a întemeiat 
primul stat socialist din lume.

In timp ce ou un secol in urmă socialismul re
prezenta numai o năzuință a omenirii muncitoare 
spre o viață liberă de exploatare, în zilele noastre 
el își găsește întruchiparea vie pe a patra parte a 
globului. Apariția și dezvoltarea sistemului mondial 
socialist, care devine factorul hotărîtor al progre
sului societății, avintul continuu al mișcării comu
niste mondiale — cea mal influentă forță politică a 
istoriei contemporane, prăbușirea sistemului colonial, 
adîncirea crizei generale a capitalismului consacră 
triumful Ideilor marxism-leninismulul.

In epoca noastră ideile lui Marx, Engels, Lenin 
sint dezvoltate prin gîndlrea colectivă și practica miș
cării comuniste mondiale. O expresie strălucită a 
marxismului creator o constituie Declarațiile Con
sfătuirilor de la Moscova din 1957 și 1960, care indică 
mișcării comuniste calea sigură, verificată de prao- 
tică, spre noi victorii în lupta pentru pace și demo
crație, pentru independența popoarelor și socialism.

Sub steagul marxism-leninismulul, purtat neabă
tut de Partidul Muncitoresc Komîn, poporul nostru 
a înlăturat dominația claselor exploatatoare, și-a luat 
soarta în propriile mîlnl șl a asigurat victoria de
plină a socialismului. Toată victoriile poporului nos
tru în făurirea vieții noi sînt indisolubil legate de 
aplicarea creatoare a învățăturii marxist-lenlniste de 
către partid la condițiile Romîniei. Partidul Munci
toresc Romîn consideră ca o înaltă datorie interna
tionalists de a lupta șl în viitor pentru apărarea pu
rității învățăturii lui Marx, Engels, Lenin, pentru în
tărirea continuă a unității lagărului socialist și a miș
cării comuniste mondiale pe baza principiilor inter
naționalismului socialist. întreaga desfășurare a isto
riei confirmă vitalitatea, forța atotbiruitoare a Ideilor 
marxism-leninismului, lor le aparține viitorul.

(Foto i Ațterpres)

Politica —o știință aplicată
WILHELM LIEBKNECHT

„Amintiri despre Karl 
politică).

(Din volumul 
Marx”, Editura

Nu mă pot opri do 
parație. Lovitura do 
naparte, pe care 
în lucrarea sa

în.
din New York, care constituie mo
dele clasice de istoriografie poli
tică.

Pentru Marx politica era un studiu. 
Ura de moarte politicianismul și pe 
politicienii de cafenea. Intr-adevăr, 
poți să-ți imaginezi ceva mai ab
surd ? Istoria este produsul tuturor 
forțelor vii ale omului și naturii, 
este, produsul gîndirii, al pasiuni
lor și al nevoilor 
omenești. Politica > -
este din punct de » ' ■ ’
vedere teoretic : V ' ' " 'Ï A 7, J 
cunoașterea aces- 
tor milioane și 
milioane de fac- ''t'Ç'ÿ
tori care țes la \ M
„războiul de țe- 
sut al vremii', iar 
din punct de ve-
dero practic : ac- >? Ofilii 
țlunea condițio- 
nată de această 
cunoaștere. Politi- 
ca este, așadar, ||
știință și o știință ' ;
aplicată... 3|||||

Cum se mai în- , . '. ’ . I
furia Marx cînd if < 4 L.V ; 
vorbea despre 'a- g | || <
cele capete seci , f i
cars aranjează fyZ;j 
lucrurile cu cîteva ‘ x
fraze șablon și, ' /
luînd dorințele și x
închipuirile lor,
mai mult sau mai „zC* ;
puțin confuze,
drept realități, dl- '
rijează prin bo- J
degl, în ziare sau gSg|gSÄ
la adunări popu- 
lare șl în parla
mente destinele i
lumii — din feri- î- z '
cire, fără ca lu
mea să se sinchi- ~
sească de si. Prin- 
tre „capetele seci’ 
se numărau cîteodată „oameni 
mari’, foarte celebri și sărbătoriți.

In această privință Marx nu a 
făcut numai critică, cl a dat și e- 
xemple, mai ales în scrierile sale 
privind dezvoltarea Franței, lovi
tura de stat a lui Napoleon, cît și

scrisorile salo către „Tribune

a face o com- 
stat a Iul Bo- 

Marx o tratează 
„Optsprezece Bru

mar’, constituie subiectul și al unei 
lucrări devenite celebre a Iul Victor 
Hugo, cel mai mare scriitor roman

tic șl meșter al limbii franceze. Cită 
deosebire între cele două scrieri șl 
între cei doi oameni 1 La Hugo fraze 
monstruos de lungi, alcătuind un 
monstru de fraze, la Marx fapte con
crete, orîndulte metodic — omul de 

știință caro cum
pănește cu lucidi
tate și omul poli
tic mînios, ' dar a 
cărui judecată nu 
este niciodată în
tunecată de mînia 
sa.

La Hugo o spu
mă sclipitoare, e- 
femeră, izbucniri 
de retorică pate
tică, caricaturi 
grotești, la Marx 
fiecare cuvînt o 
săgeată bine țin
tită, fiecare frază 
o acuzație grea, 
plină do argumen. 

■ te, adevărul - gol, 
copleșitor în goli
ciunea sa — nu 
indignare, .ci con
statare, stigmati
zare a ceea ce 
este. „Napoleon 
le petit' al Iul 
Victor Hugo a a- 
tins repede 10 e- 
diții consecutive, 
dar astăzi e dat 
uitării. „Optspre
zece Brumar' al 
lui Marx vă mal 
fl citit cu admira
ție și peste mii 
de ani. .„Napo
leon cel mic’ al 
a fost un pamflet, 

al lui Marx 
istorică.

lui Victor Hugo 
„Optsprezece Brumar1 
este o operă

Pe baza hotărî- 
rii de anul trecut 
a secretariatului 
C.C. al PMR. cu 
privire la unele 
măsuri pentru îm
bunătățirea mun
cii de partid în 
gospodăriile de 
stat, stațiunile de 
mașini și tractoa
re și în gospodăriile colective — în 
trei din cele patru G.A.S. din raio
nul Marghita s-au creat comitete de 
partid. Au fost constituite totodată 
16 organizații de bază pe secții și 
brigăzi similare secțiilor.

Comitetul raional ă ajutat organi
zațiile de partid din gospodăriile de 
stat să aleagă în comitetele de par
tid, în birourile organizațiilor da 
bază pe cei mai buni membri de par
tid. Secretarii celor trei comitete de 
partid : tov. Ion Petruț de la G.A.S. 
Valea lui Mihai, lari Francise de la 
Săcueni și Iosif Heveși de la Mar
ghita sînt activiști de partid cu mul
tă experiență.

Prin crearea comitetelor de par
tid, munca de partid în gospodăriile 
de stat s-a îmbunătățit. Comitetele 
de partid analizează periodic dife
rite laturi ale activității gospodă
riilor agricole de stat, felul în care 
consiliile G.A.S. controlează res
pectarea regulilor agrotehnice, ur
măresc dacă producția de lapte 
crește în raport cu cantitatea și va
loarea furajelor consumate, dacă 
sporul în greutate la animale se 
găsește sau nu într-o corelație justă 
cu unitățile nutritive consumate etc. 
La analizele făcute în legătură cu 
aceste probleme au participat 
membri ai biroului comitetului raio
nal de partid și instructori de 
partid. Organizațiile de bază și bi
rourile, lor sînt ajutate să exercite 
un cotitTol sistematic asupra activi- Valea lui Mihai, 
tații economice a secțiilor gospodă- Schimbul de experiență a contri- 
riei, asupra felului cum este folosi-/ bât^/îmbiimătățirea activității or. 
tă tehnica existentă, cum sînt :calk ' gänizätnlÖF^e’:'partid. La propune- 
ficați oamenii, să sprijine măsurile reâ;-Birourilor organizațiilor de bază 
luate pentru a contribui la sporirea" ' dm.-.-l'GXS'.-*Săcueni, conducerea 
producției agricole. vegetale și am- gospodăriei ă repartizat membri și male, ; ...... ... . • .
reducerea prețului de cost.

Cum ajutăm comitetele de partid 
din gospodăriile de stat ? Biroul 
comitetului raional de partid se 
preocupă permanent de instruirea 
comitetelor de partid și a birouri
lor organizațiilor de bază cu privi
re la cele mai importante probleme 
ale vieții de partid și economice. De 
un real folos pentru comitetele de 
partid sînt analizele întreprinse de 
biroul comitetului raional. în ședin
țe de birou sau în plenare ale comi
tetului raional am analizat activi
tatea organizațiilor de partid din

Cum sprijinim organizațiile de partid
din gospodăriile de stat

grijitori. Treptat, toți și-au îmbo
gățit cunoștințele. Exemplul perso
nal al comuniștilor, munca politică 
desfășurată de ei a dus la crește
rea calificării și spiritului de răs
pundere al îngrijitorilor, ceea ce se 
reflectă în faptul că purceii sînt 
mai bine îngrijiți, s-a redus 
tor procentul de mortalitate 
realizat sporul de greutate 
ficat.

Ajutorul cel mai concret și
. ÎI primesc comitetele de partid și 

birourile organizațiilor de bază din 
partea membrilor biroului raional 
la fața locului. Secretarii comitetu
lui raional ajută comitetele de partid 
respective și, prin ele, organizațiile 
de bază în planificarea muncii, în 
organizarea și desfășurarea muncii

M. KOVALEVSKI
...Stabilindu-se la Londra Marx 

a fost nevoit să-și asigure mij
loacele- . de trai, colaborînd la zia
re americane. In decembrie, soția 
lui scrie unor cunoștințe că ziua 
Karl lucrează ca să-și cîștige pîinea 
cea de toate zilele, scriind cores
pondențe pentru ziarul new-yorkez 
„Tribune“. Noaptea însă, el stă a- 
plecat deasupra cărților, pentru a-și 
termina lucrarea „Economia politi
că“, lucrează la pregătirea pri
mului volum al „Capitalului“. Doam
na Marx își exprimă speranța că 
pînă Ia urmă se va găsi un e- 
ditor pentru această carte. Cu cinci 
ani în urmă, Marx nu împărtășea 
această speranță. Intr-una din scri
sorile sale din anul 1852 citim că în 
Germania, nici o editură nu se ho
tărăște să-i publice lucrările. Sin
gura soluție era să le editeze pe 
cont propriu, ceea ce, în condițiile 
de atunci, era penhu el cu neputin
ță. Deși, după toate probabilitățile, 
nici în 1857 nu avea siguranța că se 
va găsi un editor. Marx își consacra 
totuși o maTe parte din timpul său 
lucrărilor de pregătire — pe care le 
făcea la Muzeul britanic — și re
dactării primului volum, deoarece 
era convins că va sluji interesele 
partidului muncitoresc construind 
ceea ce el a denumit „socialismul 
științific“...

Cunoștința mea cu Marx o datorez 
unui om care a,-.salvat viața gine
relui său, Longuet, membru al Co
munei din Paris. Çel care mi l-a re
comandat a fost unul dintre cei doi 
autori ai jurnalului" ținut în tot tim
pul insurecției șT'intitulat „Revolu
ția din 18 martie“...

Marx lucra pe atunci la volumul 
al doilea al lucrării sale și, întru- 
cît intenționa să rezerve în paginile 
ei un loc important'.modulul de acu
mulare a capitalurilor în două țări 
relativ noi — A'merfca și Rusia —

M. I. Kovalevskf, ‘ ^Istoric rus de ori
entare liberală burgheză, era în relații 
de prietenie cu Marx cu care s-a întîlnit 
de multe ori și cu care a fost tn cores
pondentă.

primea multe cărți din New York și 
Moscova. Marx putea fi considerat 
poliglot. Nu numai că vorbea curent 
germana, engleza și franceza, dar 
putea citi în limbile rusă, italiană, 
spaniolă și romînă. Citea foarte 
mult și deseori lua de la mine cărți, 
printre care tratatul în două volu
me despre istoria proprietății fun
ciare în Spania și cunoscuta lucra
re a lui Morgan „Societatea antică“, 
adusă de mine la întoarcerea din 
prima mea călătorie în America. Ea 
a furnizat material pentru broșura 
lui Engels „Origina familiei“ care a 
stîrnit atîta vîlvă...

Marx a refăcui de cîteva ori vo
lumele II și III ale „Capitalului“. El 
avea de gînd să încheie întreaga 
lucrare cu „Istoria critică a doctri
nelor economice“, dar această parte 
a intențiilor sale a rămas nereali
zată.

Viața de toate zilele a lui Marx 
era consacrată muncii. Și-a rezervat 
un număr relativ mic de ore pentru 
corespondențele destinate ziarului 
new-yorkez „Tribune“. In tot restul 
timpului stătea acasă, revizuind și 
corectînd părțile scrise ale lucrării 
sale...

Stătea ore întregi cufundat în lec
tura ziarelor și nu numai a celor en
gleze, ci din lumea întreagă. L-am 
surprins odată citind ziarul „Romî- 
nul“ și am avut prilejul să mă con
ving că se descurca foarte bine cu 
limba romînă, pe care puțini oa
meni o cunoșteau.

...In anii în care am asistat la a- 
dunările duminicale în casa lui 
Marx din Maitland-park sau mă în- 
tîlneam cu Marx la Engels, autorul 
„Capitalului“ era absorbit de mun
ca științifică, ale cărei sarcini Marx 
le considera cît se poate de vaste. 
Trebuia să consacre săptămîni și 
luni întregi lecturii unor lucrări des
pre istoria economiei, în special

despre istoria proprietății funciare, 
lucrări care aveau numai o legătură 
indirectă cu tema sa principală. El 
a reluat, de asemenea, exercițiile 
de matematică, de calcul diferențial 
și integral pentru a putea aborda în 
cunoștință de cauză curentul mate
matic, apărut pe atunci în econo
mia politică...

Marx era ocupat toată ziua de 
munca științifică de care era cu to
tul absorbit, dar totuși găsea timp 
să-și spună cu înflăcărare părerea 
despre toate problemele care într-un 
fel sau altul afectau interesele par
tidului muncitoresc în general și ale 
social-democTației germane în spe
cial...

Următorul caz arată cu cîtă pasiu
ne lua Marx atitudine, chiar și la 
vîrsta lui înaintată, față de toate 
încercările de a stăvili succesele 
partidului muncitoresc. Mă aflam 
întîmplător în biblioteca sa, cînd 
Marx a primit vestea despre aten
tatul neizbutit al lui Nobiling împo
triva bătrînului împărat Wilhelm. 
Reacția lui Marx la această știre a 
fost un blestem la adresa teroristu
lui, explicînd că încercarea crimi- 
nalăxa acestuia de a precipita evo
luția evenimentelor nu poate avea 
decît un singur rezultat : noi repre
siuni împotriva socialiștilor. Din pă
cate, împlinirea acestei profeții nu 
s-a lăsat așteptată : Bismark a im
pus cunoscutele legi care au frînat 
în măsură considerabilă dezvoltarea 
social-democrației germane...

De-a lungul a 25 de ani păstrez 
despre el o amintire plină de recu
noștință ca despre un învățător 
scump. Contactul meu cu Marx a 
determinat într-o oarecare măsură 
orientarea activității mele științifi
ce De această idee este legată și 
alta și anume că în persoana lui 
am avut fericirea să întîlnesc pe 
unul din conducătorii intelectuali și 
morali ai omenirii, care se pot con
sidera pe bună dreptate mari, deoa
rece în epoca lor sînt cei mai de 
seamă exponent) ai curentelor pro
gresiste ale societății. ■

GA.S. în sprijinul reducerii prețului 
de cost, al sporirii producției ani
male și pentru pregătirea campa
niei agricole de primăvară, pentru 
întărirea organizațiilor de bază și 
repartizarea membrilor și candida- 
ților de partid în locuri cheie ale 
producției. Dezbaterile au ajutat 
comitetele de partid să folosească 
cu pricepere dreptul de control.

Un ajutor concret primesc orga
nizațiile de partid și prin organiza
rea unor schimburi de experiență. 
Organizația de partid de la gospo
dăria de stat Valea lui MîJjai a ob. 
ținut rezultate bune în mobilizarea 
crescătorilor de animale laȘsporirea 
producției de carne, lapte, lînă. Co
mitetul de partid s-a îngrijit ca în 
sectorul zootehnic să lucreze cei mai __ ____ v, _____ y____ _ _____
buni membri și candidați de partid, politice pentru realizarea sarcinilor 
Prin exempluLlor personal și prin economice, în primirea în partid a 

celor mai buni muncitori, ingineri 
și tehnicieni, care au dovedit prin 
fapte că luptă pentru aplicarea în 
viața a politicii partidului. Secreta
rii comitetului raional de partid au 
participat la pregătirea tuturor adu
nărilor generale în care s-au anali
zat sarcinile de plan pe 1963. Cu 
acest prilej nu numai că s-a asi
gurat o dezbatere profundă a sarci
nilor de plan, dar s.au analizat 
multilateral posibilitățile, căile și 
mijloacele pentru înfăptuirea lor. 
Tovarășul Petre Lucaci, secretar al 
comitetului raional, a sprijinit co-, sporirea competenței și răspunderii 
mitetul de partid din G.A.S. Mar- ’ " “ •
ghita să-și planifice și să-și organi
zeze mai bine munca, să pună în 
dezbaterea comuniștilor cele mai 
importante probleme. Astfel, în ul
timele luni organizațiile de bază au 
analizat cum este asigurată furaja
rea animalelor, pregătirea campa
niei agricole de primăvară. In șe
dințele comitetului de partid și în 
adunările generale ale organizațiilor 
de bază s-au analizat nu numai di
ferite laturi ale activității econo
mice, dar și aspecte ale vieții inter
ne de partid, ale conducerii de că
tre organizațiile de bază a învăță- 
mîntului de partid, organizarea 
muncii politice de masă etc.

Cu ajutorul tovarășului Gh. Pop, 
secretar al comitetului raional, la 
secția I a gospodăriei de stat Să
cueni s-a analizat, într-o adunare 
generală, pregătirea campaniei a-

muncă politică, comuniștii au antre
nat și pe ceilalți muncitori să furaje- 
ze animalele diferențiat, în raport cu 
producția lor. în această gospodărie 
s-a obținut de la 489 vaci furajate 
o producție medie de 3 827 litri lap
te, iar la oi — 9,4 kg de lină față 
de 7,6 kg planificate pentru fiecare 
oaie. Biroul comitetului raional a 
invitat conducerile gospodăriilor de 
stat din Săcueni, Marghita, Bale, 
secretarii organizațiilor de bază și 
ai comitetelor de partid, cei mai 
buni îngrijitori de animale să facă 
un schimb de experiență la G.A.S.

a productivității muncii, la candidați de partid, muncitori frun-
tași din activul fără partid, în locu
rile hotărîtoare ale producției. Să 
dăm un exemplu. Secția a III-a a 
gospodăriei a fost profilată în spe
cial pentru creșterea purceilor. Bi
roul organizației de bază a propus 
conducerii secției să repartizeze aici 
pe cei mai buni muncitori, între 
care și 5 membri de partid. Ca bri
gadier a fost numit tov. Vasjle Hor
vath. Pentru a dobîndi mai multe 
cunoștințe, cei cinci membri de 
partid, în frunte cu brigadierul, au 
studiat broșuri de specialitate, îm
părtășind cele aflate și celorlalți în-

simți
și s-a 
plani-

direct

pro- 
ouă. 
pen- 
gos- 
încă 
rea.

gricole da primă
vară. Pô baza pro
punerilor făcute 
de mai mulți me
canizatori, mem
bri de partid, în 
atelierele de re
parații a fost a- 
menajată o mași- 
nă de rodat pen
tru semănătorile 

de porumb. în acest fel, nu s-a 
pierdut nici o oră pentru reglajul 
și rodajul acestor mașini. Dat fiind 
că terenurile secției sînt astfel așe
zate îneît mențin bălți multă vre
me, comuniștii au inițiat săparea 
unor șanțuri pentru scurgerea apei 
de pe culturile de toamnă.

Chiar în condițiile de climă nefa
vorabile din anul 1962 gospodăriile 
de stat din raionul nostru au obți
nut producții sporite de cereale, 
în ultimii doi ani sectorul zooteh
nic a înregistrat o creștere nume
rică și o sporire simțitoare a 
ducției de carne, lînă, lapte și

Trebuie să arătăm, însă, că 
tru bunul mers al muncii în 
podăriile de stat mai avem 
multe de făcut. La G.A.S. Bale,
lizările sînt mult sub posibilitățile 
de care dispune această gospodărie, 
în special în ce privește reducerea 
prețului de cost. Prețul de cost al 
unui kilogram de carne este aici 
de 2-3 ori mai ridicat dcçît la 
G.A.S. Valea lui Mihai. Mai avem 
de a face cu manifestări de indisci
plină în muncă, cu lipsă de grijă 
fața de bunurile gospodăriei. Pen
tru înlăturarea acestor deficiențe, 
pentru înfăptuirea cu succes a sar
cinilor de plan pe anul 1963, este 
necesar ca biroul și comitetul raio. 
nai de partid să ajute mai îndea
proape organizațiile de partid în 

lor. Ne propunem să studiem și să 
analizăm în continuare metodele 
bune folosite în munca de partid la 
G.A.S. Valea lui Mihai în scopul ge
neralizării lor la toate celelalte gos
podării. Vom continua să ajutăm 
organizațiile de partid să primeas
că în rîndurile lor pe cei mai buni 
muncitori și tehnicieni, fruntași în 
producție și în activitatea obșteas
că. Ne vom ocupa cu mai multă 
grijă de educarea comunistă a noi
lor membri și candidați de partid.

Sintern convinși că, folosind aju
torul primit din partea comitetului 
raional, organizațiile de partid din 
G.A.S. își vor mobiliza toate forțele 
pentru sporirea continuă a produc
ției agricole vegetale și animale.

ANDREI KALOCZKAY 
prim-secretar al Comitetului raional 

P.M.R, Marghita

Locatari
în noile blocuri

(Urmare din pag. l-a)

întîlnești cetățeni care nu stnt la zi 
cu sumele modeste ce le au de pla
tă. Din pricina lor, se întîrzie cu 
plata apei, a luminii pe scări etc, 
se creează neajunsuri și greutăți 
celorlalți locatari. împotriva restan- 
țieiiloi, răilor platnici, oamenilor cu 
atitudini neconștiincioase în respec
tarea obligațiilor, este nevoie să se 
facă simțită opinia publică.

Ca să se evite întîrzierea plăților, 
multe comitete de bloc au creat 
așa-numitele „fonduri de rulment".

In blocuri, locatarii s-au obișnuit 
să respecte regulile de conviețuire 
socialistă, să aibă o atitudine aten
tă față de toți vecinii lor. Ce în
seamnă conviețuirea armonioasă în
tre cetățenii unui bloc? în primul 
rînd, să ai o atitudine tovărășească 
față de colocatari și să respecți li
niștea celorlalți ; să nu scuturi co
voarele ou noaptea în cap sau în 
orele de odihnă, să nu pui radioul 
la maximum. In al doilea rînd, să ții 
seama de faptul că toată lumea do
rește să trăiască într-un bloc bine 
gospodărit, fără neajunsuri provoca
te de diferite neglijențe și strică
ciuni, de neplata la timp a obliga
țiilor către stat. Ca în orice colecti
vitate, exemplul personal are o ma
re forță. Grupa de partid, comitetul 
de bloc pot desfășura o largă ac
tivitate educativă pentru a trezi și 
în rîndurile acelor locatari tributari 
mentalității lui „în casa mea fac ce 
vreau’ — sentimentul respectului 
pentru colectivul în care trăiesc.

Multe blocuri și-au constituit 
biblioteci cu apreciabile fonduri de 
cărți. La Hunedoara, împreună cu 
clubul „Siderurgistul“ și biblioteca 
de bloc, s-a organizat un concurs- 
ghicitoare pe tema „Să cunoaștem 
literatura contemporană“. Sînt preo
cupări care ilustrează bogata acti
vitate culturală și educativă ce se 
poate duce în blocuri.

într-un bloc nou apar sumedenie 
de probleme de interes comun. Este 
nevoie ca grupele de partid, comi
tetele de blocuri, deputății, comisii
le de femei să pună în centrul preo
cupărilor lor desfășurarea unei vas
te activități politice și educative 
pentru dezvoltarea conștiinței loca
tarilor șt crearea unei opinii publi
ce cu rol hotărîtor în viața blocului.

ii și www
de furculițe, lingurițe sau cuțite 
par a fi adunate din servicii de
osebite.
fabricilor producătoare ar merita 
să se gîndească și Ia forma aces- 
toT obiecte, să ceară sugestii din 
partea unor creatori care manifes
tă interes față de asemenea lu
cruri.

Și despre alte obiecte casnice, 
pe care gospodinele le caută, s-ar 
mai putea discuta : cuțite, linguri, 
strecurători. La „Armătura“-B.ucu- 
rești, de exemplu, se produce'iun

în orașul nostru...

Socotim că specialiștii

Orășelul nostru, nou) Calan, s-a 
ridicat sub ochii noștri, la margi
nea unui sat. De la un an la altul, 
a sporit .numărul blocurilor. Fami
liile siderurgiștilor ocupă astăzi 
peste 800 de apartamente.

Ca în orice cămin abia întemeiat, 
am avut de biruit la început și gre
utăți. Acum însă avem magazine 
moderne de pline, carne, lactate, le
gume și fructe, de confecții și 
călțăminte, o librărie, chioșcuri 
Se pregătește deschiderea unei 
macii, a unui magazin de textile

re masă, tachwi
Strădania pentru o calitate cît 

mai bună, obținerea unui finisaj 
îngrijit — iată ce caracterizează 
astăzi eforturile colectivelor din 
ramurile producătoare de bunuri 
de larg consum.

Mai există totuși sectoare — 
printre care și cel al obiectelor 
casnice — în care varietatea mo
delelor și aspectul produselor mai 
sînt încă, într-o oarecare măsură, 
deficitare. Deoarece despre înfăți
șarea tacîmurilor, veselei și a altor 
articole de menaj s-a discutat mai 
puțin, vom încer
ca să ne referim, 
în rîndurile de 
mai jos, la cîte
va din obiectele 
amintite.

Am vizitat re
cent mai multe magazine din Ca
pitală. Se găsesc aici tacîmuri ino
xidabile, de o calitate superioară 
celor din anii trecuți, sute și sute 
de articole, mai mari sau mai mă
runte, care ușurează munca orică
rei gospodine. După cum am aflat, 
sînt în pregătire și alte mici usten
sile de bucătărie.

Trebuie recunoscut, în același 
timp, că tacîmurile sînt încă pro
duse într-un sortiment redus de 
modele și acestea, de multe ori, nu 
îndeajuns de izbutite ca formă sau 
finisaj. Este oare firesc ca o între
prindere cum este Fabrica de ta
cîmuri din București Să producă, 
dintre articolele de cateqorie su
perioară, doar un singur model în 
două variante, unul cromat și al
tul necromat ? Este adevărat că
din punct de vedere al solidității Conf. univ. PAUL CONSTANTIN

din 
de 
ro-Se poate, totuși, 

slaba 
formei 
pentru

mode] izbutit de toporaș de bucă
tărie. Dar de ce nu se fabrică gat- 
nituri complete de tot felul de ase
menea ustensile metalice ?

Produsele fabricii „Flacăra" 
Ploiești s-au îmbunătățit față 
anii trecuți.
proșa acestei întreprinderi 
preocupare pentru înnoirea 
mașinilor de tocat carne, 
înviorarea culorii acestora.

Pentru îmbogățirea sortimentu
lui, pentru ridicarea calității pro
duselor, ar fi nimerit ca întreprin
derile să se intereseze mat îndea
proape de ioană și finisaj, să con
stille și să țină într-o mai' mare 
măsură seama de observațiile și 
sugestiile celor care le folosesc.

în- 
efc. 
far
de.

S-a rezolvat pro
blema apei pota
bile în oraș.

Sînt realizări 
care ne bucură. 
De altfel, și cetă
țenii au partici

pat la numeroase acțiuni patriotice, 
pentru înfrumusețarea orașului.

Să vorbim acum și despre ceea 
ce lipsește deocamdată. Cetățenii ar 
dori mult să se deschidă o cofetă
rie și încă un centru de piine. Nu 
avem o pia(ă bine amenajată. Aș
teptăm deschiderea unor ateliere 
pentru repararea aparatelor de ra
dio și a altor mașini și aparate elec
trice de uz casnic, ca să nu ne mai 
deplasăm tocmai la Hunedoara. Nu 
s-au organizat încă nici prestările 
de servicii la domiciliu, lipsește o 
mercerie, cîteva telefoane publice.

La toate acestea, organele locale 
ar trebui să se gindească mai mult. 
Cit ne privește pe noi, celătenii și 
deputății, vom da cu drag ajutot la 
orice acțiuni gospodărești.

MARIA GROZA 
deputată, orașul Calan

și al rezistenței la oxidare, aceste 
produse marchează un pas înainte. 
Forma majorității pieselor din ser
viciu însă nu este cea mai nime
rită, din care cauză nu sînt des
tul de comode la mînuit. Lama 
cuțitului nu este în deplină con
cordanță, ca formă și dimensiune, 
cu minerul, iar încercarea de de
corație e arbitrară, fără vreo leqă- 
tură cu plastica obiectului. In fapt, 
s-a încercat modernizarea unei 
forme vechi, în loc să se creeze un 
obiect nou. De altfel, întreg an
samblul de tacîmuri de care vor
bim este hibrid : diferitele tipuri

Pe »rimele materialelor publicate

„Alo, 14 7156
Direcția generală a 

marilor magazine din 
Ministerul Comerțului 
Interior ne face cunos
cut următoarele :

„Conținutul notei 
publicate, sub titlul de 
mai sus, în „Scînteia” 
nr. 5834, a fost anali
zat de serviciile de re
sort ale Direcției ge
nerale și de către con-

ducerea I.C.S. „Corn- 
aliment”. Deficiențele 
semnalate în ce pri
vește operativitatea sa
tisfacerii comenzilor 
de către magazinul „li
nie” s-au datorat lipsei 
unor mijloace sufici
ente de transport. Ma
gazinul a fost dotat 
cu noi autodube, ast
fel îneît se asigură sa-

tlsfacerea operativă a 
comenzilor.

De asemenea, pen
tru ca lucrătorii ce de
servesc biroul de co
menzi să informeze cu 
precizie pe cumpărători 
cu privire la sortimen
tul existent în maga
zin, s-au luat măsuri de 
instruire a acestora''.
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și spiritul priete-

impresiile culese 
conducătorul de-

De la corespondenți 
nostru la Moscova

de
din Brandenburg, 
ți alte Intreprln-

de
interne

intrat în vigoare orarlul 
al curselor aeriene

prietenești între cele două orașe — 
Galați și -Aarhus — în interesul 
păcii și al coexistenței pașnice în
tre popoare cu orînduiri sociale di
ferite“.

Nr. 5883

Sîmbătă după-amiază U Thant, 
secretarul general al O.N.U., a vizi
tat Bucureștiul. Oaspetele a fost în
soții de Ion Cosma, președintele 
Sfatului popular al Capitalei, Mir
cea Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și Mihail Hașe- 
ganu, reprezentantul permanent al 
R. P. Romîne la O.N.U.

După ce mașinile oficiale au par
curs cîteva din principalele bulevar
de ale Capitalei, a fost vizitat car
tierul Floreasca. Apoi oaspetele s-a 
oprit la sala Palatului R. P. Romi
ne, unde a fost întîmpinat de Ion 
Moraru, vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă, 
în timpul vizitei, U Thant s-a inte
resat îndeaproape de concepția ar
hitectonică și caracteristicile teh
nice ale sălii, urmărind cu multă a- 
tenție explicațiile primite în legă
tură cu construcția și aparatura 
modernă cu care este înzestrată 
sala. Apoi, în holul sălii, în fața 
unor hărți Și schițe înfățișînd vii
toarele construcții bucureștene, oas
petele a primit ample explicații a- 
supra planului general de sistema
tizare a Capitalei.

în continuarea plimbării prin 
oraș, U Thant a trecut pe arterele

bucureștene reconstruite recent — 
Bulevardul 1 Mai, Calea Griviței, 
precum și prin cartierul Giulești.

Secretarul general al O.N.U. a fost 
apoi oaspetele studenților bucu- 
reșteni. La sosirea în complexul stu
dențesc din Grozăvești, oaspetele a 
fost salutat de Jean Livescu, ad
junct al ministrului învățământului, 
acad. Miltiade Filipescu și prof, 
univ. Alexandru Bălăci, prorectorii 
Universității din București, de Ștefan 
Bîrlea, președintele Uniunii asocia
țiilor studenților din R. P. Romînă. 
întîmpinat cu vii aplauze de sute de 
studenți, printre care se aflau nu
meroși tineri de peste hotare care 
învață în țara noastră, U Thant s-a 
întreținut cordial cu cei de față. în 
continuare, el a vizitat cantina mo
dernă în care tocmai se servea 
masa, a intrat în mai multe camere 
din cămine, informîndu-se de con
dițiile de viață și studiu ale tineri
lor ce locuiesc aici.

La înapoierea sa spre reședință 
oaspetele a trecut prin centrul Ca
pitalei. Și aici ca și în tot timpul vi
zitei numeroși bucureșteni au salu
tat cu simpatie pe secretarul ge
neral al O.N.U., l-au aplaudat căl
duros. (Agerpres)

industriale sueaexe
fiilor economice dintre cele două 
țări, dar și la apropierea popoare
lor suedez și romîn.

Răspunzînd, Mihai Ciobanu, pre
ședintele Camerei de Comerț a 
R. P. Romîne, a subliniat : Consta
tăm cu satisfacție că inaugurarea 
acestei reușite expoziții, care pre
zintă produse ale industriei suede
ze, coincide în timp cu o manifesta
re similară organizată de țara noa
stră în Suedia. Este vorba de parti
ciparea întreprinderilor romînești 
de comerț exterior la tîrgul inter
național ce se va deschide peste 
cîteva zile la Götteborg. Astfel de 
manifestări reprezintă un ajutor 
prețios în promovarea comerțului 
dintre țările noastre.

La invitația organizatorilor, mi
nistrul comerțului exterior al R. P. 
Romîne a tăiat panglica inaugurală.

Asistența a vizitat apoi expoziția 
la care participă .46 de întreprinderi 
suedeze. între acestea se numără 
firme bine cunoscute pe plan mon
dial care întrețin relații comerciale 
și cu întreprinderi romînești de 
comerț exterior.

Cu acest prilej este prezentată o 
expoziție de fotografii și machete 
despre orașul Stockholm.

Oaspeții au fost conduși prin ex
poziție de Georg Tullander, direc
torul Asociației generale pentru ex
portul suedez. Reprezentanții firme
lor participante au dat ample ex
plicații asupra produselor expuse.

Organizată în pavilionul din par
cul Herăstrău, expoziția industrială 
suedeză rămîne deschisă pînă la 14 
mai.

La București a avut loc, simbătă 
dimineața, inaugurarea expoziției 
industriale suedeze.

La festivitatea care a avut loc cu 
acest prilej erau prezenți Gogu Ră- 
dulescu, ministrul comerțului exte
rior, Mihail Florescu, ministrul in
dustriei petrolului și chimiei, repre
zentanți ai conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe și ai altor mi
nistere, ai unor instituții centrale, 
oameni de știință și. cultură, direc
tori ai unor întreprinderi de comerț 
exterior, ziariști.

Erau de față, de asemenea, șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
în R. P. Romînă și alți membri ai 
corpului diplomatic.

La inaugurare a luat cuvîntul 
Rolf R. Sohlman, ministrul Suediei 
în R. P. Romînă. Relevînd că expo
ziția industrială suedeză, prima care 
se organizează în Romînia, repre
zintă un eveniment important în 
relațiile economice dintre cele două 
țări, el a spus f Deși Suedia nu face 
parte dintre marii parteneri comer
ciali ai Romîniei, raporturile noas
tre în acest domeniu devin tot mai 
importante. Intr-adevăr, în anii din 
urmă a avut loc o lărgire încuraja
toare. Romînia — a relevat printre 
altele ministrul Suediei — se află 
actualmente în plină industrializare, 
ritmul acesteia devine din ce în ce 
mai intens, iar agricultura se dez
voltă spre un grad tot mai înalt de 
modernizare și mecanizare. îmi ex
prim speranța că această manifes
tare suedeză pe pămîntul romînesc, 
care a fost posibilă datorită spri
jinului guvernului romîn, va contri
bui nu numai la stimularea reia-

Sîmbătă dimineața a părăsit Capi
tala plecînd spre Geneva delegația 
R. P. Romîne care va participa la cea 
de-a XVI-a Adunare Mondială a Să
nătății ce va avea loc între 7 și 24 mai 
în Palatul Națiunilor. Delegația este 
condusă de tovarășul Sandu loan, ad- 
jf 0- al ministrului sănătății și preve
derilor sociale.

*
Sîmbătă dimineața a părăsit Capitala 

delegația Universității din Paris, con
dusă de Jean Roche, rectorul acestei

Unlversități, care no-a vizitat țara în ca
drul protocolului rornîno-francez de 
schimburi culturale, științifice și teh
nice.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost conduși de Jean Ll- 
vescu, adjunct al ministrului învăță- 
mîntului, de reprezentanți ai condu
cerii Universității din București și ai 
altor institute de învățămtnt superior 
din Capitală, profesori universitari.

Au fost de față reprezentanți jți le
gației Franței la București. (Agerpres).
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Echipa Rapid—campioană 
republicană ia volei 

masculin
Aseară, în sala Floreasca, a luat 

sfîrșit turneul final al campionatului 
republican masculin de volei. Din nou 
titlul de campioană a țării a revenit 
echipei Rapid București care în ulti
mul joc a învins cu 3-2 pe Dinamo 
București. Locul trei a fost ocupat de 
Tractorul Brașov, învingătoare cu 3-1 
în fața Științei" din Cluj.

Astăzi, pe stadionul 
„23 August“

Astăzi de la orele 17, pé, stadionul 
„23 August“ din Capitală amatorii de 
fotbal vor putea urmări un nou meci 
internațional al echipei noastre olim
pice. Selecționata R. P. Romîne va 
juca de data aceasta în compania e- 
chipei sud-americane „Universidad“ 
Santiago de Chile.

In deschidere, la orele 14,45, va 
avea loc a doua întâlnire de rugbi din
tre echipele Steaua și Grivița Roșie în 
vederea desemnării formației care ne 
va reprezenta în „Cupa campionilor 
europeni“.

Duminică, la Poiana Brașov

Lucrările Comitetului național de pregătire 
a participării R. R. Romîne la Conferința 

O.N.U. pentru comerț și dezvoltare
lui afaçerilor externe; Eugen Alexe, 
președintele Comitetului național 
F.A.O., vicepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii; Ion Craiu, 
adjunct al ministrului finanțelor; 
Grigore Marin, adjunct al ministru
lui transporturilor și telecomunica
țiilor ; Constantin Mateéscu, pre
ședintele Centrocoop ; Mircea Biji, 
directorul general al Direcției Cen
trale de Statistică; Mihai Ciobanu, 
președintele Camerei de Comerț; 
Traian Ionașcu, directorul Institu
tului de cercetări juridice al Aca
demiei R. P. Romîne; Costin Mur- 
gescu, director adjunct al Institutu
lui de cercetări economice al Aca
demiei R. P. Romîne, și funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe și Ministerul Comerțului 
Exterior. (Agerpres)

în ziua de 4 mai ax:. s-au desfă
șurat, sub președinția ministrului 
comerțului exterior • al R. P. Ro- 
mîne, Gogu Rădulescu, lucrările Co
mitetului național de pregătire a 
participării R. P; Roitaîne la Confe
rința O.N.U. pentru comerț și dez
voltare. Comitetul a dezbătut prin
cipalele- probleme ale programului 
său de lucru și a stabilit acțiunile ' 
ce vor fi întreprinse'în perioada ur
mătoare.

La lucrările Comitetului de pre
gătire au participat tovarășii: Ro
man Moldovan, prim-vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Planifi
cării, directorul Institutului de cer
cetări economice al Academiei R. P. 
Romîne; Vasile Malinschi, președin
tele Băncii de Stat a R. P. Romîne; 
Mircea Malița, adjunct al ministru-

Vizitele delegației Municipalității orașului
I Aarhus (Danemarca)

în ultima zi a vizitei sale în ora
șul Galați, delegația Municipalității 
orașului Aarhus, care se află în 
țara noastră la invitația președinte
lui Sfatului popular al orașului 
Galați, a vizitat șantierul combina
tului siderurgic de la Galați.

Membrii delegației au apreciat că 
acesta este un obiectiv grandios, 
de mare prestigiu pentru Romînia. 
Apoi, delegația s-a întîlnit la sediul 
sfatului popular cu Vasile Zapis, 
președintele Sfatului popular al o- 
rașului Galați, Alecu Stan, vicepre
ședinte al Sfatului; popular al re
giunii Galați, și alți reprezentanți 
al organelor locale. Cu acest prilej, 
Robert Svane Hansen, conducăto
rul delegației, a mulțumit pentru 
frumoasa primire făcută și a apre
ciat ospitalitatea 
nesc al gazdelor.

Referindu-se Ia 
în timpul vizitei, 
legației a subliniat ritmul înalt în 
care se reconstruiește acest oraș șl 
hărnicia poporului romîn. „Vizita 
noastră — a spus oaspetele — este 
utilă. Ea constituie o punte de legă
tură între popoarele noastre și con
tribuie la stabilirea unor relații

Delegația Municipalității orașului 
danez Aarhus, condusă de Robert 
Svane Hansen, a sosit sîmbătă sea
ra la Constanța. La Sfatul popular 
al orașului Constanța, membrii de
legației s-au întîlnit cu Ion Tăvală, 
vicepreședinte, și Dumitru Bordîn- 
că, secretar al sfatului popular. 
Oaspeților le-a fost făcută o scurtă 
prezentare a Constanței, a planului 
de sistematizare a orașului și a sta
țiunilor de pe litoral. (Agerpres)
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în cîteva rîndurî
Aproape 10 000 de spectatori au ur

mărit simbătă în nocturnă la Oradea 
jocul international de fotbal dintre 
echipele Crișana Oradea și Slovan Ni- 
tra (R. S. Cehoslovacă). Gazdele au 
ciștigat cu 2-0 (1-0).

★
Pe terenurile clubului Progresul din 

Capitală a continuat ieri meciul de te
nis dintre echipele R.P. Romine și Elve. 
tiei din cadrul „Cupei Davis”. I. Țiriac 
și P. Mărmureanu au învins cu 6—2; 
7—5; 6—3 pe P. Blondei—A. Auberson. 
Echipa romînă conduce cu 3—0 și este 
calificată pentru turui următor în care 
va intîlni la București echipa Africii 
de sud.

Astăzi dimineață de la orele 10 au loc 
ultimele probe de simplu : Țiriac—Sch
weitzer și

nik și T. Petrosian. Din cauza Îmbolnă
virii lui Botvinnik partida a fost amî- 
nată.

Bardan—Blondei.
★

Dinamo s-a disputat aseară 
box dintre echipele Dinamo 
și Farui Constanța contind 

republican, Pugi-

In sala 
meciul de 
București 
pentru campionatul 
liștii dinamoviști au terminat învingă
tori cu scorul de 26-14. M. Balaș (D) 
l-a învins prin abandon pe campionul 
tării V. Neagu (F). Ilie Gheorghe 
N. Stoenescu (F) au terminat la 
täte.

★
în meciul de tenis U.R.S.S.—Finlanda, 

care se dispută la Helsinki în cadrul 
„Cupei Davis”, jucătorii sovietici con
duc cu 2—0 după prima zi.

★
După prima zi. in întîlnirea interna

țională de atletism dintre echipele Tur
ciei și Izraelului scorul este de 54—52 
în favoarea atleților oaspeți.

★
Turul ciclist al Belgiei a fost ciștigat 

de olandezul Peter Post, urmat de co
echipierul său Zilverberg la 1’11” și 
belgianul Frans Demulder la 1’28”..

★
In penultima zi a concursului de 

atletism din cadrul Jocurilor pan-ameri- 
cane de la Sao Paulo, sportivul negru 

lun-

(D) și 
egali-

★
Peste clteva zile va sosi 

noastră echipa de box 
Oaspeții vor evolua la 
șoara, iar trei zile mai 
rești.

ședința Comisiei 
permanente C. A. I. ß, 

pentru metalurgia neferoasă
BUDAPESTA 4 (Agerpres). între 

26 si 29 aprilie 1963 a avut loc Ia 
Budapesta cea de-a XlV-a ședință 
a Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru metalurgia neferoasă.

La ședință au participat delega
țiile R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovace, R. D. Germane, R. P. Polo
ne, R. P. Romîne, R. P. Ungare și 
U.R.S.S.

Au luat parte ca observatori re
prezentanții R.D. Vietnam și R.P.D. 
Coreene.

Comisia a analizat rezultatele 
muncii sale pe anul 1962 și a apro
bat planul de lucru pe anul 1963.

Lucrările Comisiei s-au desfășu
rat într-o atmosferă de deplină în
țelegere reciprocă și colaborare 
frățească.

Acțiuni de protest împotriva 
asasinării lui Juiian Grimau

In întreaga lume continuă să se
manifeste protestul și indignarea 
opiniei publice față de asasinarea 
mișelească a lui Julian Grimau de 
către regimul franchist. La 4 mai 
la Paris s-a deschis Conferința spe
cială a reprezentanților opiniei pu
blice din țările occidentale, pentru 
amnistierea deținuților politici și a 
emigranților politici spanioli.

Reprezentanți de seamă ai știin
ței, culturii și artei din țara noas. 
tră — acad. Iorgu Iordan, vicepre
ședinte al Academiei R.P. Romîne, 
acad. prof. Gr. Moisil, acad. prof. 
Dumitru Dumitrescu, secretar- 
prim al Academiei R. P . Romîne, 
acad. Zaharia Stancu, artistul po
porului Radu Beligan — au trimis 
Conferinței telegrame de solidari
tate. în aceste telegrame este expri. 
mat protestul oamenilor de știință 
și cultură, al întfégii opinii publice 
din R. P. Romînă împotriva atro
cităților clicii franchiste, cerîndu-se 
să se pună capăt ' terorii din Spania, 
să se acorde defnclată o largă am
nistie pentru tb'țf-'deținuții politici 
aflați în închisorile din Spania.

'’’V' (Agerpres)
■ • ■W’

Sosirea unei delegații 
a Uniunii compozitorilor 

din Uniunea Sovietică
Sîmbătă a sosit în Capitală o de

legație a Uniunii compozitoriloi’ din 
Uniunea Sovietică. Delegația este 
alcătuită din compozitorii : Tihon 
Hrennikov, președintele Uniunii 
compozitorilor din U.R.S.S., Dmitri 
Kabalevski, Aram Haciaturian, Na- 
zib Jiganov, Eduard Mirzoian, Vik
tor Bielîi, David Ghersfeld, Piptr 
Savințev și Elena Groșeva, redac
tor-șef al revistei „Sovietskaia Mu- 
zika”.

La sosire oaspeții au fost întîm- 
pinați de Ion Dumitrescu, prim- 
secretar al Urminii compozitorilor- 
din R. P. Romînă, Alfred Mendel
sohn, secretar al 'Uniunii compozi
torilor. Au fost'’de față reprezen
tanți ai Ambasadei Uniunii Sovie
tice la București. (Agerpres)

Ziua presei sovietice
In redacțiile ziarelor din Mos

cova domnește o vie animație, o 
atmosferă specifică zilelor În
semnate. Sîmbătă a avut loc o 
reuniune festivă consacrată Zi
lei presei sovietice ; au parti
cipat Leonid Iliciov, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., Pavel Satiukov, 
redactor-șef al ziarului „Pravda*, 
redactori șefi, redactori al re
vistelor și ziarelor. Tradiția a- 
cestei zile își află izvorul într-un 
trecut de peste o jumătate de se
col.

...La 5 mai (22 apiilie) 1912, la 
orele 7 dimineața, apărea la Pe- 
tersbuig pentru prima oară zia
rul „Pravda“, al cărui conducă
tor ideologic și însuilețltor a fost 
Vladimir Ilici Lenin. In aceri prim 
număr ziarul se adresa cititorilor 
săi cu următoarele cuvinte : „Am 
dori ca muncitorii să nu se limi
teze doar la slm- ................ . —r-
patie, ai să la 
parte activă la 
opera de editare 
a gazetei noas
tre. Să nu spună 
muncitorii că scrisul este pentru 
ei o muncă „neobișnuită" ; mun- 
citorii-scriltori nu cad de-a gata 
din cer, el se formează încetul cu 
încetul în procesul muncii lite
rare".

Și numai în primul an de exis
tență „Pravda“ a publicat peste 
11.000 coi03pondențe venite de 
la muncitori. Era un fapt namai- 
întîlnit pînă atunci, care demon
stra cu elocvență întărirea pre
sei muncitorești, caracterul ei 
profund democratic, legătura ei 
organică cu masele populare. In 
apiilie 1914, muncitorii înaintați 
din Rusia au propus ca ziua de 
naștere a „Pravdei" leniniste eă 
fie sărbătorită ca zi a presei 
muncitorești.

Glorios este drumul parcurs de 
presa sovietică de la nașterea 
ei, cînd s-a dovedit un luptător 
de prim ranq pentru victoria Ma
relui Octombrie și pînă în zilele 
noastre, cînd în paginile ei răz
bate clocotul muncii creatoare 
desfășurate de poporul 'Sovietic, 
sub conducerea P.C.U.S., pentru 
construirea societății comuniste.

Amploarea pe care a luat-o în 
decursul anilor dezvoltarea pre
sei sovietice poate fi ilustrată 
prin numeroase date semnifica
tive. Să amintim, de pildă, că în 
1913, în Rusia apăreau circa 1000 
de ziare al căror tiraj global nu 
trecea de 3,3 milioane exem
plare. In prezent, tirajul total al 
ziarelor sovietice atinge cifra de 
aproape 78 milioane exemplare și 
numai acela al „Pravdei4 o de 
peste 6 milioane.

Numeroase slnt articolele din 
presa sovietică scrise de munci
tori și colhoznici, tehnicieni și in
gineri, savanți și oameni de cul- 

• tură. Aceasta reflectă rolul pre
sei în viața economică, socială, 
ideologică, în dezbaterea unor

lmp estante ptroblam« legat» d® 
munca de zi cu «1, rolul el în 
dezvoltarea conștiinței comuniste 
a oamenilor novietici.

Tribună a experienței înainta
te, presa sovietică menține în 
permanență o legătură strînsă cu 
oamenii muncii. E suficient a ară
ta că numărul corespondenților 
voluntari, muncitori șl țărani, a 
ajuns la aproape 5milioanei Ii 
întîlneso deseori in drumurile 
mele prin Țara sovietică. Mereu 
prezenți în miezul vieții, »j scoția 
iveală cele mal importante iniția
tive și le fac cunoscute întregii 
țări. Așa a devenit cunoscută ini
țiativa textilistei Valentina Gaga
nova, care a preluat conducerea 
unei brigăzi mai slabe pentru a 
o ridica la nivelul celor fruntașe. 
Puțini aunosa numele celor doi 
modești corespondenți muncitori, 

Utocikln și Pla- 
vinski, care au 
descoperit acea
stă inițiativă șl 
au popularizat-o 
larg prin ziar. 

Tot prin intermediul presei au 
devenit cunoscute și au fost ex
tinse inițiativele luate de minerul 
Nikolai Mamai, care a pornit o 
mișcare pentru sporirea produc
ției de cărbune șl folosirea în 
mine a tehnicii înaintate, de Ev
ghenia Dollniuk, cultivatoaie 
fruntașă de porumb, precum 
și d© mulți alți constructori 
ai comunismului.

Citești ziarul și capeți o ima
gine atît a vastei activități des
fășurate de poporul sovietic pen
tru victoria comunismului, cît și 
a vieții internaționale actuale, 
cu evenimentele ei cele mai 
de seamă, cu forțele sociale 
crescînde care luptă pentru pre- 
intîmpinarea primejdiei unui nou 
război mondial, pentru promova
rea ideilor leniniste ale coexis
tenței pașnice, pentru asigurarea 
păcii și securității popoarelor. Și 
nu puține sînt articolele, comen
tariile presei sovietice care stîr- 
nesc răsunet în lumea întreagă.

...E seară tîrziu. Ferestrele ti
pografiei „Pravdei* sînt luminate 
puternic. In timp ce la Moscova 
începe tipărirea ziarului, matrițe 
proaspete ale paginilor sînt 
transportate cu avionul în cele 
mai îndepărtate colțuri ale țării, 
unde milioane și milioane de 
oameni sovietici așteaptă cu ne
răbdare slova tipărită, hi care-șl 
văd reflectată propria lor viață, 
lupta pentru comunism.

A. MUNTEANÜ

Zilei presei sovie- 
ziarului „Scînteia" 
redacției ziarului

Cu prilejul 
tice, redacția 
a adresat 
„Pravda“ o telegramă de felici
tare, în care se exprimă urări 
de noi și mari succese în munca 
și lupta pentru triumful cauzei 
comunismului și păcii.

A
vară
TAROM, valabil piuă la 30 septembrie 
a.c. Astfel, cursele aeriene de călători pe 
rută București—Tg. Mureș—Cluj vor a- 
vea plecarea de la aeroportul Băneasa 
la orele 6,30 ; 9,35 ; 15,05 ; 16,15 ; Bucu
rești—Oradea plecarea la orelo 8,55 
și 16,45 ; București—Cluj—Baia Maro 
plecarea la orele 9,10 și 16,30 ; Bucu
rești—Bacău—Suceava plecarea la orelo
9.25 ; București—Cluj—Satu Mare ple
carea la orele 9,45 și 16 ; București— 
Sibiu—Cluj plecarea Ia orele 10 și
15.30 ; București—Timișoara—Arad ple
care orele 10,15 și 17,15 ; București— 
Tulcea plecare orele 10,30 ; București— 
Deva plecare orele 11,30 și 17,301 
București—Cluj plecare orele 12,35 ; 
București — Timișoara plecare orele
13.30 ; București—Bacău—Iași plecare 
ora 16,55 ; .București—Craiova—Ca
ransebeș plecare ora 17,45 ; București—! 
Sibiu plecare ora 17,05.

De la 1 iunie la 30 septembrie, avioa
nele TAROM circulă în fiecare zi, In 
afară de sîmbătă, pe rutele București— 
Sibiu cu plecarea la orele 7,05 ; Bucu
rești—Constanța cu plecarea la orele
8.25 ; 12 și 15,45, iar de la 1 iulie la 31 
august vor mai circula avioane pe ru
tele București—Constanța cu plecarea 
la 7,20 ; 10,55; 14,45; 18,15; Bucu
rești—-Iași cu plecarea la ora 10,45; 
Buourești—Cluj la ora 11,15.

Știrile sosite din R. D. 
Germană anunță că impor
tante intrëprltîdé'ÏL: indus
triale au Îndeplinit Înainte 
de termen plănui pe luna 
aprilie. Astfel,- ..-.oamenii 
muncii de la uzinele ’side
rurgice din Berlin au Înde
plinit planul cu aproape 2 
zile înainte de sfîrșitul lu
nii. In primul trimestru al 
anului, colectivul acestor 
uzine și-a Îndeplinit planul 
producției-marfă In propor
ție de 102,3 la sută, iar cel 
al producției globale — în 
proporție de 103,4 la sută. 
De asemenea, colectivul

combinatului „Ost” din Ei
senhüttenstadt a depășit 
planul de producție pe luna 
aprilie, elaborlnd peste plan 
circa 5 000 tone de fontă. 
Înregistrează depășiri de 
plan muncitorii Uzinei 
tractoare 
precum 
deri.

*

Cargourile navigației fiu- 
viale din R. D. Germană 
transportă zilnic la Berlin 
10 000 de tone de diferite 
Încărcături. Sosesc în me
die Ia fiecare 24 ore In ca
pitala R.D.G. 4 000 tone de 
cărbune, 2 500 tone de ple-

t</ș, 1 800 tone de nisip, 800 
tone de cărămizi, 200 tone 
de alte materiale de con
strucții, 300 tone de cereale 
și 350 tone de diferite măr
furi, printre care produse 
alimentare etc.

★
La Borna, districtul Leip

zig, a avut loc de curînd 
punerea pietrei de fundație 
a unei centrale termoelec
trice. Potrivit prevederilor, 
primul cazan al noii cen
trale urmează să intre în 
funcțiune în anul 1965, iar 
după Încă un an Întreprin
derea va lucra cu Întreaga

capacitate. Pentru lucrările 
de construcție au fost alo
cate 140 000 000 de mărci. 
Centrala termoelectrică de 
la Borna va produce anual 
643 milioane kWh.

ir
Colecția „Asociației ger

mane Shakespeare" pose
dă circa 7 330 de volume șl 
este cea mal mare colecție 
științifică și literară de a- 
cest gen de pe continentul 
european. Recent, colecția 
a fost mutată Intr-o vastă 
sală de studii, nou amena
jată, la biblioteca din Wei
mar și pusă la dispoziția 
publicului.

V:

La usina Bergmazm-Borrig din Berii» M monteaxä turbina pentru centrale electrice.
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TEATRE : Teatrul fle stat de operetă: 
Mam-zellc Nltouclie — (orele 10,30); Să
rutul Cianitei— (orele 19,30); Filarmoni
ca de stat „George Eiiescu“ (Ateneul 
R. P. Romîne): Concert de muzică popu
lară romînească dat de orchestra ,,Barbu 
Lăutaru" — (orele 20). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : Mac
beth — (orele 10), Vicleniile lui Scapin — 
(orele 15,30); Apus de soare — (orele 19,30) 
(Sala Studio): Adam șl Eva — (orele 10); 
Mașina de scris — (orele 18,30); Fiicele 
—(orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara* 
(Sala Magheru); De partea cealaltă — 
(orele 10),- Vlafcu Vodă — (orele 15,30); 
Cînd înfloresc migdalii — (orele 19,30). 
(Sala Studio): Bucătăreasa — (orele
10.30) ; Băieții veseli — (orele 16); Casa 
cu două Intrări — (orele 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1): Cezar șl Cleopatra — 
(orele 10); Al patrulea — (orele 19,30). 
(Sala Studio — str. Alex. Sahla nr. 76): 
Tache, Ianke șl Cadîr — (orele 19,30). 
Teatrul muncitoresc C.F.R.-Glulcștl: Bă
iat bun, dar... cu lipsuri — (orele 10) ; 
Vecini de apartament — (orele 15); Co
rabia cu un singur pasager — (orele
19.30) . Teatrul pentru tineret șl copii 
(Sala C. Miile); De n-ar fi Iubirile — (o- 
rele 11); Chlrlța în provincie — (orele 
20). (Sala Libertatea): Băiatul din banca

fografë)
17,30; 20). Legca-1 leg» : T Mal (10; 12,18; 
15,30; 18; 20,30), Grădina „V. Roaită“ ta
rele 19,45). •

TELEVIZIUNE : 8,50 — Gimnastica de 
înviorare la domiciliu, 9,00 — Emisiune 
pentru copil șl tineretul școlar -10,?0 — 
Rețeta gospodinei. 11,00 — Emișlunea 
pentru sate. In jurul orei 15,30-transml- 
sle de la stadionul „23 August" repriza 
a Il-a a meciulùi de rugbi dintre echi
pele Grivița Roșie și Steaua, șl meciul 
de fotbal dintre lotul olimpic R.P.R. și 
echipa „Universidad" Santiago de Chile. 
19,00 — Jurnalul televiziunii. T9,15' — 
Telemagazin. 20,35 — Filmul „Cînd- come. 
dla era rege'. 22,00 — Muzică' distractivă. 
In Încheiere — Buletin de știri, sport,

CUM E VREMEA X
Timpul probabil pentru zilele' flé'8, 7 

șl 8 mal. In țară : Vreme relativ- căl
duroasă, cu cer schimbător. La începu
tul intervalului vor cădea ploi focale, 
Vint slab plnă la potrivit. Temperatura 
în general staționară. Minimele vôr fi 
cuprinse între 3 și 13 grade, Iar maxi
mele între 15 șl 25 de grade. In Bucu
rești ; Vreme relativ călduroasă, cu cer 
schimbător. Va ploua slab ia începutul 
Intervalului.

a doua — (orele 10)> Foștii copii — (o- 
rele 18). Teatrul Evreiesc de Stat: Mer- 
cadet — (orele 20). O.S.T.A. (Sala Dalles): 
Spectacolul muzical „Telegrame-Melo- 
dii" — (orêle 20). Teatrul satiric muzical 
„C. Tănase' (Sala Savoy): Ca la revistă 
— (orele 20). (Sala din calea Victoriei 
174): Muzica bat-o vina — (orele 20). An
samblul de cîntece șl dansuri al C.C.S. : 
Seard de concert — (orele 20). Teatrul 
Țăndărică (Sala Academiei): Ursuleții 
veseli — (orele 11). Circul de stat : Pa 
aripile prieteniei — (orele 16 șl orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cartaglna 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 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). 
Kocco și frații săi — ambele serii : Sala 
Palatului R.P. Romîne (orele 10 — seria 
de bilete 724, orele 15 — seria de bilete 
768, orele 19,30 — seria de bilete 725), Re- 
publica (9; 12,30; 16,301 20), Stadionul Di-

namo (orele 10,45), GTădlna Progresul 
(oi’ele 19,30). Salut viața: rulează la cine
matografele Ciulești — cartierul Giulești 
(10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Magheru
(10; 12; 15; 17, 19; 21), Elena Pavel (10; 
12; 15,15; 17,15; 19; 21,15). Toată lumea 
nevinovată ; rulează la cinematograful 
I. C. Frlmu (10; 12; 14; 16.15, 18,30; 20,45). 
Drumul spre chel: V. Roaită (10; 12; 14; 
18,15; 20,30), Flacăra (16; 18,15; 20,30), în
frățirea între popoare (15,30; 17,45; 20). 
Căpitanii lagunei albastre: rulează la ci
nematografele Grlvlța (12,15; 15; 17,30; 20), 
Floreasca (16| 18,15; 20,30). Pămîntul în
gerilor : rulează la cinematograful Lu
ceafărul (10,30; 15; 17; 19; 21). Lanterna cu 
amintiri: Tineretului (10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). Turneul veseliei: Vic
toria (10; 12; 14; 18,15; 18,30; 20,45), G. 
Bacovla (11,30; 15; 17| 19; 21). 30 Decem
brie (12; 18; 18; 20). Prietenul nostru co
mun : Central (10,30; 13; 15,30; 18; 20,30). 
Lupenl 29 — cinemascop (ambele serii) : 
Lumina (rulează în continuare de la o- 
rel« 16 pînă la orele 18, după-amlază

Ralph Boston. (S.U.A.) a sărit la 
gimo 8,11 m..

A
Contlnuîndu-și turneu] in R. P. 

lonă, echipa braziliană de fotbal 
mengo Rio de Janeiro a jucat la 
cu reprezentativa R. P. Polone, pe care 
a învins-o cu scorul de 1—0.

A
Partida amicală de fotbal dintre 

prezentativele orașelor Varșovia 
Berlin s-a încheiat la egalitate : 2—2.

★
Selecționatele olimpice de fotbal ale 

R. P. Ungare și Suediei s-au întîlnit 
sîmbătă la Budapesta într-un meci a- 
mical. Au învins fotbaliștii maghiari cu 
«corul de 4-0 (2-0) (Agerpres)

Po- 
Fla- 

Lodz

re-
Și

taraIn
.-Finlanda.

9 mai la Timi- 
tîrziu la Bucu-

T.U.L.

★
Simbătă urma să se dispute la Mos

cova a 17-a partidă a meciului pentru 
titlul mondial de șah dintre M. Botvin
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Izbucnirea unei crize în sinul 
guvernului sirian

CAIRO 4 (Agerpres). — Agenția 
Associated Press transmite că gu
vernul R.A.U. a anunțat la 4 mai că 
tratativele care urmau să aibă loc 
între delegațiile militare ale Egiptu
lui, Siriei și Irakului în vederea uni
rii forțelor armate ale celor trei 
țări sub un comandament unic au 
fost amînate pe termen nedefinit. 
Tratativele trebuiau să înceapă la 
12 mai.

Amînarea tratativelor militare 
urmează unor știri transmise de a- 
gențiile occidentale de presă cu pri
vire la izbucnirea unei crize în si
nul guvernului sirian. Agenția Fran
ce Presse relatează : „La Beirut s-a 
aflat că miercuri noaptea s-a produs 
o criză între reprezentanții parti
dului Baas și celelalte grupări unio
niste. Cinci miniștri unioniști au

demisionat, iar din Consiliul revo
luției au fost înlăturați doi membri 
principali, generalul Rașed Kattini 
și generalul Mohammed El Sufi. 
Generalul Kattini ocupa funcția 
adjunct al comandantului șef 
forțelor armate, iar generalul 
Sufi era ministru al apărării”.

După cum se știe, divergențele 
dintre partidul Baas și celelalte gru
pări unioniste din Siria s-au mani
festat cu deosebită vigoare în mai 
multe rînduri în ultimele două luni, 
în preajma tratativelor de la Cairo 
cu privire la constituirea unei 
uniuni federale. între Egipt, Siria și 
Irak, între diversele grupări aflate 
la putere în Siria s-a realizat un 
acord. Divergențele au reizbucnit 
însă după aceste tratative.

de 
al

El

Declarațiile făcute de U Thant 
la conferința de presă de la Geneva

GENEVA 4■ 
mai a avut loc la 
rință de presă a secretarului gene
ral al O.N.U., U Thant, în cursul 
căreia a abordat o serie de proble
me internaționale. Referindu-se la 
problema dezarmării, secretarul ge
neral a declarat că urmărește cu 
optimism tratativele de dezarmare 
din cadrul Comitetului celor 18 
state, U Thant a subliniat că ma
joritatea membrilor Organizației 
Națiunilor Unite favorizează consti
tuirea unor zone 
care, a spus el, reprezintă unul 
aspectele dezarmării generale 
totale.

(Agerpres). — La 3 
ic la Geneva o confe-

denuclearizate
din 

Și

Metaiurgiștii vest-germani continuă lupta
BONN 4 (Agerpres).

cum anunță agențiile occidentale 
de presă, la 4 mai, patronii din in
dustria metalurgică vest-germană 
din landul Baden-Württemberg au 
aplicat lock-out-ul altor 80 000 de 
muncitori metalurgiști din 450 de 
întreprinderi ale landului, ridicînd 
totalul muncitorilor concediați la 
400 000.

După a-

Mitingul din capitala 
Irianului de vest

KOTA BARU 4 (Agerpres). — Cu 
prilejul preluării de către Indone
zia a administrației Irianului de 
vest, în dimineața zilei de 4 mai, 
președintele Indoneziei, Sukarno, 
a sosit la Kota Baru, capitala pro
vinciei Irianul de vest.

în piața orașului a avut loc un 
mare miting, în cadrul căruia Su
karno a spus între altele : „Lupta 
pentru eliberarea și unificarea pa
triei începută de noi în august 1945 
a luat sfîrșit. în cursul acestei pe
rioade, poporul Indoneziei nu s-a 
împăcat cu faptul că o parte a te
ritoriului ei se afla sub jugul co
lonialiștilor. Nu am încetat lupta 
nici o clipă și am învins“.

în prezent, a arătat președintele 
Sukarno, sarcina noastră principală 
constă în consolidarea unificării ță
rii, în ridicarea nivelului de trai al 
populației.

Referindu-se la politica externă, 
președintele a arătat că Indonezia 
tinde să aibă relații prietenești cu 
toate țările. Dar, a arătat el, noi 
nu dorim să ne împrietenim cu im
perialiștii și colonialiștii. Am luptat 
și vom lupta împotriva lor. Vom 
lupta, de asemenea, împotriva tu
turor formelor de exploatare, pen
tru eliberarea popoarelor asuprite. 
Societatea noastră nu este încă o 
societate dreaptă și înfloritoare, 
dar noi trebuie să construim o ase
menea societate.

în ciuda presiunilor exercitate 
supra greviștilor de către patroni 
și, în ultimă instanță, de autorită
țile federale, precum și a amenin
țărilor cu noi concedieri, muncito
rii continuă cu dîrzenie lupta în
cepută. Departe de a-i intimida pe 
muncitori, ele „au înfierbîntat și 
mai mult atmosfera“, scrie cores
pondentul agenției Associated Press.

Potrivit aceleiași agenții, după a- 
ceastă primă săptămînă de 
predomină părerile că nu se 
vede pe curînd încheierea 
acord.

Referindu-se la amploarea 
de mișcarea grevistă, ziarul 
York Herald Tribune“ scrie : 
boiul industrial care a cuprins 
industria metalurgică vest-germană 
poate avea consecințe istorice pen
tru națiune. Ea constituie cea mai 
mare revoltă industrială din 1929 
încoace și cea mai puternică în 
scurta istorie a Republicii Fede
rale“.

★

GENEVA 4 (Agerpres). — La 
mai a plecat de la Geneva rp 
București U Thant, secretarul gene
ral al O.N.U., șj persoanele care îl 
însoțesc.

La plecare, pe aeroportul din Ge
neva a fost condus de George Ma- 
covescu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, șeful delegației 
R.P. Romîne la Conferința celor 18 
state pentru dezarmare, Vasile Du
mitrescu, ambasadorul R.P. Romîne 
în Elveția, Iacob Ionașcu, reprezen
tantul permanent a. i. al R. P. Ro
mîne pe lîngă Oficiul European al

4
spre

Secretarul general s-a referit apoi 
la situația din Congo. El a arătat 
că retragerea trupelor Națiunilor 
Unite din această țară ar putea să 
fie mai rapidă decît a fost prevă
zut.

în legătură cu eventuala partici
pare a O.N.U. la menținerea păcii 
la granițele Yemenului, secretarul 
general și-a exprimat părerea că 
Consiliul de Securitate ar trebui să 
hotărască în această problemă.

Secretarul general și-a exprimat 
apoi satisfacția de a ri fost invitat 
să asiste la viitoarea conferință a 
conducătorilor de stat africani de 
la Addis Abeba.

★

O.N.U. și instituțiile specializate, și 
membri ai delegației romîne la 
Conferința pentru dezarmare.

Au fost de față, de asemenea, C. 
V. Narasimhan și Hernane Tavares 
de Sa, secretari generali adjuncți ai 
O.N.U., James Barrington, șeful de
legației birmane la Conferința pen
tru dezarmare, Georges Palthey, di
rectorul adjunct al Oficiului Èuro. 
pean al O.N.U., Paul Gottret, șeful 
protocolului cantonului Geneva, 
funcționari superiori ai O.N.U., re
prezentanți ai autorităților locale.

încheierea lucrărilor Comisiei 
economice O.N.U. pentru Europa
GENEVA 4 (Agerpres). — La 4 

mai și-a încheiat lucrările în pala
tul Națiunilor din Geneva cea de-a 
18-a sesiune a Comisiei economice 
O.N.U. pentru Europa.

Sesiunea a discutat problemele 
lărgirii colaborării economice inter
naționale și ale dezvoltării comer
țului între țările europene cu siste
me social-economice diferite, pro
blema programului economic al de
zarmării, problemele pregătirii de 
cadre tehnice naționale ale țărilor 
insuficient dezvoltate din punct de 
vedere economic.

La lucrările sesiunii au luat parte 
reprezentanți ai 30 de țări. Delega
ția R. P. Romîne la sesiune a fost 
condusă de Gogu Rădulescu, minis
trul comerțului exterior.

Sesiunea a adoptat programul de 
activitate al. comisiei pe anii 
1963—1964 și a aprobat raportul a- 
nual al comisiei, care urmează să 
fie prezentat la cea de-a 36-a sesiu
ne a Consiliului economic și social 
al O.N.U.

Ministrul R. P- Romîne în Franța 
și-a prezentat scrisorile de acreditare

PARIS 4 Corespondentul Ager- urările adresate, a arătat că între 
preș transmite: La 4 mai, dr. Vie- Romînia și Franța există vçglii re
tor Dimitriu, trimis extraordinar și lății de prietenie. El a spus că~ „Ro- 
ministru plenipotențiar al R.P. Ro- mînia ne este scumpă și rămîne în 
mîne în Franța a prezentat scriso- adîncul inimii noastre“, 
rile de acreditare președintelui Re
publicii Franceze, generalul Charles 
de Gaulle.

După ce a transmis urări de pace 
și prosperitate pentru poporul fran
cez și cele mai bune urări președin
telui de Gaulle din partea președin
telui Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, dr. Victor Dimitriu 
a arătat că guvernul romîn a acțio
nat și continuă să acționeze pentru 
dezvoltarea relațiilor romîno-fran- 
ceze pe baza deplinei egalități și 
respectului mutual.

„în acest spirit, a arătat vorbi
torul, noi salutăm evoluția pozitivă 
a acestor relații și sîntem convinși 
că aceasta corespunde intereselor 
popoarelor noastre, legate printr-o 
prietenie tradițională, în interesul 
păcii și cooperării internaționale“.

în continuare, dr. Victor Dimitriu 
a subliniat că există posibilități de 
lărgire și adîncire a relațiilor ro- 
mîno.franceze și că guvernul ro
mîn dorește să coopereze cu guver
nul francez pentru punerea în va
loare a acestor posibilități.

Președintele de Gaulle, mulțumind 
ministrului R. P. Romîne pentru

în continuare, președintele Fran
ței a declarat : „Felul în care' s-au 
dezvoltat relațiile economice1 și cul
turale demonstrează că există po
sibilitatea lărgirii acestora și în alte 
domenii. Nici stadiul actual al rela
țiilor bilaterale, nici obstacole de 
ordin moral sau de altă natură, 
nici situația internațională nu pot 
împiedica,’ ci dimpotrivă favorizea
ză dezvoltarea relațiilor franco-ro- 
mîne în toate domeniile“.

în încheiere, președintele de 
Gaulle a asigurat pe ministrul R.P. 
Romîne la Paris că ej personal și 
guvernul francez îi vor acorda tot 
sprijinul și a urat succes în misi
unea acestuia ca reprezentant al 
R. P. Romîne.

De partea franceză la prezentarea 
scrisorilor de acreditare au parëpi- 
pat Maurice Couve de Murville, ij- 
nistrul afacerilor externe, funcțio
nari superiori de la Președinția Re
publicii și Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Ministrul R. P. Romîne a fost în
soțit de Nicolae Udrițeanu, prim- 
consilier de legație, Cornel Burtică 
și Vasile Vlad, consilieri.

Sesiunea Consiliului Executiv UNESCO
grevă 
între- 
unui

luată 
„New 
„Răz-

PARIS 4 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, la Paris își 
desfășoară lucrările cea de-a 65-a 
sesiune a Consiliului Executiv 
UNESCO.

în prima ședință, primul a luat 
cuvîntul repreaaâïanïûl U.R.S.S., 
acad. Sissakian, care a propus mo
dificarea regulamentului interior și 
financiar al UNESCO.

Reprezentantulduțăî’ii noastre în 
Consiliul Executiv UNESCO, acad. 
Tudor Vianu, care a luat cuvîntul 
în cadrul discuției asupra fondului 
specia], a arătat, pe bază de. exem
ple concrete, că există posibilitatea 
unei repartiții mai economice a

„în Alabama tensiunea crește
In legătură cu marile demonstrații 

ale negrilor care au avut loc în ul
timele zile în orașul Birmingham din 
stalul Alabama (S.U.A.) și cu măsurile 
represive luate împotriva negrilor de 
autoritățile locale, corespondentul a- 
genției France Presse relatează ur
mătoarele :

„Tensiunea crește, situația se agra
vează la Birmingham, unde . manifesta
țiile negrilor în sprijinul integrării ra
siale (împotriva discriminării față de 
negri practicată de rasiști — N. R.) iau 
din zi în zi tot mai mare amploare, în 
vreme ce poliția devine tot mai ner
voasă.

1 300 arestări în timp de o lună, din 
care 700 joi și 200 vineri — aceste 
cifre subliniază amploarea crescîndă pe 
care o ia campania declanșată la 3 a- 
prilie într-unul din locurile cele mal 
puternic segregaționiste ale Sudului.

Joi a avu’ loc „manifestația copil-

a

lor“, în cursul căreia cea mai mare 
parte a elevilor din școlile pentru 
negri, cu încurajarea profesorilor lor, 
au umplut străzile încercînd să ajungă 
la primăria orașului. In urma manifesta
țiilor au fost arestate peste 700 de per
soane, dintre care aproape 400 de co
pii, care, potrivit ultimelor știri, încă 
n-au fost puși în libertate.

Vineri, manifestațiile au continuat. 
Manifestanjii au parcurs străzile agitînd 
pancarte și împărfindu-se în mai multe 
grupuri pentru a depăși 
polițiști.

Pentru a evita să fie 
j-a înfîmplaf joi în mai 
poliția a recurs, de data aceasta, la me
tode draconice : pompe de incendiu 
sub presiune și cîini polițiști. Mai multe 
persoane au fost rănite, unele mușcate 
de cîini, altele atițijse de jriul tulum
belor".

cordoanele de

depășită, cum 
multe rînduri,

însemnări din Japonia
Am decolaț din Honkong pe bon

dul unui avion cu reacție Boeing al 
societății „Air France". Pasagerii fi
xează pe peliculă priveliștea Hon- 
kongului, invadat de o vegetație 
bogată, tropicală.

Peste puțin timp, piin megafon se 
anunță că zburăm deasupra insulei 
Kiu Shiu, cea mai de sud din cele 
patru insule japoneze principale. 
Scăldat de Oceanul Pacific, arhipe
lagul Japoniei se întinde în forma 
unui arc în estul continentului asia
tic, pe o lungime de 2 400 km și 
ocupă, cu miile de insule care îl 
compun, o suprafață de 370 000 
kmp.

Vestitul Fuji Yama
Zburăm cu viteză maximă multe 

minute deasupra unor lanțuri de 
munți, unde nu '3e obseirvă nici o 
urmă de așezare omenească ; apar 
apoi pentru scurt timp zone locuite. 
Eete o caracteristică a Japoniei : din 
populația ei de 94 milioane — după 
datele recensămîntului din 1960 —•
circa 40°/o trăiește pe numai unu la 
sută din suprafața țării. Ținînd sea
ma că terenurile arabile ocupă nu
mai 14 la sută din teritoriul japo
niei, densitatea populației în raport 
cu terenul cultivat este cea mai 
mare din lume. Concentrarea exce
sivă a populației apare cel mai evi
dent la Tokio, unde, pe o întindere 
de ceva mai mult de două mii kmp, 
trăiesc 10,4 milioane de oameni ; da- 

populația 
anual

copilul japonez, primul obiect pe 
care îl desenează ; înfățișarea lui 
apare în zeci de mii de pic
turi, pe copertele celoir mai multe 
cărți consacrate Japoniei. In mintea 
japonezilor, Fuji Yama este -asociat 
cu puritatea, grandoarea, forța și 
eternitatea. în iiecare an, în iulie și 
august, zeci de mii de oameni vin 
aici în procesiune — cum merg mu
sulmanii la Mecca — agitînd clopo
ței și intonînd străvechiul cîntec : 
„Sentimentele noastre să fié pure și 
timpul să fie frumos în vîrful vene
rabilului munte“,

...Călătoria aeriană se apropie de 
■sfîrșit. 
pista 
poarta 
își iau
și prin care s-au scurs în 1962 peste 
două milioane de pasageri. Pe ae
roport ne rețin atenția pregătirile 
intense ce se fac pentru Jocurile 
Olimpice din 1964. Se lucrează 
la reamenajarea pistelor pentru a 
putea primi noile tipuri de avioane. 
Noul 
avea 
dotat 
tiu a
pe terminate o clădire cu șapte 
etaje, cu săli de așteptare, restau
rante, diierite oficii d@ deservire, un 
hotel cu 50 de camere. O șosea di
rectă de 20 km va lega aeroportul 
de centrul orașului, reducînd timpul 
de l'/2 ore cît durează acum dru
mul pînă în centru, la numai 15 mi
nute.

Avionul aterizează lin pe 
marelui aeroport Haneda, 
Tokioului, unde coboară și 
zborul zilnic 200 de avioane

Tokio are numeroase hoteluri 
mari și mici, totalizînd 15.000 de pa
turi, dai numai vreo 20 sînt reco
mandate prin ghidurile turistice pen
tru vizitatorii străini. In timpul cît 
am stat la Tokio, am locuit la două 
asemenea hoteluri „standard“ — a- 
dică obișnuite ; nu poți să păstrezi 
decît amintiri plăcute despre deser
virea exemplară de aici.

La aceste hoteluri, care aparțin 
marilor companii, prețul camerelor 
crește an de an și uneori chiar lună 
de lună, spre nemulțumirea vizita
torilor. Multe agenții internaționale 
de turism au arătat că nu le convi
ne să încheie contracte cu agenții 
japoneze din cauza prețului ridicat 
al găzduirii. Așa se și explică de oe 
marile ziare din Tokio au consacrat 
multe articole acestei probleme, ce- 
rînd să s9 revizuiască prețurile și 
tarifele de impo<zit, subliniind că alt-

ca

CU

am

fele statistice arată că 
capitalei japoneze crește 
400 000 de oameni.

Stewardesa ne anunță 
prins o zi bună și că în cîteva mi
nute vom zbura deasupra vestitului 
vulcan, Fuji Yama. Iscusiții pi- 
loți ne-au purtat chiar deasupra cra- 
terulufacestui vulcan, care a erupt 
într-o-’noapte de iunie a anului 286 
înaintea erei noastre, a văisat foc 
aproape două milenii spre a se cu
funda apoi în tăcere Și liniște în 
iama lui 1707. Unul din pasagerii 
japonezi mi-a explicat cu multă ar
doare că Fuji Yama, înalt de 3 773 
metri, de forma unui con aproape 
perfect, este considerat muntele sa
cru al japonezilor. Numele său este 
unul din primele pe care le învață

Ne-am avîntaț în circulația ameți
toare a Tokioului. Pe bulevarde late, 
iar alături de ele, pe străzi Îngu3te 
și întortocheate, adesea fără tro
tuare, ce scurg în șuvoaie fără de 
sfîrșit cele 1,5 milioane de autove
hicule (inclusiv motociclete și scu
tere) ale capitalei. Un recensămînt 
al circulației a arătat că există in
tersecții în oraș unde trec într-o oră 
pînă la două mii de mașini. La cir
cumscripțiile de poliție există o ta
blă pe care se afișează zilnic nu
mărul morților și al răniților de pe 
urma accidentelor de circulație.

fondurilor, prin renunțarea la une
le acțiuni insuficient pregătite.

La discuțiile care au urmat ra
portului directorului general, René 
Maheu, asupra activității desfășura
te de UNESCO în anul 1962, acad. 
Tudor Vianu s-a referit la necesita
tea dezvoltării activității științifice 
în domeniul științelor exacte și na
turale, paralel cu desfășurarea ac
tivității în științele umanistice.

în ședința din 2 mai 1963, susți- 
nînd amendamentul propus de re
prezentantul U.R.S.S. la proiectul 
de statut al Comitetului internațio
nal pentru alfabetizare de a se in
troduce specificarea ca membrii 
comitetului să reprezinte diverse 
părți ale lumii, indiferent de regi
mul lor social-politic, acad. Tudor 
Vianu a subliniat necesitatea de a 
se colabora în problemele alfabeti
zării cu reprezentanți ai țărilor so
cialiste, care au lichidat analfabe
tismul, dînd exemple din succesele 
țării noastre în acest domeniu.

lin mesa] al președintelui 
Mexicului

CIUDAD DE MEXICO 4 (Ager- 
pres). — Agenția Prensa Latina 
transmite că președintele Mexicu
lui, Adolfo Lopez Mateos, a adresat 
la 3 mai un mesaj președinților sta
telor din America Latină care nu 
au semnat declarația cu privire la 
crearea unei zone denuclearizate pe 
continentul latino-american în care 
îi invită să sprijine planul propus 
de guvernele Mexicului, Boliviei, 
Braziliei, Republicii Chile și Ecua
dorului.

(el este de prevăzut ca Jocurile O- 
limpice să nu atragă numărul scon
tat de vizitatori.

In cureul călătoriei am avut pri
lejul să poposesc două nopți într-un 
„Ryokan“, de astă dată un hotel în 
stil japonez. O clădire cu două ca
turi, construită în întregime din 
lemn. La intrare îți scoți încălțămin
tea pe care o reprimești cînd pără
sești hotelul. Incalți papuci cu tal
pă din lemn sau dintr-un fel de pa
pură, după care ești condus în a- 
paitamentul tău. In înțelesul nostru, 
cuvîntul „apartament" este impro
priu, căci de fapt intri într-o cameră 
de 16—18 metri pătrați, unde singu
rul mobilier îl formează o măsuță 
cam de ■ 40 cm înălțime. In jurul ei 
— pernele pe care vei sta. Ești ru
gat să-ți echimbi îmbrăcămintea și 
să îmbraci un fel de kimono — așa 
cum era moda pe viemea samurai
lor. Apoi ești poftit la bala comună, 
un mic bazin în formă circulară, cu 
apă aburindă, unde oaspeții hotelu
lui își petrec cîte 2—3 ore. Urmează

PORT AU PRINCE. Autoritățile 
haitiene au decretat la 3 mai legea 
marțială și au instituit restricții de 
circulație în cursul nopții în.capitala 
tării, Port au Prince. Agenția France 
Presse relatează, că „țara este cuprin
să de un val de teroare“.

LONDRA. Un grup de aproxima
tiv 50 de. membri ai Parlamentului — 
reprezentanți.ai- tuturor partidelor din 
Anglia, și-au .exprimat protestul îm- 
fotriva executării patriotului spaniol 
ulian Grimau. într-o declarație difu

zată de ei se cere, de asemenea, să 
fie puși în libertate deținuții politici 
din Spania. Declarații similare au fost 
semnate de un grup de cunoscut) 
scriitori, artiști și conducători de sin
dicate.

VIENA. La Viena s-a deschis Con
ferința internațională pentru adopta
rea convenției privind responsabilita
tea civilă în materie de daune nu
cleare, convocată de Agenția interna
țională pentru energia atomică. La lu
crările conferinței participă delegați 
din 50 de țări, precum și reprezen
tanții unor organizații internaționale. 
Președinte al conferinței a fost ales 
B. N. Lokur, secretar de stat în Mi
nisterul Justiției din India. Președin
te al Comisiei plenare a fost ales re
prezentantul Australiei, Mc Knight, 
iar vicepreședinte — conducătorul de
legației romîne, prof. M. Ghel- 
megeanu.

ALGER. La 4 mai, anunță agenția 
MEN, președintele R.A.U., Gamal Ab
del Nasser, a sosit într-o vizită oficială 
în Algeria.

VIENA. La Facultatea de filozofie 
a Universității din Viena a avut loc 
deschiderea oficială a cursurilor și șe

apoi masa compusă din specialități 
japoneze, adică pește crud, raci, 
creveți, scoici și. din cîteva alte fe
luri de vietăți și plante marine găti
te. Din toate se servește cîte puțin, 
dar masa scundă, la oare stai cu pi
cioarele trase sub tine, se umple de 
o duzină de farfurioare.

Seara am înțeles mai bine ce în
seamnă un apartament într-un hotel 
japonez. Camera s-a despărțit în 
două, prin pereți plianți, avînd de 
astă dată și un iatac unde e-a 
așternut, 
acoperită 
„tatami“, 
somieră, 
ca
ardeau pe un fel de tavă sau în 
sobițe deschise bulgări de cărbuni. 
Ca străin eram avantajat, deoarece, 
după unele insistențe, am primit un 
mic radiator cu gaz.

încăperile neîncălzite sînt o carac
teristică a covîrșitoarei majorități a 
locuințelor japoneze, chiar dacă lo
catarii sînt oameni cu venituri ceva 
mai ridicate. Unii susțin că aceasta

diiect pe dușumeaua 
cu rogojină, denumită 

un fel de plapumă drept 
altă plapumă 

învelitoare.
servind

In unele camere

La Tokio

■
. <turn de observație, care va 

o înălțime de 33 metri, va ii 
cu instalații ■ultramoderne pen- 
dirija zborurile avioanelor. E
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Vedere a principalului centru de afaceri din Tokio

minariilor de limbă și literatură romî- 
nă, pe care le va ține conf. A. Nicu- 
lescu de la Universitatea București.

BELGRAD. Răspunzînd invitației 
guvernului iugoslav, la 4 mai a sosit la 
Belgrad într-o vizită oficială de două 
zile secretarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk. Vizita aceasta constituie un răs
puns la vizita făcută în Statele Unite 
în mai 1962 de Kocea Popovici, se
cretar de stat pentru afacerile ex
terne al R.S.F.L

TOKIO. La 4 mai, participanții la 
„Marele marș popular pentru resti
tuirea Okinawei“ au străbătut primii

kilometri din itinerarul lor. Ei au 
pornit clin orașul Kagoshima (Insula 
Kiusiu) și după 100 de zile vor sosi 
în capitala Japoniei.

BUENOS AIRES. In Argentina a 
început campania electorală în vede- ' 
rea alegerilor prezidențiale care ur
mează să aibă loc la 7 iulie. Agenția 
France Presse transmite in legătură cu 
aceasta că la 3 mai șapte partide poli
tice printre care partidul Uniunea ci
vică radicală intransigentă a fostului 
președinte Frondizi,; Uniunea popu
lară (peronist); mișcarea frontului na
țional, partidul conservator popular 
au hotărît să creeze un „front popular 
și național“.

ii si

ROMA. O demonstrație Împotriva înarmărilor nucleare

mic apartament, cu mobi- 
să cuprindă masă, scaune, 
studio și dulap. Acest lu- 
însă mai greu de realizat

este o „continuare a tradiției sănă
toase a strămoșilor“, dar oamenii 
aspiră să aibă o locuință cit de cît 
confortabilă și mai cu seamă încăl
zită. După cum mi s-a spus, în rîn- 
durile tinerei generații, mai ales 
printre intelectuali, mulți doresc să 
aibă un 
lier care 
pat' sau 
cru este
pentru marea masă a japonezilor.

Problema locuințelor este compli
cată într-o metropolă ca Tokio, care 
în mai puțin de un secol, de cînd 
a devenit capitală, a fost de cîteva 
ori în întregime sau parțial distrusă 
de cutremure, incendii, taifunuri, de 
bombardamente în cel de-al doilea 
război mondial. De fiecare dată o- 
rașul a fost reconstruit, nu întotdeau
na In mod sistematizat ; adese
ori noile clădiri au apărut de-a 
lungul unor străzi și stradele înguste 
și întortocheate, potrivite cu circula
ția ricșelor de odinioară. Astăzi, pe 
aceste străzi pătrunde cu greu un 
autovehicul.

In cartierele comerciale
La Tokio se construiește mult. Se 

construiește cu mijloace mecaniza
te, după metode industriale avan
sate. Maranuci — centrul economic 
și financiar al capitalei — a căpă
tat în numai cîțiva ani aspectul unui 
cartier din cele mai moderne. In 
general, clădirile nu pot avea prea 
multe etaje, deoarece o lege inter
zice construcțiile mai înalte de 13 
metri, din cauza pericolului cutre
murelor.

Noile clădiri impresionează prin 
liniile lor moderne, prin îmbinarea 
reușită a scheletului de oțel cu sticla, 
asemănătoare în unele elemente 
hotelurile de pe litoralul nostru 
Mamaia.

Marile magazine universale
tuate în cîteva centre comerciale, 
dar mai cu seamă pe faimoasa 
Ghinza, denumită „Fifth Avenue a 
Tokioului“ (după numele principalei 
străzi din New York), oferă cumpă
rătorilor — după cum arată recla
mele — tot ce le este necesar.

Cea mal mare afluență se con
stată însă la raioanele „Tokubai", 
adică de solduri, unde sînf expus» 
pe tejghele vrafuri de cămăși, blu-

cu 
la

si-

lor de munca și
cu

condiția 
gravide.
să a- 

naștere,

ze, pulovere, cupoane de stofe. 
Raioanele de solduri și magazinele 
mici sînt sursele principale de unde 
japonezul de rînd își procură îm
brăcămintea.

Reclamele vorbesc despre marile 
magazine ca despre instituții publi
ce, cu atracții culturale, ele organi- 
zînd în permanență în sălile lor, ex
poziții și cursuri : de „Ikebana", 
(aranjamentul florilor), de croitorie, 
de menaj, se dau sfaturi pentru e- 
ducarea și îngrijirea copiilor, o- 
proape toți salariații — începînd cu 
fata de la scara rulantă, absolventă 
de școală medie sau de colegiu și 
care nu are altceva de făcut decît 
să pronunțe de cîteva zeci de mii 
de ori cuvîntul „arigato" (mulțu
mesc) și pînă la vînzătoare și am- 
balatoare — sînt iete sau femei ti
nere. Condițiile
viață nu sînt ușoare. Discutînd, 
prilejul unei vizite la Asociația Fe
meilor Japoneze, cu președintă or
ganizației, Fuki Kushida, mi s-a ex
plicat că sînt angajate mai cu 
seamă femei, deoarece, cu toată 
lupta dusă de muncitori, este o 
practică aproape generală, ca fe
meile să primească pentru aceeași 
muncă în medie cu 40 la sută rrtai 
puțin decît bărbații. Sînt companii 
care angajează femei cu 
să demisioneze cînd rămîn 
Astfel, patronii nu trebuie 
corde concediile legale de
pauza pentru alăptare, nu trebuie 
să se îngrijească de creșe.

La Tokio — ca de altfel în -toate 
localitățile mai mari ale Japoniei — 
noul și vechiul se îmbină. Intr-ade
văr, la Tokio, Osaka, Kioto/ păți' 
vedea în același timp și în același 
loc vochi felinare din piatră cil Ulei 
și reclame strălucitoare- de neon. In 
vechile clădiri ale templelor secu
lare . pătrunde zgomotul muncii de 
la o uzină apropiată. Peste ''vesti
tele grădini japoneze se așează 
pîcla de fum revărsată de iurnale. 
în același cartier ai să găsești' că
suțe scunde, cu ceainării, unde fete 
îmbrăcate în kimonouri servesc 
ceaiul după tradiții seculare, iar 
alături, clădiri moderne ale bănci
lor și companiilor, unde alte fete, 
îmbrăcate după ultima modă euro
peană, introduc taloanele perforate 
în mașini electronice de calculat.
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