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SĂ FOLOSIM LARS POSIBILITĂȚILE 
— DE CREȘTERE A PĂSĂRILOR —Dezvoltarea fermelor avicole constituie una din posibilitățile importante pentru sporirea într-un timp scurt a producției de carne și ouă, pentru îmbunătățirea aprovizionării ■’populației. Totodată, așa cum arată experiența gospodăriilor colective fruntașe, din creșterea păsărilor se realizează mari venituri bănești. Peste un milion de lei a obținut anul trecut din sectorul avicol gospodăria colectivă din Grindu, regiunea București. Anul acesta gospodăriile colective au prevăzut în planurile de producție să crească un număr sporit de păsări. în acest scop este necesar în primul rînd ca în fiecare gospodărie să fie scoși un număr cit mai mare de pui, folosindu-se întreaga capacitate a incubatoarelor. De asemenea este foarte important ca în fermele avicole să se acorde o mare atenție aplicării regulilor de creștere a puilor, în vederea obținerii unui spor cit mai mare în greutate și pentru a preveni mortalitatea. La G.A.C. Ianca, regiunea Galați, în munca ele îngrijire a puilor au fost repartizate cele mai pricepute și mai harnice colectiviste. Ele au reușit să crească mii de pui, cu un procent de mortalitate foarte scăzut.O mare atenție trebuie să se dea asigurării hranei pentru pui. Foarte important este să fie folosite resurse variate de furaje bogate în proteină, săruri minerale, nutrețuri bogate în vitamine, care dau putința să se obțină sporuri mari în greutate la păsări. La G.A.C. Modelu, regiunea București, s-a do- bîndit o bună experiență în ce privește creșterea păsărilor tinere în adăposturi simple, pe lucerniere. Un astfel de adăpost, cu 3 pereți din plăci de stufit, acoperit cu carton asfaltat, poate adăposti 7 000 de păsări. Anul trecut, la puii întreținuți pe lucerniere s-au realizat economii de concentrate de 50 la sută. Anul acesta colectiviștii vor crește în acest mod 21000 de pui.în dezvoltarea sectorului avicol au un rol deosebit colectivistele. Cu îndemînarea, atenția și răbdarea ce le caracterizează reușesc să-și însușească repede și să aplice metodele înaintate de creștere a păsărilor în ferme mari. Comitetele regionale și raionale ale femeilor, cu sprijinul consiliilor agricole, au întreprins unele acțiuni în vederea calificării cit mai multor colectiviste în munca de îngrijitoare de păsări. Merită subliniate inițiativele luate de comitetele regionale ale femeilor din Dobrogea, Galați, Iași, Crișana, care se ocupă permanent de munca îngrijitoarelor de păsări, au inițiat măsuri pentru răspîndirea experienței gospodăriilor și a crescătoarelor fruntașe.Mii de colectiviste, îndrumate de ingineri și tehnicieni, veghează zi și noapte la respectarea regulilor de funcționare a incubatoarelor, îngrijesc cu atenție zeci de mii de pui sau păsănle-matcă. Pentru ca hărnicia și priceperea crescătoarelor de păsări să dea cele mai bune rezultate, consiliile de conducere ale gospodăriilor colective și conducerile gospodăriilor de stat au datoria să ia toate măsurile tehnice și organizatorice de care depinde realizarea planului de dezvoltare a sectorului avicol. Specialiștilor le revine sarcina de mare răspundere de a îndruma și controla permanent cum sînt pregătite furajele pentru păsări, dacă sînt respectate regulile de igienă în puiernițe.Consiliile agricole regionale și raionale, comitetele și comisiile de femei au datoria să acorde tot sprijinul gospodăriilor colective pentru dezvoltarea fermelor avicole în vederea sporirii producției de ouă și carne de pasăre.

Cum sprijinim
crescătoarele de păsări 
în gospodăriile colective 

din regiunea Dobrogea, e- 
fectivul de păsări și pro
ducția de ouă și carne au 
sporit continuu. Anul tre
cut s-au crescut cîte 400 de 
păsări la suta de hectare. 
Realizările obținute se da- 
toresc în mare măsură hăr
niciei și priceperii colecti
vistelor în seama cărora se 
află îngrijirea păsărilor. In 
gospodăriile colective din 
Beștepe, Murighiol, Chilia, 
raionul Tulcea, din Satu 
Nou și Tîrgușor, raionul 
Medgidia, din Limanu, 
Cumpăna, raionul Negru 
Vodă, și altele, majoritatea 
crescătoarelor au o vechime 
în muncă de 7S ani.

In acest an, gospodăriile 
colective au prevăzut creș
terea unui număr mult mai 
mare de păsări. Pentru a 
le sprijini în dezvoltarea 
sectorului avicol, comitetul 
regional al femeilor, îndru
mat de către comitetul re
gional de partid, a între
prins o serie de acțiuni me
nite să atragă un număr 
mai mare de femei în acest 
sector, să le ajute în însu
șirea metodelor înaintate și 
a experienței crescătoarelor 
fruntașe.

Bine au muncit pentru 
antrenarea colectivistelor la 
dezvoltarea sectorului avi
col comisiile de femei din 
gospodăriile colective Li
manu, Oltina, Cumpăna și 
altele. La gospodăria co
lectivă din Limanu, unde 
în sectorul avicol lucrează 
21 de femei, au fost cresr 
cute anul trecut 52 000 de 
păsări, revenind 1 733 ca
pete la suta de hectare.

Comitetele și comisiile

de femei au organizat con
ferințe pentru răspîndirea 
cunoștințelor despre creș
terea păsărilor. Aceste con
ferințe au fost audiate de 
peste 65 000 de colectivis
te. S-au folosit în cadrul 
celor 3 000 de cercuri de 
citit numeroase materiale 
legate de hrănirea și îngri
jirea păsărilor.

Comitetele și comisiile de 
femei îndrumă crescătoa
rele să-și însușească tehni
ca folosirii incubatoarelor. 
Ne-am preocupat ca la 
cele 567 de incubatoare să 
lucreze femei cu vechime 
de 5—6 ani în muncă, ca
re reușesc să obțină un 
procent de ecloziune ridi
cat. In gospodăriile colecti
ve din Ostrov, Oliina, 
Negureni, Ioan Corvin și 
altele, din raionul Adam 
Clisi, primele scrii de pui 
au fost obținute încă de la 
începutul lunii februarie.

în gospodăriile colective 
din regiunea noastră sînt 
posibilități să se obțină re
zultate și mai bune. Soco
tim că în fața comitetelor 
și comisiilor de femei stă 
sarcina de ' a intensifica 
munca pentru ridicarea ca
lificării și a simțului de 
răspundere al colectiviste
lor care lucrează la fermele 
de păsări. Aceasta va con
tribui la sporirea produc
ției de ouă și carne de pa
săre, la creșterea veniturilor 
bănești ale 
colective și 
lor ei.

gospodăriilor
ale membri-

-

■|g

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

Recepția de Sa Consiliul de MiniștriPreședintele Consiliului de Miniștri al R.P. Romîne, Ion Gheorghe Maurer, a oferit marți seara o recepție în saloanele Consiliului de Miniștri în cinstea secretarului general al Organizației Națiunilor Unite, U Thant.La recepție au luat parte Gheorghe Apostol, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Emil Bod- năraș, Petre Borilă, Alexandru Dră- ghici, Alexandru Bîrlădeanu, vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri, Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, general de .ar

mată Leontin Sălăjan, ministrul forțelor armate, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, miniștri, conducători ai instituțiilor centrale și organizațiilor obștești, oameni de știință și cultură, ziariști romîni și străini.Au luat parte șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în R. P. Ro- mină.Au luat parte, de asemenea, Donald Thomas, secretarul personal al lui U Thant, și Ramses Nassif, atașat de presă.La recepție a participat și gene-

ral maior Ahmad Jani, ministru, comandantul suprem al trupelor de uscat ale Republicii Indonezia, împreună cu ofițerii superiori indonezieni care ne vizitează țara.în timpul recepției, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romine, Ion Gheorghe Maurer, și secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, U Thant, au rostit toasturi.Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă cordială. (Agerpres)
Toastul președintelui Consiliului de Miniștri, 

Ion Gheorghe MaurerIonExcelență,Doamnelor și domnilor,Stimați oaspeți,Permiteți-mi, înainte de toate, să exprim încă o dată satisfacția de a avea în mijlocul nostru pe Excelența sa U Thant, secretar general al Organizației Națiunilor Unite, distins oaspete al guvernului romin.Guvernul și poporul romin consideră că Organizația Națiunilor Unite, important for internațional, poate și trebuie să aducă o contribuție de seamă la rezolvarea neîn- tîrziată a problemelor vitale care preocupă omenirea. O.N.U. este chemată să sprijine înfăptuirea dezideratelor imperioase ale zilelor noastre — menținerea și consolidarea păcii, realizarea dezarmării generale și totale, lichidarea definitivă a colonialismului, dezvoltarea colaborării internaționale multilaterale, pe baza principiilor 'fundamentale ale respectării suveranității și egalității tuturor statelor, neamestecului în treburile lor interne și a integrității lor teritoriale.Misiunea de mare răspundere încredințată d-lui Thant, secretar general al Organizației Națiunilor Unite, este o confirmare a remarcabilelor sale aptitudini diplomatice, a stimei și aprecierii generale de care se bucură țările recent elibe-

rate din Asia și Africa, a contribuției ce o aduc aceste state la destinderea climatului internațional.Excelență,Republica Populară Romînă este profund atașată nobilelor scopuri și principii ale Cartei Națiunilor Unite. Politica externă a Republicii Populare Romîne, așa cum ea v-a fost înfățișată atît de clar în cursul discuțiilor cu președintele Consiliului de Stat Gheorghe Gheor- ghiu-Dej și în cuvîntul pe care domnia sa vi l-a adresat ieri, este o politică de pace îndreptată spre rezolvarea problemelor importante ale prezentului și statornicirea unui climat favorabil soluționării lor atît în regiunea din care face parte cit și în întreaga lume. Guvernul Republicii Populare Romîne militează consecvent pentru promovarea unor relații de înțelegere și colaborare între toate statele, întemeiate pe principiile coexistentei pașnice, își aduce contribuția sa activă la cauza păcii între popoare.Sintern bucuroși să constatăm că schimbul de păreri referitor la u- nele probleme actuale ale vieții internaționale și la activitatea Organizației Națiunilor Unite, pe care l-am avut cu d-1 Thant, a fost interesant și util.Vă sintern recunoscători, Exce-

lență, pentru aprecierea ce ați acordat politicii de pace și înțelegere internațională a țării noastre, contribuției noastre la înfăptuirea o- biectivelor O.N.U. și dorinței poporului romin de a transforma întreaga regiune balcanică într-o zonă a păcii, lipsită de arme nucleare și rachete. Ne bucură, de asemenea, aprecierile domniei voastre cu privire la dezvoltarea multilaterală a țării noastre, exprimate în timpul vizitelor la unele centre economice și instituții social-culturale.' Am reținut cu satisfacție că v-a impresionat și bogăția sufletească a poporului romin, arta și folclorul nostru.Toate acestea, Excelență, ne îndreptățesc să credem că vizita în Republica Populară Romînă a fost pentru dv. plăcută și v-a oferit prilejul de a cunoaște mai îndeaproape munca creatoare a poporului nostru, realizările sale în construcția unei vieți noi, prospere și sincerele noastre aspirații de pace.Să ridicăm paharul pentru sănătatea înaltului nostru oaspete, Excelența sa U Thant, secretar general ah Organizației Națiunilor Unite, urîndu.i succes în înalta sa misiune!în sănătatea dv., a tuturor !Pentru pace și colaborare internațională !Pentru prosperitatea și fericirea tuturor popoarelor lumii !
Toastul secretarului general al O.N.U., U Thant

O nouă serie 
de pui la gospo
dăria de stat 
Făgăraș, regiunea 
Brașov. în prim 
plan, îngrijitoa
rea de pul Ma
ria Toma, una 
dintre fruntașele 
gospodăriei.

Pe Calea Griviței
MARIA 

președinta Comitetului 
regional al femeilor 

Dobrogea .

CHIRIȚĂ

O noua linie tehnologică 
Ia fabrica de ciment din Bicaz

Domnule președinte, Excelențele Voastre,Doamnelor și domnilor,Vă asigur că mă simt copleșit de căldura cu care am fost primit a- cum patru zile în acest frumos oraș, în afară de faptul că m-am bucurat de ospitalitatea care mi-a fost oferită, am avut plăcerea și privilegiul de a schimba păreri cu unii dintj-e cei mai proeminenți conducători ai R. P. Romîne, iar aceste

In acest an

(Foto : Agerpres)

în cadrul dezvoltării capacităților 
de producție în industria cimentu
lui, la fabrica din Bicaz a fost pusă 
în funcțiune o nouă linie tehnolo
gică de mare capacitate — a patra 
linie dată în exploatare în acest 
sector industrial de la începutul 
anului și pînă acum. întregul uti
laj al noilor linii a fost fabricat în 
țară, 
nivel 
grad 
zare,
industria lianților lucrează în 
zent la realizarea unor 
nologice, cu care vor 
fabricile de ciment.

nave sanitare la Tuîcea, care deser
vește populația din Delta Dunării. în- 
cepînd din acest an, în afară de servi
ciile de salvare raionale, vor fi dotate 
cu mijloace de transport și unele cir
cumscripții sanitare. Paralel cu acțiunea 
de înzestrare, Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale, în colaborare cu 
comitetele executive ale sfaturilor 
populare regionale, a încadrat aceste 
unități sanitare cu personal tehnic 
respunzăfor.

CO-

El se caracterizează printr-un 
tehnic superior, avînd un înalt 
de mecanizare șl automatl- 
Constructorii de utilaje pentru 

pre-
noi linii teh- 
11 înzestrat»

(Agerpres)

Pregătiri pe litoral

Sate cineticele

Anul trecut gospodă
ria noastră colectivă a 
crescut 20 000 de pă
sări. Pentru anul a- 
cesta în planul de pro
ducție s-a prevăzut să 
creștem 30 000 de pui, 
iar la sfîrșitul anului să 
avem 10 000 păsări- 
matcă. La noi creșterea 
păsărilor este încredin
țată colectivistelor. în 
cei patru ani de cînd am 
început să dezvoltăm 
ferma avicolă, noi am 
învățat de la specialiști 
și din proprie experien
ță oă se pot obține re
zultate foarte bune dacă 
aplicăm întocmai meto
dele înaintate de crește
re a păsărilor.

în prezent
12000 de pui. Pentru 
a-i crește sănătoși și vi- 
guroși noi ne străduim 
să respectăm o serie de 
condiții de creștere în 
special în prima lună, a- 
ceasta fiind perioada 
cînd ei au nevoie de cea 
mai atentă îngrijire.

Cu cîteva zile înainte 
de aducerea puilor de 
la incubator, văruim 
puiernițele, le dezinfec-

sta
in 

pri- 
po- 
us-

avem

tăm și încălzim. Am ob
servat că puii sînt foarte 
gingași la frig, umezeală 
sau căldură prea mare. 
Din practica noastră 
putem spune că hrana 
e o condiție esențială în 
creșterea puilor. Consi
liul de conducere a asi
gurat toate furajele 
bilite de specialiști, 
primele 3 zile puii 
mese uruială de 
rumb cernută și
cată. în a doua zi se a- 
daugă în rație cîte un 
gram de ou fiert, iar în 
a treia zi se dă și brînză 
de vaci dulce, cîte 1—2 
grame de fiecare pui. 
începînd cu ziua a 4-a, 
se introduc amestecuri 
de uruieli, ușor umezi
te, precum și săruri mi
nerale și nutrețuri vi
taminoase. în continuare, 
rația unui pui pînă la 
vîrsta de 4 săptămîni se 
compune din amestecuri 
de furaje concentra
te, cantități mici de 
făină de came, cretă 
furajeră, sare de bu
cătărie și vitaurom. în 
plus s-au mai dat, după 
vîrstă, 5—20 grame de

lapte acru de fiecare 
pui, lucemă verde to
cată la discreție și droj
die de bere.

Ca să preîntîmpinăm 
apariția bolilor, noi 
menținem curățenia în 
permanență prin schim
barea așternutului din 
puiemiță, spălatul și 
dezinfectatul periodic.

în îmbunătățirea mun
cii mele, ca și a celor
lalte îngrijitoare de pui, 
de mare folos ne-a fost 
participarea la schim
buri de experiență. Ne 
vom strădui să aplicăm 
întocmai metodele învă
țate cu diferite pri
lejuri pentru realiza
rea prevederilor pla
nului nostru de pro
ducție pe anul 1963 
privind creșterea păsă
rilor. în felul acesta 
contribuim la creșterea 
veniturilor gospodăriei 
și la mai buna aprovi
zionare a populației cu 
ouă și came de pasăre.

E. GUȘETOIU 
îngrijitoare de păsări 
Ia GA.C. Băilești, 

regiunea Oltenia

Plajele stațiunilor de pe litoral se 
pregătesc intens pentru noul sezon. 
Se lucrează la nivelarea și lărgirea 
lor și la amenajarea unor noi con
strucții și instalații de utilitate pu
blică. Pe plaja de la Constanța se 
construiește un nou vestiar cu cabi
ne pentru 2 500 de persoane. Ves
tiarele existente pe plajele din Con
stanța, Eforie-nord și din celelalte 
stațiuni sînt reparate și modernizate. 
Pe plaja nordică a stațiunii Mamaia 
se amenajează două solarii, iar ca
pacitatea solariului din stațiunea 
Eiorie-nord se mărește cu 2 000 mp. 
La Costinești se amenajează spații 
verzi și alei de acces din tabără 
spre plajă.

TIMIȘOARA (çoresp. „Scînteii'T, 
— Colectiviștii și muncitorii forestieri 
din Rusca-Teregova, Biniș, Moceriș, 
Mocești și Poiana, regiunea Banat, 
,văd acum filme la căminele 
culturale care au fost dotate recent 
cu aparate de proiecție romînești. Cu 
acestea, numărul localităților rurale 
cineficate în regiunea Banat se ridi
că la 311 î în raioanele Sînnicolau 
Mare, Arad și Moldova Nouă există 
cinematograf în fiecare comună.

Artiștii plastici ai uzinei

Cu prilejul împlinirii unui deceniu 
de activitate a fabricii de rulmenți din 
Bîrlad, Ia clubul întreprinderii s-a 
deschis o expoziție cu lucrări ale 
membrilor cercului de artă plastică, 
cerc care a cucerit locul I pe țară la 
Expoziția republicană din 1962. Sînt 
expuse peste 50 de lucrări de pictură, 
grafică, lucrări în mozaic și sticlă, 
care reflectă aspecte din munca și 
viata metaliirgiștilor bîrlădeni.

Expoziția ,,Galații ieri și azi"

GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — Tn 
parcul de odihnă „Mihai! Eminescu’’ 
din centrul orașului Galaji a fost ame
najată expozifia : „Galații ieri și azi". 
Numeroasa fotografii și grafice suges
tive redau aspecte din trecut ale ve
chiului port dunărean, în contrast cu 
imaginea noilor cartiere înălțate aici. 
Numărul apartamentelor construite în 
anul 1962 a ajuns la aproape 2 600. în 
cursul aceslui an, alte numeroase fa
milii de oameni ai muncii din Galaji 
se vor muta în locuinfe noi.

Pentru asistența medicală
de urgență

Asistența sanitară de urgen|ă din 
țara noastră dispune de un parc mo
dern de mijloace de 'transport, format 
din autosanitare ?i avioane sanitare. De 
asemenea, a fost creată o stafie de

funcțiile mele principale este aceea de a încerca să găsesc o armonie și o sinteză a diferitelor atitudini și activități ale statelor membre și de a crea un climat mai favorabil pentru mai buna înțelegere internațională și, nu ca una dintre sar. cinile mai puțin importante, să încerc să micșorez distanța dintre cei doi mari giganți.Dacă ne gîndim la erele geologice, , r=-,-■ --------- - —- -------- istoria omenirii poate fi consideratăschimburi de vederi s-au dovedit a ,a fi scurtă. Poate că a durat putui mai mult de jumătate de milion de ani? însă existența deasupra capetelor noastre a bombei cu hidrogen a pus în suspensie existența societății omenești. Se poate spune că viitorul omenirii este încă sub semnul întrebării din cauza existenței acestei îngrozitoare bombe cu hidrogen. De aceea părerea mea este că datoria fiecăruia dintre noi este de face tot ceea ce ne stă în putință pentru a înlătura catastrofa . nucleară.Excelența sa domnul prim-minis- tru a reafirmat tocmai politica guvernului său cu privire la denuclea- rizarea unor anumite zone. Această dorință este în conformitate cu starea de spirit a Adunării Generale O.N.U. Sînt sigur că printre statele membre se afirmă cu putere înțelegerea necesității de a denucleari- za anumite regiuni. Cu puțin înainte de a părăsi New York-ul, aproximativ cu o săptămînă, am primit o comunicare din partea a cinci țări latino-americane care își exprimă dorința fermă de a se denucleariza întreaga Americă Latină. Personal,

fi foarte utile. Sînt deosebit de recunoscător domnului președinte pentru remarcile pe care le-a făcut aici cu privire la funcțiile Organizației Națiunilor Unite. Este, desigur, un prilej de satisfacție să știi din nou că guvernul și poporul ro- mîn au o îperedere deplină în viitorul Organizației Națiunilor Unite. După cum fără îndoială știți, una din funcțiile de bază ale O.N.U. este aceea de a armoniza acțiunile și a- titudinile statelor membre. Ca toate instituțiile omenești, funcția principală a Națiunilor Unite este aceea de a găsi sinteza a diferite activități și atitudini pe care le au diferitele state membre. în ceea ce mă privește, cu o ocazie anterioară am arătat în mod clar că cred cu fermitate în conceptul hegelian al tezei, antitezei și sintezei. Cred, de a- semenea, foarte ferm că forțe certe se îndreaptă către sinteză. După cum interpretez eu prevederile Cartei O.N.U., una din principalele funcții ale acestei organizații mondiale este să găsească o sinteză. De aici decurge faptul că una din

consider că această tendință de a elibera anumite regiuni ale lumii de armament nuclear constituie un pas în direcția justă. O asemenea acțiune reprezintă în orice caz un anumit fel de dezarmare teritorială și aceste acțiuni trebuie să fie salutate de toate popoarele iubitoare de pace. Ceea ce ne este necesar astăzi e nu numai un anumit fel de sinteză în domeniul politic ci și un anumit fel de sinteză in. concepțiile șî valorile noastre. Anterior am a- vut prilejul să mă opresc asupra acestui aspect. Consider că în anumite țări ale lumii de azi s-a pus prea mult accentul pe dezvoltarea intelectuală pură. Scopul învățămîn- tului și educației în multe țări este astăzi de a crea doctori, ingineri și oameni de știință și de a descoperi spațiul cosmic, de a ajunge în Lună, a -Marte și la stele. Acest accent pur asupra dezvoltării intelectului neîntovărășită de dezvoltarea morală și spirituală corespunzătoare va duce cu siguranță omenirea dintr-o criză în alta. Valori morale și spirituale de o mare noblețe trebuie să, predomine în toate sistemele de învă- țămînt. De pildă, în partea lumii de unde provin eu, în Asia, prin tradiție s-a pus accentul foarte mult pe aspectul dezvoltării morale și spirituale a omului, neglijîndu-se dezvoltarea aspectului intelectual al vieții. Această concepție este de asemenea unilaterală. în această a doua parte a secolului XX, lucrul necesar nouă este să încercăm să
(Continuare în pag. IlI-a)
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In cursul vizitei pe litoralul Mării Negre

Blocul de la încrucișarea 
Căii Dorobanți cu șoseaua 
Ștefan cel Mare a fost gata, 
mi se pare, acum vreo 
două-trei luni. Au începui numai în anul 1962, 227 600 
să tragă la scară camioane- "
le cu mobilă, noii locatari

aparate de radio, cu 64 600 
mai mult decît în 1959. 

și-au luat în primire săhă- 63 200 de cetățeni și-au cum- 
toși apartamentele, la geg; ------ ■ ■ •
muri și-au făcut apariția 
storurile și, asemenea unor 

ridicate la o 
pe acoperișul

pavilioane 
inaugurare, 
întins cit un teren de fotbal, 
pe balcoane au fost înălțate 
zeci de T-uri pentru televi
zoare și antene de radio.

De o vreme încoace, 
întîlnim arborate pe 
mai multe din vechile 
noile locuințe, semn de cul
tură șl civilizație. O statis
tică recentă ne informează 
că prin comerțul socialist au 
lost vîndute în toată țara,

ie 
tot
Și

parat televizoare anul trecut, 
cu 47 200 mai mult decît a- 
cum trei ani. Iar tendința în 
această privință este evi
dentă : creșterea din ce în 
ce mai rapidă, an de an, a 
numărului de abonați. Este 
unul din aspectele demne de 
relevat ale setei de cultură 
în tara noastră. Oamenii 
trăiesc altfel decît în trecut 
și în ce privește preocupă
rile și cerințele spirituale, 
iar ceea ce e mai important 
e că și le pot satisface.

Nu e un secret pentru ni
meni : la unele articole cu-

noscute în comerț sub nu- mai mult decît în 1959) ; ma
mele de „mărfuri de iolo- șini aragaz — 161 100 bucăți; 
sință îndelungată’’ — mobi
lă, aparate de radio și tele
vizoare, mașini de spălat

nțtantanee,
rufe, frigidere, sînt multi 
cumpărători. Creșterea pu
terii de cumpărare a popu
lației, rezultat al succeselor 
obținute în construcția so
cialistă, se reflectă și în a- 
cest sector. O simplă enu
merare : mobilă — s-a vîn- 
dut în 1962 de mai bine de 
un miliard și jumătate de lei 
(de vreo două ori și ceva

ceasuri de mină — 425 900 
bucali ; mașini de spălat 
rufe — 61 700 ; frigidere — 
51 500. Dacă pe vremuri, 
pentru multi oameni ai mun
cii înghesuiți între biruri, 
șomaj, chirii ridicate și alte 
angarale era o problemă 
să-și facă socoteli pentru 
viitor, astăzi ei pot spune 
dinainte, de pildă, în cit 
timp vor putea cumpăra 
mobilă nouă. Creșterea de 
Ia an la an a bunăstării 
maselor muncitoare pune în 
fata unităților producătoare 
șl a comerțului socialist obli
gația de a se preocupa de 
crearea unor sortimente

care să corespunda exigen
țelor sporite ale cumpărăto
rilor.

...La începutul acestor rîn- 
duri aminteam de aparate de 
radio și televizoare. Jude
cind după cifrele de pînă 
acum și după prevederi, a- 
vem impresia că ar cam tre
bui să ne grăbim cu mine
rea la punct a antenelor 
colective de care se vorbeș
te în ultima vreme. Cu tre
cerea anilor, s-ar putea să 
ne pomenim nu numai cu 
acoperișurile, dar și cu fața
dele 
bețe, 
niște 
tr-un 
intra
estetica orașelor. Și e și asta 
o problemă...

V. SEBASTIAN

împănate cu antene, 
T-uri și vergele, 
hățișuri. Ceea ce, 
fel, n-ar fi rău. Dar 
atunci în conflict

ca 
în- 
nm 
cu



La timp și în bune 
condifii

ONEȘȚI (coresp. „Seînteii”). — Comitetul orășenesc 
de partid Onești a alcătuit cîteva colective de activiști 
de partid și specialiști care au analizat felul cum orga
nizațiile de partid și conducerile șantierelor se ocupă 
de promovarea tehnicii noi în construcții. Această pro
blemă a fost apoi discutată într-o plenară cu activul de 
partid din construcții. Materialul prezentat și discuțiile 
au arătat că în ultimul timp pe șantiere există o mai 
mare preocupare pentru introducerea și extinderea pro
cedeelor înaintate de muncă. Constructorii de pe șan
tierul nr. 3 oraș, folosind metoda ele construcție cu aju
torul cofrajelor glisante, au ridicat un bloc cu 10 nivele 
în 9—10 zile. Recent, constructorii oneșteni au începui 
ridicarea pentru prima dată în țara noastră a unui bloc 
de locuințe din elemente spațiale. Este în curs de intro
ducere o metodă nouă de sudură care va duce la creș
terea cu circa 5—6 ori a productivității muncii. In ple
nară au fost semnalate și o serie de deficiențe. Unele 
inițiative care în anii trecuți au dat rezultate bune („Să 
reducem cu cel puțin 2 la sută consumul materialelor 
cu care lucrăm“ etc.) au fost abandonate. Nu toate șan
tierele acordă atenția cuvenită extinderii micii mecani
zări și folosirii depline a utilajelor. Planul de măsuri 
aprobat de plenară stabilește sarcini concrete pentru or
ganizațiile de partid și conducerile administrative în ce 
privește studierea și extinderea procedeelor tehnologice 
avansate, introducerea micii mecanizări, crearea unui 
centru de documentare tehnică la Onești.

GALAȚI (coresp. „Seînteii’). — Recent, la Comitetul 
regional de partid Galați a avut loc timp de 4 zile in
struirea diferențiată a instructorilor raionali care se 
ocupă de organizațiile de bază din gospodării de stat, 
S.M-T. și gospodării colective. Tov. Constantin Dăscă- 
lescu, secretar al comitetului regional de partid, 
a făcut o expunere pe tema : „Munca instruc
torilor comitetului raional de partid cu privire la 
întărirea vieții de partid îți G.A.S., S.M.T. și 
G.A.C.“. Folosindu-Se exemple concrete, instructorilor li 
s-a arătat în mod amănunțit cum trebuie să se pregă
tească și să se desfășoare o adunare generală a organi
zației de bază ; cum trebuie întocmit planul de muncă 
și ce tematică să cuprindă ; cum și ce măsuri trebuie 
adoptate pentru ca toți membrii și candidații de partid 
și tovarășii din activul fără partid să aducă o cit mai 
mare contribuție la întărtrea muncii de partid în gospo
dăria de stat, în gospodăria colectivă sau în stațiunea de 
mașini și tractoare. Pentru înarmarea instructorilor cu 
cunoștințe de economie agrară, tov. Vasile Popa, preșe
dintele Consiliului agricol regional, inginerii Mircea Sa- 
moilă, Aurelian Agache și alții au vorbit în cadrul acestei 
instruiri despre : planificarea producției și organizarea 
muncii în G.A.C., profilarea și dezvoltarea sectorului 
zootehnic potrivit condițiilor geografice și căile rentabi
lizării G.A.C., sarcinile S.M.T. în ce privește extinderea 
mecanizării producției vegetale și aniitiale etc. Pentru 
exemplificarea concretă a unor probleme expuse s-a or
ganizat o vizită la gospodăria de stat și gospodăria co
lectivă din comuna Vădeai, raionul Brăila. Totodată, 
instructorilor li s-uu prezentat filme documentare din 
agricultură legate de subiectul temelor discutate.

PETRILA (coresp. „Șcinteii"). — Organizația de 
partid de la preparația cărbunelui din Petrila a 
primit în ultima vreme noi membri și candidați de 
partid. Comitetul de partid și organizațiile de bază 
de aici desfășoară o muncă permanentă pentru e- 
ducarea partinică a acestora. Organizațiile de bază 
le încredințează sarcini concrete și urmăresc în
deaproape felul cum aceștia le duc la îndeplinire. 
Așa s-a procedat cu Dumitru Costin, Simion Bolos, 
Vasile Suciu, care au obținut rezultate bune în pro
ducție și în activitatea obștească. în majoritatea 
organizațiilor de bază, comuniștii mai vîrstnicl au 
ca sarcină să se ocupe de educarea comunistă a 
tinerilor membri și candidați de partid. Pentru noii 
membri și candidați de partid sînt organizate con
vorbiri și conferințe privind creșterea rolului condu
cător al partidului în perioada desăvîrșirii construc
ției socialiste, drepturile și îndatoririle statutare ale 
membrilor și candidaților de partid etc.

Colectiviștii din numeroase 
gospodării agricole colective 
din regiunea Maramureș au 
dobîndit o bună experiență 
în ce privește cultura fasolei. 
Anul trecut la G. A. C. 
Mireșu-Mare, Urziceni, Pe- 
trești, Tiream s-au semă
nat prin porumb însemnate 
suprafețe cu fasole. Fără a 
se diminua producția de 
porumb, colectiviștii 
din aceste gospodă
rii au recoltat în 
plus mari cantități 
de fasole care, va
lorificate către stat, 
le-au adus venituri 
sporite. La G.A.C.
Petrești din raionul Carei 
s-au obținut de pe fie
care hectar cîte 3 470 ki
lograme porumb boabe și 
peste 100 kg fasole. Anul 
acesta, pe întreaga regiu
ne se vor însămînța 900 
hectare fasole în cultură 
pură și 35 700 hectare în 
culturi intercalate. Pînă în 
prezent în gospodăriile co
lective din regiune au fost 
semănate 25 975 hectare cu 
fasole în cultură intercalată 
și 186 hectare în cultură 
pură. Colectiviștii din co
munele Valea Vinului au se
mănat 530 ha cu fasole, cei 
din Pir 322 ha, din Benesat 
460 hectare, iar cei din Șom- 
cuta și Ghenci cîte 350 hec
tare. Cele mai bune rezul
tate s-au obținut în raionul

Semănatul 
fasolei 

în regiunea 
Maramureș

Șomcuta Mare, unde supra
fața de 4 070 hectare prevă
zută a fi însămînțată cu fa
sole în cultură intercalată s-a 
realizat și depășit.

Nu aceeași atenție se acor
dă semănatului acestei cul
turi în raioanele Carei, Oaș 
și altele, unde s-au însămîn- 
țat suprafețe cu mult mai 
mici decît posibilitățile exis

tente. în raionul 
Carei, de pildă, din 
cele 270 hectare cu 
fasole în cultură 
pură planificate s-au 
realizat .. abia 34 
hectare,, iar din cele 
peste 10 000 hecta

re în culturi intercalate s-au 
semănat numai 4 310 hectare. 
Rezultatele slabe obținute în 
unele gospodării colective se 
datoresc și unor lipsuri în 
ceea ce privește aprovizio
narea cu semințe.

Experiența a arătat că ob
ținerea unor recolte mari de 
fasole depinde în bună mă
sură de executarea la timp 
a semănatului. Consiliile a- 
gricole regional și raionale 
sînt chemate să ia toate 
măsurile pentru ca semăna
tul fasolei pe suprafețele 
prevăzute să fie executat la 
timp și în cele mai bune 
condiții.

I. VLANGA

La Școala nr- 122 din Capitală, elevii din clasele a VU-a au început pregătirile pentru examenul de absolvire. Iată-i la o oră de lu
crări practico în laboratorul de chimie. (Foto : R. Costin)
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Cum pregătim încheierea, anului școlar
Elevii noștri in preșul examenului

de maturitate
îndrumarea absolvenților în alegerea

viitoarei profesiuni
Ne apropiem de sfîrșilul anului 

școlar cînd elevii noștri din clasa 
a Xl-a se vor prezenta la exame
nul de maturitate. Pregătirea aten
tă, cu grijă, a elevilor din ultima 
clasă constituie una din preocupă
rile principale ale conducerii șco
lii și cadrelor didactice, îndrumate 
de organizația de partid.

încă de la începutul anului șco
lar s-au alcătuit planuri în care 
au fost cuprinse temelo lecțiilor de 
recapitulare și sinteză, lucrările 
de laborator cît și alte acțiuni le
gate de pregătirea elevilor pentru 
examenul de maturitate. Aceste 
probleme au iost dezbătute în 
cercurile pedagogice și comisiile 
metodice. Diriginții celor trei clase 
a Xl-a, profesorii Cristina Giuve- 
lic. Marcel Moisei și Maria Neagu 
au primit sarcina să vegheze ca, 
paralel cu predarea și însușirea 
cunoștințelor prevăzute în progra
ma pentru clasa a Xl-a, să ße facă 
și aevederea noțiuniloir din anii 
precedenți. Cadrele didactice a- 
cordă o atenție deosebită lec
țiilor de sinteză la unele capi- 

itole mai importante. La fizică s-au 
fixat lecții despre inducția electro
magnetică (pentru a înlesni apro
fundarea noțiunilor legate de pro
ducerea și aplicațiile curentului 
alternativ), mașini și aparate elec
trice^ transportul energiei electrice 
la distanță și altele. Pentru sinte
za materiei sînt rezervate ore și 
la matematică. La limba și li
teratura romînă se prezintă elevi- 

Ilor lecții de sinteză despre cu
rente și genuri literare, creația li
terară din anii puterii populare 
(poezia, proza, dramaturgia) etc.

Am urmărit îndeaproape forma
rea orizontului de cultură generală 
al elevilor, educarea lor în spiri
tul dragostei de muncă, al in
teresului și pasiunii pentru în
vățătură, al răspunderii cetățenești 
pentru îndeplinirea exemplară a 
îndatoririlor școlare. Muncitori 
fruntași și ingineri din diferite

.......... ... ... ................

ramuri de activitate au fost invitați 
să vorbească elevilor despre 
preocupările și realizările colecti
velor lor de muncă. Organizația 
U.T.M. din școală a inițiat adunări 
pe tema „Cînd îți iubești meseria”. 
In unele ore de dirigenție au fost 
dezbătute teme ca : „Oamenii sînt 
prețuiți după munca lor", „Aptitu
dini, muncă, talent“, „Fiecare 
profesie are frumusețea ei". în a- 
cest fel, cît și prin vizite la institu
te de învățămînt superior din oraș 
în cadrul „Zilei porților deschise”, 
la Uzina de tablă 3ubțire, fabrica 
„Dunăireana”, laboratoarele Uni
versității din Iași, elevii sînt aju
tați să-și aleagă viitoarea profesie.

întregul colectiv didactic al șco
lii ajută pe viitorii noștri absolvenți 
să se pregătească temeinic pentru 
a obține rezultate bune la exa
mene.

Prof. MARIA RENȚEA 
directorul Școlii medii nr. 3 

din Galați

Zeci de mii de tineri, elevi ai 
claselor a VII-a și a Xl-a din șco
lile de cultură generală, ee află a- 
cum în fața unui moment impor
tant din viața lor : alegerea dru
mului pe care-1 vor urma în viață.

Secția de învățămînt a Sfatului 
popular al raionului Grivița Ro
șie a îndrumat toate școlile din 
cuprinsul raionului să organizeze 
acțiuni cît mai interesante și va
riate pentru elevii claselor a VII-a 
și a Xl-a. Analizînd preferințele 
fiecărui elev, diriginții și alți pro
fesori le-au explicat că indiferent 
spre ce profesiune se vor îndrep
ta, calea principală de a-și atin
ge visul dorit este învățătura, stu
diul temeinic și perseverent, făcut 
cu dorința fierbinte de a participa 
la înflorirea patriei.

Cu sprijinul conducerilor școlilor 
șl al cadrelor didactice, organiza
țiile de tineret au pregătit adunări 
în cadrul cărora au fost pre
zentate felurite profesiuni. La 
aceste adunări au fost invitați și

Organizarea recapitulării cunoștințelor

Postul de corespondenți voluntari răspunde la întrebările cititorilor

Masuri eficace pentru calificarea muncitorilor
în „Scînteia“ nr. 5831, din 14 

martie 1963, s-a publicat artico
lul „Măsuri eficace pentru califi
carea muncitorilor'-, semnat de 
membri ai postului de corespon
denți voluntari de la întreprinde
rea de prefabricate „Progresul“- 
București. După publicarea arti
colului, atît la redacție cit și pe 
adresa întreprinderii au sosit cî- 
teva scrisori prin care mai mulți 
cititori — muncitori, tehnicieni 
și ingineri, cadre de conducere

din diferite întreprinderi — au 
solicitat autorilor articolului li
nele amănunte în legătură cu 
acțiunea de calificare a munci
torilor de la întreprinderea de 
prefabricate.

Redacția ziarului nostru a ru
gat postul de corespondenți vo
luntari din întreprindere să se 
consulte cu cadrele de conduce
re din fabrică și să dea răspuns 
întrebărilor ce s-au pus prin 
scrisorile amintite.

Tov. MIHAI MÄNUCÄ, șeful li
nei brigăzi de dulgheri de pe 
șantierul de construcții al cămi
nelor studențești din Iași a în
trebat în scrisoarea sa : „Cum 
este organizată practic întrajuto
rarea la locui de muncă și cum 
contribuie ea la ridicarea califi
cării? Fruntașii car® ajută la ca
lificarea altor muncitori continuă 
să lucreze cu aceeași producti
vitate ?RĂSPUNS: Dezvoltarea întreprinderii noastre și perfecționarea continuă a tehnologiei impun acumularea de către muncitori a unor cunoștințe corespunzătoare. în primul rînd, la noi se urmărește specializarea muncitorilor pentru a- numite produse realizate în fiecare secție. în acest domeniu, al specializării pe produse, se organizează cu prioritate întrajutorarea la locul de muncă. Practic, cum se realizează aceasta ? Există în fabrică muncitori cu multă experiență care s-au specializat în realizarea unor anumite produse. Dar, odată cu dezvoltarea producției se ivește necesitatea de a tpori numărul unor asemenea muncitori. Cine să-i „crească“ pe noii muncitori dacă nu cei mai vechi în meserie ? Cum? Unii sînt repartizați pe lingă fruntașii în producție, incit aceștia să-i poată ajuta în fiece moment ; alții sînt trimiși să facă „școală“ în brigăzile fruntașe. Toate brigăzile și toți muncitorii care lucrează la locuri de muncă apropiate se întrajuto-

rează în producție pentru rezolvarea unor dificultăți de moment, întrajutorarea se desfășoară și pe planul comunicării experienței bune, al sprijinului practic la locul de muncă pentru aplicarea unei metode înaintate. Sînt completate astfel, în procesul muncii, cunoștințele pe care muncitorii le primesc la cursurile de ridicare a calificării (despre care am vorbit mai pe larg în articolul anterior).în întreprinderea noastră este de asemenea larg răspîndită inițiativa preluării brigăzilor cu rezultate mai slabe în producție de către un șef de brigadă fruntașă. Să dăm un exemplu: șeful de brigadă fruntașă Stelian Bîstîrîgă a preluat o brigadă de la ferme precomprimate care avea realizări mici în producție. înainte, această brigadă realiza doar 4-5 elemente de fermă, cu un total de 3,5 mc beton pe schimb. Bun organizator al producției, cu- noscînd temeinic procesul tehnologic de fabricație, șeful de brigadă Stelian Bîstîrîgă, preluînd conducerea brigăzii, a stabilit precis pentru fiecare muncitor din brigadă ce sarcini are de îndeplinit. S-a îngrijit ca aprovizionarea cu materialele necesare să se facă ritmic. Aflîn- du-se permanent în mijlocul muncitorilor, tov. Bîstîrîgă a arătat fiecăruia cum să execute operațiile, i-a învățat practic cum să lucreze mai productiv, brigada devenind din acest punct de vedere o adevărată școală. Și rezultatele n-au în- tîrziat să apară. După puțin timp

brigada a realizat 8-9 elemente de fermă, cu un total de 6,5 mc beton pe schimb. în perioada cit muncitorii au lucrat sub conducerea noului șef de brigadă a crescut și calitatea produselor.Sintern întrebați dacă muncitorul care ajută la ridicarea calificării altor muncitori nu este pus în situația de a lucra . un timp cu o productivitate mai slabă. La prima vedere, așa ar părea. în practică, la noi, cercetînd foile de acord, se poate spune că n-am avut cazuri cînd muncitori care ajută pe alții, să fie puși în situația de a lucra, din această pricină, mai puțin productiv, să cîștige deci mai puțin. Am putea spune că în cele mai multe cazuri ei au obținut rezultate și mai mari, au cîștigat și mai bine.Un bun exemplu de ajutorare eficientă, de școlarizare practică, la locul de muncă, a celor cu o pregătire profesională m.ai slabă sau a celor nou veniți în întreprindere îl dă și șeful de brigadă Ilie Diniță, de la secția de panouri mari. El s-a ocupat îndeaproape de ridicarea calificării betoniștilor Prunaru Stancu și Ion Stoica, cărora le-a împărtășit sistematic din experiența sa, îndrumîndu-i îndeosebi cum să realizeze finisarea panourilor mari. Prin creșterea în acest mod a calificării membrilor din brigadă, prin întrajutorarea celor mai slab pregătiți, brigada lui Ilie Diniță a reușit să ridice productivitatea muncii de la 16-17 mc beton pe schimb, la 18-19 mc pe schimb. Rezultatele de ansamblu ale brigăzii fiind acum mai bune, și cîștigul membrilor ei este mai mare.
Tov. ing. VIRGIL CRUȚU, direc

tor al întreprinderii de preiabri- 
cate Galați, a întrebat : „Cum 
sînt organizate cursurile pentru 
cele trei schimburi ? Schimbul III 
cum participă Ia cursuri? Cum 
se verifică și se urmărește pregă
tirea cursanjîlor la locul de mun
că ?". Tovarășul VASILE GHIȚĂ, 
deșj de altă meserie — este 
strungar la Uzinele „24 Ianuarie" 
din Ploiești — întreabă : „Se or-

ganizează, în cadrul cursurilor, 
demonstrații practice ? Cine le 
susține ?RĂSPUNS : Cursurile de calificare și de specializare, organizate în întreprindere, au cuprins un număr mare de muncitori — circa 600 — de diferite meserii : beto- niști, fierar-betoniști, lucrători la precomprimate, toreretiști, macaragii etc. Pe meserii, schimburi și forme de învățămînt au fost stabilite 19 clase, care funcționează în zilele de marți, miercuri, joi și vineri. Cursurile funcționează atit dimineața, de la orele 11-14, cît și după amiază, de la orele 15-18, cu același lector și aceeași lecție. A- ceasta, pentru a da posibilitate celor din schimbul I să participe la lecții după amiază, la terminarea schimbului, iar celor din schimbulII să participe la lecții înainte de intrarea în lucru. Cei din schimbulIII pot participa fie la cursurile de dimineață, fie la cele de după amiază.Verificarea și urmărirea cunoștințelor acumulate de muncitori la cursurile de calificare se face de către lectori și de către maiștrii din secțiile respective. De altfel, una din materiile cu cea mai mare pondere la fiecare curs — tehnologia meseriei — este predată de către șeful secției respective atît la cursurile de calificare cît și la cele de specializare. în practica de zi cu zi, șeful de secție are posibilitate să se convingă de modul cum și-a însușit elevul cele predate la cursuri.La noi, în cadrul programei de învățămînt, sînt stabilite pentru fiecare meserie în parte și ore de practică, care se țin în prezența lectorului respectiv. în cadrul a- cestora fac demonstrații practice cei mai buni muncitori din întreprindere.Frecventarea de către muncitori a cursurilor de specializare, demonstrațiile practice ajută efectiv la îmbogățirea cunoștințelor muncitorilor, se reflectă pozitiv în producție. în toate secțiile întreprinderii crește, lună de lună, productivitatea muncii, se îmbunătățește calitatea produselor.

I. FIERARU, muncitor, N. 
NEGOIȚĂ, funcționar, MIHAI 
PATRU, președintele comite
tului sindicatului, din postul 
de corespondenți voluntari ai 
„Seînteii“ de la întreprinde

rea de prefabricate 
„Progresul“-București

Recapitularea cu
noștințelor predate 
de-a lungul întregului 
an școlar este o acti
vitate complexă, care 
cere o înaltă măies
trie pedagogică din 
partea profesorului. 
Acum, în perioada 
premergătoare termi
nării cursurilor, pre
ocuparea noastră prin
cipală este ca, para
lel cu pregătirea lec
țiilor curente din pla
nul școlar, să stabilim 
noțiunile fundamenta
le asupra cărora vom 
insista, în funcție de 
importanța lor teoreti
că și practică și ți- 
nînd seama de pro
blemele la a căror în
sușire elevii au avut 
mai multe greutăți. 
Vom da cîteva exem
ple de felul cum am 
planificat recapitula
rea și' sistematizarea 
materiei la clasele la 
care predăm, planifi
care discutată și în 
comisiile metodice ale 
profesorilor de specia
litate.

La trigonometrie, îm
preună cu elevii din 
clasa a X-a reală 
vom relua teoremele 
relative la rezolvarea 
triunghiului dreptun- 
ghic și triunghiului 
oarecare. Pentru ca a- 
ceste lecții să nu con
stituie doar o repeta

re mecanică a proble
melor predate în 
timpul anului, în ca
drul lor vom face a- 
plicații ale noțiunilor 
teoretice la unele u- 
tilaje existente în În
treprinderea de indus
trializare a lemnului 
din localitate, pe care 
elevii le-au văzut în 
repetate rînduri. Pe 
baza unor daț-e metri
ce din schița mașinii 
de decupat furnir, bu
năoară, elevii îi vor 
putea stabili posibili
tățile maxime de lu
cru.

La clasa a VIII-a, 
elevii vor începe re
capitularea cunoștin
țelor de fizică cu te
ma „Mărimi fizice în 
mecanică și unitățile 
lor de măsură". Sis
tematizarea cunoștin
țelor o vom face sub 
forma unui tabel care 
cuprinde denumirea 
mărimii, simbolul, for
mula de definiție, uni
tățile de măsură în 
cele 3 sisteme și rela
țiile de transformare 
a unităților dintr-un 
sistem în altul. Alte 
lecții-de recapitulare 
la fizică vor fi : „Le
gile dinamicii și apli
cațiile lor în tehnică", 
„Energia mecanică și 
legea conservării el". 
La matematică și la 
fizică vom face lecții

speciale cu rezolvări 
de probleme care îi 
familiarizează pe e- 
levi cu folosirea cal
culului matematic a- 
plicat la noțiuni din 
fizică, mecanică, chi
mie etc.

Și, în încheiere, o 
problemă referitoare 
la metodica orelor de 
recapitulare și sinte
ză. Socotim greșită 
practica unor colegi 
profesori care în a- 
ceste ore se ocupă în 
principal de elevii 
mai slabi la învățătu
ră. Un asemenea pro
cedeu duce la scăde
rea nivelului de pre
gătire generală a cla. 
sei.

In ceea ce ne pri
vește, ne vom îndrep
ta atenția spre asigu
rarea unor lecții re
capitulative și ds sin
teză cu un conținut 
științific ridicat, legat 
de viață, pentru a a- 
sigura tuturor elevilor 
o pregătire temeinică, 
bazată pe însușirea 
și înțelegerea profun
dă a noțiunilor disci
plinelor pe care le 
predăm.
LUCIAN MÄNESCU, 
profesor de matema
tică la Școala medie 
nr. 1, MARIA ABABII, 
profesor de fizică la 
Școala medie nr. 2 din 

Rîmnicu-Vîlcea

oameni care lucrează în diferita 
domenii de activitate, precum și 
foști elevi ai școlilor respective — 
astăzi studenți în învățămîntul su
perior. La Școala medie nr. 4 
„Aurel Vlaicu" ș-a discutat despre 
munca strungarilor, frezorilor și lă
cătușilor, despre felul cum sînt 
pregătiți muncitorii calificați în 
școlile profesionale și tehnice de 
pe lingă întreprinderile construc
toare de mașini. Elevii claselor a 
Xl-a l-au ascultat cu mult interes 
pe acad. N. Teodorescu, decanul 
Facultății de matematică-mecani- 
că a Universității din București, 
care le-a înfățișat importanța pre
gătirii de cadre în domeniul ma
tematicii și le-a prezentat aspecte 
din activitatea studenților. La 
Școala medie nr. 6, elevilor li s-a 
vorbit despre munca textiliștilor șl 
importanța ei în cadrul economiei 
naționale.

La Școlile de opt ani nr. 185- 
Chitila și nr. 187-Mogoșoaia, în 
cadrul cărora se predă obiectul 
agricultura, elevii au discutat des
pre frumusețea muncii pe ogoare
le colectivizate. Doi dintre meca
nizatorii fruntași de la S.M.T.-Chi- 

jtjla le-pți. înfățișat apoi aspecte 
din munca lor și i-au sfătuit pe 
viitorii absolvenți să se înscrie la 
școlile profesionale de mecanici 
agricoli.

Am socotit că este bine ca în
drumarea elevilor în alegerea pro
fesiunii să se realizeze nu numai 
prin discuții, ci și oferindu-le posi
bilitatea să cunoască nemijlocit 
problemele și aspectele concrete 
ale activității dintr-un domeniu 
sau altul de activitate. Pregătite 
temeinic de profesorii-diriginți, vi
zitele elevilor din raionul nostru 
la Uzinele „Grivița Roșie", la în
treprinderile „Tableta", „Electro- 
far", „Dacia“, Uzinele „Laromet”, 
la Institutul agronomic „N. Băl- 
cescu“ au avut o bună influență 
educativă, ajutîndu-i în alegerea 
drumului pe caire-1 vor urma în via
ță și trezindu-le interesul pentru 
munca productivă.

Desigur, iamilia are un cuvînt 
greu de spus în orientarea absol
venților spre diferite profesiuni. De 
aceea, în această problemă șco
lile au stabilit legături strînse cu 
părinții elevilor. In cadrul lectora
telor cu părinții, la școlile de opt 
ani nr. 181, 182, 183, 184 cît și la 
unele școli medii, acestora li s-a 
vorbit despre rolul familiei în ale
gerea viitoarei profesiuni de către 
tînăra generație. Părinții au fost 
solicitați să colaboreze mai în
deaproape cu diriginții și, îm
preună, cunoscînd în profunzime 
posibilitățile de dezvoltare ale e- 
levilor, să-i îndrume spre sectoare 
pentru care sînt intr-adevăr dotați.

Prof. PARASCHIVA PETRESCU 
Șeful secției de învățămînt 
a Sfatului popular al raionului 

Grivița Roșie din București
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TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romine : Bărbierul din Sevilla
— (orele 19,30). Teatrul de stat de ope
retă ; Sărutul Cianitei — (orele 19,30). 
Teatrul Național „I. L. Caragiale“ (Sala 
Comedia) : Febre — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : Ancheta — (orele 19,30). Tea
trul „C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : 
Pygmalion — (orele 19,30). (Sala Studio): 
Casa cu două intrări — (orele 20). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" (bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : O singură 
viață — (orele 19,30). (Sala Studio — str. 
Alex. Sahia nr. 76) : Tache, Ianke șl 
Cadîr — (orele 19,30). Teatrul Muncito
resc C.F.R.-Glulești : Măria sa bărbatul
— (orele 19,30). Teatrul pentru tineret 
și copil (Sala C. Miile) : Chirițh în pro 
vincie — (orele 20). (Sala Libertatea) : 
Salut voios — (orele 15). Teatrul satiric 
muzical „C. Tănase" (Sala Savoy) : Ca 
la revistă — (orele 20). Teatrul Țăndă
rică (Sala Academiei) : A fugit un tren
— (orele 16). Circul de stat : Pe aripile 
prieteniei — (orele 20).

CINEMATOGRAFE ; Cartagina în flă
cări — film pentru ecran panoramic : 
Patria (10 ; 12,30 ; 16,30 ; 19 ; 21,30). 
Rocco și frații săi — ambele serii : Re 
publica (9.15; 12,45; 16,30; 20), Grădina 
Progresul (orele 20,30), Grădina 13 Sep
tembrie (orele 20,15), 1 Mai (9; 12,30; 16; 
19,30), Gh. . Doja (9,15; 13; 16,45; 20,30) 
Stadionul Giulești (orele 20,30), Ștefan 
cel Mare (10; 13,30; 17; 20,30), Stadionul 
Dinamo (orele 19,30), București (9; 12,30: 
16,30; 20). Salut viață ! — cinemascop : 
rulează la cinematografele Elena Pavei 
(10; 12,15; 14,30; 16,45; 10; 21,15), Flacăra 
(16; 13,15; 20,30), 23 August (10; 12; 14,30; 
16,45; 19 — grădină 20.30). Frații —
cinemascop : rulează la cinematograful 
Magheru (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45: 21).
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). Flo-

reasca (16; 18,15; 20,30). Primăvara mu
zicală ; Tineretului (10; 12; 14,15; 10,30; 
18,45; 20,30). Pace noului venit : Vic
toria (10 ; 12 ; 14; 16,15; 18,30; 20,45).
Turneul veseliei : Alex. Popov (rulează 
în continuare de la orele 9 pină la orele 
21), Munca (16; 18,15; 20,30), M. Eminescu 
(16; 18,15; 20,30), 13 Septembrie (14,30;
16,30; 18,30; 20,30). Program special pentru 
copii la orele 10 la cinematograful 13 
Septembrie, Bunica Sabella : Central 
(9,45; 12; 14,15; 10,30; 18,45; 21). Cumpără-ți 
un balon — cinemascop : Lumina (ru
lează 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; 10,30; 20,30),
Popular (10,30; 15; 17; 19; 21). «in Ar
gentina în Mexic — Zgribulici : 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 la 
cinematografele înfrățirea între popoare 
(15,30; 18; 20,30), Alex. Sahia (10; 12,15; 
16; 13,30; 20,45 — grădină 19,45). G.
Coșbuc (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30).
Cartouche — cinemascop : 8 Martie (11; 
16; 18,15; 20,30 — grădină 20). Prietenie in
terzisă : rulează la cinematografele T. 
Vladimlrescu (16; 10; 20), C-tin David (16: 
19,15; 20,30). Violență în piață : V. Roaltă 
(10; 12; 16; 18.15; 20,30), Drumul Serii (16; 
18; 20). Raidul vărgat : grădina V. Roaltă 
(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). Car- 
mela : Grădina T. Viadimirescu (orele 
20,15). Legea-i lege : Grădina Arta (orele 
20). Pescărușul negru: Arta (16; 18,15; 
20.30 — în continuare), B. Delavrancea 
(16; 18: 20). Balada husarilor ; Moșilor 
(16; 18,15 — grădină 20,30). Căpitanii lagu
nei albastre: rulează la cinematografele 
16 Februarie (16; 18; 20), Libertății (10; 12; 
15,30; 18; 20,30). Drumul spre chei : ru
lează la cinematograful Ilie Pintille (16; 
18; 20). Fata cu ulciorul : Grădina Li
bertății (orele 20). Vîrsta dragostei :

Arenele Libertății (orele 20). Patru 
inimi : Luceafărul (16; 18,15; 20,30). 
Omul cu pantaloni scurți : Grădina Lu
ceafărul (orele 20). Rîu! șt moartea : ru
lează la cinematograful G. Bacovia (16; 
18; 20). Divorț italian : rulează Ia cine
matograful 30 Decembrie (15; 17; 19; 21). 
Fecioara : rulează la cinematograful 
Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 17,00 — Emi
siunea pentru cluburile din întreprin
deri, Din cuprins ; Telejurnalul săptă- 
mînii. Indici cît mai înalțl de utilizare 
a cuptoarelor Martin. Inovații și ino
vatori. Moment literar. Măsuri pentru 
îmbunătățirea calității în finisarea țesă
turilor. Muzică ușoară. 19,00 — Emi
siunea pentru sate. Sfaturi pentru tele
spectatori. In încheiere : Buletin do 
știri; buletin meteorologic.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost în general 

călduroasă, cu cerul variabil, mai mult 
noros. Izolat au căzut averse de ploaie 
însoțite cu totul local de descărcări elec
trice. vîntul a suflat slab, pînă la potri
vit. Temperatura aerului la ora 14 avea 
valori cuprinse între 25 grade la Călă
rași, Fetești și Hîrșova și 12 grade la Fă
găraș și Cotnari, In București : Vreme în 
general călduroasă dar instabilă. Cerul 
a fost mai mult noros. Au căzut averse 
de ploaie însoțite de descărcări electri
ce. Vîntul a suflat slab. Temperatura 
maximă a aerului a fost de 24 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 9, 10 
și 11 mal. In țară : vreme în general căl
duroasă, cu cer variabil. Vor cădea ploi 
locale sub formă de averse. Vînt slab 
pînă la potrivit din nord-est. Tempera
tura staționară. Minimele vor fi cuprinse 
între 5 și 15 grade, iar maximele între 
16 șl 26 grade. In București : Vreme în 
generai călduroasă, cu cer variabil. Vor 
cădea ploi sub formă de averse. Vînt 
slab pînă la potrivit din nord-est. Tem
peratura staționară.
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Vizita secretarului

In regiunea DobrogeaContinuîndu-și vizita în țara noastră, secretarul general al O.N.U., U Thant, a făcut marți o călătorie în regiunea Dobrogea. Oaspetele a fost însoțit de Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, Mihail Hașeganu, reprezentantul permanent al țării noastre la O.N.U.La sosirea pe aeroportul Constanța, secretarul genera] al O.N.U. a fost întîmpinat de Vasile Vîlcu, membru al Consiliului de Stat, Pe. tre lonescu, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular al regiunii Dobrogea, de alți reprezentanți ai organelor locale, precum și de numeroși locuitori din Constanța. Vasile Vîlcu a adresat oaspetelui cuvîntul de bun sosit. Tineri în costume naționale au oferit oaspetelui flori.Răspunzînd saluturilor adresate, secretarul general al O.N.U. a spus: Doresc să vă mulțumesc pentru primirea dv. foarte călduroasă. Ospitalitatea romînească este bine cunoscută. Am auzit multe despre ea înainte de a veni în Romînia. Vizita
lectivă a fost foarte instructivă și interesantă. Călătoria prin regiunea Dobrogea s-a încheiat prin vizitarea stațiunii Eforie. în cursul dejunului oferit de organele locale în cinstea oaspetelui, Vasile Vîleu și U Thant au rostit toasturi.Salutat pe întregul parcurs al vizitei sale la Constanța și pe litoral : Cu multă căldura de mii de locui- 

Primirea de către ministrul afacerilor externe. s“rS' țiMarți după-amiază, ministrul afacerilor externe al R.P. Romine, Corneliu Mănescu, a primit pe secretarul general al O.N.U., U Thant, la Ministerul Afacerilor Externe.La primire au fost de față Mircea Malița, adjunct al ministrului
CsvÎBtarea rostită de secretarul generai al 0.0.

la posturile de rîncheind vizita mea de patru zile în frumoasa dv. țară, doresc, să-mi exprim recunoștința față de guvernul și poporul romîn pentru binevoitoarea și amabila lor invitație. Căldura cu care am fost primit, ospitalitatea și prietenia oamenilor pe care i-am întîlnit la București, la Ploiești și la Constanța au fost pur și simplu copleșitoare. Vor rămîne întotdeauna în amintirea mea acele momente îneîntătoare cînd sute și sute de romîni m-au salutat cu sinceritate și fețe zîmbitoare pretutindeni unde mergeam. Seara de la Operă, unde am avut plăcerea de a asista la spectacolul dat de atîția artiști de talent ai dv., a fost desigur de neuitat.După cum am spus la sosirea mea, atîta timp cît voi fi secretar general al Organizației Națiunilor Unite, străduința mea constantă va fi de a încerca să aduc la îndeplinire cu o completă obiectivitate țelurile Cartei Națiunilor Unite. în legătură cu aceasta, nu este un secret că există două școli de gîndire privind funcționarea organizației mondiale. Prima școală susține că Națiunile Unite trebuie să fie doar un for de discuții și dezbateri. A doua preconizează ca Națiunile Unite să devină un adevărat instrument eficient pentru concilierea internațională și menținerea păcii.Eu aparțin celei de-a doua școli. Sînt ferm convins că de dragul păcii și pentru ca omenirea să supraviețuiască, Națiunile Unite trebuie să devină un instrument mai puternic pentru reglementarea litigiilor, pentru realizarea dezarmării generale și totale și pentru a ajuta la ridicarea nivelului de trai al tuturor popoarelor lumii. Toate națiunile membre, mici sau mari, indiferent de sistemele lor politice sau sociale, trebuie să-și unească eforturile pentru realizarea acestor obiective.Sînt foarte mulțumit să aflu că
Toastul secretarului general al O.N.U., 

U Thant
(Urmare din pag. I-a)dezvoltăm toate cele trei aspecte ale vieții: intelectual, moral și spiritual. Calități morale și spirituale cum sînt toleranța, dorința de a înțelege punctul de vedere al celuilalt, filozofia „trăiește și lasă și pe altul să trăiască", conceptul coexistenței pașnice trebuie să fie cultivate în mințile tinerilor de astăzi.înainte de a încheia, Excelențele Voastre, doamnelor și domnilor, vreau doar să mă folosesc de acest prilej pentru a reafirma una din convingerile mele ferme, convingere izvorîtă din studiul pe care l-am făcut asupra istoriei omenirii. Studiul atent al istoriei dezvăluie următorul fapt: nu există prieteni

Expuneri consacrate 
zilei de 9 MaiCu prilejul zilei independenței de stat a Romîniei și zilei victoriei a- supra Germaniei hitleriste, marți după amiază, în sala clubului Combinatului poligrafic „Casa Scînteii” din Capitală, numeroși muncitori au ascultat expunerea generalului- maior Petre Dumitrescu consacrată acestei aniversări. Astfel de expuneri, prezentate în fața oamenilor muncii, au mai avut loc și la cluburile Uzinelor de mașini electrice București, Monetăriei Statului, Uzinelor „Republica“, precum și la casele de cultură raionale „Nicolae Bălcescu”, „30 Decembrie’’ și „23 August". (Agerpres)

mea în această frumoasă țară o confirmă. Vă doresc pace și succes. Primul obiectiv al vizitei a fost Mamaia. Aci, în holul hotelului „Parc“, în fața unei machete a litoralului Mamaiei, oaspetéle a primit explicații amănunțite din partea arhitec. tului-șef al orașului Constanța. După ce, de pe terasa situată la ultimul etaj al hotelului, a privit panorama noilor construcții, U Thant a vizitat stațiunea, interesîndu-se îndeaproape de ritmul construcțiilor, arhitectura și utilarea lor.înapoindu-se la Constanța, secre. tarul general al O.N.U, a fost condus la Monumentul roman cu mozaic și apoi la Muzeul regional de arheologie. Aci, directorul muzeului, V. Canarache, i-a prezentat sculpturile din tezaurul de străveche cultură descoperit recent la Constanța, zita mea în această gospodărie co_ înainte de a părăsi muzeul, oaspetele a scris în cartea de onoare : Sînt foarte impresionat de frumusețea și valoarea exponatelor. Ele constituie o dovadă durabilă a istoriei îndelungate și bogate a acestei regiuni.în continuare a fost vizitată gos
afacerilor externe, și Mihail Hașega. nu, reprezentantul permanent al R.P. Romine la Organizația Națiunilor Unite.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială. (Agerpres)

toi» și televiziuneguvernul și poporul romîn doresc în mod sincer întărirea Organizației Națiunilor Unite pentru ca aceasta să-și poată îndeplini funcțiunile stabilite în Carta ei și pentru ca să poată fi o torță puternică a păcii. Dar, dați-mi voie să profit de acest prilej pentru a constata un fapt care nu este prea plăcut pentru cei ce doresc binele Națiunilor Unite. Organizația mondială se află în fața unei crize financiare datorită scăderii foarte severe a resurselor sale ca urmare a operațiunilor de menținere a păcii în Orientul Mijlociu și în Congo. între statele membre există păreri diferite cu privire la obligațiile în legătură cu aceste operațiuni. Unii membri susțin că finanțarea unor asemenea operațiuni trebuie să revină exclusiv statelor care au creat condițiile pentru intervenția Națiunilor Unite în acele regiuni. Ca urmare, aceste state membre nu consideră că au obligațiuni financiare cu privire la menținerea forțelor Națiunilor Unite în acele regiuni. Chestiunea va fi ridicată la sesiunea specială a Adunării generale care începe la 14 mai și sper foarte mult că va fi găsită o formă satisfăcătoare pentru ca Națiunile Unite să rămînă solvabile.încă o dată doresc să exprim mulțumirile mele profunde și sincere conducătorilor Romîniei, excelenței sale dl. Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat, excelenței sale dl. Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, d-lui Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, pentru schimbul de vederi folositor și amical pe care l-am avut cu ei asupra problemelor și chestiunilor internaționale curente care stau în fața Națiunilor Unite. Mulțumesc, de asemenea, d-lui Alexandru Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și celorlați conducători romîni care au făcut ca vizita mea să fie atît plăcută cît și folositoare.

permanenți și dușmani permanenți, ci numai interese permanente. Cei pe care îi considerăm astăzi ca prietenii noștri se pot dovedi mîine a fi dușmanii noștri. în același mod, cei pe care îi considerăm astăzi ca fiind dușmanii noștri s-ar putea dovedi mîine a fi prietenii noștri. Acestea sînt unele din faptele de neprevăzut ale istoriei. în această epocă nucleară singura atitudine rațională pe care trebuie să o adoptăm noi toți este cultivarea spiritului înțelegerii și prieteniei în scopul realizării păcii și, firește, supraviețuirii omului.Domnule președinte, permiteți-mi să mă folosesc de acest prilej pentru a propune un toast pentru guvernul și poporul romîn.
PE SCURT

Marti după-amiază, la Casa priete
niei romîno-sovietice din Capitală, a 
avut loc o conferință intitulată „Noi 
realizări ale radioteleviziunii sovietice“, 
organizată de Consiliul orășenesc 
A.R.L.U.S. București. Tov. Petre Gal- 
bură, directorul Direcției tehnice din 
Comitetul de radiodifuziune și televi
ziune, a vorbit despre succesele obți
nute de U.R.S.S. în domeniul radiofo
niei și televiziunii.

★
în cadrul planului de colaborare al 

Asociației oamenilor de artă din institu
țiile teatrale și muzicale cu Uniunea ar
tiștilor de teatru și film cehoslovaci, 
marți au sosit în Capitală Miroslav 
Doutlik, directorul Teatrului Muzical 
din Plsen, și Jan Ozabal, directorul 
Teatrului de marionete din Bratislava, 
în cadrul vizitei, oaspeții vor asista la 
diverse spectacole, vor avea întîlniri cu 
oameni de specialitate.

(Agerpres) 

podăria agricolă colectivă din comuna Cumpăna. Colectivistul Petre Vo_ diță a ieșit oaspetelui în întâmpinare, după tradițiile locului, cu pîine și sare. Erau de față Eugen Alexe, vicepreședintele’ Consiliului Superior al Agriculturii, președintele Comitetului național F.A.O., Barbu Popescu, președintele consiliului regional agricol, reprezentanți ai sfaturilor populare locale, un mare număr de colectiviști, în cursul discuției pe care a^șyut-o cu președintele gospodăriei^ . Liviu Tătaru, U Thant s.a arătat’interesat de diversele aspecte ale activității gospodăriei colective și1 de felul cum trăiesc membrii ei. A fost vizitat apoi sectorul zootehnic, ramură principală a gospodăriei. Semnînd în cartea de onoare, U Thant a scris : Vi-

■ petrecut clioe plăcute în mijlocul constănțenilor. în cursul după.a- miezei secretarul general al O.N.U. și persoanele care l-au însoțit s_au reîntors cu avionul în Capitală.(Agerpres)
Sosirea unor oaspeți militari indonezieniMarți dimineață a sosit în Capitală, la invitația generalului de armată Leontin Sălăjan, ministrul forțelor armate ale R. P. Romîne, excelența sa domnul general maior Ahmad Jani, miniștrii, comandantul suprem al trupelor de uscat ale' Republicii Indonezia, împreună cu soția. Oaspetele este însoțit de ofițeri superiori indonezieni.La sosirea pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost salutat de generalul de armată Leontin Sălăjan, ministrul forțelor armate, Eduard Me- zincescu, adjunct al ministrultii afacerilor externe, de adjuncți ai ministrului forțelor armate, de generali și ofițeri superiori. , ,Au Tost prezenți Stfkrisno; ambasadorul Republicii Indonezia în R.P. Romînă, și membrii ambasadei.

★După-amiază, excelența sa domnul general maior Ahmad Jani și ofițerii superiori care îl însoțesc au depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Patriei.La solemnitate au Tost prezenți general colori.el Ion Tutoveanu, adjunct al ministrului forțelor armate, reprezentanți ai Ministerului
Vizitele delegației Uniunii Compozitorilor din U.R.S.S.Membrii delegației Uniunii compozitorilor din U.R.SjS., care se află în țara noastră la invitația Uniunii compozitorilor din R. P. Romînă, au făcut marți dimineața o vizită la Conservatorul de stat „Ciprian Po- rumbescu“. în cadrul consiliuliii științific, rectorul consèrvatorului, Victor Giuleanu, a vorbit despre organizarea și activitatea conservatorului. Muzicienii sovietici s-au interesat de unele probleme legate de învățămîntul muzical din țara noastră. Au fost prezentate apoi lucrări noi de muzică de cameră scrise de studenți din diferite clase de compoziție ale conservatorului. In sala de spectacole, oaspeții au asistat la

In preajma celei de-a 18-a aniversări 
a eliberării CehoslovacieiMarți după-amiază a avut loc Ia clubul Uzinelor metalurgice din Sinaia o adunare organizată cu prilejul celei de-a 18-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de sub jugul fascist. Despre acest, eveniment și despre realizările obținute de poporul cehoslovac în anii de după eliberare a vorbit, în fața celor pește 500 de salariat! ai uzinei, cont, univ. Gheorghe Mihăilă, prodecan al facultății de filologie din București.A luat, de asemenea, cuvîntul

g..p_?.A.T Joi începe
PRAGA 7 (Agerpres). — Sporiivi 

din 20 de fări vor porni mîine. din 
Praga în cea de-a> 16-a édifié a 
„Curse! Păcii”. Înîrecerea se va des
fășura pe traseul Praga — Varșo
via — ' Berlin în 15 etape care în
sumează 2 559 km. Ca și anul trecui 
se vor disputa două etape contra- 
cronometru : prima, pe echipe de la 
Brno la Bratislava (138 km) iar cea 
de-a doua individual (Bautzen — 
Dresda — 57 km) .Șase etape mă
soară peste 200 krn fiecare. Cea mai 
lungă etapă a cursei este a 13-a, 
Dresda — Erfurt (239 km).

Primirea de către 
prîm-vicepreședintele Consiliului 

de Miniștri, Gheorghe .Apostol, 

a ambasadorului R. D. GermanePrim-vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, Gheorghe Apostol, a primit marți, 7 mai, în audiență de prezentare, pe noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Democrate Germane la București, Anton Ruh.INFORMAȚII
Marți după-amiază s-a înapoiat în 

țară delegația R. P. Romîne care a 
participat la sesiunea a 18-a a Comisiei 
economice a O.N.U. pentru Europa, ce 
a avut loc la Geneva. La aeroportul Bă
neasa membrii delegației au fost în- 
tîmpinați de reprezentanți ai Ministe
rului Comerțului Exterior și ai Ministe
rului Afacerilor Externe.

Grigore Geamămi; reprezentantul 
R. P. Romîne în Consiliul de Adminis
trație al ' Organizației Internaționale a 
Muncii (O.l.M), a plecat la Geneva. 
El va conduce, în calitate de pre
ședinte, lucrările celei de a VII-a- se
siuni a Comisiei O.l.M, pentru indus
tria textilă.

★
Marți dimineața a părăsit Capitala, 

îndreptîndu-se spre Belgrad, delegația 
municipalității orașului Aarhus din Da-, 
nemarca, condusă de Robert Svane 
Hansen, locțiitorul primarului general 
al orașului, care a făcut o vizită în țara 
noastră la invitația comitetului execu
tiv al Sfatului popular al orașului Ga
lați. La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost conduși de 
reprezentanți ai comitetelor executive 
ale Sfaturilor populare al Capitalei și al 
orașului Galați.

■ (Agerpres)

După intonarea imnurilor de stat ale Republicii Indonezia și Republicii Populare Romîne, excelența sa domnul general maior Ahmad Jani, însoțit de general de armată Leontin Sălăjan, a trecut în revistă garda de onoare aliniată pe aeroport.
Primirea de către 

ministrul forțelor armate 
ale R. P. RomîneGeneral de armată Leontin Sălăjan, ministrul forțelor armate, a primit la amiază pe excelența sa domnul general maior Ahmad Jani și pe ofițerii superiori care îl înso- . țese. La vizită, care ș-a desfășurat Intr-o atmosferă cordială, au participat adjuncții ministrului forțelor armate ale R.P. Romîne și alți generali. *Afacerilor Externe, generali și ofițeri superiori.A fost de față Sukrisno, ambasadorul Republicii Indonezia în R.P. Romînă.Au fost intonate imnurile de stat ale R.P. Romîne și Republicii Indonezia. O gardă de onoare a prezentat onorurile. (Agerpres)

un program muzical prezentat special pentru ei, alcătuit din lucrări de Enescu, Prokofiev, Șostakovici, Haciaturian, Kabalevski, Jora și Tudor Ciortea.în încheierea vizitei la conservator, compozitorii sovietici Dmitri Kabalevski și Aram Haciaturian au mulțumit-pentru primirea călduroasă, pentru audiția muzicală și au dat autografe.în după-amiaza aceleiași zile, la sediul Uniunii compozitorilor a continuat schimbul de păreri între compozitorii romîni și sovietici cu privire la problemele creației muzicale. (Agerpres)

Jaroslav Sykora, ambasadorul R. S. Cehoslovace în R. P. Romînă, care a oferit colectivului uzinei, în dar, un album înfățișînd realizările R. S. Cehoslovace în domeniul construcțiilor de mașini.
★O asemenea adunare a avut loc și la Uzina constructoare de utilaj petrolier din Tîrgoviște, la care au luat cuvîntul prüf. univ. Paul Constanti- nescu și dr. Vladislav P'.esek, prim- secretar al Ambasadei R. S. Cehoslovace. ' (Agerpres)

„Cursa Păcii0
Printre cei 115 concurenfi se 

află alergători vesfifi, cu bogat 
palmares international: Gustav
Schur (R. D. G.) de două ôri cîșfi- 
gător al campionatului mondial și al 
„Cursei Păcii”, Viktor Kapitonov 
(U.R.S.S.) campion olimpic, Antonio 
Taglianî (Italia), membru al echipei 
italiene învingătoare la ultimul cam
pionat mondial, și elfii,

Echipa R. P. Romîne este alcătui
tă din C. Dumitrescu, I. Cosma, Gh. 
Radulescu, I. Ardeleanu, I. Stoica și 
W. Ziegler.

18 ani de la eliberarea Germaniei 
-—— de sub jugul fascist -------în primăvara anului 1945, prin zdrobirea trupelor fasciste, eroicele armate sovietice, care au purtat principala povară a războiului, au adus libertatea și pacea multor popoare europene, printre care și poporului german. 8 Mai 1945, ziua eliberării Germaniei de sub jugul fascist, a marcat un moment memorabil în istoria poporului german. După încheierea războiului, forțele antifasciste din răsăritul .Germaniei, în frunte cu clasa muncitoare, au trecut la construirea unei orînduiri democratice. Pentru prima dată în istoria poporului german a apărut un stat al muncitorilor și țăranilor — Republica Democrată Germană — care, sub conducerea Partidului Socialist Unit din Germania, a pășit pe .drumul păcii, democrației și socialismului. Această ^ constituit cucerirea cea mai de preț a poporului .german și un eveniment de mare impor

tanță internațională. Republica Democrată Germană este reazemul de nădejde al întregului popor german în aspirațiile sale spre libertate și democrație, unitate națională și progres social.Oamenii muncii din țara noastră urmăresc cu simpatie frățească activitatea creatoare a oamenilor muncii din R. D. Germană, realizările lor în dezvoltarea economiei și culturii, în construirea vieții noi, socialiste. La cea de-a 18-a aniversare a eliberării Germaniei de sub jugul fascist, poporul romîn, unit printr-o strînsă prietenie cu poporul R. D. Germane in cadrul marii comunități a țărilor socialiste, adresează oamenilor mun- cii din R. D. Germană cele mai calde urări de noi succese în lupta pentru înflorirea patriei socialiste, spre binele întregului popor german, al cauzei păcii și progresului.
în orașul siderurgiștilor de pe Oder

Ne aflăm în drum spre Eisenhü
tenstadt. încă de departe zărim ora
șul. Coșurile înalte, mereu fumegîn.. 
de, ale combinatului siderurgic, ves
tesc pe călător că se apropie de un 
important centru industrial.

Așezat pe Oder, în imediata apro
piere a „frontierei păcii", cum e de
numităfrontiera cu R. P. Polonă, 
Eisenhiitenstadt-ul este socotit pri
mul oraș socialist din R.D. Germa
nă. Bulevardele largi, mărginite de 
peluze cu verdeață și flori, sînt s.tră. 
fuite de blocuri moderne cu 4—5 e- 
taje; în centru, pe arterele comer
ciale, se înalță blocuri cu cîte 8 și 
10 etaje. Aici totul este nou. E și 
firesc dacă ținem seama că orașul 
a împlinit de curînd... 12 ani, Doar 
locuitorii sînt ceva mai „vîrstnici" 
— vîrsta medie fiind de 27 de ani.

Primul nostru popas a fost la 
„Casa organizațiilor“, o clădire im
punătoare, așezată în piața cen
trală a orașului, unde se află sediul 
tuturor organizațiilor obștești și re
ședința organelor locale ale puterii 
de stat. Sîntem întîmpinați cu 
multă căldură, ca niște vechi prie
teni, iar primarul orașului, tovară
șul Richter, ne urează în romlnește 
„Bine ați venit, tovarăși romîni’’. 
Surpriza de a-l auzi vorbind în lim
ba romînă își găsește explicația 
mai tîrziu, în timpul discuției, 
cînd interlocutorii noștri ne amin
tesc că locuitorii orașului au întîm
pinat, ca pretutindeni în R.D.G., cu 
caldă prietenie delegația de partid și 
guvernamentală a R.P, Romîne, cu 
ocazia vizitei făcute în 1957. At un. 
ci, pentru a-t primi pe înalții 
oaspeți romîni, gazdele din 
Eisenhütenstadt au învățat cîteva 
cuvinte romînești și nu le-au uitat 
nici pînă astăzi.

Discutăm despre oraș, despre vii
torul său. In ajutor ne vin mache
tele, cifrele și bineînțeles vizitarea 
orașului, a întreprinderilor, institu
țiilor și magazinelor sale. Ni se a- 
rată la început o secure, o secure 
obișnuită. Dar ce caută ea într-un 
muzeu al siderurgiștilor ? Explica
ția e simplă : Cu această secure a 
fost tăiat primul copac la 18 august

TELEGRAME EXTERNE
Vietnamul de sud

Forțele patriotice 
își întăresc pozițiileSAIGON 7 (Agerpres). — Citind surse militare din Saigon, agenția Reuter relatează că autoritățile die- miste au lansat noi atacuri împotriva patrioților sud-vietnamezi. Zilele acestea, anunță agenția, corpul II de armată diemisf a atacat provincia Kontum situată la 270 mile nord de Saigon. 10 000 de infanteriști, parașutiști și jandarmi au fost transportați în această regiune de către 50 de elicoptere ale forțelor armate ale S.U.A. Trupele terestre au acționat sub protecția artileriei, avioanelor și a 21 de elicoptere ale S.U.A.Condamnînd intervenția fățișă a S.U.A. în Vietnamul de sud, Nguyen Hîun Tho, președintele Frontului național de eliberare din Vietnamul de sud, a arătat că în prezent pe teritoriul Vietnamului de sud se află 15 000 de soldați și ofițeri americani care, împreună cu armata die- mistă înzestrată cu armament american și instruită de Pentagon, desfășoară un război criminal împotriva poporului sud-vietnamez. Mai mult, S.U.A. folosesc arma chimică și substanțe toxice, primejduind recoltele și viața populației sud-viet- nameze.în ciudă ’ intervenției fățișe a S.U.A., a subliniat Nguyen Hîun Țho, forțele patriotice, conduse de Frontul național de eliberare, controlează în prezent circa trei pătrimi din teritoriul țării, unde trăiește jumătate din populația Vietnamului de sud.Nguyen Hîun Tho a subliniat că prima condiție pentru rezolvarea rațională a problemei sud-vietna- meze este încetarea imediată a a- mestecului S.U.A. în Vietnamul de sud.
Rasiștii sud-africaniNEW YORK 7 (Agerpres).— în ședința din 6 mai a Comitetului Special al O.N.U. pentru examinarea problemei aplicării Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale, reprezentantul algerian, Abdelkader Chanderli, a cerut aplicarea clauzei din rezoluția adoptată la sesiunea Adunării Generale a O.N.U. din 1962 cu privire la politica de â- partheid dusă de guvernul sud-a- frican, potrivit căreia statele meni, bre ale O.N.U., și îndeosebi țările 

1950, ziua cînd a început defrișarea 
terenului pe. care avea să se con
struiască actualul combinat side
rurgic.

S.a înălțat combinatul, iar orașul 
a crescut odată cu el. Nu degeaba i 
se spune orașul siderurgiștilor. Pri
marul orașului, un om plin de viață 
și prietenos, este un fost furnalist- 
Redactorul-șef al ziarului regional 
din Frankfurt pe Oder și redactorul 
paginii speciale a ziarului pentru 
Eisenhütenstadt au fost jurnaliști. 
Vă închipuiți cu cîtă mîndrie și e. 
moție ne vorbeau despre orașul lor.

Iată, acesta a fost 'primul furnal.

însemnări de călătorie 
din R. D. Germană

aici au lucrat și ei. Acum sînt 6 
furnale, care dau o producție anuală 
de 1000 000 tone de fontă. La în
ceput, colectivul era puțin nume
ros, lipseau cadre calificate. A- 
cum în combinat lucrează aproape 
6 000 de oameni. In mare majori
tate s-au calificat atei., niulți din
tre ei au ajuns veritabili specialiști. 
La început erau puțini ingineri, însă 
astăzi la fiecare 16 muncitori side- 
rurgiști există un inginer diplomat. 
Combinatul și-a pregătit proprii
le sale cadre de specialiști. In
ginerii Peter Wilde, Emil Schmidt 
și Günther Pritwitz au fost simpli 
muncitori la combinat. Colectivul 
i-a trimis la școală, au învățat și 
au devenit ingineri. Astăzi, ei conduc 
cu pricepere sectoare importante 
ale uzinei. Și nu sînt singurii.. În 
combinat lucrează mulți ingineri 
care au fost înainte jurna
liști. Furnalistul Willy Polychy, 
de la furnalul nr. 6, este unul 
dintre muncitorii fruntași ai com
binatului- Cunoscut nu numai 
prin realizările brigăzii pe care o 
conduce, ci și prin activitatea sa 
obștească, el este apreciat și sti
mat de întreg orașul. De curînd a 
făcut o importantă propunere de 
îmbunătățire a regimului termic de

Președintele Kennedy despre situația 
învățămîntului în S.U.â.WASHINGTON 7 (Agerpres).— „în calitatea mea de președinte al S.U.A., care are o imagine a problemelor ce stau în fața țării noastre în deceniul al șaptelea, sînt uimit cît de greu ne este să acordăm ajutor pentru învățămînt, pentru ca copiii dv. și copiii celorlalți americani să se poată înscrie în colegii“, a declarat președintele S.U.A., Kennedy, la banchetul anual oferit de Asociația internațională a mecanicilor din Washington.

ConsultativăAdunarea 
European — subSTRASBOURG 7 (Agerpres). — La Strasbourg și-a început lucrările Adunarea Consultativă a Consiliului European, alcătuită din reprezentanți parlamentari vest-euro- peni. La lucrările actualei sesiuni a așa-numitului „parlament european“, care își concentrează activitatea asupra problemelor legate de „integrarea“ vest-europeană, participă 143 de parlamentari din 17 țări, printre care și Elveția, care a intrat zilele acestea în Consiliul European.într-o cuvîntare rostită duminică Ia Dijon, fostul ministru francez, Maurice Faure, a analizat, după cum relatează zi aiul „Le Monde“, „cele trei cauze ale crizei europene“, cum este denumită actuala stare a relațiilor dintre țările vest- europene. „De 15 ani, a declarat Maurice Faure, noi n-am cunoscut o criză europeană atît de gravă ca cea Ia care asistăm astăzi. Această criză are trei cauze : ruperea tratativelor între Piața comună și Anglia, tratatul franco-vëst-german și forța de șoc nucleară“. Referin- du-se la tratatul franco -vest-ger- 

pe banca acuzațilorafricane, pot interzice zborul avioanelor sud-africane deasupra teritoriilor lor, Algeria, a declarat Chanderli, este gata să aplice întregul ansamblu de măsuri prevăzute de rezoluția mai sus amintită, mergînd chiar pînă la ruperea relațiilor diplomatice și comerciale cu Repu, blica Sud-Africană. O asemenea măsură, a subliniat dblegatul algerian, ar putea juca „un rol decisiv“ în a determina guvernul sud-african să abandoneze politica de discriminare rasială.

folosire a gazelor în furnal. Propu- r 
nerea lui, popularizată larg în 
presa, locală, a fost susținută și 
aplicată în practică de numeroși 
furnaliști. Willy Polychy, deși tînăr,~. 
se anunță încă de pe acum a fi u- . 
nul din viitorii specialiști de nădej- 
de ai combinatului.

tn afară de combinatul siderurgic, 
la Eisenhütenstadt își desfășoară 
activitatea și alte întreprinderi de 
importanță economică — fabrica 
de ciment și prefabricate din zgură, 
întreprinderi de construcții indus
triale și de locuințe, fabrica de con
fecții, o mare termocentrală. In 
oraș se desfășoară o intensă activi
tate economică și cultural-socială. 
Orașul are în prezent 34 000 de lo
cuitori — 18 000 lucrează nemijlocit 
în producție. Dintre aceștia, aproape 
16 000 s-au calificat în întreprinde
rile orașului.

Vizitînd Eisènhütenstadt-ul, te 
impresionează combinatul șt cele
lalte întreprinderi înălțate aici. Dar 
în aceeași măsură te impresionează 
tot ce au ridicat oamenii pentru 
a-și face viața mai frumoasă. S-au 
construit și se construiesc mereu 
blocuri de locuințe, magazine, școli, 
policlinici, cinematografe, biblio
teci, terenuri de sport. In 1962 au 
fost date în folosință 750 aparta- . 
mente și cîteva magazine moderne, 
în 1963 se vor construi încă 700 
apartamente, un mare hotel, o 
școală șt cițeva alte instituții cul
turale.

Orașul se află în plină dezvoltare. 
în anii viitori, aceste locuri, vor ; 
deveni și mai frumoase decît în pre
zent, Se vor construi noi întreprin
deri, se va dezvolta combinatul 
siderurgic, vor apărea noi cartiere; 
pe o insulă se va construi un mare 
parc de cultură, sport șt odihnă.

...Am părăsit Eisenhütenstadt.ut 
seara, purtînd în amintire imaginea 
prezentului șt viitorului acestui oraș 
al R. D. Germane șt un sentiment 
de prietenie și stimă pentru harnii. 
cii săi locuitori, constructori entu
ziaști ai socialismului.

I. GÄLETEANÜ

„Sînt uimit și de faptul că ne este atît de greu să acordăm ajutor tineretului nostru care"nu are de lucru și care umple piețele muncii din țara noastră“ — a continuat președintele.Referindu-se la problemele șoma, jului, Kennedy a declarat că, după părerea sa, „americanii nu pot ti satisfăcuți că în comitatul Mac- Dawell (statul Virginia de vest) de aproape 4 ani 20-25 fa sută din populație nu are de lucru“.
a Consiliului 

semnul discordieiman, Faure a afirmat că el ara „două versiuni“ • una la Bonn, a bătrinului cancelar Adenauer... La Paris există o altă versiune care nu este dezvăluită și care în realitate urmărește să obțină pentru Franța și Germania occidentală conducerea Europei (occidentale).Chiar din prima zi a lucrărilor Adunării au izbucnit vii dispute. Reprezentantul Angliei, E. Heath, ministrul adjunct de externe, care a fost principalul negociator englez în timpul tratativelor de la Bruxelles, a lansat un atac direct la adresa guvernului francez, deciarînd că „toată lumea vorbește despre o voință unită... deși acest lucru nu este adevărat. Lipsește voința unui singur guvern“. Reprezentantul R.F.G., K. Carstens, secretar de stat pentru afacerile externe, a subliniat, după cum relatează agenția Reuter, „importanța stabilirii unor consultări periodice între Anglia și țările membre ale Pieței comune“, ceèa ce a provocat o vădită indispoziție în rîndurile reprezentanților francezi.
Primele rezuliaîe în alegerile 

municipale dm AngliaLONDRA 7 (Agerpres). — După cum s-a mai anunțat, la 6 mai au început în Anglia, Scoția și Walles alegeri pentru consiliile municipale orășenești și sătești, care vor dura pînă ia 11 mai.Potrivit relatărilor agențiilor pe- cidentale de presă, în primele două zile ale alegerilor, candidații partidului conservator au suferit în- frîngeri într-o serie de circumscripții electorale. Conservatorii au pierdut 15 locuri în 58 consilii, iar in altele au pierdut majoritatea.
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Prezențe rominești
peste hotare

Un prim succes al greviștilor 
vest-germaniBONN 7 (Agerpres). — Marea grevă a metalurgiștilor vest-germani din landul Baden-Württemberg a înregistrat în cursul zilei de luni o primă victorie a muncitorilor greviști.După cum transmit agențiile occidentale de presă, tratativele desfășurate la Bonn între reprezentanții muncitorilor și patroni și la care a participat, în calitate de mediator, ministrul economiei R. F. G., Ludwig Erhard, au dus la un compromis. „După 12 ore de tratative, transmite din Bonn corespondentul agenției Reuter, criza din industria metalurgică vest-germană a fost oprită printr-un acord care prevede o sporire a salariilor afectînd 3 500 000 de metalurgiști”.Potrivit acestui acord, patronii sînt obligați a majora retroactiv

salariile metalurgiștilor cu 5 la sută începînd cu 1 aprilie 1963, iar de la 1 aprilie 1964 cu încă 2 la sută. Patronii n-au vrut să accepte inițial decît o sporire de 3,5 la sută. In acest sens agenția United Press International relevă că acordul realizat nu constituie decît un compromis pentru a pune capăt „celei mai grave crize muncitorești din istoria de după război a Germaniei Federale”.Cu toate acestea, lucrul nu va fi reluat decît la începutul săptămânii viitoare fiind necesar ca pînă la această dată acordul să fie supus ratificării membrilor Uniunii sindicatelor din metalurgie. Abia după aceea, scriu ziarele, cei 100 000 de muncitori care sînt în grevă și cei 400 000 de metalurgiști supuși lock-out-ului drept represalii de către patroni, vor relua lucrul.

Vizita lui Fidel Castro 
in U. R. S. S.VOLGOGRAD 7 (Agerpres). — La 7 mai Fidel Castro, care întreprinde o vizită în U.R.S.S., a fost oaspetele muncitorilor de la uzina de tractoare din Volgograd și al muncitorilor de la hidrocentrala „Congresul al XXII-lea al P.C.U.S.“ de pe Volga.în după-amiaza aceleiași zile pe stadionul central din Volgograd a avut loc un miting al prieteniei so- vieto-cubane la care au participat peste 60 000 de locuitori ai orașului.La miting au luat cuvîntul Alexei Skolnikov, prim-secretar al Comitetului regional de partid pentru conducerea” producției agricole Volgograd, și Fidel Castro, primul ministru al Republicii Cuba.

SITUATIÄ DIN HAITI*

Puternice demonstrații ale populației

Adunarea Mondială a Sănătății
GENEVA. La 7 mai s-a deschis la 

Geneva cea de-a XVI-a Adunare 
Mondială a Sănătății convocată de 
O.M.S. (Organizația Mondială a Să
nătății) la care participă peste 400 de 
delegați din 118 țări membre ale 
O.M.S. Din partea R. P. Romine par
ticipă o delegație condusă de dr. San
du loan, adjunct al ministrului sănă
tății și prevederilor sociale.

SANTO DOMINGO 7 (Agerpres). — încordarea dintre Haiti și Republica Dominicană persistă antre- nînd o vie activitate diplomatică în cadrul Organizației Statelor Americane și O.N.U. în timp ce, potrivit agențiilor occidentale de presă, la 6 mai au continuat concentrările de forțe dominicane la frontiera cu Haiti, care, după cum arată agenția Associated Press, „așteaptă numai un ordin din partea președintelui Juan Bosch pentru a declanșa invazia”, la Washington Consiliul O.S.A. se află în ședință permanentă. Ca urmare a ședinței de luni, în cursul căreia Consiliul O.S.A. a ascultat un raport preliminar al Comisiei de anchetă asupra acestui diferend, președintele Consiliului, Gonzalo Facio, a declarat că a trimis telegrame identice președinților Republicii Haiti și Republicii Dominicane în care le cere să nu recurgă la forță.Agențiile de presă relevă că ministrul haitian de externe a anunțat luni că toți refugiații politici la diferitele ambasade străine din

Port au Prince (capitala statului Haiti) vor primi permisiunea de a părăsi țara „într-o încercare de a înlătura motivele invadării Republicii Haiti”. Știri transmise de corespondenții de presă arată însă că guvernul dictatorului Duvalier continuă campania de teroare și represiuni în țară. (După cum rezultă din relatările presei americane Statele Unite, care au ajuns la concluzia necesității înlocuirii lui Duvalier, deoarece dictatorul haitian s-a compromis prea mult în ochii opiniei publice, așteaptă un prilej pentru a debarca unități ale infanteriei marine în a- ceastă țară.WASHINGTON 7 (Agerpres). — Agenția Associated Press anunță că Departamentul de Stat al S.U.A. a făcut cunoscut la 7 mai că Statele Unite vor începe evacuarea cetățenilor americani aflați în Haiti.Potrivit agenției Associated Press, evacuarea cetățenilor americani din Haiti, al căror număr se ridică la 1 500, va începe la 8 mai.

PARIS 7 (Ager
pres). — Sub auspi
ciile Asociației Fran- 
ța-Romînia a avut 
loc la Paris o confe
rință în cadrul că
reia Jacques Feschot- 
te, om de litere, di
rector onorific al 
școlii normale de mu
zică din Paris, a vor
bit despre George 
Enescu și muzica 
contemporană romî- 
nească. Conferința a 
fost ilustrată cu înre
gistrări din operele 
lui George Enescu, 
Ion Dumitrescu, Paul 
Constantinescu, T eo- 
dor Grigoriu, Mihail 
Jora.

Au participat Jac
ques Chailley, profe
sor de istorie a muzi
cii la Sorbona și di
rector al școlii nor
male din Paris, Jac
ques Ibert și Vlash- 
Magnord, cunoscute 
personalități ale șco
lii muzicale franceze, 
critici muzicali. Con
ferința a fost urmări

tă cu interes de audi
toriu și s-a bucurat 
de un frumos succes.

RIO DE JANEIRO 7 (Agerpres). — Re
cent, la Rio de Janei
ro, a fost transmisă la 
radio o emisiune con
sacrată memoriei lui 
George Enescu, pre
zentat ascultătorilor 
ca „mare compozitor, 
violonist, pianist și 
dirijor romîn“.

Programul a cu
prins înregistrări, 
printre care Sonata 
nr. 2 pentru vioară și 
pian în fa minor, in
terpretată la vioară 
de compozitor și la 
pian de Dinu Lipatti; 
Rapsodiile romîne nr. 
1 și 2 în interpretarea 
Filarmonicii de Stat 
din București, dirijată 
de George Georgescu, 
apreciat de criticul 
postului de radio ca 
„dirijor cu renume 
mondial care și-a cu
cerit faima pe sce

nele Europei si 
S.U.A."

ROMA 7 (Agerpres). 
Legația R. P. Romîne 
din Roma a predat 
Universității de Stat 
din Milano din partea 
Ministerului Invăță- 
mîntului al R. P. Ro
mîne o bibliotecă 
compusă din aproxi
mativ 300 volume de 
literatură, știință șl 
artă. La ceremonia 
care a avut loc la rec
toratul Universității 
au participat prof. 
Mario Cattabeni, rec
torul Universității, 
prof. Antonio Viscar- 
di, decanul Facultății 
de litere și filozofie, 
prof. Alberto del 
Monte, specialist în 
filologie romanică, 
prof. Vittorio Pisani.

Mario Cattabeni și 
Constantin Pufan, a- 
tașatul cultural al 
legației, au rostit 
scurte cuvîntări.

Festivitatea s-a des
fășurat într-o atmos
feră prietenească.

de culoare in statui Alabama
MII DE DEMONSTRANȚI ARESTAȚINEW YORK Peste 850 de popularpl comedian negru Dick Gregory, au ,fost arestați la 6 mai în orașul Birmingham (statul Alabama) în cea de-a 33-a zi a puternicelor demonstrații și marșuri ale populației de culoare în favoarea integrării rasiale. „Manifestația de luni — transmite agenția U.P.I. — a fost cea mai mare demonstrație pentru drepturi civile pe care a cunoscut-o vreodată sudul Statelor Unite".„Ca și în celelalte zile — transmite A.F.P.pornească i

7 (Agerpres). — negri, printre care i negru Dick

— manifestația urma să ode la biserică baptistă

situată la demarcația dintre cartierul negrilor și al albilor. _ Mulțimea s-a îndreptat spre biserică unde atmosfera era mai curînd a unui miting politic decît a unui serviciu religios. Temele oratorilor erau aceleași : „Am fost sclavi de două secole. Timpul libertății a sosit”. Entuziasmul a sporit atunci cînd a luat cuvîntul actorul Dick Gregory. „Mișcarea noastră este mult mai puternică decît orice politică. în prezent ne așteaptă victoria, întrucît în toate colțurile Statelor Unite este pe cale să se înfăptuiască unitatea negrilor și înapoi”. noi nu vom da

— ȘERIFUL : De fapt, Ia noi tn Alabama, sînt șl Insti
tuții în care nu se aplică segregația rasială.

(Desen de V. TIMOC)

Soldați indonezieni intrînd în capitala Irianulul de vesț cu prilejul 
realipirii acestui străvechi teritoriu indonezian la Republica Indonezia.

la Universitatea din Lisabona, arestat 
de poliție în luna mai anul trecut pen
tru că a participat la activitatea orga
nizațiilor studențești. în relatările so
site din Portugalia se arată că de cîte- 
va zile Jose Bernardino este supus 
torturilor.

WASHINGTON. La 7 mai a fost 
lansat de la Cape Canaveral, cu ajuto
rul unei rachete purtătoare „Delta", 
satelitul american de telecomunicații 
„Telstar-2". Satelitul s-a plasat pe 
orbită.

O primejdie pentru 
cercetările cosmice

NEW YORK. Reprezentanți ai for
țelor militare aeriene ale S.U.A. au 
declarat că intenționează să facă încă 
o încercare de a crea în jurul globu
lui o centură din acé de cupru. Se pre
vede lansarea a 400 000 000 ace de 
cupru la o înălțime de 2 000 dc mile 
de la suprafața globului. Această ho- 
tărîre a stîrnit numeroase proteste din 
partea unui mare număr de oameni de 
știință din S.U.A. și din străinătate. 
Majoritatea astronomilor își exprimă 
temerea că crearea unei astfel de cen
turi va împiedica observațiile în spa
țiul cosmic.

TEHERAN. Asupra regiunilor de 
nord și centrale din Iran s-au abătut 
ploi torențiale, care au pricinuit 
pagube materiale populației. Au 
fost deteriorate liniile ferate Teheran- 
Tabriz și Teheran-Meshed.

BONN. Exprimînd pretențiile mili- 
tariștilor vest-germani ziarul „Frank
furter Allgemeine“ scrie : „Forțele a- 
tomice multilaterale consolidează po
zițiile Americii în domeniul monopo
lului atomic. Ele nu creează decît o 
ficțiune în ceea ce privește partici
parea celorlalte state atlantice la fo
losirea politică și militară a forței a- 
tomice“.

meni de știință japonezi, adepți ai 
principiilor Conferinței Pugwash. Ei 
vor discuta problema răspunderii oa
menilor de știință față de societate, 
atitudinea lor în legătură cu admiterea 
submarinelor atomice americane în 
porturile japoneze.

Incidente sîngeroase 
la Elisabethville

ELISABETHVILLE. în ultimele 
zile, la Elisabethville, capitala provin
ciei katangheze, au avut loc serioase 
incidente intertribale provocate de 
foști membri ai jandarmeriei lui 
Chombe, precum și de elementele se
cesioniste aparținînd triburilor din 
provincia katangheză. Incidentele s-au 
soldat cu 5 morți și mai mulți răniți. 
Ele au continuat în tot cursul nopții 
de 5 spre 6 mai. Au intervenit soldați 
aparținînd armatei centrale congoleze 
și ai forțelor O.N.U.

SANTIAGO DE CHILE. Potrivit a- 
genției Associated Press, vulcanul Vil
larica din munții Anzi, în sudul sta
tului Chile, a erupt din nou în noap
tea de duminică spre luni. Locuitorii 
localităților din împrejurimi au fost 
nevoiți să se salveze, fugind din ca
lea șuvoiului de lavă care înainta. Ce
nușa provenind din erupția vulcanului 
a acoperit o suprafață mare a provin
ciei Valdivia, situată la 570 mile sud 
de Santiago.

COPENHAGA. în partea de vest a 
Mării Baltice au început noi manevre 
ale forțelor maritime militare ale 
N.A.T.O. După cum scrie ziarul danez 
„Berlingske Tidende", la manevre 
participă submarine și nave ele supra
față ale Germaniei occidentale, Dane
marcei și Norvegiei.

LISABONA. Potrivit relatărilor pre
sei, la 9 mai va începe procesul împo
triva studentului Jose Bernardino de

CAIRO. După cum anunță agenția 
MEN, în urma doliului național de
clarat în Algeria cu prilejul morții mi
nistrului afacerilor externe al Algeriei, 
Mohamed Khemisti, președintele Re
publicii Arabe Unite, Gamal Abdel 
Nasser, și-a întrerupt vizita oficială pe 
care o făcea în Algeria. Președintele 
Nasser, relatează agenția, va părăsi 
Algerul în dimineața zilei de 8 mai 
plecînd spre Iugoslavia. El își va con
tinua vizita în Algeria în cursul lunii 
august.

ROMA. La 7 mai a început în Ita
lia o nouă grevă națională de 24 de 
ore a funcționarilor din societățile de 
asigurare. Ei cer îmbunătățirea situa
ției lor materiale. Funcționarii au mai 
declarat o serie de greve în acest an, 
în sprijinul revendicărilor lor.

Consfătuirea unională 
a tinerilor scriitori sovietici

MOSCOVA. La Moscova au în
ceput la 7 mai lucrările celei de-a 
patra consfătuiri unionale a tinerilor 
scriitori. Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de cunoscutul scriitor Kon
stantin Fedin.

NEW YORK. Universitatea Colum
bia din New York a decernat la 6 
mai „premiul Pulitzer“ pe anul 1963 
pentru literatură scriitorului William 
Faulkner, pentru romanul său „The 
Reivers“. De asemenea, premiul pen
tru ziaristică a fost acordat lui Ira B. 
Harkey de la ziarul „Pascagoula Chro
nicle“ (statul Mississippi) pentru re
portajele privind tulburările rasiale 
care au avut loc la Universitatea din 
Mississippi cu prilejul admiterii stu
dentului negru James Meredith.

TOKIO. în orașul japonez Takehara 
din apropiere de Hiroșima s-a deschis 
la 7 mai conferința unor cunoscuți oa

în- înNegrii cadrat grupuri și au încercat să ajungă în centrul orașului. Primul grup, în frunte cu Dick Gregory, este a- restat. Dar urmează alte grupuri în rîndurile cărora pot fi văzuți și copii de 6 ani. „Cu toții poartă pancarte în care se cere lichidarea segregației” relatează corespondentul agenției France Presse.Agenția Associated Press relevă că, în urma noilor arestări, în închisorile din Birmingham se a- flă acum peste 2 400 de negri. După cum s-a a- nunțat, a fost a- restat un grup de negri și albi, care continua marșul poștașului Moore, ucis de rasiști.

s-au apoi

„Criza Comunității Economice Europene dăinuie“
Sub titlul de mai sus, ziarul vest-ger

man „DIE WELT" a publicat un arti
col scris de F. Himpele, corespondentul 
său la Bruxelles, unde se află sediul or
ganelor conducătoare ale Pieței co
mune. Corespondentul analizează sta
diul relațiilor din cadrul Pieței co
mune și perspectivele evoluției lor, por
nind de la cuvîntarea rostită luna tre
cută în cadrul Consiliului ministerial al 
C.E.E., de G. Schroeder, ministrul afa
cerilor externe al R.F.G. In această cu- 
vîntare, constatînd că „Piața comună a 
suferit cel mai grav eșec al ei” odată cu 
zădărnicirea de către Franța a tratative
lor privind aderarea Angliei la C.E.E., 
reprezentantul vest-german a subli
niat necesitatea unei „relansări euro
pene” și a propus un calendar pentru exa
minarea problemelor care „blochează” 
procesul de integrare”. Cei mai mulți co
mentatori au arătat că cuvintele lui 
Schroeder nu merg mai departe de „in
tenții pioase” și că disputele nu numai 
că vor dăinui, dar se vor accentua. Iată 
ce se spune în această privință în arti
colul din ziarul „Die Welt".

„Un biciclist care nu maî 
pedalează se răstoarnă0
„După discursul rostit la Bruxelles, 

la 2 aprilie, de către ministrul de 
externe al R.F. Germane, Schroeder, 
Consiliul ministerial al C.E.E. respi
rase mai ușurat. El a simțit pentru 
prima oară o ușurare după eșecul 
de la 29 ianuarie, cînd au fost în
trerupte, datorită poziției intransi
gente a Franței, tratativele cu An
glia. Zilele acestea, însă, un mem
bru al corpului diplomatic de la 
Bruxelles a declarat că «un prim 
discurs care cheamă la o nouă po
litică nu înseamnă încă succesul 
acestei politici». In pofida cuvîntă- 
xii lui Schroeder, criza de la Bru
xelles continuă : C.E.E. a și fost 
comparată cu un biciclist care, dacă 
nu pedalează, trebuie să se răstoar
ne. Allied Mozer, șeful de cabinet al 
comisarului agrar al C.E.E., Mans
holt, a caracterizat criza cu cuvinte

Răsfoind presa străină

șl mai aspre : «...doar proștii... se 
poț aștepta într-un viitor apropiat la 
un proces lin de dezvoltare a 
C.E.E.».

...Reacția la ruperea tratativelor 
cu Anglia izvorăște din teama 
că de Gaulle dorește să sub
ordoneze integrarea economică unei 
concepții politice care să asigure 
Franței o poziție de hegemon. De a- 
ceea, lipsa de perspectivă a proble
mei : cum poate fi lărgită Comuni
tatea Economică Europeană — frî- 
nează în momentul de față orice 
progres. La aceasta se adaugă te
merile că tratatul (vest) germano- 
francez ar putea avea de aseme
nea o influență negativă asupra 
unor adevărate relații de parteneri 
în cadrul comunității'.

In continuare, ziaristul vest-german 
arată că Bonn-ul înțelege „relansarea 
europeană" în sensul promovării inte
reselor vest-germane, mai exact ale 
trusturilor din Germania occidentală.

„Dacă din sursă competentă — se 
spune mai departe în articol — s-a 
afirmat la Bruxelles că discursul lui 
Schroeder inițiază «o politică nouă», 
acest lucru s-a referit la o nouă 
politică germană la Bruxelles. Po
trivit cuvintelor lui Schroeder, prin
cipiul acestei politici ește de a 
nu mai merge pe linia concesiilor 
preliminare ; acest lucru înseamnă 
că se intenționează să se foloseas
că, împreună cu Italia și țările Be- 
neiuxului, «pîrghia verde» (politica 
agricolă — n.r.) pentru a nu mai face 
de acum încolo nici o concesie fără 
a obțîne o contraconcesie.

Republica Federală, prin interme
diul ministrului agriculturii, Sch
warz, a anunțat o anumită revizuire 
a hotărîrilor privind piața agricolă“.

Despre ce este vorba ? Înțelegerea 
privind o politică agrară unică pre
vedea ca pînă în 1969 să existe o pe
rioadă de tranziție în care să se pro

ducă o apropiere treptată a prețurilor 
la principalele mărfuri agricole ; după 
această dată ar urma să se fixeze pre
țuri agricole unice pentru toate țările 
Pieței comune. Pînă acum însă nu s-a 
realizat nici un pas în această direcție.

La 1 aprilie a.c., miniștrii agricultu
rii ai Pieței comune, întruniți pentru a 
ajunge la un acord asupra apropierii 
prețurilor agricole, n-au izbutit să trea
că peste divergențele ce despart țările 
respective. Discuțiile au fost amînate 
pentru 6 săptămîni ; aceasta înseamnă 
practic amînarea cu cel puțin un an, 
adică pînă la recolta viitoare.

Cum înțelege R.F.G, 
„să mute accentul0

„Schroeder a anunțat, sub cu- 
vînt că est© necesară „sincroniza
rea' activității în cadrul C.E.E., do
rința R.F.G. de a se muta accentul 
de la politica agricolă, la politica 
comerțului exterior“ se spune mai 
departe în articol. In ce sens înțelege 
Bonnul „să mute accentul“ ? Partea 
franceză insistă să se treacă neîntîrziat 
la măsurile de apropiere a prețurilor, 
ceea ce înseamnă o creștere a prețurilor 
la produsele franceze, care sînt mai 
mici, și o scădere a celor vest-germane 
care sînt mai mari. Totodată, Franța în
cearcă să-și asigure prin mecanismul a- 
cestor aranjamente accesul neîngrădit pe 
piața vest-germană a alimentelor. 
R.F.G. caută însă să amîne cît mai mult 
acest soroc și în același timp să-și asi
gure mîinile libere pentru a putea cum
păra produse agricole mai ieftine din 
America Latină și alte regiuni, unde are 
interes să-și plaseze mărfurile sale in
dustriale.

„Aici reiese în mod foarte clar — 
precizează „Die Welt' — concor
danța de păreri c© există între mi
nistrul de externe și cel al econo
miei al R.F.G. Amîndoi vor să ob
țină acum din partea Parisului asi- 
.gurarea că C.E.E. nu va deveni o 
«mînăstire albastră — albă — ro
șie» (culorile drapelului francez >—i

n.r.) închisă spr© exterior de un zid 
înalt. După eșecul tratativelor cu 
Anglia, R.F.G. dorește să aibă în 
viitor certitudinea unei politici a 
ușilor deschise ale Comunității E- 
con ornic© Europene“.

Ziarul reproduce o declarație a mi
nistrului economiei al R.F.G., Erhard, 
în care acesta, referindu-se la politica 
comercială, a arătat că nu este de acord 
cu ceea ce se practică în prezent de că
tre C.E.E. „Die Welt“ citează în con
tinuare din această declarație : „In ca
drul comerțului exterior vest-ger
man, o treime revin© comerțului cu 
statele C.E.E., altă treime comerțu
lui cu statele zonei liberului schimb, 
iar ultima treime — cu restul lumii. 
Economia germană ar fi încătu
șată în cazul cînd, din punct de 
vedere politico-comercial, Comuni
tatea Economică Europeană ar tre
bui înțeleasă ca valoare și ca 
scop în sine».

Așadar, aci e vorba de interese con
crete ale R.F.G.

„Franța însă — scrie mai departe 
„Die Welt” — insistă asupra desă- 
vîrșiril politicii agricole a comuni
tății, asupra adoptării prevederilor 
privind regimul pieței pentru orez, 
carne de vită și produse lactate, a- 
supra reglementărilor financiare ne
realizate încă în sectorul agricol. 
Comisia C.E.E., la rîndul ei, se teme 
că s-ar putea ivi dificultăți la tra
tativele ') privind legea americană 
pentru dezvoltarea comerțului în 
oazul cînd nu se voir soluționa 
anticipat și din timp anumite pro
bleme agricole ale C. E. E., Iar 
printre ele, în primul xînd, neplă
cuta problemă a prețurilor la cerea
le aflată în suspensie. Concomitent,

*) Este vorba de tratativele ce se vor 
desfășura la reuniunea ministerială din 
cadrul G.A.T.T. (Acordul generai pentru 
comerț șt tarife) la 16 mai la Geneva — 
„marea confruntare economică a lumii 
occidentale”, cum o numește A.F.P. Cu a- 
cest prile] va fi examinat un plan ame
rican de reducere a tarifelor vamale pe 
scară „atlantică”. Folosind pozițiile privi
legiate ale S.U.A. in G.A.T.T., acest plan 
urmărește să forțeze penetrația monopolu
rilor americane în țările Pieței comune.

discutarea problemelor agricole con
stituie pentru americani principala 
revendicare'.

întrebări actuale
„Comunitatea Economică Euro

peană — continuă „Die Welt" — 
mai este oare «condamnată la suc
ces», după cum s-a exprimat minis
trul agriculturii franceze, Pisani, în 
ianuarie 1952, cu prilejul adoptării 
Pieței comune agrare și trecerii 
concomitente la cea de-a doua 
fază ? Vitalitatea de pe acea vre
me mai există oare ? Comunitatea 
Economică Europeană va învinge 
oar© actuala paralizie ?

Aceste întrebări discutate în mo
mentul de față sună pesimist. Ori- 
cît se subliniază că una sau alta 
din măsuri est© realizată, că apara
tul administrativ al comisiei Comu
nității Economice Europene nu este 
nicidecum paralizat ; oricîț se aver
tizează împotriva unei stări de spi
rit alarmiste ; oiicît s-ar cita Hall
stein, președintele Comisiei execu
tive a C.E.E., că «în ceea ce pri
vește trăinicia comunității, eu am 
convingerea că am suferit într-ade- 
văr un regres, dar că-1 vom învin
ge» — adevărul e că regresul nu 
este din păcate nicidecum învins. 
Bruxelles-ul (adică C.E.E. — n.r.) 
continuă să se aile în toiul crizei”.

Intr-un alt articol, „Die Welt” face 
următoarele pronosticuri în legătură cu 
ședința din 8 și 9 mai a Consiliului mi
nisterial al C.E.E., în cadrul căreia vor 
fi discutate propunerile ministrului de 
externe al R.F.G. : „Planul de eșalo
nare pentru „sincronizarea" măsuri
lor agricol© și a celor de politică 
vamală ale C.E.E., prezentat de 
Schroeder, nu se bucură de aproba
rea guvernului francez... Acestea 
fiind circumstanțele, cercurile fran
ceze bine informate consideră că 
este puțin probabil că la următoa
rea ședință a Consiliului ministerial 
de la Bruxelles ise va ajunge la o 
înțelegere în ce privește propunerea 
lui Schroeder. In mod practic, acea
sta înseamnă că tratativele dintre 
C.E.E. și Statele Unite privitoare la 
reducerea tarifelor vamale ale Pie
ței comune vor fi, probabil, blocate 
de Franța",

Procesul unor ageriți care desfășurau 
activitate de spionaj împotriva U.R.S.S.MOSCOVA 7 (Agerpres). — în sala de ședințe a Tribunalului Suprem al U.R.S.S. — anunță agenția TASS — a început procesul intentat cetățeanului sovietic Oleg Pen- kovski și lui Greville Maynard Wynne, de cetățenie britanică, acuzați de desfășurarea unei intense activități de spionaj împotriva U- niunii Sovietice. La proces asistă corespondenți ai agențiilor de presă și ziarelor străine, ai presei sovietice, reprezentanți ai vieții publice sovietice.în ședința din dimineața zilei de 7 mai la proces s-a dat citire actului de acuzare în care se arată că Penkovski este acuzat de trădare de patrie. Aflîndu-se în perioada aprilie-mai 1961 într-o călătorie de serviciu la Londra el a semnat un angajament de colaborare cu serviciile de spionaj englez și american și le-a furnizat date care constituie secret de stat al Uniunii Sovietice. De asemenea, aflîndu-se în perioada iulie-august 1961 la Londra și în perioada sep- tembrie-octombrie a aceluiași an la Paris în interes de serviciu, el a avut numeroase întîlniri cu spioni englezi și americani la locuințe conspirative, fumizîndu-le date strict secrete cu caracter economic, politic și militar.în timpul colaborării cu serviciile de spionaj englez și american pînă în ziua cînd a fost arestat, se arată în actul de acuzare, Penkovski a primit radiograme cifrate din partea centrului de spionaj, avea în permanență întîlniri cu reprezentanți ai serviciilor de spionaj englez și american — inclusiv cu Wynne, Chisholm, Carlson — pe străzile Moscovei, la intrările caselor, hotelurilor și în timpul recepțiilor diplomatice oficiale, organizate de membrii ambasadei Marii Britanii și ambasadei S.U.A., primea din partea spionilor instrucțiuni și materiale de spionaj, le transmitea informații secrete, verbal, în scris și sub formă de clișee fotografice.Wynne este acuzat că în aprilie 1961 a contribuit la stabilirea de contacte între serviciul de spionaj englez și Penkovski, iar apoi în iulie 1962 aducea la îndeplinire misiunile acestui serviciu de spionaj pentru înfăptuirea legăturilor dintre serviciile de spionaj englez și american și spionul Penkovski.în timpul călătoriilor lui Penkovski la Londra și Paris în 1961 Wynne se întîlnea cu acesta, primea din partea lui materiale de spionaj și le transmitea spionilor englezi, participa la organizarea în- tîlnirilor secrete dintre Penkovski și reprezentanți ai serviciilor de spionaj englez și american. Aflîn

du-se în perioada mai-iunie, august 1961 și iulie 1962 Ia Moscova, transmitea spionului englez Chisholm pachete cu date de spionaj din partea lui Penkovski, primea de la Chisholm și înmîna lui Penkovski pachete cu instrucțiuni din partea centrului de spionaj cu fotografii ale spionilor, aparatul de fotografiat „Minox“ și clișeele pentru acesta, precum și conteinere în care Penkovski trebuia să transmită materiale de spionaj.Activitatea criminală a lui Penkovski este confirmată de corpurile delicte, actele de expertiză, depozițiile acuzatului Wynne, confruntarea cu Wynne, depozițiile martorilor și documente.Activitatea criminală a lui Wynne este confirmată de depozițiile acuzatului Penkovski, confruntarea cu Penkovski, depozițiile martorilor, de corpuri delicte și documente.După citirea actului de acuzare, președintele completului de judecată îi întreabă pe acuzați dacă își recunosc vina.„Da, recunosc că sînt vinovat” — a răspuns Penkovski.Wynne a răspuns : „îmi recunosc vina, cu excepția unor detalii despre care voi vorbi amănunțit în depozițiile mele”.S-a trecut apoi la interogarea a- cuzaților. Acuzatul Penkovski a spus că el a desfășurat o activitate de spionaj împotriva Uniunii Sovietice concomitent în favoarea serviciilor de spionaj american și englez.Acuzatul a relatat amănunțit despre întîlnirile sale cu agenții serviciilor de spionaj englez și a- merican în timp ce se afla la Londra în iulie-august 1961. întîlnirile au fost organizate cu ajutorul lui Wynne.Penkovski declară că a fost instruit în recepționarea emisiunilor de radio de la distanțe mari. M-am străduit să învăț toate procedeele activității de spionaj, a declarat Penkovski.Răspunzînd la întrebarea procurorului, acuzatul a făcut o descriere amănunțită a ascunzătorii din Moscova care a fost stabilită de agenții spionajului străin. După cum, am înțeles ulterior, a spus Penkovski, această ascunzătoare era deservită de colaboratori ai ambasadei S.U.A.Acuzatul a primit instrucțiuni să caute noi posibilități pentru culegerea de informații cu caracter e- conomic, politic și militar, pentru fotografierea materialelor secrete.în ședința de după-amiază a continuat interogarea acuzatului Penkovski.Procesul continuă.
Incendiu pe bordul submarinului 

nuclear american „Flasher“NEW YORK 7 (Agerpres). — A- genția France Presse anunță că la șantierele „Electric Boat Co“, filiala din Groton (Connecticut) a societății „General Dinamics Corporation“ a izbucnit pe neașteptate la 7 mai un incendiu pe bordul submarinului nuclear „Flasher“ aflat în construcție pe acest șantier.

Potrivit agenției, trei muncitori au fost omorîți iar alți doi au fost grav răniți.„Flasher“ este un submarin - de același tip cu submarinul „Thresher“ dispărut la 10 aprilie în Oceanul Atlantic avînd la bord 129 de persoane.
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