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PE ȘANTIERELE DE CONSTRUCȚII ACTUALITATEA

Ritm înalt de execuție, 
lucrări dé calitate superioară

înainte de termen

In aceste zile de primăvară, constructorii de pe 
șantierele de construcții din întreaga țară desfășoară 
o însuflețită întrecere pentru lucrări de bună calitate 
executate într-un ritm tot mai înalt. Despre preocu
pările unor colective de șantiere și unele aspecte ale 
muncii constructorilor ne-au informat recent cores
pondenții noștri din regiunile Cluj, Hunedoara și 
Brașov. Iată relatările lor.

Metode avansate — productivitate 
ridicată

CLUJ. Pe șantierul din 
cartierul Grigorescu sînt 
în lucru 13 blocuri cu 
800 de apartamente, din 
care 722 vor fi date în 
folosință anul acesta. 0- 
dată cu venirea primă
verii, activitatea pe șan
tier s-a intensificat, con
structorii căutînd să 
folosească din plin 
timpul de lucru. Pe șan
tier au fost amenajate o 
stație centrală de pre
parat betoane și morta
re, un atelier de fierărie 
și altul de dulgherie, ca
re asigură o aprovizio
nare ritmică a locurilor 
de muncă.

în ce privește aplica
rea metodelor avansate 
de execuție, tovarășul 
inginer Octavian Goșa, 
șeful șantierului, ne-a 
declarat :

„Metodele industriale 
și materialele noi sînt 
prezente pe șantierul 
nostru atît prin sisteme
le constructive adoptate, 
cît și prin modul de or
ganizare a șantierului. 
Structura a 4 blocuri, 
cu parter și 9 etaje, se 
va executa din beton ar
mat în sistem „fagure”, 
turnat în cofraje din pa
nouri de placaj bacheli- 
tizat. în felul acesta se 
obțin suprafețe de pe
reți și tavane la care 
grosimea stratului de 
tencuială este mult re
dusă. Munca a fost or
ganizată „în lanț”, obți- 
nîndu-se o productivita
te mai ridicată. Pardo
selile de parchet se 
montează la aceste 
blocuri pe un strat su
port fonoizolant din

plăci fibrolemnoase po
roase, fapt care duce la 
mai buna izolare fonică 
a apartamentelor. în 
execuție s-au adus unele 
îmbunătățiri față de 
proiect“.

Pe ultimul planșeu al 
unui bloc de 9 etaje 
l-am întîlnit recent pe 
maistrul Zoltan Lôtei. 
„Deși am avut o iarnă 
grea, ne-a spus el, blo
cul acesta va fi dat în 
folosință la termenul 
stabilit — sfîrșitul lunii 
iunie. Executarea lucră

rilor a fost organizată 
„în lanț”. întrucît clădi
rea are o lungime de 50 
metri, am împărțit lu
crul în așa fel încît în 
timp ce într-o parte se 
executau cofraje, în alta 
se montau armături, iar 
la altă porțiune se turna 
betonul. Acest „lanț” se 
menține de la începutul 
lucrărilor, iar acum am 
ajuns să executăm cu a- 
ceiași oameni două ni
vele și jumătate pe lună 
față de unul cît reali
zam anul trecut”.

Economiile laminatorilor
Laminatorii de la Combinatul side

rurgic Hunedoara au dobîndit o va
loroasă experiență în laminarea pieselor 
la dimensiuni cît mai apropiate de ce
rințele uzinelor constructoare. Pe aceas
tă cale ei au economisit de la începutul 
anului o cantitate de metal din care se 
pot fabrica mai mult de 100 de trac
toare. Pentru aplicarea acestui procedeu 
au fost luate o serie de măsuri care duc 
la îmbunătățirea procesului tehnologic 
de laminare. încălzirea blumurilor și 
lingourilor se face acum mai uniform și 
la o temperatură mai ridicată. Pentru 
laminarea barelor de oțel special care 
cer mai multă precizie și au o rezis
tență mai mare se folosesc cilindri că
liți cu curenți de înaltă frecvență.

Se ridică un nou bloc din panouri mari prefabricate
(Foto : Gh. Vințilă)

BRAȘOV. — Construc
torii Trustului 5 și ai 
T.R.C.-Brașov ridică în 
orașele Brașov, Mediaș, 
Sibiu și în alte localități 
noi blocuri de locuințe, 
școli, cămine studențești. 
In cinstea zilei de 1 Mai 
au fost date în folosință 
înainte de termen oame
nilor muncii din orașele 
Brașov, Sibiu, Blaj 300 
apartamente dintre care 
150 sînt construite în 
cartierele Steagul roșu și 
Tractorul din panouri

Șantiere vecine^
PETROȘENI— Cons

tructorii din Lupeni, 
Vulcan și Petroșeni au 
de dat în acest an în fo
losință minerilor peste 
1 400 de apartamente, o 
casă de cultură, un ci
nematograf, o școală etc.

La Lupeni lucrările se 
desfășoară ritmic, po

trivit graficelor de exe
cuție întocmite pentru 
fiecare obiectiv în parte. 
Aprovizionarea cu ma
teriale și folosirea uti
lajelor sînt urmărite tot 
cu ajutorul graficelor.

Construcția blocurilor 
se face în flux tehnolo
gic, munca zidarilor 
fiind coordonată cu cea 
a dulgherilor și a insta
latorilor. în acest fel lu
crările avansează într-un 
ritm susținut. O situa
ție asemănătoare există 
și pe șantierul din Pe
troșeni.

La Vulcan, situația 
este cu totul alta. La 
unele blocuri începute 
încă în septembrie anul 
trecut lucrările sînt ră
mase în urmă. La altele, 
deși exista documenta
ția necesară, s-a întîr- 
ziat începerea construc
ției.

Ritmul de execuție pe 
șantierul din Vulcan 
poate fi grăbit prin fo-

mari prefabricate și be
ton monolit în cofraje de 
inventar. Au fost termi
nate și două corpuri ale 
căminului studențesc din 
Brașov. La un alt corp al 
căminului se fac lucrări 
de finisaj astfel că în 
luna iulie va fi și acesta 
gata.

De asemenea, la 1 sep
tembrie vor fi gata noi 
săli de clasă. Dato
rită bunei organizări a 
muncii, lucrările sînt în
tr-un stadiu avansat.

rezultate diferite
losirea mai bună a uti
lajelor și extinderea me
canizării lucrărilor, for
marea unor brigăzi de 
constructori puternice 
încadrate cu muncitori 
calificați, găsirea unor 
soluții de construcții 
mai lesnicioase, întări
rea asistenței tehnice pe 
șantiere. Se impune, de 
asemenea, să fie îmbu
nătățită aprovizionarea 
cu betoane și mortare.

Constructorii de locu
ințe ridică și alte pro
bleme de care trebuie să 
se țină seama. Este 
vorba în primul rînd de 
coordonarea muncii ce
lor trei șantiere din Va
lea Jiului. Aceste șantie
re s-ar părea că n-au a- 
celași organ tutelar — 
T.R.C.H. O mai bună 
coordonare a muncii a- 
cestor șantiere ar face 
să se evite situația ca 
la Vulcan efectivul de 
constructori să fie cu 
mult sub cerințe, în 
vreme ce la Petroșeni 
se constată o situație 
inversă. Totodată, la 
Lupeni, dulgheri califi
cați lucrează la săpături, 
în timp ce la Casa de 
cultură din Petroșeni 
ritmul de lucru este re
dus tocmai din lipsa 
dulgherilor calificați. ,

Pregătiri de sezon
MAMAIA (coresp. „Scînteii“). — In 

scurt timp Mamaia își va primi noii 
oaspeți. In dreptul hotelului „Perla” se 
construiește uri club nautic cu debar
cader; de asemenea, se amenajează un 
teatru în aer liber cu 1 200 de locuri.

In aceste zile se lucrează și la stația 
pentru repararea automobilelor, la a- 
menajarea parcurilor și zonelor verzi.

Cursuri de instruire 
a activiștilor culturali

Luni dimineață a început la Sinaia 
cea de-a doua serie a cursului de in
struire a secretarilor comitetelor raio
nale și orășenești de cultură și artă din 
țară, organizat de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă. La curs par
ticipă și inspectorii din cadrul comite
telor regionale dç cultură și artă. Lec
țiile de specialitate, legate de munca 
de îndrumare și control a comitetelor, 
sînt ținute de personalități științifice și 
culturale și sînt însoțite de aplicații 
practice.

Complex de alimentație 
publică

In orașul Cluj, rețeaua alimentației 
publice se îmbogățește continuu. Celor 
aproape 600 fié u-n'iiăți existente li s-a 
alăturat un nou complex de alimentație 
publică. El cuprinde un restaurant, o 
secție cu autoservire care asigură zilnic 
600—700 mese și o cramă.

Spectacol prezentat 
de artiști indonezieni
In sala Palatului R. P. Romîne a 

avut loc luni seara spectacolul „Indone
zia, țara celor trei mii de insule, în cîn- 
tece și dansuri“, prezentat de un grup 
de artiști indonezieni care ne vizitează 
țara. Publicul bucureștean a făcut 
astfel cunoștință cu bogăția artei popu
lare indoneziene, oglindită în cîntece 
interpretate de soliști vocali, ca și în 
melodii executate la instrumente spe
cifice diferitelor regiuni ale acestei țări, 
situate la mii de kilometri depărtare de 
țara noastră. Pe scenă au evoluat artiști 
în costume tradiționale, care au inter
pretat dansuri populare vechi și noi 
din insulele Java, Bali, Sumatra. In 
cadrul programului și-a dat concursul 
și o formație de instrumente populare 
din insulele Moluce.

Artiștii indonezieni vor mai da spec
tacole în zilele de 7 și 8 mai.

(Agerpres)

Muncile agricole — la timp și la un nivel agrotehnic înalt !
In regiunea Banat s-a terminat 

semănatul porumbului
TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). — 

Colectiviștii și mecanizatorii din G.A.S. 
și S.M.T. din regiunea Banat au termi
nat ieri semănatul porumbului. Această 
lucrare s-a făcut în bune condiții agro
tehnice.

Colectiviștii din raioanele Sînnicolau

Mare, Arad, Timișoara, Deta și Lugoj 
au terminat și prima prașilă la sfecla 
de zahăr, iar în unele unități se exe
cută cea de-a doua prașilă la această 
cultură. Totodată, se lucrează intens în 
bazinele legumicole din raioanele Arad 
și Timișoara, în vii și livezi.

Toate mijloacele de 
din

BACĂU (coresp. „Scînteii"). — In 
ultimele două săptămîni, numeroase 
unități agricole socialiste din regiur.ea 
Bacău au folosit din plin timpul bun de 
lucru pentru a grăbi muncile agricole. 
Alături de tractoarele S.M.T.-urilor, nu
meroase gospodării colective au folosit 
și atelajele de care dispun. Ca urmare, 
în raionul Piatra Neamț însămînțatul 
porumbului s-a terminat în ziua de 5 
mai. De asemenea, au terminat însă- 
mînțările cele 17 gospodării de stat din 
regiune.

Din situația întocmită de consiliul a- 
gricol regional rezultă însă că pînă la 
5 mai s-au însămînțat cu porumb doar 
71,6 la sută din suprafețele prevăzute. 
Cele mai rămase în urmă sînt raioanele 
Adjud și Bacău. In raionul Adjud se în- 
sămînț'ase pînă la 5 mai abia jumătate 
din suprafața planificată. Consiliile a- 
gricole raionale și conducerile unor gos
podării colective n-au luat măsuri pen-

lucru să fie folosite 
plin
tru folosirea întregii capacități de lucru 
a mașinilor și atelajelor. în ziua de 5 
mai, față de 3 500 ha cîte se pot însă- 
mînța cu mijloacele existente, s-au rea
lizat abia 1 921 hectare. In raionul Ad
jud există un mare decalaj între lucră
rile de pregătire a terenului și semănat. 
Suprafețe însemnate, pe care s-au 
executat lucrările de pregătire, sînt 
însămînțate cu întîrziere de mai multe 
zile.

In unele locuri întîlnești tractoare 
care nu lucrează fie din cauza slabei or
ganizări a lucrului, fie din cauza unor 
defecțiuni tehnice. Conducerile S.M.T. 
Roman, Hemeiuși, Adjud n-au luat 
toate măsurile pentru ca alimentarea 
tractoarelor cu carburanți să se facă la 
locurile de muncă.

Timpul este înaintat. Organele do 
partid și de stat, consiliile agțicole din 
regiunea Bacău au datoria să ia măsuri 
pentru ca, în următoarele cîteva zile, 
semănatul porumbului să fie terminat.

La G.A.S. Belciugatele, din regiunea București, unda s-au semă
nat cu porumb 1 360 ha, a început prășitul mecanic. în fotografie: 
tractoristul Ion Duman execută' prima prașilă cu cultivatorul.

(Foto : Agerpres)

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu-De) și Ion Gheorghe Maurer, într-o convorbire 
O.N.U., U Thant.
Președintele Consiliului de Stat al 

R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, și președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, au 
primit luni la ora 10, la Palatul Con
siliului de Stat al R. P. Romîne, pe 
U Thant, secretarul general al 
O.N.U.

Au fost de față Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Grigo- 
re Geamănu, secretarul Consiliului 
de Stat, și Mihail Hașeganu, repre
zentantul permanent al R. P. Romî
ne la O.N.U.

întrevederea, în cadrul căreia a 
avut loc un schimb de vederi în le-

cu secretarul general al

gătură cu unele probleme actuale 
ale situației internaționale, precum 
și în legătură cu activitatea Orga
nizației Națiunilor Unite, s-a des
fășurat într-o atmosferă deosebit 
de cordială.

(Agerpres)

ejun oferit de președintele Consiliului de Stat
Președintele Consiliului de Stat 

al R. ' P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a oferit luni la pa
latul de la Snagov un dejun în 

.cinstea secretarului general al 
O.N.U., U Thant.

La dejun au luat parte Ion 
-Gheorghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri, Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor externe, 
Grigore Geamănu, secretarul Con

siliului de Stat, Mihai Dalea, preșe
dintele Consiliului superior al agri
culturii, Dumitru Simulescu, Con
stantin Tuzu, Voinea Marinescu 
și Ștefan Bălan, miniștri, Cons
tanța Crăciun; președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Mihail Hașeganu, reprezentan
tul permanent al R. P. Romîne la 
O.N.U., membri ai Consiliului de 
Stat, reprezentanți ai conducerii 
Asociației pentru Națiunile Unite și 
ai Comisiei naționale pentru

U.N.E.S.C.O, din R. P. Romînă, con
ducători ai unor instituții centrale.

Au luat parte de asemenea secre
tarul personal al lui U Thant, Do
nald Thomas, și atașatul său de 
presă, Ramses Nassif.

în timpul dejunului președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Ghcorghiu-Dej, și secre
tarul general al O.N.U., U Thant, au 
rostit toasturi.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Cuvîntul președintelui Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej

Excelență,
Dragi oaspeți,
Este un prilej de satisfacție de a 

avea în mijlocul nostru pe distinsul 
oaspete al țării noastre, secretarul 
general al Organizației Națiunilor 
Unite, Excelența sa U Thant.

Republica Populară Romînă acor
dă Organizației Națiunilor Unite o 
mare importanță. împărtășim pă
rerea potrivit căreia misiunea prin
cipală și însăși rațiunea de a exista 
a Organizației Națiunilor Unite este 
de a contribui la soluționarea pro
blemei fundamentale a zilelor noa
stre — salvgardarea și consolidarea 
păcii.

Datoria supremă a tuturor guver
nelor pătrunse de simțul răspun
derii pentru soarta propriilor po
poare este de a-milita' pentru rezol
varea problemelor majore interna
ționale pe cale pașnică, de a ■ ac
ționa pentru înfăptuirea dezarmării 
generale și totale, pentru interzi
cerea tuturor experiențelor cu arma 
nucleară, pentru lichidarea definiti
vă a ultimelor rămășițe ale colonia
lismului și consolidarea indepen
denței economice a noilor state 
libere, pentru dezvoltarea colabo
rării multilaterale între state, fără 
îngrădiri și discriminări.

Vă sînt cunoscute eforturile Re
publicii Populare Romîne de a con
tribui la rezolvarea acestor impor
tante probleme ale prezentului și la 
statornicirea unui climat favorabil 
soluționării lor atît în zona geo
grafică de care aparține cît și în 
lumea întreagă.

încă din 1957 Republica Populară 
Romînă a propus realizarea unei 
înțelegeri balcanice. Transformarea 
Balcanilor într-o zonă a păcii și 
colaborării,' fără arme nucleare și 
rachete ar fi în interesul tuturor 
popoarelor din această regiune geo
grafică și ar reprezenta un aport 
însemnat la destinderea internațio
nală.

Cerințele de bază ale vieții inter
naționale actuale impun mai mult 
ca oricînd ca relațiile dintre state 
să fie întemeiate pe principiile co
existenței pașnice, cooperării reci
proc avantajoase și prieteniei între 
popoare. în acest sens, contactele 
personâle și vizitele între conducă
torii diferitelor state joacă un rol 
de seamă.

îmi amintesc cu satisfacție de vi
zita pe care am întreprins-o anul 
trecut într-o serie de state din Asia, 
printre care și în Birmania, patria 
oaspetelui nostru U Thant. Am avut

prilejul de a cunoaște mai înde
aproape harnicul și talentatul po
por birman, de care poporul romîn, 
în ciuda distanței geografice mari, 
este legat prin relații de sinceră 
prietenie și colaborare multilate
rală.

Excelență,
Organizația Națiunilor Unite este 

chemată să aducă o contribuție în
semnată la realizarea cerințelor vi
tale ale umanității, la folosirea re
surselor materiale ale planetei noa
stre și a energiei creatoare a ome
nirii, în scopul asigurării păcii, li
bertății și prosperității popoarelor.

Noi, în Romînia, urmărim cu in
teres eforturile îndreptate spre în
țelegere și colaborare internaționa
lă, pe care dv. le depuneți în ca
litate de secretar general al Orga
nizației Națiunilor Unite. Misiunea 
dv. importantă și de mare răspun
dere se bucură de întreaga noastră 
atenție.

Vă propun să ridicăm un toast 
în cinstea înaltului nostru oaspete, 
pentru sănătatea sa personală și a 
familiei sale, pentru succese în 
activitatea sa de mare răspundere 
pe care o desfășoară.

Pentru pace în întreaga lume I

Cuvîntul secretarului general al O.N.U., U Thant
Domnule președinte,
Excelențele voastre,
Consider un mare privilegiu pen

tru mine invitația de a vizita a- 
ceastă frumoasă țară, Romînia, și 
faptul că mi se acordă o ospitali
tate atît de caldă. întotdeauna voi 
păstra o amintire plăcută a șederii 
mele în acest frumos oraș.

Pe bună dreptate Excelența voas
tră ați arătat diferitele funcții ale 
Organizației Națiunilor Unite. Prin
cipalele funcții ale O.N.U. sînt ară
tate în Cartă. Prima funcție a Na
țiunilor Unite este de a feri genera
țiile viitoare de calamitățile războ
iului. Națiunile Unite s-au născut 
imediat după încheierea celui de-al 
doilea război mondial. Firește, prin
cipala idee a statelor fondatoare 
ale O.N.U. a fost aceea de a realiza 
împiedicarea războiului. Carta su
bliniază în mod explicit că această 
organizație mondială trebuie să 
facă tot ce-i stă în putință pentru 
a împiedica războiul și promova 
pacea,' să devină un instrument efi

cient pentru conciliere și înțelegere 
internațională. în ceea ce mă pri
vește, sînt recunoscător că eu am 
fost numit în funcția de secretar 
general, pe baza acordului unanim 
al membrilor organizației.

Cu acest prilej, vreau să vă asigur 
că atîta timp cît voi îndeplini func
ția de secretar general al O.N.U., 
efortul meu permanent va urmări 
susținerea și apărarea principiilor 
stabilite în Cartă.

A doua funcție a O.N.U., după 
cum prea bine știu Excelen
țele voastre, este dezvoltarea 
condițiilor economice ale oameni
lor. Nu poate exista o pace dura
bilă atît timp cît unele popoare 
sînt sărace. Așa că una din prin
cipalele funcții ale O.N.U. este 
aceea de ridicare a nivelului eco
nomic al popoarelor.

A treia funcție a Națiunilor Unite 
este de a elibera popoarele din ro
bia colonială. Acesta a fost scopul 
instituirii Consiliului de tutelă, 
chiar în momentul elaborării Cartei

O.N.U. Sarcina de a lichida colonia
lismul va continua să rămînă una 
din funcțiile principale ale O.N.U.

Sînt fericit să constat că delegația 
romînă la O.N.U., guvernul romîn, 
au ajutat foarte mult la atingerea 
acestui obiectiv fundamental. De a- 
semenea, doresc să remarc aici cu 
mare satisfacție contribuția impor
tantă a Romîniei la fondul de asis
tență tehnică. Anul acesta guvernul 
romîn a dublat contribuția sa la a- 
cest fond în comparație cu anul 
trecut.

Permiteți-mi să propun un toast 
pentru sănătatea Excelenței voas
tre, pentru guvernul și poporul 
romîn.

In pag. 3-q ;

Vizitele secretarului gene
ral al O.N.U., U Thant, la 
Universitatea București, la 
Expoziția filatelică-O.N.U. 
și Ia Muzeul de Artă al R. P. 
Romîne.
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Sä se bucure el, Neculai Gheor

ghiu, om trecut de patruzeci de 
ani, mai ceva ca un copil de vîrs- 
tă școlară, la asta nu s-ar fi aș
teptat pentru nimic î.n lume. E 
drept, la cursurile învățămîntului 
agrozootehnic de trei ani se în
scrisese pentru că inginerul zoo
tehnist Gheorghe Butunoiu îi do
vedise negru pe alb cum că unui 
mulgător i se cere astăzi să aibă 
știință de ceea ce trebuie să facă. 
Nevastă-sa, Ioana, feciorii săi, Ion 
și Alexandru, s-au făcut luntre și 
punte și nu s-au lăsat pînă ce 
n-au fost și ei înscriși. De ce ? 
Fiindcă-i dau ajutor lui Neculai 
la mulsul și îngrijitul vacilor, pes
te douăzeci la număr, pe care le 
are în lot, și ziceau că și ei au ne
voie de știință. Lui Neculai nu 
prea i-a convenit toată povestea 
asta, Își spunea că dacă toți ai 
săi au să stea cu 
nasu-n cărți, tre
burile pe lingă 
casă cine-o să le 
mai facă ? Dar 
pas de te-nțele- 
ge cu ei ?

La început cre
dea că cele pa
tru ore de curs 
pe săptămînă și 
le va petrece 
stînd în ban. 
că, ascultîndu-l 
sau prefăcîndtt- 
se că-l ascultă 
pe inginer și cu 
asta basta. Dar 
cînd a văzut că 
li se dau manua
le și rechizite,,că de la prima lec
ție li se cere să-și noteze din tot 
ce-au auzit, s-a lămurit că nu-i 
de glumă. Așa că, de unde-o lua
se cam ușor pînă să-nceapă cursu
rile, s-a pomenit că seara, în loc 
să se trîntească pe pat, se așeza 
la masă, alături de... colegii săi, ci
tea, își făcea însemnări și schimba 
păreri cu ei. Și fără să-și dea sea
ma, l-a cuprins ambiția : Orice-ar 
fi, dar Dumitru Crețu, Ilie Oprea 
sau Neculai Dobre n-au să-l în
treacă pentru nimic în lume. Nu
mai că, pesemne, la fel gîndeau și 
aceștia; cînd inginerul le punea 
întrebări se grăbeau să ridice 
mîna și să răspundă nu care cum
va să le-o ia altcineva înainte. 
Pe nesimțite, spiritul de întrecere 
din sala de cursuri i-a urmărit și

vaci și juninci. Aici se concentrea
ză o bună parte din eforturile și 
atenția gospodăriei, de aici anul 
trecut, s-a obținut peste un mi
lion de lei.

Totuși, cei treizeci de mulgători 
nu sînt mulțumiți cu ce au rea
lizat anul trecut. Cînd s-a încheiat 
bilanțul, a reieșit că producția pe 
cap de vacă a fost de aproape 
2 200 litri. Este adevărat, față de 
medie, unii dintre mulgători au 
săltat mai sus. De pildă, vacile în
grijite de Neculai Gheorghiu au 
dat cîte 2 750 de litri, iar ale lui 
Neculai Oprea — cîte 2 500.

Dar au dreptate președintele 
Teodor Meraru și inginerul Butu
noiu cînd spun că ei pot și trebuie 
să obțină și mai mult. Și asta atît 
pentru o mai bună aprovizionare 
cu lapte a populației orășenești, cît

NECULAI GHEORGHIU NECULAI OPREA

ani lucrează în zootehnie), s-a 
făcut foc și pară cînd a văzut o 
baligă neridicată de lîngă una din 
vacile lui Crețu. La fel de neiertă
tor este și față de Eugenia, nevas
tă-sa, ori feciorul său, Petre. Cînd 
lui Oprea i se întîmplă să lipseas
că nemotivat de la cursuri să vezi 
ce mi ți-l frecau Gheorghiu șt 
Crețu încît acesta blestema ceasul 
cînd se luase cu alte treburi, ne- 
glijînd școala.

...Să ne închipuim că stăm alături 
de Gheorghiu în ziua fixată exa
menului de sfîrșit de an. La cate
dră inginerul Butunoiu devine 
profesor. în bancă — Gheorghiu un 
veritabil elev căruia i se cere să 
vorbească despre importanța ad
ministrării prafului de cretă fura
jeră în hrana vacii. Parcă-l auzi 
explicînd, fără să se încurce, de ce 
trebuie să se adauge praf de cretă 

în furaje sau de 
ce este necesar 
ca în grajduri să 
fie lumină, căl
dură și curățe
nie, să nu fie 
curent etc.

La examenul 
de sfîrșit de an 
s-au pus multe 
întrebări. Felul 
răspunsurilor se 
vede și din nu
mărul celor 
care au absolvit 
cu calificativul 
„foarte bine“. 
Printre aceștia 
se află Gheor
ghiu, Oprea și 
Crețu. Dar pro

ducția o ridici nu numai că- 
pătînd „foarte bine“ la examen 
ci șt muncind foarte bine. Și nu 
rareori se cere un adevărat spi
rit de abnegație. Iarna, pe timpul 
viscolului, Gheorghiu și ceilalți 
mulgători cărau, fiecare, cîte 
60 — 70 de găleți cu apă în grajd 
ca să nu scoată vacile afară în frig 
la adăpat. Nu mai vorbim de tran
sportul silozului, al concentratelor, 
pe un ger de crăpau pietrele. Dar 
numai în felul acesta se putea 
menține o producție de lapte ridi
cată. Pînă la 1 mai, pe gospodărie, 
s-au obținut 149 330 de l lapte.

...Cum să nu se bucure Gheorghiu 
cînd el și ai săi s-au întors acasă, 
după examen, cu calificativul 
„foarte bine“ ?

GH. VLAD

DUMITRU CREȚU

și pentru creșterea veniturilor gos
podăriei. De acest lucru s-au 
convins și mulgătorii și de asta 
luptă ei cu atîta dîrzenie pentru 
întîietate.

Interesant este și faptul că 
lupta nu o duce fiecare de unul 
singur; mulgătorul este preocupat 
atît de felul său de a munci, cît 
și de al celorlalți. Dacă asiști la o 
discuție dintre Ilie Oprea și Du
mitru Crețu, ai crede că sînt cei 
mai aprigi adversari. Dar nici li
nul, cînd vede o lipsă cît de mă
runtă la celălalt nu-și spune : „la- 
să-l să calce-n străchini, cu atît 
mai bine pentru mine“. Dimpotri
vă, îi atrage atenția; ba uneori 
ajung la discuții aprige. Deunăzi, 
Oprea, care este cel mai vechi 
dintre mulgători (de vreo șase

Din activitatea comisiilor 
de femei
* *

Sere de flori

Comisia de femei din circumscripția 
189 (cartierul Militari) a amenajat anul 
trecut o seră de flori, instalată în curtea 
gospodinei Ecaterina Maur. Sera a dat 
anul trecut 10 000 de flori care au fost 
plantate pe străzile Salcîmilor și Dezro
birii. Anul acesta sera va pro
duce 20 000 de flori. Asemenea sere, 
amenajate și îngrijite de gospo
dine, au luat ființă și în alte cir
cumscripții din raionul 16 Februarie. 
(Pe la Florlca Angliei, președinta 
comisiei de femei din circumscrip
ția 189, raionul „16 Februarie“).

Spațâi de joacă pentru copii

Numeroase comisii de femei și comi
tete de stradă din Capitală se îngrijesc 
de crearea spațiilor de joacă pentru 
copii, în jurul blocurilor. Pe calea Pleo- 
nei nr. 16, în curtea interioară a blocu
lui, au fost plantați arbuști de liliac, s-au 
instalat balansoare, s-a amenajat un 
mic teren de volei. Pentru copiii din 
blocurile de pe bd. Dinicu Golescu co
misia de femei a amenajat un so
lar. In cartierul Pajura, în jurul noilor 
blocuri din cartierele Grivița, Steaua 
ș.a. au fost amenajate terenuri de joa
că pentru copii și zone verzi. 
(De la Irina Pisică și Maria Herold, 
gospodine).

Balcoane înflorite

In raionul „1 Mai" au apărut în bal
coanele caselor jardiniere și ghivece cu 
plante înflorite, întreținute cu grijă de 
gospodine din timpul iernii. Anul a- 
cesta, sfatul popular raional pune la 
dispoziția locatarilor blocurilor noi din 
cartierul Floreasca, șos. Ștefan cel Mare 
și Aleea Circului peste 250 000 de flori 
de sezon. Ar fi bine să se pună în vîn- 
zare, pentru cei ce doresc să-și înfru
musețeze locuințele, jardiniere cu flori 
gata plantate sau să se confecționeze 
jardiniere și suporturi din lemn vopsit. 
(De Ia Ana Teodorescu, funcționa
ră, sectorul II I.A.L. raionul „1 
Mai”).

Uzina mecanică de utilaj chimic din Capitală. Șeful de echipă Gh. Conache, împreună cu muncitorul 
Cornel Ciocan, asamblează sitele pentru filtrele de aer. (Foto : Agerpres)

Cu măiestrie de artist

la locul de muncă. Și-au spus 
așa: Dacă-i vorba cine învață mai 
bine, hai să vedem și cine dă pro
ducție de lapte mai mare ; ale cui 
vaci sînt mai frumoase, mai bine 
îngrijite. La urma urmei, ăsța este 
și scopul învățăturii. Așa au ajuns 
mulgătorii de la gospodăria colec
tivă Vînători, raionul Galați, să 
împletească știința cu practica de 
zi cu zi...

pe harta

★

Dintre gospodăriile colective din 
regiunea Galați, cea din Vînători 
se află printre primele în. ceea ce 
privește numărul de vaci și ju- : 
ninci la suta de hectare : 23,7. De 
altfel, la intrarea în comună te în- 
tîmpină mai întîi, într-o perfectă 
aliniere,- grupul celor șase grajduri 
în care sînt adăpostite 392 de

Deseori, colectiviș
tii din comuna Poia
na, raionul Tecuci, se 
adună la căminul 
cultural pentru a asis
ta la programele cul- 
tural-aitistice. Unele 
din cele mai îndrăgi
te sînt „Călătoriile 
imaginare" pe haita 
patriei și a lumii. O 
asemenea călătorie 
i-a purtat zilele trecu
te pe colectiviști pe 
traseul Mărășești, Ba
cău, Roznov, Săvi- 
nești. Piatra Neamț, 
Bicaz, Lacul Roșu. Pre
zentarea locurilor is
torice, a celor pito-

rești și a obiectivelor 
industriale si cultura
le de pe traseu, a 
fost făcută de profe
sorul de geografie de 
la școala de 8 ani din 
comună. Pe hartă, 
circuitul a fost marcat 
cu becuri colorate ca
re se aprindeau pe 
măsură ce drumul 
prevăzut era parcurs. 
Exemplificările despre 
specificul local al 
portului. jocului și 
cîntecului au fost tă
cute de brigada ar
tistică de agitație și 
echipa de dansuri a 
căminului cultural.

Colectiviștii din Po-

patrief 
iana au avut prilejul 
să cunoască, prin in
termediul „Călătorii
lor imaginare" și al
te regiuni ale țării. In 
cadrul unor „Călătorii 
imaginare" pe harta 
lumii au fost prezen
tate date privitoare 
la popoarele afro- 
asiatice ce s-au e- 
liberat de sub ju
gul colonial și cele 
care luptă încă pen
tru independență na
țională, despre An
tarctica și principalele 
țări industriale din 
Europa.

AAoditicări în traseul 
autobusului 44

Pentru îmbunătățirea transportului în 
comun în Zo'na căii Șerban Vodă, tra
seul autobuzelor nr. 44 se modifică, în- 
cepînd din ziua de 7 mai. De la uzi
nele „Danubiana“ și pînă la strada 
Șincai, traseul rămîne neschimbat ; de 
aici autobuzele vor circula pe calea Șer
ban Vodă și străzile Olimpului, Princi
patele Unite, Sfînta Ecaterina, Bibescu 
Vodă, pînă la Piața Unirii (Podul Șerban 
Vodă). La întoarcerea din piața Unirii, 
autobuzele vor circula pe întreaga cale 
Șerban Vodă și în continuare pe tra
seul existent, pînă la uzinele „Danu
biana“.

Căr|i turîsisce și articole 
de voiaj

In librăriile Capitalei au apărut a- 
cum, la început de sezon turistic, stan
duri și vitrine speciale cu cărți privind 
turismul. Cumpărătorii găsesc aici vo
lume din colecțiile : „Patria noastră“, 
„Orașe și priveliști“, „Mic îndreptar tu
ristic“ și alte volume, precum și un 
mare număr de vederi din țară.

In aceleași unități — ca și în maga
zinele cu articole de sport, în magazi
nele universale etc. — s-au amenajat și 
colțuri cu articole pentru voiaj.

Printre fotografiile 
din cartea de onoare 
a uzinei noastre se 
află și cea a comu
nistului Petrișor Ion 
Lala, maistru strun
gar în secția sculă- 
rie. Din secția în care 
lucrează, zeci de scu
le, dispozitive și ve
rificatoare de înaltă 
tehnicitate iau zilnic 
drumul spre sectoa
rele uzinei. Multe din 
ele trec prin mîna 
maistrului strungar 
care, pe bună drepta
te, este considerat ar
tist în meserie. Și-a 
făcut ucenicia la 
școala uzinei noastre 
din Bocșa și, printr-o 
muncă stăruitoare, 
și-a perfecționat an 
de an pregătirea pro
fesională. Studiază cu 
pasiune cărți de spe
cialitate și, preocu
pat de îmbunătățirea

continuă a procesu
lui de producție, cau
tă să aplice în prac
tică cunoștințele do- 
bîndite. La cabinetul 
tehnic, în fișa sa sînt 
înscrise aproape 100 
de propuneri de ino
vații, care aduc uzi
nei mari economii. 
Lui Petrișor Lala îi 
este viu în minte e- 
xemplul foștilor lui 
dascăli, maistrul 
Frentzel Rudolf și 
strungarul Ișfan Ni
colae, azi pensionari. 
La rîndul său, îndru
mă cu pricepere și cu 
răbdare pe muncito
rii sectorului condus 
de el.

Roadele strădaniei 
sale sînt cunoscute, 
în succesele strunga
rului Petru Țăranu, 
acum student la Fa
cultatea de mecanică 
din Timișoara, ale Iui 
Ion Baica, maistru la

Școala profesională 
de ucenici din orașul 
Bocșa, sau Rotzcov 
Milorad, de la Școala 
tehnică de maiștri din 
Reșița, este și o păr
ticică din munca sa. 
Maistrul Lala îi aju
tă cu dragă inimă pe 
tovarășii săi de mun
că. Adeseori, în orele 
libere, se întîlnește cu 
ei și discută la cabi
netul tehnic, le reco
mandă cărți de spe
cialitate. Colectivul îl 
cunoaște și ca pe un 
entuziast artist ama
tor. Face parte din 
orchestra noastră de 
muzică ușoară, care 
își desfășoară activi
tatea la clubul uzinei.

ION ROTÄRESCU, 
lăcătuș,

Uzinele de construcții 
metalice și mașini a- 
gricole Bocșa Romînă

T1EATR1E
TEATRE : Teatrul de stat de operetă: 

Paganini — (orele 19,30). Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale“ (Sala Comedia) : 
Vizita bătrînel doamne — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : Mașina de scris — (orele 
19,30). Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Ma- 
gheru): Prima zi de libertate — (orele 
19,30). (Sala Studio) ; Băieții veseli — 
(orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Cezar și Cleopatra — (orele 19,30). (Sala 
Studio — str. Alex. Sahia nr. 76) : Me
najeria de sticlă — (orele 19,30). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-Giulești : Băiat bun, 
dar... cu lipsuri — (orele 19,30). Teatrul 
pentru tineret șl copii (Sala C. Miile) : 
Logodnicul do profesie se însoară — 
(orele 20). (Sala Libertatea) : Misterul 
cizmei — (orele 16). Teatrul Țăndărică 
(Sala Academiei) : A fugit un tren — 
(orele 16). Circul de stat ; Pe aripile 
prieteniei — (orele 20).

f CIHEMftJLJLJLJL

(Agerpres)

Acțiuni gospodărești
Colectiviștii din co- 

muna Mihai Bravu, 
raionul Brăila, parti
cipă la lucrările gos
podărești și de înfru
musețare a comunei.

Ei au construit 120 
podețe, 3 600 m gar
duri, au curățat șan
țurile și au aliniat 
străzile, au plantat 
2 200 pomi și arbori, 
în această acțiune

s-au evidențiat Anton 
Ștefan, Negulescu 
Emil, Tina Căpița, 
Șerban Iancu și alții.

CEZAR ILINCOVICI, 
învățător

Odată cu primăvara, au apărut 
standurile volante cu cărți în „aer 
liber“.

Mă aflam într-o fabrică bucureș- 
teană, la o ședință de grupă sindi
cală. Impresiona plăcut seriozitatea 
și caracterul concret al discuției.

Mulți dintre vorbitori se refereau 
nu numai la cele spuse înainte, dar 
adesea comparau spusele cu fap
tele, se refereau la succesele sau 
lipsurile în producție ale lor și ale 
altora. Organizațiile de partid au 
deprins pe oameni să măsoare 
vorbele după fapte. Iar comuniștii 
pot fi lesne recunoscuți, în practica 
producției, prin grija lor de a 
păstra o strînsă legătură între vorbe 
și fapte. Comunistul știe că e mem
brul unui partid care și-a respectat 
întotdeauna cuvîntul dat în fața po
porului, a păstrat și păstrează uni
tatea între vorbe și fapte. Iar el, 
membrul de partid, se simte obligat 
să fie la înălțimea titlului său, să 
se arate fidel acestui principiu con
ducător al activității comuniștilor.

Să vedem cîteva din trăsăturile 
acestei atitudini de care dau do
vadă comuniștii în practica produc
ției.

Voinea, Piroșcă și alți zece sau 
cincisprezece au continuat strunji- 
tul pînă în momentul cînd schimbul 
următor a intrat efectiv în lucru. 
Această „muncă de agitație" pe 
bază de fapte, de practică a avut 
efect. Exemplul a fost urmat de nu
meroși alți strungari.

★

E un lucru bine cunoscut, despre 
care s-a vorbit adesea, că membrii 
de partid sînt exemple vii la locul 
de producție. Biroul organizației 
de bază de la sculăria gene
rală a uzinelor „23 August“, despre 
care am mai scris în ziarul nostru, 
a urmărit de-a lungul anilor, cu per
severență, în procente și nominal, 
situația în producție a tuturor mem-

PE TEME DE PARTID

★
Calificat el însuși, priceput în me

serie, comunistul caută să fie un om 
cu o perspectivă largă, care își pune 
ca sarcină să se țină la curent cu ac
tualitatea, citește, se informează, 
știe multe lucruri despre tehnica 
nouă înainte ca ele să fie Introduse 
la locul său de muncă. Mii de

Mari suprafețe 
împădurite

SUCEAVA (coresp. „Scînteii"). — 
Silvicultorii suceveni au de împădurit 
în acest an 7 500 ha cu rășinoase și 
foioase, din care numai în această pri
măvară 6 900 ha. în acest scop au fost 
produși aproape 50 milioane ptiieți și 
s-au luat din vreme măsuri pentru pre
gătirea campaniei împăduririlor de pri
măvară.

De la începutul campaniei de împă
duriri și pînă în prezent în regiunea 
Suceava s-au împădurit 2 470 ha. Ocoa
lele silvice din cadrul întreprinderilor 
forestiere Botoșani și Suceava au și ter
minat de împădurit suprafețele plani
ficate.

Prin munca patriotică a tineretului au 
fost împădurite 410 ha.

comuniști 
ei studiul 
publicații, 
constituie 
fesională, 
săvîrșirea

consideră că pentru 
tehnicii, urmărirea unor 
a expunerilor etc nu 

numai o problemă pro
ci și una politică, de- 
construcției socialismului

cerînd o tehnică tot mai înaltă. Un
exemplu între altele îl constituie 
maistrul Marin Zamfir, de la uzinele 
„Progresul“-Brăila. Pe lîngă organiza
rea exemplară a muncii în sectorul 
său, a adus în ultimii ani peste 70 de 
îmbunătățiri tehnologice concretizate 
în dispozitive pentru prelucrarea pe 
strunguri. Punîndu-și probleme teh
nice de anvergură, el nu uită nici 
de îndatoririle elementare în produc
ție. A observat, de pildă, că nu toate 
mașinile lucrează din plin în timpul 
preluării schimbului. S-a sfătuit cu 
strungarii fruntași și iată că într-o 
bună zi, cînd unii opriseră mașinile 
din obișnuință la terminarea progra
mului, strungarii Brînq^veanu, Radu,

brilor de partid, începînd cu secre
tarul însuși, fruntaș în producție, și 
și-a pus problema de a-i determina 
pe toți să devină fruntași în produc
ție. Dar nu la iuțeală, pe hîrtie, ci în 
practică, printr-o muncă îndelungată 
și foarte perseverentă, prin măsuri 
pentru ajutorarea celor rămași în 
urmă de către fruntași, punînd o se
rie de comuniști la locurile cele mai 
dificile. Iată un exemplu de atitudi
ne consecventă și de muncă răbdă- 
toaie și rodnică în aplicarea prac
tică a principiului : „comunistul — 
exemplu viu la locul de muncă, 
fruntaș în producție“.

★
Sînt împrejurări cînd, în ce-i pri

vește, comuniștii nu pregetă să 
facă unele sacrificii, din proprie ini
țiativă, pentru a împinge lucrurile 
înainte, punînd interesele generale 
mai presus de cele personale. 
Sabin Ghioancă, șei de briga
dă în sectorul trei al minei Lu- 
peni, își formase o brigadă fruntașă. 
Nimic mai ușor decît să fie împă
cat față de conștiința lui, să-și spună 
că și-a format oamenii, i-a educat, 
și-a tăcut datoria. Dar îl interesa și 
cum merge treaba în general : 
putea el să fie liniștit cînd la „ve
cini“, la alți cîțiva șefi de brigadă, 
lucrurile mergeau mai slab? O 
vreme le-a dat sfaturi, dar unii, cum 
se întîmplă, se plîngeau că de vină

imitat
ar fi oamenii din brigadă, cu care 
„nu se poate face treabă". Atunci 
Ghioancă, în adunarea generală a 
organizației de bază, a cerut să 1 
se încredințeze conducerea unei bri
găzi rămase în urmă. Vă dați seama 
ce înseamnă asta : muncă mult mai 
multă pentru că oamenii nu-s încă 
Pe deplin formați și trebuie să te 
ocupi de fiecare în parte ; muncă 
mai multă, dai producție mai slabă 
și deci cîștig mai puțin, lună după 
lună. Ghioancă a luat tot acest efort 
asupra sa și, în mai puțin de un an, 
brigada „codașă" se măsura cu 
fosta sa brigadă.

Exemplul nostru s-ar putea ter
mina aici, dar el abia începe. Pen
tru că Ghioancă, felicitat de toată 
lumea, ar fi putut în sfîrșit „să se 
odihnească“, să culeagă cu con
știința împăcată roadele situației 
create în noua brigadă. Dar el a 
luat-o de la început. A luat o nouă 
brigadă rămasă în urmă. Și cînd a 
adus-o la nivelul fruntașelor, cînd 
nimeni nu putea spune că omul nu 
și-a făcut datoria cu prisosință, a în
ceput a treia oară aceeași muncă, 
de astă dată cu succese și mai 
grabnice.

De fapt, aici e vorba și de altceva: 
atitudinea comunistului în fața greu
tăților. Om cu putere de voință, dîrz 
și capabil, minerul a ieșit în întîm- 
pinarea greutăților. Comunistul a- 
devărat nu se teme de efort, pentru 
că se gîndește la interesul general, 
pentru că se simte puternic — și toc
mai pentru că nu se teme de „linia 
celei mai grele rezistențe“, tocmai 
pentru că iese cu curaj înaintea 
greutăților, puterea lui crește, el își 
sporește priceperea, capacitățile și 
reușește prin perseverență să re
zolve unele greutăți mai lesne, mai 
repede, așa cum Ghioancă a obținut 
rezultate și mai rapide cu cea de-a 
treia brigadă. *

Piesele erau de calitate slabă. La 
montajul uzinei de pompe și mașini 
agricole din Capitală oamenii aștep. 
taseră ca pe jar un șir de piese pen
tru un lot de trei pompe care tre
buiau să plece a doua zi din fa
brică. Ot, la sfîrșitul schimbului s-a 
constatat că unele piese nu cores
pundeau la dimensiuni. Strungarii 
plecaseră acasă. Mai era în sector 
doar Petre Barbell, șl el ggta de

drum. Om care lucrează de 23 de 
ani în fabrică, strungarul s-a uitat 
la piese și, fără un cuvînt, și-a pus 
la loc salopeta și a început să lu
creze. în 3—4 ore — nimeni nu știe 
exact, pentru că n-a fost ponta] — 
piesele au devenit corespunzătoare, 
în calitatea lui de comunist, Bar
bell socotise că-l privește totul și 
cu atît mai mult onoarea sectorului 
în care lucra — deși nu el era vino
vat pentru acele piese.

înseamnă asta că un om înaintat 
trebuie să muncească pe urma al
tora, să fie exigent numai față de 
el însuși ? Desigur că nu. Una a fost 
„salvarea“ termenului la pompe, 
alta chestiunea răspunderii. întîi 
treaba, întîi strungarul a sărit eă re
paire situația. Apoi însă, a avut gri
jă — și a avut grijă biroul organi
zației de bază — ca vinovății să fie 
criticați așa cum meritau.

★
Comuniștii se ocupă cu multă 

atenție de formarea cadrelor. Oa
menii experimentați, răbdători și 
cu tact, care știu să pună fiecare 
problemă la momentul potrivit, în
cep întotdeauna cu educația prin 
muncă și cu ajutorul dat tinerilor 
pentru a se califica. Un asemenea 
exemplu între mii este ineialato.ru] 
Ion Cornea din Hunedoara. Cînd a 
venit la Hunedoara, el avea 18 
ani. S-a angajat la întreprinderea 
de construcții siderurgice. Comu
niștii l-au atras alături de ei. S-a ca
lificat în meseria de instalator. Cu 
timpul a devenit membru de partid. 
De mai mulți ani este șeful unei bri
găzi de instalatori de pe șantierul 
de montaj-instalații. Anul trecut, 
brigăzii conduse de el i s-a încre
dințat o lucrare de mare însemnă
tate la noile linii de laminoare. Bri
gada era pe atunci mică numeri- 
cește. Pe șantier au fost angajați nu
meroși muncitori tineri. Pe vremuri, 
unii țineau „secretul meseriei“ soco
tind că așa vor trăi mai bine. Azi 
însă, nu numai morala comunistă, 
dar și natura orînduirii noastre îți 
cer să împărtășești și altora „secre
tele meseriei“. Cînd e nevoie de 
oameni calificați în atîtea locuri, ca 
să poți avea o viață din ce în ce 
mai bună, e nevoie să existe cît mai 
mulți oameni productivi, de înaltă 
calificare. Cornea, asemeni altor 
mii de muncitori, le-a dezvăluit tine
rilor tainele meseriei. I-a ajr 'at zi 
de zi să-și ridice calificarea. Bri
gada a devenit omogenă. Au învățat 
unii de la alții și au pășit cu toții 
împreună înainte. Toți noii angajați 
au rămas pe șantier. A crescut spi
ritul lor de tăepur'icre, '3-a întărit

disciplina. Toate lucrările au fost 
realizate la termenele stabilite și de 
bună calitate.

★
Nistor Dodu, șef de brigadă 

la mina Ghelar, este unul din
tre nenumătații comuniști care 
s-au făcut remarcați prin felul 
cum „sar“ în întîmpinarea inițiati
velor, a noilor metode. Nu e puțin 
lucru. O inițiativă, o metodă, adesea 
nu e perfectă de la început, se mai 
întîmplă de asemenea să se lovească 
de rutină si obstacole. Oamenii sînt 
dornici din toată inima să con
tribuie la mersul înainte și la mo
dernizarea producției ; în comunist 
ei trebuie să găsească un apărător 
înfocat, un tovarăș exigent care le 
arată punctele slabe și muncește ca 
să promoveze ceea ce este bun. Nu 
mai vorbim de inițiativele de masă ; 
la Ghelar, de pildă, o recentă iniția
tivă este aceea pentru întărirea con
tinuă a disciplinei : toți minerii bri
găzii lui Dodu și-au luat angaja
mentul să nu aibă pe întregul an 
nici o absență nemotivată.

*
Cîte nu s-ar mai putea spune 1 

Un articol special ar merita, de 
pildă, grija pentru om de care dau 
dovadă comuniștii : ca membri ai 
unui partid ce luptă pentru viața 
mereu mai bună a poporului, ei sînt 
atenți la oamenii din jurul lor, exi- 
genți și iubitori totodată. Sau un ar
ticol — s-au scris multe pe această 
temă — despre unitatea dintre vorbă 
și faptă în viața de familie, despre 
unitatea dintre comportarea comu
nistului la locul de muncă și atitu
dinea luj acasă, în familie, în relații
le cu vecinii. Scopul articolului nos
tru n-a fost însă acela de a enumera 
toate trăsăturile ce trebuie eă carac
terizeze atitudinea comunistului în 
practică. Menționînd numai cîteva, 
noi sintern siguri că cititorul se va 
gîndi la multe altele, cunoscute din 
propria sa experiență, poate la fel 
de importante : căci ceea ce cîntă- 
rește nu este o calitate sau alta, 
ruptă de celelalte, ci ansamblul care 
determină o atitudine unitaiă a co
munistului în practica vieții de toate 
zilele, acea atitudine care i-a atras 
prețuire și dragoste și care l-a fă
cut să devină un exemplu înaintat, 
un criteriu pentru criticarea tutui or 
acelora care se mai abat de la 
normele de comportare socială îna
intată și un model imitat cu stăruin
ță de fiecare om care vrea să fie 
cu adevărat un om no.u, demn de 
epoca socialismului.

V. PANAIT

CINEMATOGRAFE : Cartagina în flă
cări — film pentru ecran panoramic : 
Patria (9; 11,30; 14, 16,30; 19: 21,19). Rocco 
și frații săi — ambele serii : Republica 
(9,15; 12,45; 16,30; 20), Grădina Progresul 
(orele 20,30), Grădina 13 Septembrie 
(orele 20,15), 1 Mai (9; 12,30; 16; 19,30). 
Gh. Doja (9,15; 13; 16,45; 20.30), Stadionul 
Glulești (orele 20,30), . Ștefan cel Mare
(10; 13,30; 17; 20,30), Stadionul Dinamo
(orele 19,30), București (seria I-a — 8,30; 
10,15; 12; 13,45; 15,30; 17,30; 19,30; 21,15). 
Salut viață ! — cinemascop : rulează la 
cinematografele Magheru (10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Elena Pavel (10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15), Flacăra (16; 18,15;
20.30) , 23 August (9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45 — grădină 20,30). Toată lumea e 
nevinovată : rulează la cinematografele 
V. Alecsandri (15; 17; 19; 21), I. C. Frimu 
(10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Grivița 
(10,30; 12,15; 16,15; 18,15; 20,15), Miorița
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Floreasca (16; 
18,15; 20,30). Primăvara muzicală : Tine
retului (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) . Turneul veseliei : Victoria (10; 12;
14; 16,15; 18,30; 20,45), Alex. Popov (ru
lează în continuare de la orele 9 pînă 
la orele 21), Munca (16; 18,15; 20,30).
M. Eminescu (16; 18,15; 20,30), 13 Sep
tembrie (14,30- 16.30; 18,30; 20,30). Program 
special pentru copii la orele 10 la cine
matograful 13 Septembrie. Bunica Sa
bella : Central (9,45; 12; 14.15; 16,30;
18,45; 21). Cumpără-ți un balon — cine
mascop : Lumina (rulează în continuare 
de la orele 9,15 pînă la orele 13, după- 
amiază 15; 17; 19; 21), Grădina Elena 
Pavel (orele 20), Giulești (10,15; 12,15; 
14,15; 16,15; 18.30; 20,30), Popular (10,30: 
15; 17; 19; 21). Din Argentina în Mexic 
— Zgribuiici : Timpuri Noi (rulează în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 
21). Lacul lebedelor : Maxim Gorki 
(15,45; 18; 20,15). Omul merge după soare: 
Cultural (15; 17; 19; 21). A fost prietenul 
meu : rulează Ia cinematografele înfră
țirea între popoare (15,30; 18; 20.30), 
Alex. Sahia (10; 12,15; 16; 10.30: 20,45 — 
grădină 19,45), G. Coșbuc (9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,39). Cartouche — cinemascop: 
8 Martie (11; 16; 18,15 — grădină 20,30). 
Prietenie interzisă : rulează la cinema
tografele T Vladimlrescu (16; 18; 20),
C-tin David (16; 19,15; 20,30). Violență în 
piață : V. Roaită (10; 12; 16; 18,15; 20,30), 
Drumul Serii (16; 18; 20). Raidul vărgat: 
grădina V. Roaită (orele 20), Volga (10; 
12; 15; 17; 19; 21). Lanterna cu amintiri : 
Unirea (16: 18,15; 20,30), Olga Bancic
(15,30; 18; 20,30). Carmela : Grădina T. 
Vladimlrescu (orele 20,15). Legea-i lege : 
Grădina Arta (orele 20). Pescărușul ne
gru : Arta (16; 18,15; 20 30 — în conti
nuare), B. Delavrancea (16; 18; 20;). 
Balada husarilor : Moșilor (16; 18,15; 
20,30). Căpitanii lagunei albastre : 16 Fe
bruarie (16: 18; 20), Libertății (10: 12: 
15,30; 18: 20 30). Drumul spre chei; Ilie 
Pintilie (16; 13; 20). Fata cu ulciorul : 
Grădina Libertății (orele 20). Vîrsta dra
gostei : Arenele Libertății (orele 20). 
Patru inimi : Luceafărul (16; 18.15; 20,30). 
Omul cu pantaloni scurti : Grădina Lu
ceafărul (orele 20). Rîul și moartea : 
rulează la cinematograful G. Bacovia 
(16; 18: 20) Divorț italian : 30 Decembrie 
(15; 17; 19; 21). Fecioara : rulează la ci
nematograful Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 
21).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Uni
versitatea tehnică la televiziune. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19.15 — Emisiune 
pentru cei mici. 19,35 — Transmisiune 
de la Teatrul ,.C. I. Nottara" : „Prima 
zi de libertate", de Leon Kruczkowskl. 
în pauze : Emisiune de știință. Emi
siune de artă plastică. în încheiere : 
Buletin de știri : buletin meteorologic.

CUM E VREMEA

Ieri în țară: vremea a fost instabilă, 
mal ales în nord-vestul țării și regiunea 
de munte, unde cerul a fost mal mult 
noros și au căzut ploi sub formă de a- 
verse însoțite de descărcări electrice. In 
rest aversele au avut un caracter izo
lat. Vîntul a suflat slab, cu Intensificări 
locale. Temperatura aerului la ora 14 în
registra valori cuprinse între 24 grade la 
Iași și li grade la Pîclișa.

In București : vremea a fost ușor in
stabilă, cu cerul variabil. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit Temperatura maxi
mă a fost de 23 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 
și 10 mai : vreme relativ călduroasă, cu 
ceru] schimbător. Vor cădea ploi locale 
sub formă de averse mai ales în cursul 
după-amiezelor. Vînt moderat. Tempera
tura în general staționară. Minimele vor 
fi cuprinse între 5 șl 15 grade, iar maxi
mele între 15 șl 25 grade, local mal ri
dicate.

In București: vreme relativ călduroasă 
cu cerul schimbător. Vînt slab, tempe
ratura staționară.

ineialato.ru
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Visita secretarului genera
al O.N.U.. U Thant

“ 1 ? ' ■ ■ ■ •

La Universitatea București
Lunî după-amiază, secretarul ge

neral al O.N.U. a făcut o vizită la 
Universitatea București. El a fost 
însoțit de Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și 
Mihail Hașeganu, reprezentantul 
permanent al R. P. Romîne la 
O.N.U.

Un mare număr de studenți, 
membrii Consiliului științific al uni
versității — academicieni, șefi de 
catedră, profesori universitari — 
l-au salutat pe oaspete cu multă 
căldură. Tinere și tineri, în costume 
naționale, i-au oferit flori.

La apariția oaspetelui în aula Uni
versității, cei prezenți — oameni de 
știință și cultură, studenți romîni și 
străini — i-au făcut o caldă mani
festație de simpatie. în prezidiu au 
luat loc U Thant, Ilie Murgulescu, 
președintele Academiei R.P. Romîne, 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, Ștefan Bălan, minis
trul învățămîntului, academicienii 
Athanase Joja, Horia Hulubei și 
Andrei Oțetea, profesorii universi
tari Jean Livescu și Traian Ionașcu. 
Pe fundalul scenei era înscrisă, în 
limbile romînă și engleză, urarea : 
„Trăiască pacea și prietenia între 
popoare 1“, încadrată de drapelele 
R. P. Romîne și O.N.U.

Luînd cuvîntul, prof. univ. Jean 
Livescu, adjunct al ministrului în. 
vățămîntului, rectorul Universității 
București, a urat bun sosit oaspe
telui și a prezentat personalitatea 
secretarului general al O.N.U. Vizi
ta în țara noastră a Excelenței sale 
U Thant oferă Universității din 
București prilejul de a-și exprima 
înalta sa apreciere pentru un emi
nent om de cultură și militant po
litic al patriei sale, pentru un înalt 
reprezentant al O.N.U., organizație 
menită să contribuie la înfăptuirea 
idealurilor de pace și colaborare in
ternațională. în continuare, vorbito
rul a relevat bogata activitate peda
gogică, publicistică și politică a lui 
U Thant.

Subliniind că politica externă a

țării noastre este orientată spre 
sprijinirea tuturor acțiunilor menite 
să consolideze pacea și colaborarea 
internațională, Jean Livescu a ara- 
tat că ea este expresia năzuințelor 
întregului nostru popor care Iși 
consacră forțele construcției econo
mice și culturale, și dorește să tră. 
iască în pace și prietenie cu toate 
popoarele lumii. Oamenii de știință 
și cultură, întreaga intelectualitate, 
își fac o datorie de onoare înar- 
mînd tineretul patriei noastre cu 
toate cuceririle științei și tehnicii, 
educîndu-1 în spiritul unui profund 
atașament pentru cauza nobilă a ri
dicării nivelului de viață material și 
spiritual al poporului, pentru cauza 
păcii și a solidarității cu lupta pen
tru progres a umanității.

întîmpinat cu puternice aplauze, 
U Thant și-a început cuvîntul prin 
a arăta emoția pe care o resimte ca 
vechi pedagog în mijlocul studenți
lor și profesorilor Universității din 
București. Referindu-se la marile 
probleme care confruntă astăzi o- 
menirea, secretarul general al 
O.N.U. a arătat că efortul său per
manent a fost acela de a realiza, 
prin intermediul Națiunilor Unite, 
o înțelegere mai bună între po
poare, conform obiectivului princi. 
pal al Cartei — salvarea popoarelor 
și națiunilor lumii de calamitățile 
războiului.

U Thant a arătat în continuare că 
el este adeptul ideii că Organiza
ția Națiunilor Unite trebuie să se 
transforme într-un instrument efi
cient de realizare a înțelegerii in
ternaționale, să devină o forță a- 
devărată a păcii.

Vorbitorul s-a referit mai depar
te la marile obiective ale O.N.U., 
pe care le-a definit ca fiind menți
nerea păcii, bunăstarea economică 
a tuturor popoarelor, eliminarea 
colonialismului de pe fața pămîn- 
tului.

în legătură cu activitatea concre
tă a O.N.U. în aceste domenii, se

cretarul general a menționat o se
rie de acțiuni ale Națiunilor Unite 
pentru înlăturarea unor focare de 
primejdii în unele părți ale lumii, 
pentru dezvoltarea economică și so
cială a unor state membre, ca și 
pentru grăbirea procesului de eli
berare a popoarelor dependente. 
Exprimîndu-și bucuria în legătură 
cu dorința poporului romîn de a 
transforma întreaga zonă balcanică 
într-o zonă lipsită de arme nuclea
re, U Thant a subliniat importanța 
tendinței care se manifestă în di
ferite regiuni ale lumii pentru crea
rea de zone denuclearizate.

Semnalînd faptul că în relațiile 
internaționale se mai manifestă 
încă teamă și suspiciune, U Thant 
s-a pronunțat în favoarea creării 
unei atmosfere de încredere. Ceea 
ce este necesar în această a doua 
jumătate a secolului XX este o în
țelegere mai bună între state, pe 
baza filozofiei coexistenței pașnice. 
Numai pe baza concepției coexisten
ței pașnice, a subliniat vorbitorul, 
omenirea va putea astăzi continua 
să înainteze spre realizarea păcii.

în continuarea expunerii sale, se
cretarul general al O.N.U. a relevat 
importanța realizării în zilele noas
tre a unei îmbinări strînse în pro
cesul de educație între dezvoltarea 
intelectuală a tineretului și cultiva
rea calităților morale și spirituale.

Mulțumind din nou pentru ospi
talitatea ce îi este acordată, 
U Thant i-a asigurat pe cei prezenți 
că eforturile lui permanente vor fi 
și mai departe îndreptate spre în
tărirea înțelegerii internaționale și 
a păcii, spre realizarea scopurilor 
și aspirațiilor Cartei O.N.U.

în încheierea vizitei a avut loc o 
discuție prietenească între U Thant 
și membrii conducerii Ministerului 
învățămîntului și ai Consiliului ști
ințific al universității. Secretarul 
general al O.N.U. a semnat în car
tea de onoare a universității.

(Agerpres)
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Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, însoțit de Comeliu Mă
nescu, ministrul afacerilor externe, 
și de Mihail Hașeganu, reprezentan
tul permanent al R. P. Romîne la 
O.N.U., a vizitat luni la amiază Ex
poziția filatelică-O.N.U. și Muzeul 
de Artă al R. P. Romîne.

La sosire oaspetele a fost întîm
pinat de Dumitru Simulescu, mi
nistrul transporturilor și telecomu
nicațiilor, Dumitru Popescu, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, de repre
zentanți ai Asociației pentru Națiu
nile Unite, ai Comisiei Naționale a 
R.P. Romîne pentru U.N.E.S.C.O. 
și ai Ligii romîne de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, ai 
Consiliului Artelor Plastice și Uni

unii Artiștilor Plastici, academi
cieni și alți oameni de cultură și 
artă.

La Expoziția filatelică-O. N. U„ 
U Thant s-a oprit în fața panouri
lor cu mărci poștale emise de 
O.N.U. înfățișînd aspecte din acti
vitatea acestei organizații și a in
stituțiilor sale specializate, pre
cum și mărci poștale romînești 
ilustrînd inițiativele R. P. Ro
mîne în cadrul O. N. U. Semnînd 
în cartea de impresii, secretarul ge
neral a relevat : „Expoziția repre
zintă un simbol al cooperării din
tre Romînia și O.N.U. și sînt în
credințat că această cooperare se 
va întări în anii viitori“.

Oaspetele a oferit expoziției al
bume cu timbre O.N.U. și a primit

în dar un album cu timbre emise 
în R.P. Romînă, printre care unele 
consacrate activității O.N.U.

împreună cu întreaga asistență 
U Thant a vizitat apoi galeriile na
țională și universală ale Muzeului 
de Artă al R. P. Romîne. El a fost 
condus prin sălile muzeului de di
rectorul acestuia, pictorul M. H. 
Maxy. Exprimînd în cartea de aur 
mulțumirile sale-pentru prilejul de 
a vizita muzeul, secretarul general 
al O.N.U. a remarcat : „Acest mu
zeu este o mărturie a marii bogății 
culturale a Romîniei“.

La ieșirea din muzeu oaspetele a 
fost salutat cu aplauze de numeroși 
bucureșteni.

(Agerpres)

Vizitele delegației Uniunii Compozitorilor din U.R.S.S.
După cum s-a mai anunțat, o de

legație a Uniunii. Compozitorilor din 
U.R.S.S., alcătuită din compozitorii 
Tihon Hrennikov, prim-secretar al 
Uniunii Compozitorilor din U.R.S.S., 
Dmitri Kabalevski, Aram Haciatu- 
rian, Nazib Jiganov, Eduard Mir- 
zoian, Viktor Bielîi, David Gherșfeld, 
Piotr Savințev și Elena Groșeva, 
redactor-șef al revistei „Sovietskaia 
Muzika", ne vizitează țara la invita
ția Uniunii Compozitorilor din R. P. 
Romînă.

Luni dimineața, la sediul Uniunii 
Compozitorilor din R. P. Romînă, a 
început un schimb de păreri între 
compozitorii sovietici și compozito
ri romîni, în probleme ale creației 
muvpale. Au luat parte compozito
rii Ion Dumitrescu, prim-secretar al 
Uniunii Compozitorilor, Alfred Men
delsohn, secretar al uniunii, Mihail 
Jora, Ion Chirescu, Ludovic Feld
man, Zeno Vancea, Gherase Den- 
drino, Gh. Dumitrescu, Matei Socor,

Hilda Jerea, Tudor Ciortea, Dumi
tru Bughici, Diamandi Gheciu, Ana- 
tol Vieru, Tiberiu Olah, Sergiu Sar- 
chizov, Laurențip Profeta, Pascal 
Bentoiu, Teodor Bratu, Doru Po- 
povici, Adrian Rațiu, Vasile Popo- 
vici (Iași), Eugen Cuteanu (Timi
șoara), Liviu Comes (Cluj), Zoltan 
Aladar, (Tg. Mureș) și alții.

Conducerea Uniunii Compozitori
lor din R.P. Romînă a felicitat cu 
acest prilej pe compozitorii sovie
tici Tihon Hrennikov. și Dmitri Ka
balevski cu prilejul recentei decer
nări a titlului de artiști ai poporului 
din U.R.S.S.

De la sosirea lor în Romînia, com
pozitorii sovietici au vizitat Capi
tala și au asistat la un concert al 
Filarmonicii de stat din Cluj pre
zentat în Sala Palatului R. P. Ro
mîne și la un spectacol al Teatru
lui de operetă. Uniunea Compozitori
lor din R.P. Romînă a oferit un de
jun în cinstea oaspeților. (Agerpres)

Știri culturale
în sala Muzeului regional de artă 

plastică din Ploiești a fost deschisă ex
poziția „Bucureștii în arta plastică“. O 
serie de lucrări de pictură și grafică 
provin din colecții de artă din Capi
tală.

★
Artistul poporului al U.R.S.S., Tiit 

Kuzik, de la Teatrul de Operă și Ba
let din Tallin — R. S. S. Estonă — a 
interpretat luni seara pe scena Operei 
de stat din Timișoara rolul lui Renato 
din opera „Bal mascat“ de Verdi.

*
Colectivul Teatrului de operă din 

Cluj a prezentat luni seara un specta
col cu opera „Traviata", la care și-au 
dat concursul soprana Liliana Rossi-Pi- 
rino și tenorul Antonio Pirino din Ita
lia.

Plecarea în Italia a unei delegații 
în irunte cu tov. Oii. Gaston Marin

La invitația grupului E.N.I., (So
cietatea petrolieră italiană de stat) 
luni dimineața a plecat în Italia 
Gheorghe Gaston Marin, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
împreună cu Gogu Rădulescu, mi
nistrul comerțului exterior, Mihail 
Florescu, ministrul industriei petro
lului și chimiei, și Sergiu Bulgacoff, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării.

(Agerpres)

Semnarea noilor înțelegeri 

de colaborare între Radioteleviziunea 

romînă și cea cehoslovacă

Luni la amiază a avut loc sem
narea noilor înțelegeri de colabo
rare între Comitetul de radiodifu
ziune și televiziune din R. P. Romî
nă și Radiodifuziunea și Televiziu
nea cehoslovacă.

Documentele au fost semnate din 
partea romînă de Ion Pas, preșe
dintele Comitetului de radiodifuziu
ne și televiziune din R. P. Romînă, 
iar din partea cehoslovacă de Karel 
Hoffmann, directorul general al Ra
diodifuziunii cehoslovace, și Adolf 
Hradecky, directorul general al Te
leviziunii cehoslovace.

Au fost de față reprezentanți ai 
Radioteleviziunii romîne, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Jaroslav Sykora, ambasadorul R.S. 
Cehoslovace în R. P. Romînă, și 
membri ai ambasadei, precum și 
membrii delegațiilor cehoslovace.

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a 18-a 
aniversări a eliberării Cehoslovaciei

Luni seara a avut loc la cinema
tograful „Republica“ din Capitală 
un spectacol de gală cu filmul ar
tistic cehoslovac „Frații”, organizat 
cu prilejul celei de-a 18-a aniversări 
a eliberării Cehoslovaciei de sub 
jugul fascist.

La spectacol au asistat reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații ob
ștești, oameni de cultură și artă, 
un numeros public.

Au fost de față Jaroslav Sykora, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace în 
R. P. Romînă, membri ai Ambasa
dei, precum și alți membri ai cor
pului diplomatic.

Regizorul Lucian Bratu de la 
Studioul cinematografic „Bucu
rești” a prezentat publicului specta
tor delegația de cineaști cehoslovaci 
formată din dramaturgul dr. Jan 
Minac, conducătorul delegației, 
Andrej Lettrich, regizorul filmului, 
și artista Eva Chalupova' sosiți îh 
țara noastră cu acest prilej.

Oaspeții au mulțumit pentru pri
mirea făcută.

_ A rulat apoi filmul artistic „Fra
ții“, realizat după nuvela lui Petr 
Jilemnitcky, care s-a bucurat de 
succes.

A1
Cu prilejul celei de-a 18-a aniver

sări a eliberării Cehoslovaciei de 
sub jugul fascist, posturile noastre 
de radio transmit, între 6 și 12 mai, 
o săptămînă a culturii cehoslovace.

Programele muzicale ale acestei 
săptămîni cuprind lucrări de Sme
tana, Dvorak, Ioscf Suk, Viteslav 
Novak, Jiri Paeur, Petr Eben, muzi
că din opere, muzică populară și de 
dans.

în cadrul emisiunilor literare vor 
fi difuzate fragmente din cartea 
„Reportaj cu ștreangul de gît“ de 
lulius Fucik și din alte lucrări lite
rare cehoslovace, precum și „Peri
pețiile bravului soldat Svejk“, dra
matizare după Hasek.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Revenind în București, delegația 

Municipalității orașului Aarhus din 
Danemarca, condusă de Robert Svane 
Hansen, a vizitat în cursul zilei de luni 
Muzeul satului, unități spitalicești și 
noi cartiere de locuințe din Capitală.

(Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE
Să înceteze represiunile 

împotriva patrioților spanioli! 
încheierea conferinței speciale a reprezentanților opiniei publice din 

țările Europei occidentale

PARIS 6 (Agerpres). — Duminică 
seara, la Paris și-a încheiat lucră
rile conferința specială a reprezen
tanților opiniei publice din țările 
Europei occidentale, pentru amnis
tierea deținuților politici și a emi- 
granților politici spanioli. Partici- 
panții la conferință au adoptat pa
tru rezoluții. în rezoluții delegații 
protestează împotriva ajutorului e- 
conomic, militar și financiar acor
dat Spaniei franchiste de către alte 
țări, iau atitudine împotriva planu
rilor de înglobare a Spaniei în dife
rite grupări din Europa occidenta
lă de felul Pieței comune, cer inclu
derea pe ordinea de zi a Adunării

Generale ordinare a O.N.U. a pro
blemei situației din Spania.

Rezoluțiile cheamă, de asemenea, 
pe toți oamenii de bunăcredință la 
acțiuni comune hotărîte pentru 
curmarea represiunilor, pentru 
triumful democrației și drepturilor 
omului în Spania. Conferința a ho- 
tărît să dea publicității o „Carte 
Albă” cu privire la represiunile po
litice din Spania franchistă și cu 
privire la executarea eroului comu
nist Julian Grimau. La ședința de 
închidere a conferinței a participat 
Angela Grimau, văduva gloriosului 
patriot spaniol.

Cuvîntarea președintelui Sukarno 
la mitingul din Makassar

DJAKARTA 6 (Agerpres). — După 
vizita în Irianul de vest, președin
tele Republicii Indonezia, Sukarno, 
s-a întors la 6 mai la Djakarta.- în 
drum, el s-a oprit la Makassar, unde 
a participat la mitingul a 100 000 de 
cetățeni. Luînd cuvîntul, președin
tele Sukarno a calificat drept „crea
tură neocolonialistă“ planul de con
stituire a Federației Malayeze.

Referindu-se la eliberarea Irianu- 
lui de vest, președintele Sukarno a 
arătat că această victorie a fost re
purtată în urma acțiunilor hotărîte 
ale poporului indonezian. El a a- 
mintit că în mai multe rînduri i

s-a cerut guvernului olandez să eli
bereze acest teritoriu. „De la colo
nialiști nu poți obține însă nimic 
cu binele. Iată de ce, a declarat Su
karno, am fost nevoiți să trecem la 
acțiuni hotărîte, să ne întărim for
țele armate și să ne pregătim să eli
berăm Irianul de vest cu ajutorul 
armelor”.

în încheierea discursului său, 
președintele Sukarno a arătat că 
„sarcina de frunte a poporului in
donezian este dezvoltarea economică 
și întărirea țării, crearea unei socie
tăți fără exploatarea omului de că
tre om”.

Expoziție de grafică 
rominească la Frunze

FRUNZE 6 (Agerpres). — TASS 
transmite : In sălile Casei artiștilor 
plastici din orașul Frunze (R.S.S. 
Kirghiză) s-a deschis o expoziție de 
lucrări de grafică ale artistului ro
mîn Jules Perahim care au fost dă
ruite de acesta pictoriței Lidia Ili
na. Lucrările din seriile „Proverbe 
romînești“, „Zece zile care au zgu
duit lumea“ și „Octombrie“ se bucu
ră de un deosebit interes din partea 
vizitatorilor.

Subliniind înalta măiestrie a lui 
Jules Perahim, cunoscutul pictor 
sovietic Gapar Aitiev a declarat că 
„grafica acestuia te cucerește prin 
laconismul de o mare expresivitate 
al desenului, autorul știind să redea 
din cîteva trăsături ideea principală 
a operei. Ilustrațiile la „Proverbe 
romînești“ sînt strălucit executate’’.

Pictorița sovietică Lidia Ilina a 
întreprins în anul 1959 o lungă călă
torie de studii în Romînia, stabilind 
strînse legături de prietenie cu ar
tiști .plastici romîni. Recent, cunos
cutei graficiene sovietice i-a fost 
conferit titlul de artist al poporului 
al R.S.S. Kirghize. „înalta prețuire 
acordată lucrărilor mele se referă și 
la lucrările de grafică despre Romi- 
nia — rezultat al călătoriei mele în 
țara prietenă“, a declarat cu acest 
prilej Lidia Ilina.

„Fără ajutorul N.A.T.O., Portugalia nu ar putea reprima 
mișcarea de eliberare națională din Angola“ 

Interviul Jul Agostino Netto
ACCRA 6 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat agenției ghaneze 
de presă, Agostino Netto, lider al 
partidului Mișcarea populară pen
tru eliberarea Angolei, a condam
nat represiunile și atrocitățile să- 
vîrșite de autoritățile portugheze 
împotriva patrioților angolezi, pre
cum și ajutorul acordat Portugaliei 
de către țările membre ale N.A.T.O. 
în reprimarea mișcării de eliberare 
din Angola.

Netto a arătat că circa 50 000 de 
soldați și polițiști portughezi au a- 
tacat numeroase localități, omorînd 
mii de bărbați, femei și copii nevi-

Rezultatele preliminare 
ale alegerilor din Togo

novați, „numai pentru faptul că am 
cerut să ni se acorde dreptul la 
autodeterminare".

Numeroși patrioți angolezi, a spus 
în continuare Netto, au fost nevoiți 
să se refugieze în junglă pentru a 
scăpa de represiuni, dar și acolo ei 
sînt atacați și uciși de unități ale 
armatei portugheze. Fără ajutorul 
N.A.T.O., Portugalia nu ar putea re
prima mișcarea de eliberare națio
nală din Angola. El a cerut țărilor 
membre ale N.A.T.O. să înceteze să 
mai ajute Portugalia și să respecte 
rezoluțiile O.N.U. cu privire la An
gola.

„Poporul nostru, a spus Netto, 
este hotărît să lupte pentru a-și cîș- 
tiga libertatea în ciuda oricăror mă
suri represive ale autorităților por
tugheze.

Declarația comună 
ckino-camLodgiană

PNOM PENH 6 (Agerpres). — La 
Pnom Penh a fost dată publicității 
declarația comună chino-cambod- 
giană în legătură cu vizita pe care 
a făcuț-o în această țară Liu Șao-ți, 
președintele R. P. Chineze. După 
cum anunță agenția China Nouă, în 
declarația semnată de Liu Șao-ți, 
și de prințul Norodom Sianuk, șe
ful statului cambodgian, se subli
niază importanța colaborării strîn
se între cele două țări în domeniile 
politic, economic, tehnic și cultu
ral. Ambele părți au declarat că 
sînt hotărîte să consolideze aceste 
relații pe baza celor cinci principii 
ale coexistenței pașnice și a celor 
zece principii ale Conferinței de la 
Bandung.

Cele două părți și-au exprimat în
grijorarea în legătură cu agravarea 
în ultimul timp a situației din Laos 
și au declarat că independența, 
pacea și neutralitatea Laosului pot 
fi menținute numai pe calea res
pectării riguroase a prevederilor a- 
cordurilor de la Geneva pentru 
Laos din 1962 de către toate țările 
semnatare.

R. P. Chineză și Cambodgia își 
reafirmă hotărîrea de a depune e- 
forturi în vederea slăbirii încordă
rii internaționale, pentru întărirea 
solidarității' dintre țările Africii și 
Asiei și apărarea păcii în întreaga 
lume.

LOMÉ 6 (Agerpres). — Agenția 
Associated Press anunță că alegeri
le prezidențiale și parlamentare, 
care au avut loc la 5 mai în Repu
blica Togo, au luat sfîrșit cu victo
ria candidaților de pe lista unică 
prezentată de cele patru partide po
litice : Uniunea democrată a popu
lațiilor din Togo, Mișcarea popu
lară din Togo, Partidul Juvento și 
un grup de membri ai Partidului 
unității togoleze. Candidații la pos
tul de președinte și cel de vicepre
ședinte al republicii, victorioși în 
alegeri, sînt Nicolas Grunitzky și 
Antoine Meatchi.

Potrivit datelor preliminare, la 
alegeri s-au prezentat 90 la sută din 
alegători dintre care mai bine de 
95 la sută și-au dat votul pentru 
lista unică prezentată de cele patru 
partide, precum și în favoarea pro
iectului noii constituții a Republicii 
Togo.

» IE

înfăptuirea planului neocolonialist de creare a Federației Malayeze tntlmplnă 
o puternică opoziție din partea populației din Singapore — teritoriu Ce urmează 
să fie înglobat în această uniune. Pentru a Infringe opoziția populației, guvernul 
Singaporelul a operat numeroase arestări. Recent, au avut loc demonstrații pentru 

eliberarea celor deținuți. Poliția a Intervenit cu brutalitate.

IP R E T U T I N O IE N

51 mai—2 funie

Campionatele mondiale de lupte libere
Intre 31 mai și 2 iunie 

se vor desfășura la Sofia 
campionatele mondiale de 
lupte libere, la care și-au 
anunțat participarea 30 
de țări printre care 
U.R.S.S., -Italia, R. P. Ro
mînă, R. P. Ungară, Tur

cia, Iran, Japonia, R.S.F. 
Iugoslavia, R.D. Germană, 
R. P. Polonă, R. F. Germa
nă, Suedia și R. S. Ceho
slovacă. Reuniunile vor a- 
vea loc in aer liber pe 
stadionul „Levski“.

Tenis de masă

In finala „Cupei campionilor europeni“
BUDAPESTA 6 (Agerpres). 

— Duminică seara, la Buda
pesta, în finala „Cupei cam
pionilor europeni” la tenis 
de masă, echipa maghiară

Vasufepifok Budapesta a în
vins cu scorul de 5—4 echi
pa C.S.M. Cluj. Meciul a 
avut o desfășurare pasio
nantă, durînd peste 3 ore.

I1V REGIUNEA MȘJ

rima etapă a Spartachiadei de vară
Peste 30 000 de tineri fi 

tinere, din 370 de asociații 
sportive ale regiunii Iași, 
au participat pînă acum la 
prima etapă a Spartachiadei 
de vară a tineretului.

In fiecare duminică, în 
săli fi pe terenuri de sport 
se desfăfoară în cadrul Spar
tachiadei întreceri de atle
tism, gimnastică, handbal, 
tir, volei, fotbal, trîntă.

Numai de la asociația 
„Rulmentul" din Bîrlad au 
luat parte peste 900 de

sportivi. La competițiile 
Spartachiadei concurează a- 
proape toți membrii asocia
țiilor de la Fabrica „Țesătu
ra“, Fabrica de antibiotice, 
Atelierele de reparat mate
rial rulant „Nicolina“ din 
Iafi, din comunele Bogdă- 
nești, Nicolae Bălcescu, De- 
leni fi altele.

Cu prilejul Spartachiadei 
sportivii din regiunea Iafi 
au reamenajat peste 50 de 
baze sportive fi au creat al
tele noi. (Agerpres)

câteva rânduri
Țlntașul romîn Gheorgha Enache a 

realizat luni pe poligonul Tunari, în ca
drul competiției de tir „Cupa Steaua”, o 
excepțională performanță, totalizînd la 
proba de talere aruncate din șanț 300 de 
puncte din 300 posibile. Un astfel de re
zultat nu a mai fost obținut pînă acum de 
nici un alt trăgător din lume.

Amtnată din cauza îmbolnăvirii lui 
Botvinnik, cea de-a 17-a partidă a meciu
lui pentru titlul mondial de șah s-a ju
cat ieri la Moscova șl s-a terminat remi
ză la mutarea a 40-a. Scorul continuă să 
fie favorabil Iul Petrosian cu 9—8.

Următoarea partidă se dispută miercuri. 
Cu piesele albe va juca Botvinnik.

Sîmbătă și duminică concursul de pri
măvară de la Galați reunește pe cei mai 
buni atleți ai țării. Printre participant se 
numără recordmana mondială Iolanda

Balaș, Ana Roth, Marla Diaconescu, Ale
xandru Bizim, Cornel Porumb, C. Gre- 
cescu și alții.

Echipa de fotbal Știința Cluj și-a con
tinuat turneul în R. P. Ungară jucînd la 
Dorog cu echipa locală. Jocul s-a înche
iat cu un rezultat de egalitate ; 2-2 (1-1).

Competiția ciclistă de două etape do
tată cu „Cupa Dinamo” a fost cîștigată 
de alergătorul Aurel Șelaru (Dinamo). 
Prima etapă, disputată sîmbătă pe șos, 
București-Ploiești, a revenit lui N. Ci- 
meti (Voința) care a parcurs 100 km în 
2h 28'27”. Etapa a Il-a disputată duminică 
pe șos. București — Alexandria (100 km) 
s-a încheiat cu victoria lui C. Baciu 
(Steaua) cronometrat în 2h 33'.

Clasament final : 1. A. Șelaru (Dinamo) 
5h 01’38” î 2. C. Moiceanu (Olimpia) ace
lași timp ; 3. M. Voinea (Dinamo) același 
timp etc.

Odată cu venirea primăverii, elevii școlii sportive din Timișoara au început 
antrenamentele la vîslit pe un bac situat pe canalul Bega,

ASALT LA DOVER

Recent s-a relatat că în cadrul ma
relui marș antiatomic Aldermaston— 
Londra, numeroși manifestanți s-au „a- 
bätut“ din drum fi au luat cu asalt pă
durea de lingă Reading. Așa cum indi
cau manifeste distribuite de persoane 
rămase necunoscute — după toate 
cercetările Scotland Yard-ului și servi
ciului de contraspionaj — la Reading 
ar exista un adăpost creat de autorități 
în eventualitatea unui război nuclear. 
Manifestele, dezvăluind „secrete de 
stat“, indicau topografic și alte aseme
nea adăposturi, printre care unul am
plasat în vechiul castel medieval de tip 
normand de la Dover.

Duminică, 5 mai, numeroși demon
stranți, partizani ai mișcării Campania 
pentru dezarmarea nucleară, au mani
festat în localitatea Dover după care 
s-au îndreptat spre castel. Manifestanta 
s-au lovit de un puternic baraj de poli
ție. A urmat o adevărată luare cu asalt 
a castelului în cele mai bune tradiții 
ale acestui gen de lupte din timpul e- 
vului mediu : cei dinăuntrul fortului au 
ridicat punțile de acces și s-au barica
dat la adăpostul unei porți grele întă
rite cu drugi de fier. Asaltul a durat 
mai bine de două ore.

8 MILIOANE DE GREVIȘTI

In primele patru luni ale acestui an, 
în Italia au avut loc peste 100 de mari 
greve la care au participat 8 milioane 
de oameni ai muncii. Drept rezultat al 
grevelor, care au totalizat în ansamblu 
47 milioane ore de muncă, au fost în
cheiate 90 noi contracte colective care 
prevăd îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și sporirea salariilor.

INTRE SCANDINAVIA

Șl CONTINENT

Partea de mijloc a podului, lungă de 
248 metri, este suspendată de cabluri 
cu o grosime de 7—10 cm, care cîntă- 
resc 150 tone.

Pentru arcurile podului s-au folosit 
peste 3 000 tone oțel, iar pentru con
struirea celor două rampe a fost nevoie 
de 1,5 milioane metri cubi de nisip.

CERCETĂRILE PENTRU GĂSIREA

EPAVEI LUI „THRESHER”

tează că intențiile autorităților ameri
cane de a determina cauzele catastrofei 
cu ajutorul batiscafului „Trieste“ au 
trebuit să sufere o amînare pînă la gă
sirea epavei submarinului. Batiscaful 
„Trieste“ a sosit la 5 mai în portul 
Boston, după ce a efectuat o coborîre 
de verificare în ocean.

PE EVEREST

Doi membri ai expediției americane 
conduse de Norman Gunter Dyrenfurth 
au reușit să atingă la 1 mai vîr- 
ful Everest (8848 m), cel mai înalt 
pisc al lumii. Escaladarea a fost între
prinsă simultan de 3 grupuri de alpi- 
niști americani.

De curînd s-a terminat construcția 
podului Fehmarnsund lung de 963 me
tri care leagă Peninsula Scandinavă de 
continent.

Nave militare americane continuă 
căutarea epavei submarinului nuclear 
„Thresher“, scufundat la 10 aprilie în 
Oceanul Atlantic. Cercetările nu au dus 
însă la nici un rezultat. A.F.P. rela

Pa străzile Londrei poate fi văzută 
această variantă modernă a căru
ciorului...

CATASTROFE ÎN SERIE

Peste 300 de morți — acesta este 
bilanțul unor catastrofe întîmplate sîm
bătă în diferite colțuri ale Africii.

Astfel, aproape 200 de persoane s-au 
înecat în Nil în urma naufragiului unui 
bac supraîncărcat lîngă satul Maghag- 
ha, în Egiptul de Sus. Cei 48 de pa
sageri plus 7 membri ai echipajului u- 
nui avion de transport pe ruta Duala- 
Lagos au pierit carbonizați în avionul 
care s-a ciocnit de o culme a munte
lui Camerun. Un incendiu, care a iz
bucnit la un cinema din Djurbel (Se
negal), a făcut 64 de victime. Însfîrșit, 
un ciclon abătut asupra orașului Mas
cara (Algeria) a provocat moartea a 12 
persoane.

BILANȚ...

In ultima vreme tumul Eiffel a în
ceput să îngrijoreze autoritățile pari
ziene din pricina unui val de sinuci
deri : cinci în ultimele 4 luni. S-a sta
bilit că în decurs de 74 de ani peste 
322 de persoane și-au găsit moartea a- 
runeîndu-se în gol de pe terasele uria
șului turn. Comisia pentru supraveghe
rea turnului Eiffel ' va avea o ședință 
specială pentru a examina această pro
blemă,
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GENEVA:

La 6 
nouă 
state

A FOST PREZENTATA SPRE EXAMINARE PROPUNEREA
CONTINENTULUI LATINO-AMER1CANDE DENUCLEARIZARE A

GENEVA 6 (Agerpres). — 
mai, la Geneva a avut loc o 
ședință a Comitetului celor 18 
pentru dezarmare, care s-a desfășu
rat sub președinția delegatului 
Mexicului, Padilla Nervo.

Josue de Castro, conducătorul 
delegației Braziliei, a prezentat în 
fața conferinței dezarmării Declara
ția celor cinci puteri latino-ameri- 
cane — Brazilia, Mexic, Chile, Ecua
dor și Bolivia — prin care se re
nunță la armele atomice. El a ară
tat că această Declarație ar pu
tea să contribuie „la transfor
marea întregii lumi într-o zonă de- 
nuclearizată” și a adăugat : „Dele
gația Braziliei a luat cunoștință cu 
o mare satisfacție de primirea foar
te favorabilă făcută acestei Declara
ții comune de către secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant, într-o coiîze- 
rință de presă. Noi vom sublinia 
îndeosebi ideea emisă de el, după 
care aceste țări, prin inițiativa lor, 
au stabilit în mod voit dezarmarea 
pe teritoriul lor“.

După delegatul Braziliei a luat 
cuvîntul Luis Padilla Nervo, delega
tul Mexicului, care a exprimat spe
ranța că celelalte țări latino-ameri- 
cane se vor alătura celor cinci pen
tru a contribui la eliberarea conti
nentului lor și, eventual, a lumii, de 
amenințarea atomică.

Matthew Mbu, reprezentantul Ni
geriei, a declarat că inițiativa latino- 
americană este „un efort lăudabil“. 
El a anunțat că delegația sa o spri
jină deplin și a cerut extinderea ei 
în Africa.

Exprimînd „simpatia“ pentru ini
țiativa țărilor latino-americane, re
prezentantul Angliei a formulat o 
serie de rezerve față de ideea zo
nelor denuclearizate.

Delegații Etiopiei, Indiei și Bir- 
maniei au sprijinit fără rezerve De
clarația celor cinci.

Șeful delegației 
George Macovescu, 
nistrului afacerilor 
între altele :

„După cum se știe, guvernul Re
publicii Populare Romîne, pronun- 
țîndu-se pentru lichidarea perico
lului nuclear în lumea întreagă, 
militează pentru crearea de zone

R. P. Romîne, 
adjunct al mi- 
externe, a spus

Niciodată pentru
Angajamentul solemn al cercetătorilor

ROMA 6 (Agerpres).
— Cercetătorii atomiști 
italieni nu vor lucra ni
ciodată pentru război, 
au declarat participan- 
tii la Congresul națio
nal de la Roma al nou
lui sindicat al salaria- 
tilor centrelor științi
fice unde se desfășoară 
cercetări nucleare.

Acest angajament so
lemn de a-și consacra 
eforturile exclusiv folo
sirii energiei atomice 
în scopuri pașnice este

înscris în rezoluția a- 
doptată la congres cu 
o mare majoritate de 
voturi. Angajamentul 
este, de asemenea, în
scris în statutul noului 
sindicat. Membrii sin
dicatului, se spune în 
textul statutului adop
tat la congres, refuză 
să desfășoare orice ex
periențe sau cercetări 
în scopuri militare.

Congresul a adoptat 
o rezoluție specială în

U

încordarea dintre guvernele sta
tului Haiti și Republicii Dominicane 
s-a agravat în ultimele două săp- 
tămîni, culminînd cu ruperea rela
țiilor diplomatice între cele două 
țări și cu măsuri militare luate de 
fiecate dintre ele, una împotriva 
celeilalte. Conflictul s-a ascuțit mai 
ales după ce forțe haitiene au ocu
pat ambasada dominicană din Port- 
au-Prince, unde, potrivit agenției 
Associated Press, s-ar fi refugiat 21 
de adversari politici ai dictatorului 
Duvalier. Aceeași agenție precizea
ză că numărul persoanelor refugiate 
la ambasadele altor țări latino-ame
ricane se ridică la 180.

O nouă agravare a tensiunii între 
cele două țări s-a produs la 5 mai, 
cînd au avut loc concentrări de tru
pe dominicane la frontiera cu Haiti. 
Președintele dominican, Bosch, a de
clarat unui corespondent al agenției 
U.P.I. că este dispus să pună for
țele dominicane la dispoziția O.S.A. 
pentru „eliberarea poporului haitian 
de sub tirania lui Duvalier și stabi
lirea ordine! la Port-au-Prince". Cir
culă știri insistente în sensul că in
vadarea statului Haiti de către tru
pele dominicane este iminentă.

De mar mult timp în Haiti dom
nește o situație încordată. Cu toate 
măsurile represive excepționale ale 
lui Duvalier, tulburările din inte
riorul țării n-au putut fi stăvilite. 
Curînd s-a aflat de existența unui 
complot, urmărind răsturnarea lui 
Duvalier printr-o lovitură de stat. 
Dictatorul a mobilizat de îndată în
treaga armată și forțele polițienești, 
a înțesat capitala cu unități mili
tare și a dezlănțuit o prigoană săl
batică Zeci de persoane bănuite de 
participare la complot au lost ucise. 
S-a trecut, de asemenea, la asasi
narea în masă a deținuților politici. 
Agenția Reuter relatează că la in
trarea în reședința președintelui Du
valier este afișat următorul avertis
ment : 
intre la 
arme 1“

După 
nicane, 
în sesiune 
rerea Republicii Dominicane) pentru 

,Nici un ofițer nu are voie să 
președinte avînd asupra sa

ocuparea ambasadei domi- 
Consiliul O.S.A. s-a întrunit 

extraordinară (la ce-

K.

denuclearizate în toate regiunile 
lumii.

Din acest motiv, salutăm orice 
inițiativă menită să ducă la crea
rea de zone denuclearizate de na-» 
tură să promoveze cauza dezar
mării generale și totale“.

în încheiere, reprezentantul R. P. 
Romîne a declarat că delegația ro
mînă va studia cu grijă și va dis
cuta în fond, la timpul potrivit, 
declarația comună a celor cinci 
președinți latino-americani.

Reprezentantul U.R.S.S., S.
Țarapkin, a declarat că delegația 
sovietică a urmărit cu deosebit in
teres cuvîntările reprezentanților 
Braziliei și Mexicului. Cuvîntările 
lor, ca și declarația celor cinci țări 
latino-americane, exprimă îngrijora
rea și voința fermă a popoarelor 
din țările Americii Latine de a în
depărta de continentul lor primej
dia unui război racheto-nuclear. 
Uniunea Sovietică, a subliniat S. K. 
Țarapkin, a sprijinit totdeauna 
crearea unor zone denuclearizate în 
diferite regiuni ale lumii. Ea spri
jină, de asemenea, și crearea unei 
zone denuclearizate în Africa și Eu
ropa centrală.

Declarația țărilor latino-ameri
cane a fost sprijinită, de aseme
nea, de delegații Poloniei, Ceho
slovaciei și Bulgariei.

Următoarea ședință a Comitetu
lui celor 18 state va avea loc la 8 
mai 1963.

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
în cadrul unui interviu înregistrat 
la 5 mai la Washington pentru pos
turile de radio și televiziune ameri
cane, generalul Lauris Norstad, fos
tul comandant suprem al forțelor 
N.A.T.O. din Europa occidentală, a 
declarat că „proiectul american de 
creare a unei forțe nucleare inter
aliate nu va da satisfacție europeni
lor“.

Referindu-se la divergențele care 
s-au manifestat în ultimul 
cadrul N.A.T.O., generalul 
a declarat că „fără Franța,

timp în 
Norstad 
N.A.T.O.

atomișîi italieni
care se cere insistent 
ca în instituțiile șco
lare din Italia să se in
troducă o materie spe
cială despre influența 
nocivă a radiațiilor a- 
tomice asupra organis
mului omenesc, expli- 
cîndu-se perspectivele 
marelui progres știin
țific, tehnic și economic 
pe care îl oferă omeni
rii supunerea atomului 
și folosirea energiei lui 
în scopuri pașnice.

a examina situația creată. în cadrul 
dezbaterilor, reprezentantul domini
can a expus o serie de fapte, de- 
mascînd politica „agresivă și anti
populară" a guvernului haitian. 
Replica reprezentantului haitian a 
venit prompt. Acesta a acuzat gu
vernul dominican că aduce plîngeri 
împotriva guvernului haitian „pen
tru a abate atenția de la situația' in
ternă din propria sa țară, care se 
agravează din zi în zi, după cum

COMENTARIUL ZILEI

de externe, Andres 
președintelui Jüan 
haitian era acuzat 
teroare“, precum și

dovedesc grevele și arestările arbi
trare“. După acest afront, partea 
dominicană a ripostat prin declara
țiile ministrului 
Feites, și ale 
Bosch. Regimul 
de „corupție și 
de faptul că Duvalier acordă spri
jin membrilor familiei fostului dicta
tor Trujillo, în vederea revenirii lor 
la putere în Republica Dominicană.

în toiul disputei a intervenit și o 
tertă persoană : președintele Vene- 
zuelei, Betancourt, care, solidarizîn- 
du-se cu poziția dominicană, a tă- 
bărît și el asupra regimului despotic 
din Haiti. Această intervenție neaș
teptată a turnat, cum se spune, gaz 
peste foc. în termeni nici pe departe 
diplomatici, Duvalier i-a pus în ve
dere lui Betancourt că ar fi mai ni
merit să-și vadă de treburile „de 
acasă“, unde există „corupție, te
roare, mizerie“ etc.

Păruiala descrisă mai sus ar pu
tea să pară comică dacă nu s-ar 
desfășura pe un fond tragic. Căci, 
trebuie subliniat, acuzațiile cu care 
se împroașcă reciproc cei trei gu
vernanți latino-americani confirmă 
justețea proverbului despre gura 
păcătosului.

Dar, fără îndoială, duelul oratoric 
din Caraibe și unele acțiuni cu ca
racter de operetă prezintă doar un 
aspect de suprafață al lucrurilor. în 
fond este vorba de ceva mai mult. 
In această privință sînt revelatoare 
unele păreri exprimate de presa

MOSCOVA 6 (Agerpres). — TASS 
transmite : Fidel Castro, prim-se- 
cretar al Conducerii naționale a 
Partidului Unit al Revoluției Socia
liste, prim-ministru al Republicii 
Cuba, și N. S. Hrușciov, prim-secre
tar al Comitetului Central al 
P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., s-au odihnit 
timp de trei zile în regiunea Mos
covei.

XIENG KHUANG 6 (Agerpres). - 
La 6 mai, postul de radio „Vocea 
Laosului” a transmis planul parti
dului Neo Lao Haksat în care sînt 
expuse propunerile acestui partid 
pentru rezolvarea situației confuze 
care s-a creat în ultima . vreme în 
provincia Xieng Khuang precum și 
a problemei laoțiene în general.

Situația încordată care s-a creat 
în Valea Ulcioarelor și pe întregul 
teritoriu laoțian — subliniază pos
tul de radio „Vocea Laosului” — se 
datorește acțiunilor agresive între
prinse de gruparea lui Nosavan, ele
mentelor reacționare din gruparea 
neutralistă, precum și imixtiunii a- 
mericane în treburile 
Laosului. Partidul Neo 
așa cum a dovedit și la întilnirea 
din Valea Ulcioarelor cu prințul Su
vanna Fumma, se situează ferm pe 
pozițiile apărării guvernului de coa
liție națională, ale apărării păcii și 
colaborării cu gruparea neutralistă. 
Avînd în vedere această poziție, 
partidul Neo Lao Haksat propune : 

încetarea asasinatelor 

interne ale 
Lao Haksat,

în rîndul

mai este N.A.T.O.”, și a arătat 
„din cauza acestor divergențe

nu 
că „ 
există o oarecare slăbire a unității 
atlantice”.

Agenția Reuter, citind „surse diplo
matice din Washington“, relatează 
că recentele tratative tehnice dintre 
S.U.A. și R. F. Germană cu privire 
la. crearea unor forțe nucleare inter
aliate ale N.A.T.O. nu au dus la nici 
o înțelegere. Potrivit agenției, am
basadorul S.U.A. la Bonn, Walter 
Dowling, care s-a înapoiat la Was
hington deoarece va fi înlocuit, a 
declarat că deși guvernul vest-ger- 
man a afirmat că este „foarte inte
resat“ în această chestiune au ră
mas încă o serie de probleme care 
urmează să fie soluționate. Printre 
aceste probleme se află în primul 
rînd cererea Statelor Unite ca cele
lalte țări din N.A.T.O. să aducă o 
contribuție materială substanțială 
la crearea acestor forțe.

PARIS 6 (Agerpres). — Agenția 
Reuter relatează că în cadrul alian
ței atlantice continuă să se mani
feste divergențe în problema înar
mării nucleare.

Winston Churchill, fostul prim- 
ministru britanic, a făcut o decla
rație publică în care se pronunță 
pentru o politică nucleară indepen
dentă a Angliei. în declarația sa 
Churchill s-a folosit, potrivit agen
ției, exact de aceleași argumente ca 
cele invocate de președintele de 
Gaulle în spri jinul politicii sale pen
tru o forță nucleară proprie.

ca, 
ie
se 
un

occidentală. Ziarul York
Times' subliniază, de pildă, că 
S.U.A., dîndu-și seama de impopu
laritatea regimului dictatorial al lui 
Duvalier, au căutat de mai multe ori 
să se descotorosească de acesta, 
dar teama ca reacția maselor să nu 
provoace o insurecție populară, cu 
consecințe nefaste pentru poziția 
S.U.A. în regiunea Mării Caraibilor, 
a reținut pînă în prezent Washingto
nul. Același ziar scrie : conflictul 
care a izbucnit „trebuie să permită 
Washingtonului să-și atingă obiecti
vul propus de mai multă vreme : li
chidarea regimului președintelui Du
valier“ Iar ziarul francez „Le 
Monde", referindu-se la evenimen
tele de mai sus, scrie că acestea 
„permit astăzi Washingtonului 
contribuind la eliminarea unui 
gim uzat și desconsiderat, să 
prezinte în America Latină ca 
campion al democrației, credincios 
principiilor „Alianței pentru pro
gres".

Aceasta cu atît mal mult cu cît, 
după cum se știe, Republica Domi
nicană și Venezuela fac parte, spre 
deosebire de Haiti, dintre țările sud- 
americane cotate la Washington 
drept „democrații reprezentative“, 
siîlpi ai „Alianței pentru progres“. 
Aici însă ițele politicii Washingto
nului în America Latină se încurcă 
pentru că, în focul disputei, Duva
lier, încolțit, a exprimat păreri ex
trem de defavorabile (și, de altfel, 
perfect întemeiate) despre cele două 
„democrații" prezentîndu-le drept re
gimuri antidemocratice și teroriste.

De fapt, episodul păruielii din Ca
raibe dintre actualii și foștii favoriți 
ai S.U.A. arată din nou, dar poate 
mai evident decît altă dată, că peti
cele nu-s mai bune decît sacul. Pe 
continentul latino-american există o 
serie de regimuri asemănătoare cu 
cel din Haiti (este vorba de dictatu
rile teroriste din Nicaragua, Guate
mala, Salvador, Paraguay, Peru etc) 
pe care Washingtonul, în numele 
așa-zisei sale „Alianțe pentru pro
gres“, ar vrea să le înlocuiască cu 
regimuri mai puțin compromise, pe 
care să Ie poată prezenta chiar sub 
eticheta de „democratice“. Numai 

în seara zilei de 5 mai, Fidel 
Castro și N. S. Hrușciov s-au înapo
iat la Moscova.

★

MOSCOVA 6 (Agerpres). — La 6 
mai, Fidel Castro a făcut o vizită 
președintelui Partidului Comunist 
din Spania, Dolores Ibarruri.

în aceeași zi, Fidel Castro a sosit 
la Volgograd.

personalităților politice, arestarea 
și pedepsirea ucigașilor lui Quinim 
Folsena (fostul ministru al Aface
rilor Externe asasinat în luna apri
lie — N.R.), crearea unor forțe po
lițienești mixte la Vientiane și insti
tuirea unei administrații tripartite, 
adoptarea unor măsuri pentru ga
rantarea securității miniștrilor, în
cetarea represiunilor împotriva 
populației și îndeosebi a patrioților, 
asigurarea drepturilor și libertăților 
democratice pentru populația din 
Vientiane, reîntoarcerea membrilor 
Comisiei Internaționale de Control 
la Vientiane.

Trupele lui Fumi Nosavan și ale 
aliaților săi să fie retrase urgent 
din această regiune, generalul Kong 
Le și sprijinitorii săi să înceteze a- 
tacurile împotriva trupelor neutra
liste și Neo Lao Haksat, iar popu
lația să fie compensată pentru pa
gubele ce i-au fost provocate în 
cursul atacurilor din ultima vreme.

Prințul Suvanna Fumma, căruia 
i-au fost înmînate aceste propuneri 
încă la 4 mai, cu prilejul întîlnirii 
din Valea Ulcioarelor, a promis că 
le va studia și va da în curînd răs
punsul.

TONY WALES

Fotografia do mai 
adevărat document al 
rasiste — dovedește 
bine” au fost dresați clinii poli
ției din Birmingham pentru a ii 
asmuțiți contra negrilor.

sus — un 
barbariei 
„cit de

că, „experiențele“ efectuate, cu bine
cuvântarea Washingtonului, în țări 
ca Venezuela și Republica Domini
cană nu au dat deloc rezultate con
vingătoare. Noile regimuri care s-au 
autorecomandat ca „democratice“ 
pășesc în fapt pe calea predecesori
lor lor: protejarea claselor exploata
toare locale și a intereselor monopo
lurilor străine, menținerea profunde
lor injustiții sociale care condamnă 
la mizerie crîncenă masele celor 
ce muncesc, oprimarea forțelor cu 
adevărat democratice și progresiste 
care cer schimbarea acestei situații.

După ultimele știri, încordarea 
dintre Haiti și vecinii săi domini
cani și venezueleni se menține. Fe- 
rindu-se să ia măsuri unilaterale 
față de regimul haitian, S.U.A. pre
feră să acționeze sub paravanul 
Organizației Statelor Americane. Po
trivit hotărîrii consiliului O.S.A., o 
comisie desemnată de acesta s-a 
deplasat în Haiti și Republica Do
minicană pentru anchetă. După 
cum anunță agențiile de presă, la 
6 mai, consiliul s-a întrunit la Was
hington într-o sesiune extraordinară 
secretă pentru a asculta primul ra
port al comisiei de anchetă ; repre
zentanții celor două părți implicate 
în conflict nu au fost invitați să par
ticipe la sesiune. Agenția U.P.I. re
levă că, înainte de deschiderea se
siunii consiliului, oficialități ale 
O.S.A. au declarat că este probabil 
ca în cadrul sesiunii să i se ceară 
consiliului să supravegheze perma
nent situația și să se acorde comi
siei de anchetă puteri. mai mari 
decît pînă în prezent.

Un lucru este însă sigur : în fie
care din cele trei țări implicate în 
această afacere masele luptă pen
tru a obține ceea ce acoliții Was
hingtonului refuză cu îndîrjire — eli
berarea din lanțurile exploatării, 
democrație și pace.

V. OROS
O LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI. La 0 mai 

guvernul haitian a cerut Consiliului de 
Securitate al O.N.U. să se întrunească 
pentru a discuta problema primejdiei u- 
nei ciocniri între forțele militare ale sta
tului Haiti și Republicii Dominicane. 
Data întrunirii Consiliului urmează să se 
stabilească după consultarea membrilor 
acestuia.

Profesori și siudenți do la universitatea din Paris s-au întrunit pentru a protesta împotriva aloca
țiilor bugetare insuficiente acordate învățămîntului superior. Pe pancarte se poate citi : „Vrem localuri 
pentru cercetătorii științifici“. „Să ni se acorde burse“ etc.

Corespondentă din New York

„Ochii întregii lumi sînt ațintiți asu
pra Birminghamului“ — a declarat ieri, 
duminică, reverendul Martin Luthe: 
King — unul din liderii mișcării negri
lor împotriva segregației rasiale — în- 
curajîndu-i pe demonstranții din „cel 
mai segregat oraș din Sud", care au 
continuat în ultima zi a săptămînii tre
cute să manifesteze pentru abolirea le
gilor cu caracter rasist.

Intr-adevăr, ochii lumii sînt îndreptați 
cu groază spre statul Alabama. Cîini 
polițiști dresați au fost asmuțiți asupra 
femeilor și copiilor, iar șeful poliției 
din Birmingham, O’Connor, 
scena distrîndu-se : „Uitați-vă la cîini' 
— spunea el unui reporter — „îi dre
săm tot atît de bine ca pe un om”.

Peste 1 200 de negri se află în închi-

privea

ROMA. Duminică, Partidul Co
munist Italian și-a sărbătorit în în
treaga țară succesele repurtate în ale
gerile parlamentare din 28 aprilie. 
Mari mitinguri au avut loc la Ge
nua, Peruggia, Alessandria, Siena și 
în multe alte orașe. La mitingul de 
la Alessandria, unde partidele de 
stînga au întrunit 54 la sută din vo
turi, a vorbit Luigi Longo, secretar 
general adjunct al P.C.l.

PARIS. Delegația de forestieri ro- 
mîni, condusă de L. Negrea, adjunct 
al ministrului economiei forestiere, a 
început vizitele de informare tehnică 
în Franța. După vizita făcută la Cen
trul tehnic al lemnului, delegația a 
fost primită de către ministrul fran
cez al agriculturii, E. Pisani. Convor
birea, care, a avut loc cu această oca
zie, s-a desfășurat într-o atmosferă a- 
micală.

BELGRAD. Răspunzînd invitației 
președintelui Iugoslaviei, I. B. Tito, la 
5 mai a sosit la Belgrad, într-o vizi
tă oficială de 7 zile, președintele Fin
landei, Urho Kekkonen.

LONDRA. La recentele alegeri 
pentru comitetul de conducere al 
Uniunii cooperatiste din Londra au 
eșuat încercările elementelor de 
dreapta de a îndepărta din comitet 
elementele progresiste. Potrivit rezul
tatelor alegerilor, candidații din ve
chiul comitet, care au ieșit învingă
tori, inclusiv comuniștii, au obținut 
cel mai mare număr de voturi de 
cînd există uniunea.

GENEVA. La 7 mai în Palatul Na
țiunilor din Geneva se deschide cea 
de-a 16-a Adunare mondială a sănătă
ții pentru discutarea activității Orga
nizației Mondiale a Sănătății în com
baterea bolilor și în ce privește schim
bul de experiență științifică și prac
tică în domeniul medicinei.

LONDRA. Luînd cuvîntul la mi
tingul din orașul Dundee, laburistul 
Anthony Greenwood, membru al 
parlamentului, a condamnat hotărî- 
rea guvernului de a crea în Scoția 
o bază pentru submarinele engleze 
înzestrate cu rachete „Polaris“. O 

soare, majoritatea — elevi de liceu sub 
18 ani ; o fată arestată are numai 8 
ani... Rasiștii din Birmingham afirmă 
că tinerii demonstranți sînt „incorecți“. 
De ce ? Pentru că nu vor să aibă soarta 
părinților lor ?

Opinia publică este indignată iar ra
siștii simt aceasta. Cu toate aces
tea, singura măsură luată de guvernul 
federal constă în trimiterea unor func
ționari superiori la Alabama spre a pune 
la cale „un armistițiu“.

Incidentele din Birmingham au în
ceput cu o lună în urmă. Birminghamul 
este un oraș cu o populație de 350 000 de 
locuitori, din care 40 la sută sînt negri. 
Scopul demonstrațiilor organizate aci 
este „desegregarea locurilor publice“, 
obținerea unor locuri mai bune de mun
că și alcătuirea unei comisii birasiale în 
vederea unei viitoare integrări. Atît cu
rajul negrilor, cît și cruzimea rasiștilor 
au făcut o profundă impresie în rîndu- 
rile opiniei publice.

Tragedia Sudului constă în aceea că au 
loc lupte dîrze pentru a se realiza abia 
începuturile unei integrări (lichidarea 
măsurilor rasiale — N.R.). După 8 ani 
de lupte, mai puțin de 7 la sută din 
școli sînt integrate. In ritmul acesta va 
fi nevoie de o sută de ani pentru des
ființarea segregației din toate școlile. 
Totodată, violența rasiștilor albi conti
nuă nestăvilită. Nu numai că săptămîna 
trecută pe o șosea din Alabama a fost 
ucis un om — poștașul Moore, care a 
pornit de unul singur o campanie îm
potriva segregării — dar a fost arestat 
de poliția statului Alabama un grup 
de negri și albi care continuau marșul. 
Poliția folosea prăjini electrice (din ace
lea pentru minat vitele).

„Folosirea cîinilor polițiști pentru a 
împrăștia pe copiii din Birmingham — 
a scris la 6 mai „New York Times” — 
reprezintă o dezonoare națională. Ares
tarea a sute de tineri și copii și întem
nițarea lor în închisori și case de corec
ție, numai pentru că au cerut să le fie 
acordat dreptul la libertate, înseamnă 
o denaturare a legalității. Pe plan inter
național, aceste crime vo' costa foarte 
scump S.U.A.”.

dată cu crearea acestei baze, a decla
rat Greenwood, Scoția se va trans
forma în cel mai mare arsenal nu
clear din Europa occidentală — ținta 
numărul 1 în cazul unui război nu
clear.

LEOPOLDVILLE. După cum rela
tează agențiile occidentale de presă o 
răscoală a poliției din Leopoldville a 
fost înăbușită, armata preluînd înde
plinirea atribuțiilor acesteia. 1 700 de 
participant la răscoală sînt deținuți 
sub pază. Guvernul congolez a anun
țat că conducătorii răscoalei vor fi ju
decați. Agenția Associated Press rele
vă că autoritățile consideră că această 
revoltă are „cauze mai adinei decît re
vendicarea unor salarii mai mari“.

MAR DEL PLATA (Argentina). 
La lucrările celei de-a X-a sesiuni a 
Comisiei Economice O.N.U. pentru 
America Latină participă și o delegație 
de observatori din Republica Popu
lară Romînă, condusă de Radu Ion, 
prim-secretar al Legației R.P. Romîne 
de la Buenos Aires.

BELGRAD. După cum anunță a- 
genția Taniug, la 4 mai președintele 
Tito a primit pe Dean Rusk, secre
tar de stat al S.U.A., aflat într-o vi
zită oficială în Iugoslavia. Rusk a 
înmînat președintelui Tito un mesaj

Graficul alătu
rat — alcătuit de 
revista americană 
„U. S. NEWS 
AND WORLD 
REPORT” — ilu
strează creșterea 
profiturilor cor
porațiilor din 
S.U.A. în primele 
trimestre ale ani
lor 1962, 1963 și 
1964, Astfel :

© 1962 : profit 
— '25,6 miliarde 
dolari.

© 1903 : profil 
evaluat la 
miliarde do-

1904 : profit

27,1 
lari.

O
— evaluat la 28,3 
miliarde dolari.
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Semnificativ succes al P.C:f, 
in alegerile parțiale

La alegerile parlamentare parțiale 
care au avut loc duminică în cea de-a 
52-a circumscripție electorală din de
partamentul Senei (la sud de Paris), 
candidata Partidului Comunist Francez, 
Marie-Claude Vaillant Couturier, al că
rei mandat de deputat obținut în ale
gerile din noiembrie 1962 fusese inva
lidat de Adunarea Națională, a fost a- 
leasă cu 26 719 voturi (57,79%) față 
de 25452 (50,04%) obținute în noiem
brie. Candidatul partidului U.N.R. nu 
a obținut decît 9 319 voturi (20,15%'j. 
față de 13 617 (26,77%) în noiembrie). 
A mai candidat un reprezentant al par
tidului socialist, care a obținut 8 526 
voturi (18,44%) față 
(21,32%) în noiembrie. ..... ..... .
politice și de presă din Paris, rezulta
tul este considerat semnificativ pentru 
evoluția stării de spirit a corpului e- 
lectoral francez, în intervalul noiembrie 
1962—mai 1963.

de 10 842 
In cercu.ile

Miting în Hyde Park
LONDRA 6 (Agerpres).— Mii de 

oameni ai muncii din Londra și din 
alte orașe ale țării au ieșit la 5 mai 
la demonstrațiile de 1 Mai, care, 

Anglia 
1 Mai. 
a avut 
Comu- 
miting 

le per.

conform tradiției, au loc în 
în prima duminică de după

La Hyde Park din Londra ; 
loc, sub auspiciile Partidului t 
nist din Marea Britanie, un : 
la care au participat 8 000 di 
soane. Participanții la miting au lan
sat chemări la intensificarea luptei 
pentru pace și dezarmare, la întă
rirea unității rîndurilor clasei mun
citoare din Anglia în lupta împo
triva conservatorilor și politicii a. 
cestora, pentru asigurarea înfrîn- 
gerii cercurilor guvernante la apro*- 
piatele alegeri municipale și parla
mentare. John Gollan, secretarul ge
neral al P.C. din Marea Britanie, 
care a luat cuvîntul la miting, a 
scos în evidență marile succese ob. 
ținute în anul care a trecut de miș
carea comunistă și muncitorească, 
exprimîndu-și convingerea că pe 
viitor lagărul păcii și socialismului 
va obține realizări și mai remar
cabile.

din partea președintelui S.U.A., J. 
Kennedy. In comunicatul cu privire 
la vizita lui D. Rusk în Iugoslavia se 
spune că tratativele oficiale duse la 
Secretariatul de Stat pentru Aface
rile Externe „au dat ambelor părți po
sibilitatea de a-și expune părerile în 
problemele mondiale curente, precum 
și în problemele relațiilor iugoslavc- 
americane. Ambele părți au fost dt 
acord cu necesitatea întăririi relațiilor 
dintre R.S.F.I. și Statele Unite și a 
dezvoltării pe viitor a unei baze trai
nice pentru contacte și schimburi de 
orice fel, în special în domeniul co
merțului“.

DJAKARTA. In ultimele zile în 
Sarawak, (colonie britanică în nordul 
insulei Borneo) au avut loc noi acțiuni 
ale forțelor patriotice împotriva tru
pelor engleze. în localitatea Tebedu, 
partizanii au ocupat un avanpost mi
litar britanic, capturînd arme și mu
niții.

BERLIN. Căpitanul Alfred Swenson 
din armata americană a cerut auto
rităților R.D.G. să-i acorde azil. După 
cum anunță agenția A.D.N., Swen
son, în uniformă de ofițer, a trecut cv 
o mașină militară frontiera de stat a 
R.D.G. în regiunea localității Ei
senach. A cerut, de asemenea, azil în 
R.D.G. sergentul Benjamin Cain din 
regimentul 6 infanterie americană, sta
ționat în Berlinul occidental.
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