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• Ilie Constantin — Din activi
tatea culturală a muncitorilor fores
tieri : Catarge deasupra pădurii (pag. 2-a).

• Livezile și podgoriile arge- șene (pagină specială) (pag. 3-a).
® Ancheta noastră ; Cum se rea

lizează produsele contractate cu 
comerțul ? (pag. 4-a). Sili
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A 5000-a garnitură
Colectivul fabricii de mobilă din Arad — una din 

cele mai tinere unități de acest fel din țară — a 
realizat cea de-a 5 000-a garnitură de mobilă. Dato
rită liniei elegante, precum șl modului de execuție, 
piesele produse de această întreprindere au fost 
recepționate ca mobilă de calitate supeiioară.

In prezent, odată cu produsele ce se fabrică în 
serie, colectivul întreprinderii lucrează la noi tipuri 
de mobilă. Printre acestea se află o sufragerie 
„Magnolia“ care a ciștigat premiul I la concursul 
pe țară și o garnitură complexă pentru dormitor, 
sufragerie șl

Discutînd cu comuniștii din sectorul finisaj al întreprinderii „Dacia" București afli lucruri interesante despre activitatea biroului organizației de bază. El reușește să cunoască temeinic problemele ridicate de viață, să le cuprindă și să le rezolve cît mai bine, datorită, între altele, faptului că potrivit cu aptitudinile și pregătirea fiecăruia, membrii biroului au atribuții precise, sarcini concrete. Unul se ocupă de problemele organizatorice, altul de problemele legate de mersul producției. Ținînd seama de volumul mare și de varietatea problemelor din domeniul muncii de propagandă și agitație, doi membri ai biroului răspund de bunul mers al acestei munci. Un alt membru al biroului are sarcina să se ocupe de organizarea și desfășurarea muncii de educare comunistă a candidaților și noilor membri de partid. Indiferent de sarcinile încredințate, fiecare membru al biroului răspunde permanent de activitatea de partid ce se desfășoară în 1—2 ateliere.La ce a dus repartizarea judicioasă a muncii în cadrul biroului ? La aceea că el are posibilitatea să planifice mai bine munca organizației de bază, să desfășoare o activitate sistematică, operativă și eficace, nescăpînd o clipă din vedere sarcinile importante ce se cer rezolvate. De pildă, constatînd la sfîrșitul anului trecut că rezultatele obținute în îmbunătățirea calității produselor nu erau pe măsura posibilităților, biroul a pus această problemă în centrul activității organizației de bază. într-o adunare generală a organizației au fost scoase la iveală unele defecțiuni existente în organizarea procesului de producție, în respectarea disciplinei muncii, defecțiuni care făceau ca unele țesături să fie de slabă calitate. Comuniștii Dragomirescu Constantin, de la atelierul de albitorie, Popescu Floria de la atelierul imprimări, maistrul Petrovici Colo- man au primit sarcina să discute cu muncitorii care produceau țesături cu defecte și să-i ajute să-și organizeze mai bine munca. Au fost organizate schimburi de experiență pentru extinderea metodelor avansate de muncă ale fruntașilor în producție. Munca politică și organizatorică desfășurată de organizația de bază a dat rezultate. în primele trei luni ale anului colectivul sectorului finisaj a îndeplinit și depășit planul. Calitatea produselor s-a îmbunătățit simțitor.La fel lucrează multe birouri de organizații de bază din întreprinderi. Afirmarea rolului conducător al organizațiilor de bază în viața economică și social-culturală, nivelul activității lor depinde în măsură însemnată de munca birourilor organizațiilor de bază. Prin activitatea lor organizatorică și politică, ele aduc o mare contribuție la mobilizarea comuniștilor și a tuturor oamenilor muncii la înfăptuirea exemplară a politicii partidului.Sarcinile birourilor organizațiilor de bază, problemele care se ridică în activitatea de zi cu zi a acestora sînt multiple și diferite. Cum poate biroul să-și îndeplinească cît mai bine atribuțiile pe care le jire, să asigure conducerea continuă a activității organizației ? Esențial e~ 
activitatea biroului organizației 
bază este munca vie, operativă 
oamenii, legătura lui strînsă cu ma
sele.Experiența multor organizații de bază dovedește că biroul cuprinde și rezolvă cu mai multă competență sarcinile ce-i revin, organizează mai chibzuit și înfăptuiește mai o- perativ și cu perseverență controlul asupra felului cum prind viață hotărîrile organelor superioare de partid și cele ale adunărilor generale ale organizației de bază, atunci cînd se sprijină pe 
activitatea tuturor comuniștilor. Repartizînd sarcini concrete, mobi-
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lizatoare, tuturor membrilor și candidaților de partid și urmărind îndeplinirea lor, birourile organizațiilor de bază de la Uzina mecanică- Cîmpina. de pildă, au reușit să antreneze pe toți comuniștii la dezbaterea și rezolvarea problemelor muncii de partid și economice. Unii desfășoară o intensă muncă politică pentru folosirea rezervelor interne de sporire a productivității muncii și reducere a prețului de cost ; alții au sarcini legate de munca de propagandă tehnică ce se desfășoară în întreprindere ; o serie de comuniști cu o înaltă calificare profesională se ocupă de extinderea unor metode noi de lucru. Activizînd pe toți comuniștii, birourile organizațiilor de bază au izbutit să ridice nivelul muncii de partid în întreprindere, ceea ce se reflectă în rezultatele din ce în ce mai bune obținute în producție. La sfîrșitul primului trimestru al anului, sarcinile de plan la producția globală și marfă au fost îndeplinite și depășite. S-au realizat economii suplimentare la prețul de cost în valoare de 845 000 lei.Printre mijloacele folosite de biroul organizației de bază din secția de montaj general a Uzinelor „Semănătoarea”-București, deosebit de eficace s-a dovedit metoda de a alcătui colective formate din membri și nemembri de partid care analizează diferite probleme ale activității economice. Așa a procedat, de pildă, biroul în ultimele luni ale anului trecut cînd a constatat că planul de producție nu se realiza ritmic. De comun acord cu conducerea secției, biroul a alcătuit un colectiv format din cei mai buni tehnicieni și muncitori fruntași, membri și nemembri de partid, care a discutat cu un mare număr de muncitori, cerîndu-le părerea în legătură cu organizarea mai bună a procesului de producție. Mai mulți muncitori au făcut propuneri pentru simplificarea transportului pieselor de la un loc la altul. Ca urmare a măsurilor luate, în prezent atelierul reușește să producă în prima decadă 28—30 la sută din planul lunar, să asigure o perfectă ritmicitate a producției.
Un rol principal în menținerea 

unei legături operative, vil, cu oa
menii muncii îl are activitatea po
litică de masă și mal ales munca 
de agitație de la om la om. Aflîn- du-se mereu în mijlocul oamenilor, muncind alături de ei, membrii biroului organizației de bază nr. 23 de la turnătoria de oțel a Uzinelor „1 Mai"-Ploiești cunosc temeinic viața secției, colectivul cu problemele și preocupările lui, folosesc munca politică pentru a orienta mai bine munca organizației de bază, pentru a pune în centrul atenției sale problemele • cele mai importante legate de ridicarea nivelului tehnic al producției, de creșterea productivității muncii, îmbunătățirea calității produselor, reducerea prețului de cost etc. Agitatorii au fost instruiți cu principalele probleme privind îmbunătățirea calității pieselor ; pe bază de fapte concrete, ei au ținut discuții cu muncitorii; din inițiativa biroului, s-au organizat consfătuiri pentru extinderea experienței fruntașilor în producție. Ca urmare a măsurilor luate, s-a îmbunătățit mult calitatea pieselor turnate.în unele întreprinderi activitatea de partid merge slab tocmai din cauză că birourile organizațiilor de bază nu acordă atenția cuvenită muncii politice de masă. Organizații de partid, ca acelea din Fabrica de ciment București, Fabrica de carton asfaltat din Teleajen etc. nu orientează suficient munca politică în sprijinul îndeplinirii sarcinilor de producție ; aici este slab popularizată experiența celor ce se evidențiază în cadrul întrecerii socialiste ; gazetele de perete, stația de radiofi-
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(Continuare în pag. IV-a)TELEGRAMĂ
Tovarășului ANTONIN NOVOTNY, 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului VILIAM SIROKY,
Președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

Dragi tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri, al poporului romîn și al nostru personal, vă transmitem dv. și prin dv. poporului frate cehoslovac, salutul nostru tovărășesc și felicitări cordiale cu prilejul celei de-a 18-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de către Armata Sovietică.Poporul romîn se bucură din toată inima de realizările obținute de oamenii muncii din R. S. Cehoslovacă pe drumul socialismului și le urează succes deplin în realizarea sarcinilor importante trasate de cel de-al XlI-lea Congres al Partidului Comunist din Cehoslovacia.Sîntem ferm convinși că prietenia trainică și colaborarea multilaterală statornicite între popoarele romîn și cehoslovac se vor dezvolta și adînci tot mai mult, spre binele țărilor noastre socialiste, al cauzei socialismului și a păcii în lumea întreagă.
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Prim-secretar 
al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

(Agerpres)

Nol magazine
RUPEA (coresp. 

.Scînteii”). — La 
oarterul unuia din
tre blocurile noi 
construite în orașul 
Rupea s-a deschis 
un magazin 
versai 
raioane 
pot fi 
articole 
de galanterie, tri
cotaje, încălțămin
te etc. La Brașov 
s-a deschis, de ase
menea, un magazin 
de textile pe stra
da nllie Pintilie’’.

Filme pentru tineret

La cinematograiul „Tineretului” 
din Capitală a lost organizat un 
nou ciclu de filme pentru tineret. 
Spectacolele au loc în fiecare joi 
la orele 18,30 și 20,30. Iată pro
gramul spectacolelor următoare : 9 
mai — „Liliacul", operetă după 
Johann Strauss ; 16 mai — „Vino- 
vați fără vină”, adaptare după ro
manul lui A. N. Ostrovski ; 23 
mai — „Nunta lui Figaro”, după 
Beaumarchais ; 30 mai — „Bancno
ta de un milion de lire” — 
după Mark Twain,- 6 iunie — Sea
ră de balet : „Miniaturi coregrafi
ce”, „Înalta poezie a artei noastre 
populare”.

Curs pentru instruirea 
inginerilor agronomi 

Miercuri la Casa agronomului din 
Constanța s-a deschis un curs pen
tru instruirea inginerilor agronomi 
care lucrează în gospodăriile colec
tive din Dobrogea. Ei își împros
pătează cunoștințele privind proble
mele actuale din agricultură — teh
nica recunoașterii culturilor, măsuri 
și metode noi în combaterea eroziu
nii solului, întărirea economico-or- 
ganizatorică a gospodăriilor colec
tive etc.

Sate radioficate
PITEȘTI (coresp. „Scmteii“). — 

Recent s-a terminat radioficarea co
munei Tomșani și a satului Vlăș- 
cuța. In prezent, 162 de sate din 
regiunea Argeș sînt radioficate, din
tre care 6 numai în primele luni din 
acest an. Acțiuni de radioficare au 
loc și în alte sate. Lucrările sînt e- 
fectuate de către Direcția regională 
P.T.T.R. Argeș din cadrul căreia se 
evidențiază echipele de instalatori 
radio, conduse de Petre Anghel, Pe
tre Niculescu și Ștefan Alexe.

Instalații de intervenție la 
sonde realizate la uzinele de uti
laj petrolier din Tîrgovîște.

(Foto : Gh. Vințllă)

Sesiune tehnico-științifică în uzină
ficare superficială prin 
scîntei a permis prelungi
rea duratei de funcțio
nare a cuțitelor de alezat 
si strunjit de aproape 2 
ori, iar a frezelor de 3 
ori.

r________  _ ___  . Comunicările și refe-
plicarea metodei de duri- ratele prezentate, precum

La Uzinele de tractoare 
din Brașov a avut loc o 
sesiune tehnico-științifică 
în care s-au dezbătut pro
bleme legate de unele 
metode și procedee noi 
de lucru. Din referatele 
prezentate a reieșit că a-

si discuțiile care au avut 
loc au scos in evidență 
roadele activității de cer
cetare în acțiunea de in
troducere a procedeelor 
noi, de sporire a produc
tivității muncii și redu
cere a prețului de cost.

Miercuri dimineața a părăsit Capitala secretarul general al O.N.U., U Thant, care a făcut o vizită oficială în țara noastră, Ia invitația guvernului R. P. Romine. Oaspetele a fost însoțit de secretarul său personal, Donald Thomas și Ramses Nassif, atașat de presă.Aeroportul Băneasa era pavoazat cu drapele ale Organizației Națiunilor Unite și R. P. Romine.Secretarul general al O.N.U., U Thant, a fost condus la plecare de Alexandru Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Dumitru Simulescu, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, Ștefan Bălan,, ministrul învățămîntului, Mihail Hașe- ganu, reprezentantul permanent al R. P. Romîne la O.N.U., de membri ai conducerii Asociației pentru Națiunile Unite din R. P. Romînă și ai Comisiei naționale a R. P. Romîne pentru U.N.E.S.C.O., de conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, reprezentanți ai vieții științifice și culturale, ziariști romîni și străini.Au fost de față șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în R. P. Romînă.Sute de bucureșteni au salutat călduros pe secretarul general al O.N.U., care a răspuns cordial aclamațiilor.U Thant, însoțit de Alexandru Bîrlădeanu și Corneliu Mănescu, au trecut în revistă garda de onoare aliniată pe aeroport. Apoi U Thant și-a luat rămas bun de la șefii misiunilor diplomatice și. de la persoanele oficiale aflate pe aeroport.

La plecare, pe aeroportul Bâneasa

A luat cuvîntul vicepreședintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, Alexandru Bîrlădeanu.„Luîndu-ne rămas bun, permiteți-mi, Excelență, să exprim încă o dată deosebita satisfacție pe care ne-a prilejuit-o vizita dv. în Republica Populară Romînă.Vizita în țara noastră, deși scurtă, v-a oferit prilejul să cunoașteți munca creatoare îndreptată spre făurirea unei vieți din ce în ce mai îmbelșugate și mai fericite, înaltele aspirații de progres și pace de care este animat poporul romîn.Vă rugăm, Excelență, să duceți cu dv. expresia sentimentelor de prietenie ale poporului romîn, de deosebită stimă pentru misiunea de mare răspundere pe care o aveți ca Secretar general al Organizației Națiunilor Unite.Vă dorim sănătate, fericire personală și noi succese în activitatea dv. pentru înfăptuirea nobilelor țeluri ale Națiunilor Unite, pentru înțelegerea și colaborarea internațională.Drum bun, la revedere, Excelență !”A răspuns secretarul general al 
O.N.U., U Thant.„în primul rînd, domnule vicepreședinte, permiteți-mi să vă mulțumesc sincer pentru cuvintele dv. foarte frumoase în legătură cu persoana mea. Părăsesc chiar acum Bucureștiul cu amintiri minunate în legătură cu șederea mea atît de plăcută în această țară și fără îndoială că voi păstra aceste amintiri. Mă reîntorc la New York fiind perfect conștient de faptul că po-

porul romîn este devotat cauzei păcii, că are încredere deplină în Națiunile Unite, în viitorul acestei organizații.Pretutindeni unde am mers în a- ceastă țară frumoasă, am fost primit cu o căldură excepțională. Vizita mea în Romînia a fost atît plăcută cît și utilă. Schimburile de vederi cu conducătorii Romîniei au fost instructive și interesante. Plec astăzi din București cu optimism în legătură cu viitorul Organizației Națiunilor Unite pe care cu toții dorim să o transformăm într-un instrument eficient pentru conciliere internațională și o mare forță a păcii.Atît timp cît voi îndeplini funcția de secretar general al acestei organizații, permiteți-mi să repet din nou că strădania mea permanență va fi aceea de a încerca să îndeplinesc prevederile Cartei și să folosesc toate resursele care îmi stau Ia dispoziție pentru a realiza înțelegere și conciliere internațională. Permiteți-mi să mă folosesc de acest prilej pentru a-mi exprima speranța că pacea este la orizont, iar Ia realizarea unei păci durabile, guvernul și poporul romîn pot contribui într-un mod foarte important.Doresc poporului romîn pace și succes".Un grup de pionieri au oferit oaspetelui flori.La ora 11,30 avionul romînesc cu care călătorește U Thant a decolat, în.dreptîndu-se spre Belgrad.
(Agerpres)

In regiunea Oltenia

S-a terminat semănatul 
porumbului

CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — 
în ultimele zile, colectiviștii și me
canizatorii din regiunea Oltenia au 
lucrat intens la semănatul porum
bului și a altor culturi din epoca 
Il-a. Ca urmare, toate unitățile a- 
gricole socialiste din cuprinsul re
giunii. au terminat semănatul po
rumbului. Totodată, colectiviștii au 
semănat intercalat prin porumb 
peste 100 000 hectare cu fasole pen
tru boabe. în raioanele Segarcea, 
Corabia, Calafat și altele, s-a trecut 
la executarea lucrărilor de întreți
nere a culturilor. S-a executat pra
știa I-a la sfecla de zahăr, porumb 
și floarea-soarelui pe o suprafață de 
aproape 15 000 ha.

în aceste zile este necesar ca, pa
ralel cu îngrijirea culturilor, să se 
continue, pe măsură ce răsare po
rumbul, semănatul fasolei și dov
leacului în cultură intercalată și să 
së grăbească lucrările de amenajare 
a orezăriilor și semănatul.

Sudorii Ioachim Popa, Petre Nemeș și Ioan Vaida se bucură de stimă și apreciere în rîndul colectivului de la 
Uzina de produse sodice din Ocna Mureș. Cu cîtva timp \n urmă, la unul din calcinatoare a apărut o defecțiune : se 
crăpase tamburul. Era nevoie de o intervenție rapidă. Timp de mal multe ore, ce! trei sudori au lucrat fără preget, 
reductnd la țumătate timpul necesar pentru repararea calclnatorulul. La fel au procedat șt tn cazul reparațiilor de la 
calcinatorul nr. 5. în timpul cîștigat prin reducerea duratei de staționare a celor două agregate pentru reparații «-an 
produs tn plus peste 200 tone de sodă calcinată.

Poporul romîn aniversează astăzi două evenimente de mare însemnătate: proclamarea independenței de stat a Romîniei și supra fascismuluiAceastă dublă sărbătoare este marcată an de an de oamenii muncii din țara noastră prin cinstirea tradițiilor de luptă patriotică ale poporului romîn pentru realizarea aspirațiilor sale spre libertate, independență națională și progres social.Se împlinesc 86 de ani de cînd Romînia intra în războiul drept pentru dobîndirea independenței naționale. Lupta poporului nostru, ca și a celorlalte popoare balcanice, pen. tru scuturarea jugului otoman, a fost sprijinită activ de Rusia, interesată în slăbirea Turciei. La 9 mai 1877, în ședința parlamentului țării, Mihail Kogălniceanu, pe atunci ministru de externe, anunța : „Sîntem independenți, sîntem națiune de sine stătătoare“.La Plevna, Rahova și Smîrdan, trupele armatei romîne, dorobanții, roșiorii și călărașii și-au vărsat sîn- gele împreună cu armatele ruse și cu patrioții bulgari.Versurile înaripate ale lui Vasile Alecsandri ne amintesc de faptele eroice ale ostașilor romîni :

General-colonel ION TUTOVEANU 
adjunctul ministrului Forțelor 

Armate, șef al Marelui Stat’ MajorZiua Victoriei a- hitlerist.

„Prin foc, prin spăngi, 
prin glonț, prin fum, 

prin mii de baionete, 
Urcăm, luptăm... iată-ne-acum 

Sus, sus, la parapete".Vitejia de care au dat dovadă ostașii romîni în războiul de la 1877 își avea izvorul în convingerea lor că luptă pentru o cauză dreaptă, pentru libertatea și independența patriei. în același timp, în conștiin. ța maselor populare țărănești și o- rășenești, care au purtat războiul pentru independență, lichidarea a- supririi străine era strîns legată de năzuința de a dobîndi pămînt și drepturi, de a-și făuri o viață mai bună.Trădînd însă interesele națio-

capitalul occidental și a înrobi, rii ei de către fascismul hitlerist, i-a revenit înflă. căratului luptătorpentru interesele Vitale ale țării, pentru eliberarea națională și socială a poporului nostru — partidul comunist.Cauza căreia cei mai buni fii ai poporului i s-au consacrat cu toată abnegația și spiritul lor de sacrificiu a biruit definitiv în patria noastră. Independența și suveranitatea deplină a țării constituie o realitate luminoasă. Această cucerire de preț a devenit posibilă ca urmare a eliberării Romîniei de sub jugul fascist, a cuceririi întregii puteri de către poporul muncitor. Insurecția armată victorioasă din august 1944, organizată și condusă de Partidul Comunist Romîn, a marcat începutul revoluției populare. Forțele patriotice ale țării au doborît atunci guvernul de dictatură fascistă. Armata romînă, sprijinită de întregul .popor, s-a alăturat războiului antihitlerist, luptînd e- roic, alături de Armata sovietică eliberatoare, pentru izgonirea hitle- riștilor de pe teritoriul țării, iar apoi dincolo de granițele ei, pînă la zdrobirea definitivă a celui'de-al Ill-lea Reich. Oamenii muncii din țara noa. sțră vor cinsti veșnic amintirea bravilor ostași romîni și sovietici care și:au vărsat sîngele în lupta împotriva cotropitorilor naziști.Cu 18 ani în urmă ostașii sovietici — sergentul Egorov și caporalul Kantaria — au înălțat steagul victo. riei pe cupola Reichstagului din Berlin. în această zi de aniversare a victoriei obținute de marea coaliție antihitleristă, în amintirea popoarelor stăruie mai vii ca ori- cînd episoadele celui de-al doilea război mondial. De neuitat vor ră- mîne legendarele fapte de arme să- vîrșite de ostașii primului stat socialist care a avut rolul hotărîtor în zdrobirea mașinii de război hitle. riște și în cucerirea victoriei.Purtînd principala povară a războiului, desfășurînd giganticele bătălii care au dus la înfrîngerea a., ... . . 7__ț/j armate ale Uniunii Sovietice și-au îndeplinit cu cinste înalta lor misiune eliberatoare, salvînd civilizația umană de primejdia robiei fasciste.Prin luptele purtate de armata noastră pînă la sfîrșitul războiului, prin participarea cu toate forțele sale la zdrobirea completă a fascismului german, poporul romîn și-a adus contribuția la victoria obținută de coaliția antihitleristă.Lecția aspră a războiului care a pricinuit omenirii zeci, de milioane de victime și pagube materiale incalculabile a îmbogățit experiența popoarelor, le-a călit voința și hotă.

nale coaliția burghezomoșierească gresOrului hitlerist, forțele a călcat în picioare mdependen- ale rjniunii Sovietî’ > .ța, s-a folosit de ea doar pentru a-și consolida privilegiile de clasă. Avuțiile naționale au fost scoase la mezat și au încăput pe mîinile monopolurilor occidentale care au transformat țara într-un hinterland agrar, iar aspirațiile de progres ale maselor populare au fost înăbușite cu cruzime.în noile condiții istorice, tradițiile luptei patriotice și revoluționare a poporului au fost continuate pe o treaptă mai înaltă de către clasa muncitoare. Misiunea de a ridi. ca steagul luptei pentru adevărata independență națională, împotriva politicii claselor exploatatoare, împotriva înfeudării Romîniei față (Continuare în pag. V-a)
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cunoaște a muncito-

Alo 1 Vă

mai multe volume, pe măsura setei 
de a citi și a 
iilor noștri".

Noi discuri „Eiectrecord

Catarge deasupra pădurii
Primăvara a intrat adînc în pă

dure. Noaptea explozii nesfîrșite de 
muguri desfac pe ramuri frunze. 
Rîul Cașin aduce din înaltul mun
ților Vrancei revărsarea zăpezilor 
surpate de soare’ pe pante. Lumina 
trec® drept printre arbori și se răs- 
frînge în ochii tăietorilor de lemne.

m vizitat cabana forestieră 
„Plaiul Pinului“. Clădirea trai

nică, spațioasă, aie o așezare pito
rească. Un izvor rece a fost condus 
printr-un jgheab de uluci pînă lingă 
cabană. De partea cealaltă trece 
rîul Cașin, împărțit în două torente 
vecine, traversate de punți elastice 
din lemn. în fața cabanei „Plaiul 
Pinului'“ a și fost instalată, odată cu 
primele zile călduroase, bucătăria 
de vară. Mese frumos geluite, vase 
curate, tacîmuri strălucitoare îi aș
teaptă pe .tăietorii de lemne să co
boare din munte. Lîngă bucătăria de 
vară privirea întîlnește un obiect o- 
bișnuit în sălile de gimnastică: o bară 
metalică fixă. Tinerii din brigada to
varășului Ion Bițoi, locatarii acestei 
cabane, se întrec adeseori în com
plicate exerciții de forță și îndemî- 
nare pe această bară.

Cele două dormitoare ale caba
nei, de curînd văruite și -zugrăvite 
în culori vii, sînt primitoare și spa
țioase. Muncitorii forestieri din bri
gada lui Ion Bițoi sînt aprovizionați 
c-u cărți de către biblioteca volantă. 
Tînărul Mihu Peltea, doborîîor, în 
vîrstă de 19 ani, împrumutase de la 
biblioteca volantă și citise în 
primele luni ale anului cărți cum 
sînt : „Tehnica securității muncii 
în sectorul forestier“, „Poveștile 
din Canterbury" ale lui Chaucer, uri 
volum de povestiri de dragoste și un 
volum de poezii de Mihai Beniuc. 
Simpla înșiruire a titlurilor de cărți 
de pe fișele cititorilor de aici măr
turisește aria întinsă a intereselor 
lor. Stînd de vorbă cu muncitori fo
restieri afli în ei oameni cu temei
nice cunoștințe teoretice și practico 
legate de frumoasa lor meserie. Ei 
sînt la curent cu cele mai noi pro
cedee de 
noase.

Dar nu 
preocupă 
aoborîtori, drujbari, funiculariști de 
pe Valea Cașinului, de pe valea Oi
tuzului. Toți cei 40 de oameni cîți 
locuiesc în cabana „Plaiul Pinului" 
sînt abonați la ziare și reviste. Seara 
responsabilul cultural al grupei sin
dicale îi adună uneori în jurul său ; 
se citesc cu voce tare cele mai im
portante articole din presă, se re
cită versuri, 3e comentează eveni
mentele interne și externe, 
important în programul lor 
ră ocupă audițiile de radio, 
șurile de șah.

II a o altă cabană, sus, 
||_ cheful Pușcașu de pe

astfel muncitorii forestieri își „for
mează ochiul", cei mai tineri învață 
de la cei cu experiență.

espre Andrei Sarea, drujbar în 
acest parchet, tovarășii lui

spun că „citește lemnul din picioa
re“, laudă care se aduce cu zgîroenie 
chiar și celor mai vîrstnici. Vi-ața lui 
Sarea e asemănătoare cu a multor 
altor muncitori forestieri din munții 
Vrancei. Cei din familia lui au iost 
„muncitori de pădure“ din t-ată-n. fiu. 
De Ia tatăl său își amintește condi
țiile grele de muncă și de viață -ale 
tăietorilor de lemne de altădată.

— O colibă joasă și strimtă de ce
tină, asta era „cabana" de pe vre
muri. Din seînduri închegau un pat 
lung, comun, peste care aștemeau 
cetină, țoale și sumane. Dormeau 
îmbrăcați, în frig și fum. Foarte dese 
erau cazurile de îmbolnăviri. Noap
tea veneau frînți și uzi din cap 
pînă-n picioare, nici de mîncat nu 
mai puteau să mănînce. Se întin
deau pe patul comun și adormeau 
somn de plumb.

Aceste amintiri (muncitorii fores
tieri mai vîrstnici clatină din cap 
aprobator) sînt cu atît mai zgudui
toare, povestite aici, în aceste caba
ne cu cearșafuri albe ca munții, cu 
biblioteca veghind într-o latură. Pe

Din GctivHaiea culturala 
a muncitorilor forestieri

exploatare a masei lem-

numai specialitatea Jor îi 
pe tinerii și mai vîrstnicii

ei, 
de

de

Un loc 
de sea- 
concur-

în par- 
Valea 

Oituzului, tovarășul Constantin Cio- 
botaru, șef de brigadă complexă, 
ne-a povestit despre o altă ac
țiune interesantă : seara, cînd toa
tă brigada e adunată în cabană, 
începe un fel de concurs „Cine știe 
cîștlgă' pe baza stasului forestier, 
un concurs de virtuozitate în mese
rie. A doua zi urmează exemplifică
rile practice. Grupul de muncitori 
se oprește în fața unui arbore, îl 
doboară cu „drujba” (fierăstrăul 
mecanic — de aici și numele me
seriei d« „drujbar") și discuția con
tinuă :

— Ei, băieți, ce putem scoate din 
eopacul ăsta ? întreabă Ciobotaru.

-— Păi... de-aici pînă aici iese o 
piesă de derulaj, zice unul.

— Mai de grabă gatar a Il-a. pen
tru că e oval, își dă cu părerea 
altul.

— Ba, eu cred că e gater a III-a..., 
spune altul. Prezintă defecte, uita- 
ți-vă...

Părerile sînt împărțite. Șeful de 
echipă scoate stasul și toți verifică. 
Cei care avuseseră dreptate sînt 
mîndri, ceilalți învață un lucru nou 
într-ale meseriei. Foloasele acestor 
lecții-instructaje sînt de neprețuit :

p-ereți, alături d© reproduceri de ta
blouri și tăieturi din reviste ilustrate, 
găsești afișe în culori pastelate : 
„Cine citește, folosește“, „O carte 
bună, un bun prieten“.

De adevărul acestor cuvinte se 
conving tăietorii de lemne vrînceni 
zi de zi. Numeroasele cărți cu pri
vire la mecanizare pe care le-a ci
tit l-au ajutat ps Andrei Sarea să 
devină unul din cei mai buni „druj- 
bari" din sectorul Grozești, de pe 
Valea Oituzului. Este o plăcere să-1 
privești cum își mînuiește fierăstrăul 
mecanic prin arbori cu dezinvoltura 
unuia care a pătruns tainele mese
riei pînă la capăt. Tot cu ajutorul 
unor asemenea cărți a reușit să ca
lifice la locul de muncă, în specia
litatea sa, trei tineri. Unul din 
Mihai Cosma, i-a devenit ajutor 
nădejde, și visează poate, ca 
Andrei Sarea, să urmeze școala 
funiculariști forestieri.

fi funiculariet este o mane cin- 
ste și munca aceasta este pri

vită aici ca o treaptă înaltă în orga
nismul armonios al întreprinderii fo
restiere. Constantin Sovejan e șe
ful celui mai lung funicular al în
treprinderii, de peste nouă km : fu- 
nicularul fix Lepșa-Cașin. Tînăr 
încă, el este temeinic pregătit în 
meseria sa. A lucrat la construcția 
multor funiculars din țară (Nehoiu, 
Fălticeni, Brețcu-Oituz), astfel. îneît 
cunoaște în amănunt tot ce se poa
te ști despre funcționarea acestora, 
în luna martie colectivul condus de 
el a dat 1'200 tone lemn lucru peste 
plan ! La baza acestor succese tre
buie căutate și numeroasele cărți 
tehnice și de economi© studiate de 
tovarășul Sovejan și de tovarășii 
lui, discuțiile fructuoase pe care 
le-au purtat împreună pe marginea 
acestor cărți.

Tovarășul Gheorghe Goagă, mai
stru de exploatare în parchetul 
Pușcașu, ne arăta — subliniind im
portanța cărților în ridicarea califi
cării muncitorilor forestieri — și u- 
nele deficiențe în aprovizionarea cu 
volumele necesare : „Ne-ar trebui 
lucrări de minim tehnic adaptate la 
specificul exploatării și al mecanis
melor. Astfel am putea să explicăm 
oamenilor mai bine specificul me
canizării. De asemenea ar fi nece
sare mai multe afiș© sugestive și 
alte mijloace de propagandă din 
domeniul protecției muncii. Se sim
te lipsă și de cărți de cubaj. Noi, 
maiștrii și expeditorii, le avem, dar 
ele sînt necesare fiecărui șef de e- 
chipă, în special drujbarilor. în fe
lul acesta s-ar putea urmări mai 
ușor realizarea volumului zilnic de 
lemn-lucru. în general, în bibliote
ca cabanei noastre ar trebui să fie

★
așteptăm cu nerăb

dare. E ușor de ajuns : de la Onești 
nu sînt decît douăzeci de kilometri 
pe șosea asfaltată. Alo !... Atunci, 
cum rămîne ? Veniți 1... Trimiteți-ne 
și afișe, programe...

Tehnicianul Gh. Bucur, președin
tei© comitetului sindicatului din sec
torul Grozești, vorbește cu condu
cerea orchestrei „Plaiurile Bistriței" 
din Bacău. Se perfectează o depla
sare a orchestrei la clubul sectoru
lui. De curînd renovat, clubul din 
Grozești este aspectuos : scena, e- 
cranul mobil, sala spațioasă, totul 
atrage. Consultînd lista filmelor care 
au mulat aici în ultima vreme, con- 
stați că grozeștenii sînt la curent cu 
cele mai recente producții care ru
lează și pe ecranele marilor orașe. 
Mai puține sînt însă celelalte ma
nifestări culturale. în toamnă, un 
spectacol al teatrului de amatori de 
pe lingă Complexul Petrochimic O- 
nești, cu sala arhiplină, un altul dat 
de un colectiv al orchestrei aminti
te din Bacău și, ceva mai recente, 
două programe ale brigăzilor artis
tice de agitație de la I. F.-Onești și 
sectorul Scutaru. Destul de puține 
acțiuni față de interesul cu care vin 
la club harnicii muncitori forestieri 
de aici.

Biblioteca clubului din Scutaru 
este înzestrată cu. un număr de vo
lume încă restrîns față de necesi
tăți, iar ultimul transport de căiți noi 
a avut ioc pe la mijlocul anului 19621 
Cititorii din Scutaru au împrumutat 
anul trecut peste 6 000 de volume : 
la o asemenea sete de carie tre
buie să se răspundă în mod cores
punzător. Tinerii muncitori forestieri 
și salariați C.F.F. iau parte la con
cursuri de șah și tenis de masă, 
activează în formațiile de teatru, 
dansuri, în brigada artistică de agi
tație. In sala clubului se organizea
ză vizionări la televizor, lecturi de 
versuri. Există, deci, inițiativă, o largă 
participare, mai ales a tineretului.

îmbogățirea cunoștințelor profe
sionale și politice ale muncitorilor 
forestieri, prin organizarea de seri 
tematice, conferințe și informări pe 
teme tehnice și asupra situației po
litice interne și internaționale, con
cursuri etc. — iată o sarcină care 
trebuie să stea permanent în atenția 
Consiliului sindical regional. Comi
tetul regional de cultură și artă este 
chemat la rîndul său să cuprindă 
cu mai multă grijă, în programele 
sale de conferințe, punctele îndepăr
tate din pădure, să organizeze în- 
tîlniri periodice ale brigăzilor știin
țifice cu muncitorii forestieri.

EOk eseori m-a izbit, în timpul 
sO® vorbirilor cu tăietorii de 

ne, o expresie legată de noile 
cedee de muncă: scoaterea lemne
lor din parchet „în trunchiuri și ca
targe!“. Mi s-a părut o formulă poe
tică. Pornind de la această expresie, 
mi-au venit în minte arborii înalți ai 
pădurilor, dar și antenele aparatelor 
de radio și televiziune 
văzduhul Vrancei aidoma 
targe ale cunoașterii. Și 
îmi imaginam catargele 
străbătînd pădurea, pînzele de navă 
ale ziarelor.

Cînd am vorbit despre aceasta u- 
nor muncitori forestieri, imaginea 
le-a adus pe buze un surîs. Analo
gia le plăcuse. Stăteau în soarele 
amiezii, cu trupurile încordate și 
drepte, cu priviri de navigatori. 
Țărmul de piscuri al Vrancei scli
pea departe.

ILIE CONSTANTIN

A apărut un disc cu Simfonia 
a III-a „Renana“ și uvertura „Man
fred“ de Robert Schumann. In
terpretează orchestra „Gewandhaus“ 
din Leipzig, dirijată de Franz Kon- 
witschny. Din creația lui Schumann 
au mai apărut „Concertul pentru pian 
și orchestră în la minor“ și „Piesă de 
concert pentru pian și orchestră în 
sol major”, în interpretarea orches
trei simfonice a Filarmonicii națio
nale din Varșovia, sub conducerea 
lui Witold Rowicki. Solist ; Svia
toslav Richter,

Gorunul
Dän plasüca lui

Țărancă din Lăpuș
Paul Erdös

des- 
sala

ple-
mai

Expoziția tinerilor 
artiști plastici

Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă organizează, prin Consiliul ar
telor plastice în colaborare cu Uniu
nea Artiștilor Plastici, o expoziție a 
tinerilor artiști. Expoziția se va 
chide în luna septembrie, în 
Dalles din Capitală.

Numeroși artiști plastici au 
cat — pentru o perioadă
lungă — pe marile șantiere din re
giunile Galați și Bacău ; al ți crea
tori vor pleca, în zilele urmă
toare, pe șantiere și întreprinderi din 
regiunile Mureș-Autonomă Maghiară, 
Oltenia și București. Roadele acestor 
deplasări vor fi înmănunchiate în 
expoziția amintită, la care pot tri
mite lucrări pictori, sculptori și gra
ficieni, membri ai Uniunii Artiștilor 
Plastici, absolvenți ai institutelor de 
artă plastică, pînă la vîrsta de 35 de 
ani. Termenul de predare a lucrări
lor este 1 septembrie 1963, pe adresa 
Muzeului de Artă al R. P. Romîne 
din București.

Lucrări de 
monumentală
La Casa de cul

tură din Manga
lia se montează 
un mozaic în fa
ianță pe tema 
„Revoluția cul
turală“, realizat 
de Ștefan Con- 
stantinescu și Ju
les Perahim.

Alte lucrări de 
artă monumen
tală, printre care 
un relief de Mac 

Constantinescu, 
o frescă de Paul 
Miracovici și 
două statui în 
piatră de Naum 
Corcescu și Mara 
Bîscă Neleanu se 
execută Ia crama 
nouă din Mur- 
fatlar.

artă Filarmonica clujeană la

ultima oară 
din comun :

programe,

avut 
ieșit 
două
clujeană s-a re

ce n-o cunoșteau,

mai 
fără a se preocupa 

mod suficient, după 
mea, de unitatea ar-

con- 
lem- 
pro-

suite în 
unor ca- 
tot astfel 

cărților

Scenă din spectacolul „Indonezia țara celor 3 000 
de insule în cîntece și dansuri“ prezentat de grupul 
de artiști indonezieni care ne vizitează țara.

că, în 
noastre 
înjghe- 
de un

a-

Concertele pe care, în mod 
tradițional, bucureștenii le 
ascultă sîmbătă seara și du
minică dimineața, în sala A- 
teneului, au 
un caracter 
prezentînd 
Filarmonica 
levât, celor
ca o formație serioasă și a 
prilejuit constatarea 
condițiile revoluției 
culturale, la Cluj s-a 
bat o viață muzicală 
înalt nivel artistic.

Lăsînd de mult în urmă sta
diul desăvîrșirii tehnice, or
chestra și-a cucerit acea su
plețe și libertate de mișcare 
care-i permite să-și pună 
probleme de interpretare
profundată a textului mu
zical.^. Mai presus de omoge
nitatea colectivului, precizia 
intonației și calitatea sunetu
lui la diferitele partide (în
deosebi, alămurile), am fost 
impresionați de inteligența 
pătrunzătoare a felului de a 
cînta : clujenii nu se mărgi
nesc — cum adesea se întîm- 
plă — să reproducă notele în
scrise în partitură, ci deslu
șesc sensul logic al înlănțui
rii sunetelor și știu a-1 reda 
cu forță. Această seriozitate a 
felului de a înțelege muzica 
nu numai că nu anihilează 
spontaneitatea, dar face casă 
bună cu acea frenezie emo
țională, apreciată pretutindeni 
ca un farmec specific inter
pretării romînești. Păcat 
inteligenta și seriozitatea 
tei interpretative nu s-au
frînt și asupra modului de a 
alcătui programele. In dorin
ța de a înfățișa cît mai larg

că
ar-

răs-
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București
publicului bucureștean posi
bilitățile sale, colectivul clu
jean a prezentat programe 
menite să satisfacă, în două 
concerte, cerințele cele 
diverse, 
însă în 
părerea
monioasă a fiecăreia din a- 
ceste manifestări. Programînd 
cu perseverență, alături de 
lucrări din repertoriul clasic, 
valorile majore (romînești și 
străine) ale muzicii contem
porane, clujenii și-au format o 
apreciabilă tehnică, s-au de
prins să înțeleagă muzica sub 
semnul complexității psiholo
gice — însușiri care, sub con
ducerea dinamică a lui Mir
cea Basarab, le-au creat po
sibilitatea să redea convin
gător mesajul 
V-a de

Cu o
gere a fost interpretată, 
concertul următor, suita a Il-a 
din baletul „Spartacus", pa
gină muzicală puternic evoca
toare a răscoalei sclavilor în 
antichitate. Interpreții au sub
liniat, prin freamătul ritmic și 
policromia orchestrală, idei
le luminoase ale 
Publicul, aplaudînd 
a salutat totodată,
căldură, prezența în sală a

autorului ei, cunoscutul com
pozitor sovietic Aram Haciatu- 
rian.

Concertele au fo-st intere
sante și sub aspectul per
sonalităților artistice care au 
ilustrat nivelul înalt al vie
ții muzicale a Clujului. Școa
la componistică clujeană a 
fost reprezentată prin Sim
fonia 
duță ; 
parte, 
crare
torului (simfonia fiind 
în 1954), Și de astă dată, pa
teticul ©i elan a răsunat cu o 
nealterată prospețime. Matu
ritatea muzicală, nervul și au
toritatea tînărului șef de or
chestră Emil Simon au iost o 
adevărată descoperire pentru 
publicul bucureștean ; nădăj
duim 
tatea 
sălile
lei. In sfîrșit, concertele ne-au 
oferit ocazia reîntîlnirii cu a- 
preciatul violonist Ștefan 
Ruha ; interpreted concertele 
lui Paganini și Brahms, el a 
făcut din nou dovada virtuo
zității și 
care s© 
le înalțe 
perioare

I de Sigismund Te
am regretat, pe de o 
că nu s-a inclus o lu- 

mai recentă a compozi- 
scrisă

simfoniei a
Honegger.
mare forță de convin- 

în

că i se va da posibili- 
să apară cît mai des în 
de concert ale Capita-

baletului, 
lucrarea, 
cu multă

temperamentului pe 
străduia stăruitor să 
pe treapta unei su- 
muzicalități.

„Pagini din istoria artei

GEORGE BĂLAN

universale“
Consiliul pentru 

răspîndirea cunoștin
țelor cultural-științifi- 
ce a inițiat prezen
tarea unui ciclu de 
expuneri însoțite de 
proiecții consacrate 
artei vechilor po
poare.

Prima expunere in
titulată „Arta în pre
istorie“ a fost ținută 
recent în sala Dalles 
de Vladimir
trescu, șef de secție 
la Institutul de ar
heologie al Acade-

Dumi-

miei R. P. Romîne. 
Duminică, 12 mai, 
ora 11, va avea loc, 
în cadrul acestui ci
clu, conferința „Arta 
Mesopotamiei anti
ce“. Vor urma pro
iecții.

Secția pentru copii a Bibliotecii regionale Oltenia pune la dispoziția micilor 
cititori aproape 10 000 de volume, colecții de ziare șl reviste pentru copil și tineret. 

In fotografie : cîțiva pionieri tși aleg la tlșfer cărțile preferate.

Romanul lui Al. Șiperco e închinat 
luptei duse de tinerii comuniști în 
anii ilegalității. Acțiunea romanului 
are în vedere în special organizația 
comuniștilor din învățămîntul su
perior, care se bizuie pe o masă de 
simpatizanți și desfășoară largi ac
țiuni studențești.

Eroul central al romanului este 
Andrei Raicu, care intrase la Poli
tehnică în anul școlar 1939—1940. 
Provenit dintr-o familie de intelec
tuali, eroul se apropie de mișcarea 
muncitorească mai ales printr-un e- 
lan tineresc, stimulat și de educația 
umanistă a mamei. El caută adevă
rul, într-o epocă de confuzii, și a- 
junge, prin repulsie pentru fascism, 
să descifreze sensul revoluției so
ciale care să elibereze omul din 
condițiile înjositoare ale orînduirii 
burgheze. Comportarea lui în facul
tate atrage atenția uteciștilor care 
încep, cu mult tact, opera de clarifi
care a năzuințelor sale. Generozita
tea care-1 împinge la acțiuni spon
tane este canalizată pe albia ho- 
tărîrli de a acționa organizat. Eroul 
străbate, relativ repede, etapele 
transformării sale într-un revoluțio
nar de profesie. In scurt timp e pri
mit în partid. Tînărul ucenic la 
școala partidului și-a putut dovedi 
calitățile, caracterul, inteligența, în 
împrejurări grele, care verificau 
capacitatea omului de a pune mai 
presus de orice marea cauză a 
partidului. Spiritul de romantism ti
neresc s-a transformat în spirit re
voluționar. Autorul n-a urmărit pe
ripeții palpitante și fapte spectacu
loase. Romancierul accentuează 
mai ales momentele care ilustrează 
tăria morală c© se cere unui comu
nist ilegalizat, care activează zi de 
zi, organizînd masele, asigurînd 
răspîndirea de manifeste, ferind de 
cădere cadrele de comuniști și ute- 
ciști și apărîndu-se el însuși de ur
mărire.

La prima dragoste, din adoles
cență, care 1 sa păruse cîndva cheia

imagina tînărul nerăbdător din pri
mele pagini ale cărții. în ultimele ei 
pagini, Andrei Raicu, Caius p© nu-

fericirii lui viitoare, personajul cen
tral renunță ferm, cu durere Și cu 
clarviziune, cînd constată că fru- . „ - , ____  _____ ____ -
moașa și bogata Sili îi rămîne ' mele lui conspirativ, e încă pe dru- 
străină, pierdută în opacele ei 'iaz- r mul maturizării sale partinice. Deși 
vrătiri individualiste. însăși marea 
dragoste, înflorită cu toată forța ti
nereții jertfite, pe neștiute izbucnită 
în chiar existența de activist ilegal, 
alături de o tovarășă de luptă, se 
consumă incandescent și fulgerător, 
în puținele clipe dinaintea unei des
părțiri definitive impuse de împre
jurările bătăliei antifasciste.

Cartea lui Șiperco ne face să 
trăim cu emoție momente de o mare 
autenticitate, caracteristice pentru 
biografia multor tineri comuniști. O 
reușită a autorului este concretiza
rea etapelor parcurse de Raicu, 
creșterea sa revoluționară prin trăi
rea intensă a fiecărei situații noi în 
car© este pus.

într-un chip simplu și convingă
tor, fără grandilocvență, Șiperco a 
știut să materializeze artistic fiecare 
moment al integrării tînărului său 
erou în viața partidului. In pragul 
primei luări d© contact a acestuia 
cu un utecist, e notată veridic sta
rea sufletească dominată „de bucu
rie și nerăbdare, parcă s-ar fi eli
berat de ceva c-e-1 apăsase în tot 
acest timp..." Studentul fluieră pe 
stradă, are expansiuni neobișnuite 
acasă, se comportă mai mult ca un 
adolescent îndrăgostit. Teamă nu-i 
era deloc. Nu-i va fi nici în noaptea 
primei răspîndiri de manifeste la 
care ia parte, dar un sentiment nou, 
cu totul necunoscut, va începe să-1 
stăpînească. Va fi mîndria angajării 
directe în luptă. De aici încolo ex
periența lui se va îmbogăți neînce
tat. Andrei Raicu ia parte la prima 
ședință de U.T.C. și capătă apoi 
răspunderi concrete, participă activ 
la organizarea acțiunilor de masă 
ale studenților democrați. încercări
le în această luptă dîrză împotriva 
fascismului vor fi grele, neînchipuit 
de grele în raport cu tot ce-și putuse

își pierduse pe cîmpul de bătălie 
unii dintre cei mai dragi tovarăși și 
însăși tovarășa pe care o dorise a 
vieții sale întregi, Andrei nu este 
cuprins de panică. Dimpotrivă, Raicu 
trăiește m&reu aspecte noi ale vieții 
de comunist și se transformă pe 
sine în raport cu profunzimea și în
tinderea acestora.

în rețeaua legăturilor de partid, 
a tovarășilor de luptă și a simpa- 
tizanților, eroul nostru descoperă 
chipul conducătorului comunist. Așa 
e, de pildă, Magda, legătura supe
rioară a studenților comuniști, dem
nă de stima și respectul celor din 
jur. Personalitate complexă, ea știe 
să-i conducă pe 
și este urmată 
cu încredere.

Deși pînă la 
păstrată în unele tipar© convențio
nale, alături de Magda rămîne figu
ra activistei Niura, cea care îl a- 
duce pe Raicu în rîndurile U.T.C.- 
ului. Studentă cu muncă de răs
pundere în aparatul de conducere 
al organizației ilegale, Niura e in
teligentă, voluntară, cu o liniște mă
surată în fiecare gest, deși trăiește 
la cea mai înaltă tensiune setea de 
viață și de dragoste — de o femi
nitate tulburătoare și de un tragism 
eroic prin desnodămîntul care îi 
curmă viața.

Din păcate, cititorul, care urmă
rește pasionat destinele numeroase
lor personaje din jurul lui Raiqg, al 
Niurei și al Magdei, e silit adesea 
să întoarcă paginile cărții pentru a 
și 1© rememora, din cauza deselor 
apariții și dispariții de nume. Unele 
(Lenuța) se rețin cu totul vag, lega
te de o împrejurare insuficient inte
grată în acțiunea principală. Altele 
(Ileana Bratu, Tania) apar în roman 
In momentul cînd atenția se con-

tinerii săi tovarăși 
de ei întotdeauna

un moment dat

centrează încă asupra unui mic 
număr de personaje și se pierd pe 
drum, lăsînd urma unor siluete fra
gile. Rămîne totuși emoționantul 
peisaj uman, atît de variat caracte- 
Tblogic, al tineretului comunist, prin 
personaje care imprimă, viu, dina
mismul acțiunii : Simion, prima le
gătură a lui Raicu — revoluționar 
experimentat, veșnic efervescent și 
totuși reținut în exterior, cu o mare 
delicatețe sufletească. Fulger, stu
dent în anii mari, de-o energie ine
puizabilă, puțin brutal cu ostentație 
în cuvinte și cam suspicios, dar 
gata să îmbrățișeze pe simpatizan
tul verificat în acțiune ; Barbu, ac
tivist cu muncă de răspundere, prea 
sentențios în ședințe dar admirabil 
tovarăș ; Edwin, tînărul modest care 
trăiește și moare ca un erou. Și 
mulți alții care, laolaltă trăiesc, li
terar vorbind, mai mult decît fieca
re în parte...,

Intieaga acțiune are ca fundal un 
succint film al evenimentelor ce pre
merg și urmează intrării Romîniei în 
criminalul război anionescian. Asis
tăm la ultimele, haoticele și dispe
ratele acte ale dictaturii regale ce- 
dînd dictaturii legionare, apoi la 
Împingerea țării pe drumul tragic al 
Înrobirii de către Germania hitleris- 
tă. îndeosebi, e memorabilă descrie
rea stării de spirit a populației cînd 
apăruseră „primele semne prevesti, 
toare ale întunericului ce se lăsa 
asupra țării, ca umbra ce precede 
o eclipsă". Filmul terorii legionare, 
culminat cu zilele monstruoasei re
beliuni de la începutul anului 1941, 
e înfățișat în culori sumbre, zgu
duind prin amintirile concrete pe 
care le evocă. Al. Șiperco sesizează 
artistic complexitatea situației Cu 
pregnanță apare creșterea revol
tei antilegionare a maselor popu
lare. Romanul prinde cu finețe mo
mentul în care, răscolită de asasina
rea lui Nicolae lorga, studențimea 
izolează elementele legionare și, ui
mind, chiar fără a-și da seama, di
namica acțiune a uteciștilor, se an
gajează într-o puternică mișcare 
protestatară, simbolizată prin lupta 
pentru menținerea steagului îndoliat 
pe frontonul universității. Bine cre
ionate apar. în genere, atitudinile in
telectualilor indignați d.e crimele fas
ciste, ca și ineficienta iluziilor mic-

burgheze, a răzvrătirilor individua
liste, a evaziunilor blazate din tu
multul actualității. Din paginile căr
ții cititorul cunoaște mai bine as
pecte ale luptei din acea perioadă 
a partidului pentru mobilizarea ma
selor populare, a tuturor forțelor 
progresiste în vederea croirii unui 
nou făgaș istoric pentru dezvoltarea 
țării. Cititorul urmărește cu emoție 
truda anevoioasă și delicată a co
muniștilor pentru a pătrunde neîn
cetat în păturile cele mai largi ale 
oamenilor muncii, pentru a face au
zit în mase cuvîntul partidului.

Acțiunea romanului nu ajunge 
pînă la viatoria luptei pentru care 
s-au jertfit atîtea vieți pline de 
visurile vîrstei care-și cere dreptu
rile la fericire. Sensul întregii 
cărți, anunțat prin titlu — „N-a 
fost în zadar" — și atît de pre
zent pentru cei care o citim azi, în 
zilele construcției socialismului, stră
bate fiecare episod și fiecare încer
care sufletească a etoilor. Pe alocuri, 
Șiperco ne vorbește el însuși poate 
prea mult și retoric despre acest 
sens, pe care însăși viața cuprinsă 
în cartea 
vingător.

Tocmai 
a acestei 
forța autenticității. Desigur, 
pot face unele observații privind 
stăpînirea compoziției, în care 
firele epice rămîn uneori în aer. Dar, 
în ansamblu, biruind stufozitaiea . 
unor părți din roman, rămînem cu o 
imagine bine fixată prin acțiuni și 
caractere reprezentative. Autorul 
dovedește capacitatea de a încadra 
un moment sufletesc într-un pastel 
de mare sugestie, care-i accentuea- - 
ză semnificațiile profunde. în ase
menea cazuri, descrierea e organic , 
motivată ca, de pildă, în seara pri
mei întîlniri a eroului cu U.T.C.-ul. ' 
cînd totul participă la senzația că, ' 
de-aici încolo, în viața lui Andre’ n‘ 
Raicu începe o etapă nouă, sub 
semnul luptei pentru un mare ideal.___

E multă naturalețe în această car
te care, în cele mai bune Dagini ale 
sale, ee citește pasionat. Debutul de 
romancier al lui Al. 
buie la îmbogățirea 
sfre pe tema majoră 
dului în ilegalitate.

SAVIN BRATU

lui ni-1 dezvăluie con-

prin intensitatea concretă 
vieți, cartea de față are 

autenticității. Desigur, se

Șiperco contri- 
literaturii noa- 
a luptei parti-
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în ultimii ani, îndrumate organele și organizațiile partid și de stat și sprijinite de specialiști, masele largi ale țărănimii din regiunea Argeș — desfășurat o vastă acțiune pentru refacerea și dezvoltarea patrimoniului pomicol și viticol. Pe dealuri în mare parte erodate, improprii pentru cultura cerealelor, s-au înființat mari plantații de pomi și viță de vie. De la Găești, „poarta” regiunii, pînă spre înălțimile Făgărașilor, pe dealurile și colinele Muscelului, Argeșului, Rm. Vîlcei, Horezului, Dragășanilor se țin lanț, cît cuprinzi cu privirea, noile plantații tinere în cea mai mare parte pe terase ; în raioanele Costești, Slatina, Drăgănești-Olt întîlnești multe dealuri încercuite de terase cu viță de vie.Acțiunea de plantare a început în anul 1958, pe baza unui plan de măsuri întocmit de specialiști, la indicația comitetului regional de partid. Un colectiv format din activiști ai organelor de partid și de stat și specialiști a coordonat și îndrumat întreaga acțiune.Ca o primă măsură s-a întreprins un studiu amănunțit al condițiilor de climă și sol și s-au întocmit proiecte speciale pentru fiecare bazin pomicol sau viticol.- privind amplasarea speciilor și soiurilor în funcție de condițiile pedoclimatice, lucrările ce trebuiau executate pentru amenajarea teraselor, a canalelor și debușeelor de scurgere a apei, a drumurilor de acces. Pentru asigurarea materialului săditor, au fost create pepiniere raionale unde au fost crescuți milioane de puieți de pomi și butași de viță altoită. Sute de țărani colectiviști au fost pregătiți în cadrul unor cursuri și instructaje spre a conduce, alături de specialiști, lucrările de plantare.

de de
au

în adunări deschise de partid, în adunări populare pe comune sau pe circumscripții electorale, la căminele culturale, activiști de partid și de stat, ingineri și tehnicieni pomicoli au demonstrat, pe bază de calcule economice, importanța refacerii și dezvoltării pomicultura și viticulturii.La îndemnul organizațiilor de partid, zeci de mii de țărani muncitori au împînzit dealurile, săpînd terase și gropi, desfundînd cu casmalele terenul la adîncimea de 60—70 cm. în toamna anului 1960, cînd au fost plantate circa 19 000 hectare cu pomi fructiferi, au participat la lucrări peste 50 000 de țărani colectiviști și întovărășiți.Acțiunea de plantare a continuat an de an. La sfîrșitul acestui an suprafața livezilor tinere va ajunge la peste 42 000 hectare, iar cea plantată cu viță de vie — la 2 700 hectare. în continuare vor fi plantate noi suprafețe cu pomi și viță de vie.Plantații masive s-au făcut în raioanele Muscel, Curtea de Argeș Rm. Vîlcea, Horezu, Găești, Drăgășani. Pentru combaterea eroziunii solului, pe o suprafață de 14 255 hectare plantațiile de pomi și vie s-au executat pe terase. între pomi, pînă la darea lor pe rod, colectiviștii cultivă plante furajere și alimentare. O bună parte din livezi și vii, plantate în primii ani, au început să dea recolte bogate de fructe și struguri.Secția de hortiviticultură din Consiliul Superior al Agriculturii și-a propus să extindă experiența valoroasă a regiunii Argeș privind valorificarea terenurilor în pantă prin plantarea lor cu viță de vie și pomi fructiferi.în această pagină prezentăm unele aspecte din experiența regiunii Argeș în dezvoltarea pomicultură și viticulturii.

Cît vezi cu ochii, pe dealurile Ștefânoștilor, plantații de vii pe terase

Culturi intercalate 
printre pomi

Terasele noastre
Colectiviștii din Scornicești, raio

nul Slatina, se ocupă tot mai mult 
de valorificarea terenurilor slab pro
ductive, prin terasarea lor și plan
tarea cu viță de vie și pomi fruc
tiferi. Pământuri socotite în trecut 
fără nici o valoare agricolă sînt 
transformate astăzi de harnicii noș
tri colectiviști în adevărate grădini 
roditoare.

Lucrările de punere în valoare a 
terenurilor slab productive au în
ceput în 1959, odată cu organizarea 
teritoriului comunei. Pe atunci nu 
aveam experiență și mulți oameni 
erau neîncrezători în posibilitatea 
cultivării viței de vie pe terenurile 
neproductive. De aceea am pornit 
numai cu 3 ha pe care le-am tera- 
sat și le-am plantat cu vie. Via 
creștea văzînd cu ochii; creștea și 
încrederea oamenilor. Cînd am în
tocmit planul de perspectivă al gos
podăriei, colectiviștii au propus 
terasăm 154 ha pentru vie și 90 
pentru pomi.

In prezent, alături de cultura 
cereale șt de sectorul zootehnic,
vem 77 ha cu vie, (jumătate pentru 
struguri de masă, iar restul pentru 
vin), precum și alte cîteva zeci de 
hectare cu pomi — toate plantate 
pe terase amenajate de noi. De pe

să 
ha

de
a-

15 ha cu vie am cules anul trecut 
prima recoltă de struguri, iar în 
acest an vor mai intra pe rod alte 
28 ha. Anul acesta, și în primăvara 
viitoare, suprafața de vie va spori 
cu încă 30 de ha. Am desfundat 17 
ha la adîncimea de 60—70 cm și am 
amenajat terase pe care le plantăm 
în aceste zile cu viță de vie. Supra
fața terasată și plantată cu pomi și 
vie va fi peste cîțiva ani de 240 
de ha.

Conducerea gospodăriei s-a preo
cupat și de pregătirea viticultorilor 
și pomicultorilor colectiviști. Unii 
dintre ei au urmat cursuri speciale 
la stațiunea experimentală Drăgă- 
șani. Ceilalți colectiviști își îm
bogățesc cunoștințele la învățămân
tul agrozootehnic. Toate acestea ne 
vor da posibilitatea ca de pe tere
nurile socotite neproductive să ob
ținem producții tot mai mari de 
struguri și fructe — sporind în fe
lul 
ale

Așezat în partea de nordest a regiunii Argeș, la poalele munților Carpați, raionul Muscel are un relief deluros, cu condiții de climă și sol favorabile pomicultură. De a- ceea, în raionul nostru pomicultura constituie, alături de zootehnie, o ramură de bază a agricultură.Ținînd seama de rezultatele experiențelor făcute la secția Bilcești a stațiunii experimentale „Argeșul”, comitetul raional de partid a organizat și condus o serie de acțiuni pentru dezvoltarea pomicultură, prin punerea în valoare a suprafețelor aflate în pantă, slab productive sau erodate. Un colectiv de specialiști a întocmit un plan în care s-a prevăzut să se planteze cu pomi fructiferi 7 000 ha terenuri improprii pentru alte culturi. Pentru asigurarea materialului săditor au fost create șase trupuri de pepinieră amplasate în bazinele pomicole ale raionului. îndrumați de către organizațiile de partid, mii de colectiviști au muncit cu însuflețire la pregătirea terenului și la plantări. Ca urmare, planul întocmit a fost de pe acum realizat și depășit.Noile plantații înființate în raionul nostru sînt organizate în masive și bazine pomicole care depășesc 1 000 ha. Așa avem, de pildă, bazinul „Argeșul” — cu 1130 ha, Bratia — cu 1120 ha, Rîul Tîrgului — 1 040 ha ș.a.Pentru a obține fructevaloare economică ridicată s-a avut în vedere ca în noile livezi să predomine mărul, părul, vișinul și cireșul.La executarea lucrărilor de
cu

acesta veniturile gospodăriei și 
colectiviștilor.

VASILE BÄRBULESCU 
președinte G.A.C. Scornicești

• Din 1959 și pînă în prezent, 
gospodăriile colective din regiune 
au plantat peste 10 000 000 de pomi 
fructiferi. De asemenea au fost 
plantate și 57 ha cu coacăz negru.

• în ultimii ani, Ia G.A.C. Malu 
cu Flori s-au plantat 34 000 pomi 
fructiferi, la G.A.C. Mioarele — 
34 400, G.A.C. Bălcești — 26 643 etc.

® Pentru asigurarea materialului 
viticol săditor, în 44 gospodării co
lective din regiune au fost înființate 
școli de viță în care au fost altoiți 
27 000 000 butași.

• La cercurile de pomicultură și 
viticultură, din cadrul învățămîntu- 
lui agrozootehnic, au învățat, în 
nîle de iarnă, aproape 10 000 de 
lecliviști.

• în regiune au fost instruiți, 
ultimii ani, peste 2 270 colectiviști 
pepinieriști viticoli (altoitori), viti
cultori, pomicultori și fitosanitari.

• Printre gospodăriile colective 
din regiune, care au obținut anul 
trecut producții mari de fructe, se 
numără cele din Olănești — cu 100 
kg mere la pom, pe suprafețe de 
120 ha, Păușești — cu 80 kg mere 
la pom, pe suprafața de 
G.A.C. Vlădești — cu 70 
Ia pom, pe 60 ha.

• Anul trecut, G.A.C. 
a obținut pe unele parcelo 
tinere cîte 20 000 kg struguri la ha. 
Multe din viile intrate pe rod din 
raionul Drăgășani au dat produc
ții medii de 10 000 kg struguri la 
ha, față do 5 000 kg în viile bă- 
trîne.

Iu-
co-

în

45 ha, și 
kg mere

Zăvideni 
din viile

Pagină organizată de Gh. 
Cîrstea, coresp. ,,Scânteii” 
Fotografii de M. Andreescu

Cum asigurăm materialul săditorîn raionul Drăgășani s-a dat o mare atenție extinderii plantațiilor de viță de vie pe terenurile în pantă, degradate, precum și pe terenurile dezgolite din ve
chile plantații. în acest scop, colective formate din cercetători de la stațiunea experimentală viticolă Drăgășani, ingineri și tehnicieni agronomi au străbătut mai multe luni de zile, pas cu pas, dealurile podgoriei Drăgășani și au identificat terenurile care pot fi puse în valoare prin plantarea lor cu viță de vie. Pe această bază s-au stabilit pentru fiecare unitate socialistă în parte, pe ani și pe etape, suprafețele care urmează să fie amenajate și plantate, direcțiile de producție și componența soiurilor.Punerea în valoare a terenurilor situate .în pantă și degradate se face prin amenajarea lor în terase. între anii 1959 și 1962, gospodăria colectivă din Zlătărei a amenajat 70 ha, Șutești — 52 ha, Ștefănești — 65 ha etc. Anul trecut, pentru noile plantații de vii s-a desfundat o suprafață de 321 ha.Pentru asigurarea materialului săditor, consiliul agricol raional a inițiat producerea vițelor altoite în cadrul gospodăriilor colective din Zlătărei, Ștefănești, Voicești, Tighina și Drăgășani, care au reușit să altoiască 2 300 000 bucăți de vițe. Respectînd întocmai regulile tehnice la altoit, forțat etc. G.A.C. Ștefănești a obținut 62 la sută viță altoită calitatea I. Rezultate bune au obținut și celelalte gospodării colective. Pe baza experienței cîștigate, anul acesta produc viță altoită 16 gospodării colective. Din vreme, cele peste 161 ha teren destinat școlilor de viță a fost desfundat și fertilizat cu cîte 20 tone gunoi de grajd la hectar. Iată cum am rezolvat problema altoitorilor. Pe lîngă cei 500 altoi tori vechi, au mai fost calificați timp de 13 zile încă 800 de colectiviști la Stațiunea experimentală viticolă Drăgășani și la G.A.S, Drăgășani. De asemenea, consiliul agricol raional a organizat în gospodăriile colective fruntașe calificarea a încă 250 colectiviști.în planul de extindere a sectorului viticol consiliul agricol a prevăzut desfundarea a 1 200 ha. Cu materialul săditor existent se plantează în această primăvară 240 ha, restul suprafeței urmează să fie plantată în toamnă, atunci cînd vom avea viță altoită din producție proprie.îndrumați de comitetul raional de partid și cu sprijinul specialiștilor, colectiviștii din raionul Drăgășani pun în valoare noi terenuri —pentru dezvoltarea continuă a patrimoniului viticol.

In 1962, brigăzii pe care o con
duc 1 s-au repartizat peste 300 ha 
din care 100 ha de plantații tinere, 
restul fiind finețe naturale și teren 
arabil. Pentru a crea condiții 
prielnice de creștere a pomilor ti
neri cît și pentru sporirea produc
ției am trecut la efectuarea de 
arături pe curba de nivel. Printre 
pomi, pe o suprafață de 55 ha, am 
cultivat cartofi, porumb siloz, sfe
clă de zahăr pentru furaje, trifolie- 
ne și varză, lată cum am lucrat 
terenul ocupat cu plante alimen
tare și furajere.

Cea mai mare parte din teren 
fusese arată în toamna anului 1961 
la 25—28 cm pe curba de nivel -, 
se încorporaseră în sol cite 15 tone 
îngrășăminte organice la ha. Pri
măvara am grăpat arătura pentru 
a reține apa în sol. Plantarea 
cartofilor a început în jurul datei 
de 10 aprilie și s-a terminat la 20 
aprilie. După indicațiile tovarășu
lui agronom am plantat cartofii în 
cuiburi la distanță de 70 cm, între 
rînduri și 35—40 cm pe rînd.

In perioada de vegetație am 
aplicat 3 prașile, ultima lucrare 
efectuîndu-se înainte de înflorirea 
întregului lan, cu care ocazie s-a 
efectuat și mușuroltul. La recol
tare s-au obținut în medie cite 
15 000 kg cartofi la ha. Producții 
bune au fost obținute șl Ia cele
lalte culturi intercalate : porumb 
siloz — 27 000 kg la ha, sfeclă de 
zahăr — peste 20 000 kg, varză — 
25 000 kg la hectar.

După cum se vede, cultivlnd a- 
ceste plante în livezile tinere, pînă 
la intrarea lor în rod, realizăm în
semnate venituri care contribuie 
la amortizarea mult mai devreme 
a cheltuielilor făcute pentru orga
nizarea plantațiilor. De asemenea, 
lucrarea solului din livezi contri
buie Ia o mal bună dezvoltare a 
pomilor.

Veniturile mari obținute de Ia 
culturile intercalate i-au convins 
pe colectiviștii noștri să sporească 
suprafețele. In acest an numai bri
gada noastră cultivă în plantații 
peste 95 ha cu culturi intercalate.

PAVEL DAMASCHIN, 
brigadier, 

G.A.C. „Muscelul“-Lereștl

bază, au fost expuse referate în legătură cu necesitatea te- rasării unor suprafețe cît mai mari, s-au organizat instructaje cu președinții și brigadierii din G.A.C., președinții de sfaturi populare comunale. Lunar, consiliul agricol raional organizează schimburi de experiență la gospodăriile fruntașe, la care iau parte cadre de conducere din G.A.C., pomicultori, ingineri.Este important de amintit și faptul că în mai multe a- dunări deschise de partid s-a analizat modul în care consiliile de conducere din G.A.C. se preocupă de mărirea suprafețelor cultivate în livezile de pomi fructiferi și s-au stabilit măsuri pentru îmbunătățirea muncii.O contribuție însemnată la dezvoltarea pomicultură în raion o aduc organizațiile de tineret și comitetele de femei din gospodăriile colective. Pe această linie, rezultatele cele mai bune s-au obținut în comunele Malul cu Flori, Bo- teni, Lerești, Valea Mare, Stoenești, Mihăiești, Drăghici.Comitetul raional de partid Muscel va acorda în continuare o mare atenție dezvoltării patrimoniului pomicol al raionului. în acest scop va îndruma și sprijini consiliul agricol raional și conducerile gospodăriilor colective să introducă metode științifice de cultivare și îngrijire a pomilor. Se va asigura astfel intrarea mai devreme pe rod a pomilor fructiferi, va spori suprafața arabilă a raionului, se va împiedica erodarea solului. Toate acestea vor face ca producția agricolă, veniturile gospodăriilor colective și ale colectiviștilor să sporească continuu.

amenajare a plantațiilor s-a manifestat puternic inițiativa maselor, a comuniștilor. în adunări, colectiviștii s-au angajat să execute prin muncă patriotică săpatul gropilor, să confecționeze un anumit număr de tutori.Comitetul raional de partid a îndrumat sfatul popular raional să organizeze școlarizarea unui număr de cel puțin 3—4 pomicultori pentru tie- care comună. De asemenea, inginerii și tehnicienii agronomi au organizat cursuri în comune în cadrul cărora s-au făcut expuneri despre principalele lucrări ce trebuie executate în noile plantații.Experiența a arătat că în țelină creșterile anuale la un pom sînt doar de 10—12 cm, iar în arătură acestea ajung la 50—120 cm. De a- ceea, comitetul raional de partid a indicat organizațiilor de partid să mobilizeze colectiviștii pentru a aplica indicația specialiștilor dé à se face plantațiile în terase executate prin arături pe curbă de nivel. Cultura pomilor fructiferi pe terase duce și la extinderea suprafeței arabile asigurîndu-se o folosință superioară . ttnor'-tesrenun care altă dată erau slab productive. Spațiile dintre pomi sînt arate și cultivate' cu cartofi, porumb,' sfeclă, b'orceag și trifoi. La gospodăriile colective din Cîmpulung, ' .Lerești și Valea Mare -pe suprafețele cultivate printre pomi s-au c’ ’.......... - -hectar de 14 000—16 000 cartofi, 24 000—40 000 kg rumb siloz, 2 000—3 000 porumb boabe, 20 000 kg traveți. Aceste rezultate determinat pe colectiviști să sporească în acest an suprafețele cultivate printre pomi la 3 400 ha.Pentru răspîndirea experienței bune, cu ocazia pregătirii secretarilor organizațiilor de

foi. La gospodăriile colective din Cîmpulung, Lerești si Valea Mare -pe suprafețele cultivate printre pomi s-au obținut producții medii la ..................................  kg po- kg casau

Gpspodăria colectivă „23 August din Cîmpulung-Muscel are 684 
ha livezi din care 164 ha pe rod..în plantațiile tinere, colectiviștii cultivă 
intercalat cartofi, legume, sfeclă de zahăr pentru furaj, lucernă, trifoi, 
secară, coacăz negru, trandafiri de dulceață. In fotografie : brigada po
micolă condusă de Iun Steni la plantatul legumelor și legatul pomilor.

PETRE POPOVICI 
prim secretar al Comitetului 

raional de partid Muscel

Ing. GH. 
BUTÄNESCU 
președintele 

Consiliului a- 
gricol raional 

Drăgășani

Ce se face pentru răspîndirea 
metodelor științifice

In regiunea Argeș s-au extins mult, in ultimii ani, plantațiile de viță 
de vie și pomi fructiferi pe terase. Aplicarea cuceririlor științei și a expe
rienței înaintate la înființarea plantațiilor șl îngrijirea acestora este de mare 
însemnătate. Pentru a vedea ce s-a făcut și ce se face în această direcție, 
corespondentul „Scînteii" pentru regiunea Argeș a stat de vorbă cu spe
cialiști de la stațiunea experimentală „Argeș , de la stațiunea experimen
tală viticolă Drăgășani, și de la consiliul agricol regional. Iată, pe scurt, 
cele relatate :

In pomiculturaCercetătorii stațiunii experimentale „Argeș” au contribuit la întocmirea planurilor de înființare a livezilor, la distribuția speciilor și soiurilor potrivit cu condițiile pedoclimatice din fiecare bazin, la instruirea colectiviștilor în vederea efectuării lucrărilor de plantare.Rezultatele obținute la secția stațiunii de la Bilcești au arătat că cea mai potrivită metodă de combatere a eroziunii terenurilor în pantă este terasarea. întrucît majoritatea livezilor au fost înființate în terenuri neamenajate în terase, dar cu rîndurile orientate astfel în- cît operația să se poată executa ulterior, s-au făcut experiențe pentru a se stabili tehnica terasării și durata lucrării. Ele au arătat că, prin folosirea plugului reversibil, se pot realiza terase cu o înclinare corespunzătoare după 6—7 arături. Dacă se ține seama că într-o livadă se execută cel puțin două arături pe an, înseamnă că terasarea se poate termina în 3 ani.O problemă specială pe care o ridică livezile noi este aceea a grăbirii intrării lor pe rod. Pe această linie cercetătorii stațiunii au ajuns la concluzia că pe lîngă lucrarea în bune condiții a solului și îngrășa-

rea pomilor este necesar să se a- plice și tăieri speciale, răriri și arcuiri.Avîndu-se în vedere că pe terenurile stațiunii nu se întîlnește întreaga gamă de condiții naturale din regiune, stațiunea a organizat 9 puncte experimentale în gospodării colective din raioanele Vedea, Curtea de Argeș, Rm. Vîlcea, Horezu, Pitești și Găești. Experiențe corespunzătoare s-au organizat de asemenea pentru a stabili modul cel mai potrivit de executare a lucrărilor solului, astfel îneît să se creeze condiții optime pentru creșterea și rodirea pomilor și culturilor intercalate, combătînau-se concomitent procesul de eroziune a solului.Rezultatele obținute de către stațiune sînt aduse permanent la cunoștința colectiviștilor prin recomandări scrise ce se trimit consiliilor agricole, articole publicate în presa locală, conferințe ținute la stațiile de radioficare din comune.Una din căile importante de difuzare a rezultatelor cercetărilor stațiunii, a metodelor avansate o constituie pregătirea cadrelor de pomicultori la școala tehnică horticolă de la secția Bilcești, unde învață numeroși fii de colectiviști uin regiune.Stațiunea ține o legătură perma-

nentă cu specialiștii din unitățile agricole, le pune la dispoziție materiale despre rezultatele cercetărilor efectuate.
In viticulturăExtinderea culturii viței de vie 

pune în fața specialiștilor din regiune sarcina de a-i îndruma și spriji
ni pe colectiviști să aplice metodele științifice în cultura viței de vie.Pnn schimburi de experiență, consfătuiri, prin îndrumări la fața locului, colectiviștii viticultori din regiunea noastră și-au însușit bogate cunoștințe teoretice și practice, începînd din anul 1958 s-au organizat anual cursuri de pregătire a viticultorilor la care au predat cadre cu o bună pregătire. Colectiviștii au fost ajutați să-și însușească cunoștințe privind înființarea de plantații în masiv, amenajarea terenurilor, recoltarea și vinificația etc.

O experiență bună în acest sens 
au acumulat gospodăriile colective din zonele deluroase și premontane. Astfel, s-a extins pe terenurile mai grele metoda plantării vițelor îngenuncheate în așa fel ca rădăcinile să se afle la 20—25 cm în sol ; acea, sta în scopul ca ele să beneficieze din plin de căldura de la suprafață necesară unei creșteri rapide.Pentru grăbirea intrării pe rod a plantațiilor tinere specialiștii au îndrumat pe colectiviști ca la lucrările de tăiere din primăvara următoare anului de plantare, ținînd seama de vigoarea butucului, să lase pe lîngă un cep de 2—3 ochi și o codiță de 6—10 ochi, care să fie legată de un țăruș în poziție orizontală cît mai aproape de pă

Brigada condusă de Dan Gheor
ghe de la G.A.C. Călinești lucrează 
la plantatul cu viță de vie al ultimu- 
iul ha din cele 8 planificate.

mînt. Această metodă are ca scop;, ca ochii de pe codiță să se dezvolte • în lăstari uniformi, să devină lăs- . tari ce produc în anul următor. în felul acesta viile tinere intră pe rod în al 3-lea an de la plantare.Mai multe instructaje și demonstrații practice au avut loc și pe alte probleme.Cu bune rezultate în răspîndirea agrotehnicii noi în viticultură s-au încheiat schimburile de experiență la gospodăriile colective fruntașe. Un astfel de schimb de experiență a fost organizat în raionul Drăgășani unde participanții au luat cunoștință de metodele folosite pentru producerea vițelor altoite. Ca urmare, în anul acesta 44 de gospodării colective din regiune — între care cele din Gliganu, Topolo- veni, Priboeni etc — și-au organizat școli de viță.Toate acestea sînt de mare ajutor gospodăriilor colective și de stat pentru obținerea unor recolte mari de strugur^.'
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Ancheta noastră Cum se realizează produsele 
Öötrtiractate Cu comerțul?

Pag. 4

Anul acesta au fost contractate cu comerțul un mare număr de sortimente de bunuri de consum, 
dintre care multe au fost prezentate în prealabil consumatorilor în cadrul unor expoziții.

Pentru a vedea cum se realizează aceste mărfuri, menite să asigure aprovizionarea bogată și 
variată a magazinelor, corespondenții ziarului au adresat cadrelor de conducere ale unor întreprin
deri întrebarea : „Cum se realizează în fabrica dv. produsele contractate cu comerțul ?“. Publicăm răs
punsurile primite. <

Prestigiul „mărcii fabricii“Spre a-și putea respecta obligațiile contractuale, întreprinderea noastră a luat o serie de 
măsuri tehnico- organizatorice menite să asigure condiții optime de desfășurare a procluc: ției și de îmbunătățire a calității confecțiilor. Astfel, s-a reorganizat procesul tehnologic de confecționare a paltoanelor, pardesielor și rochiilor pentru femei și fete, prin introducerea unui sistem de lucru mai avansat — „produl secționat“. De asemenea, s-au reamplasat unele utilaje și mașini, s-a introdus un nou procedeu de vopsire a tricotajelor etc.Pentru îmbunătățirea calității confecțiilor și tricotajelor s-au mecanizat peste 30 de operațiuni Ia confecționarea paltoanelor și costumelor pentru bărbați și băieți și la unele produse pentru femei și lete ; recepția materiilor prime și a materialelor auxiliare a fost reorganizată ; s-au înființat cursuri de specializare frecventate de cca 130 de verificatori și controlori de calitate,Pentru a asigura ridicarea continuă a calității numeroaselor produse pe care Ie execută și le livrează fabrica noastră sintern obligați să procedăm cu multă exigență la recepționarea materiei prime (țesături și fire), și a materialelor auxiliare (elastic, ace de tricotat și piese de schimb). Am fost ne-

Mobilă potrivită cerințelorCunoscînd cu mult înainte de începerea anului sarcinile de plan ce ne stau în față și încheind la timp contractele, noi am luat o serie de măsuri care să ajute colectivul să lucreze din plin și să producă mobilă de bună calitate.Pe primul trimestru am îndeplinit planul la producția globală în proporție de 103,35 la sută, iar planul la producția marfă — de 103,85 la sută. în aceste condiții, cu excepția lunii ianuarie, noi am putut livra la timp comenzile către comerț.în momentul de față lucrăm intens la confecționarea celor 2 860 de garnituri „Miorița“, a sufrageriilor „Miorița“, a canapelelor „Carpați“ și la alte tipuri de mobilă, care’ urmează a fi livrate comerțului pînă la sfîrșitul semestrului I.Pe lîngă respectarea ritmicității producției, colectivul nostru este preocupat de îmbunătățirea continuă a calității mobilei. S-a în- tîraplat însă ca la unele din produsele noastre să apară mici defecte — zgîrieturi, lovituri etc. — din cauză că nu au fost suficient
Obligații care trebuie respectateîntreprinderea „Electromotor“ din Timișoara execută, pe lîngă electromotoare, echipament electric, mi- cro-motoare, și o serie de bunuri de larg consum. Anul trecut noi am livrat comerțului o mare cantitate de articole de larg consum, în sortimente variate și de calitate îmbunătățită. E drept, în întreprindere s-au manifestat și unele deficiențe, printre care și asimilarea cu mare întîrziere a unor produse. Aceste rămîneri în urmă au fost în bună parte recuperate — și aceasta dovedește că nu există sarcină care să nu poată fi îndeplinită în bune condiții atunci cînd la realizarea ei este mobilizat întreg colectivul. în trimestrul I al anului în curs, noi am făcut în continuare progrese însemnate pe linia realizării produselor contractate, deși în acest domeniu mai există încă une

le lucruri de îndreptat. Care sînt, în esență, aceste lucruri pe care ne propunem să le rezolvăm intr-un timp cît mai scurt ? în primul rînd va trebui să accelerăm punerea în fabricație a unui tip de aspirator 
de praf, unde există o oarecare în

Intreprlnderea „Electrofar" din Capitală. Ccntroloarea de calitate 
Gristina Constantin exocutînd controlul tinal al lămpilor cu vapori de 
mercur.

(Foto : Agerpres)

voiți să respingem uneori la recepție, ca necorespunzătoare, mărfuri trimise de fabrici ca : „Industria Linei“ — Timișoara, Țesătoria din Bd. Armatei Sovietice — București etc. în toate cazurile am luat legătura cu fabricile respective, arătîn- du-le că ne trimit mărfuri cu defecțiuni și am organizat, cu spriji. nul forului tutelar, discuții și consultări, Drept rezultat se constată o îmbunătățire a materiilor prime.Aii fost, de asemenea, cazuri cînd unii din furnizori nu ne-au livrat la timp și în sortimentele contractate unele materiale. Din această cauză am fost nevoi li să facem o serie de schimbări de articole și sortimente, cu acordul beneficiarilor, fapt ce a produs de multe ori perturbări în producție și, desigur, în aprovizionarea magazinelor.în vederea asigurării pieței cu produse cît mai multe, mai variate și mai bune, am contractat cu beneficiarii, pentru semestrul II, un sortiment mai bogat. Există condiții ca în viitor sa îmbunătățim în continuare calitatea, răcind ca produsele noastre să fie pe măsura prestigiului de care se bucură „marca fabricii“.
GHEORGHE CIORÄSCU, 

director comercial 
al Fabricii de confecții 

și tricotaje — București

de bine ambalate, că nu s-a acordat atenția cuvenită încărcării în vagoane, cît și descărcării și depozitării în magazine. De oriunde ar a- părea însă, remedierile cad în sarcina noastră și noi trimitem meseriași să le facă acolo unde a a- juns mobila.în primul trimestru al anului, deși n-am avut de remediat astfel de defecțiuni de transport decît la cîteva garnituri ajunse la București și la Brăila, nu ne-a venit deloc ușor să le înlăturăm. De aceea am trecut la o serie de noi măsuri, printre care înființarea unei echipe unice de încărcători, care să asigure și un ambalaj corespunzător și care să răspundă pe deplin de expedierea produselor. Mobila care are oglinzi, cristale și alte materiale fragile se ambalează cu o atenție deosebită și se etichetează. Propunem ca și comerțul să procedeze în mod asemănător la descărcare și la depozitarea în magazine. O asemenea măsură ar fi primită cu satisfacție de către consumatori.
PETRU SOCEA, 

directorul Fabricii de mobilă-Iași

tîrziere din cauză că serviciul de proiectări a soluționat definitiv problema abia la începutul acestui an. întreprinderea noastră dispune de muncitori, tehnicieni și ingineri pricepuți, și, prin mobilizarea largă a inițiativei și capacității creatoare a întregului colectiv, sintern siguri că ne vom putea îndeplini în condiții bune toate obligațiile ce ne revin prin contractele încheiate cu comerțul. Este adevărat că la nereali- zarea producției contractate cu comerțul au contribuit și unele întreprinderi colaboratoare cum sînt Combinatul chimic Făgăraș, Fabrica de mase plastice-București, întreprinderea „Electronica”-București, care insistă să primim unele piese nefinisate în mod corespunzător. U- zinele de mașini electrice București nu ne livrează ritmic perii de cărbune pentru electromotoare. Iar Combinatul chimic Făgăraș refuză să execute piesele din bachelită pentru aspiratorul de praf în diferite culori, așa cum solicită comerțul, în pofida obligațiilor contractuale ce și le-a asumat (p.r. — cititorii ziarului ar fi interesați să afle de ce conducerea înțreprin- 

derii furnizoare se situează pe a- ceastă poziție contrară intereselor cumpărătorilor).Cu ocazia lansării planului pe 1963 s-a constatat că sculăria noastră poate acoperi doar 70 la sută din necesar. Față de această situație, neexistînd posibilitate de mărire a capacității sculăriei proprii, conducerea ministerului nostru de resort a hotărît să ne acorde cola-
Modele variate de încălțăminte pentru copiiExecuția încălțămintei pentru copii impune aceeași exigență ca și încălțămintea pentru adulți. Am putea spune că, în unele privințe, pretențiile cumpărătorilor sînt chiar mai mari. De aceea, colectivul Fabricii de încălțăminte pentru copii „Carmen” se străduiește să producă încălțăminte ușoară, suplă și frumoasă.De la începutul anului și pînă a- cum am livrat conform graficelor toate produsele contractate. Mai mult chiar, în primul trimestru am livrat peste plan 4 500 perechi de încălțăminte, iar cu întreprinderile comerțului cu ridicata de textile-încălțăminte din Constanța și București am contractat în plus o cantitate însemnată de sandale tip litoral, pe care le vom livra cu începere de la 15 mai.Pentru a asigura un control riguros al calității, nu ne mărginim numai la observațiile și propunerile comerțului, ci ne informăm și pe căi proprii în privința părerilor cumpărătorilor. Au fost organizate

f&a.te emMlatz de bună ealitriteDupă cum se știe, întreaga producție a fabricii noastre ajunge în mîinile gospodinelor. Ele sînt tot mai exigente, mai pretențioase, ee- rînd, pe bună dreptate, ca vasele pe care le folosesc să fie cît mai rezistente, mai ușor de minuit, mai aspectuoase. Ținînd seama de a- ceste deziderate, căutăm să livrăm comerțului articole emailate de o calitate cît mai bună. în laboratorul nostru s-au elaborat noi rețete de email cu caracteristici chimice și mecanice superioare. Au fost înlocuite emailurile pe bază de sta- niu cu cele pe bază de bioxid de titan. Vasele cu emailuri în culori plăcute : albastru și galben deschis, vernil, au început să fie livrate comerțului încă de la începutul acestui an.Ne-a preocupat și îmbogățirea gamei de sortimente. în acest semestru am livrat și vom livra comer
Am publicat mai sus răspunsurile unor cadre de conducere din între

prinderi cu privire la felul cum înțeleg să se achite de obligațiile contrac
tuale pe care le au față de comerț. Au reieșit, pe lîngă eforturile ce se fac 
pentru livrarea ritmică a mărfurilor, și unele defecțiuni care provoacă întâr
zieri, rămîneri în urmă în aprovizionarea magazinelor.

Ne aflăm, în momentul de față, în perioada de încheiere a contractelor 
pentru a doua jumătate a anului ; la o serie de produse, destul de_ multe, la 
număr, contractările s-au și încheiat. Este deci important ca, neîntîrziat, in
dustria și comerțul să analizeze cu toată seriozitatea defecțiunile și greutățile 
ivite pe parcurs și să ia măsuri pentru pregătirea corespunzătoare a produc
ției și a livrărilor în lunile ce urmează.

Esențialul -
(Urmare din pag. I-a)care pun rareori în discuția colectivului lipsurile din producție.

Munca vie cu oamenii înseamnă 
și susținerea inițiativei lor crea
toare, Rolul biroului organizației de bază este să dezvolte atitudinea creatoare a muncitorilor și tehnicienilor față de muncă, față de introducerea largă a tehnologiei moderne și stabilirea celor mai eficiente măsuri tehnico-organizatorice pentru sporirea continuă a productivității muncii, să stimuleze năzuința oamenilor muncii spre acțiuni inovatoare îndreptate spre binele general. Sprijinind și dez- voltînd cu dragoste, cu pasiune, inițiativele creatoare, tot ce este înaintat, birourile organizațiilor de bază de la Uzina mecanică de mașini și utilaj minier din Baia Mare, bunăoară, reușesc să ridice continuu nivelul activității de partid și, ca urmare, se obțin lună de lună succese tot mai însemnate în producție.

Exemplul personal în muncă șl în 
viața obștească al membrilor birou
lui, devotamentul și spiritul lor de 
răspundere față de sarcinile încre
dințate au o însemnătate deosebită 
în activizarea tuturor membrilor și 
candldaților de partid. Prin felul cum își organizează munca, prin buna calitate a produselor pe care le lucrează, prin dragostea și priceperea cu care-i ajută pe cei rămași în urmă să-și îmbunătățească mun ca, nenumărați membri ai birouri lor organizațiilor de bază — oameni cu o bogată experiență în producție și în activitatea obștească, printre care tov. V. Nimară de la Uzina „Se mănătoarea“-București, N. Kisrar dai de la întreprinderea forestieră Sighet, Dumitru Ion de la întreprinderea „Feroemail“-Ploiești constituie pentru comuniști, pentru oamenii muncii, exemple demne de urmat.

Un rol mare în munca biroului îl 
are secretarul organizației de bază. Majoritatea secretarilor sînt oameni 
cu o bună pregătire politică, ideo-

borări la alte întreprinderi. Acest lucru a și fost realizat în parte. Va trebui ca și Uzinele metalurgice- Sinaia, „Steagul Roșu”-Brașov și altele să ne sprijine mai mult în a- ceastă privință.Colectivul întreprinderii noastre a analizat în mod detaliat producția contractată cu comerțul și, bazin-du.se pe un sprijin mai eficace din partea întreprinderilor colaboratoare, este hotărît să îndeplinească integral și, pe cît posibil înainte de termen, toate prevederile înscrise în contractele încheiate cu comerțul.
DUMITRU GLIGORESCU, 

inginer-șef 
al întreprinderii „Electromotor“- 

Timișoara

în fabrică 4 comisii de control obștesc, care iau contact cu părinții copiilor și cu vînzătorii din magazine. Ele ne-au furnizat sugestii prețioase privind îmbunătățirea continuă a calității încălțămintei.Nu putem treefe însă cu vederea faptul că avem și unele greutăți. Combinatul de cauciuc de la Jilava, de exemplu, nu ne livrează la termen cauciucul duroflex (extra dur) în dimensiunile și culorile necesare. Și astfel, pentru a nu întîr- zia livrările, sintern nevoiți deseori să înlocuim acest material.încheierea contractelor pentru semestrul II cu mult timp înainte marchează un pas serios în aprovizionarea pieței cu produsele de sezon cerute de cumpărători. Pentru producția perioadei ce urmează ne pregătim de altfel de pe acum, mărind capacitatea fabricii prin introducerea unei noi benzi rulante destinate încălțămintei lipite.
NICOLAE RIZEA, 

directorul Fabricii de încălțăminte 
„Carmen”-București

țului vase „gospodina” în execuții noi, precum și 5 noi modele. Cu- rînd, cumpărătoarele vor putea găsi în magazine și oala cu fierbere indirectă, un vas special pentru fiert laptele etc.Cît privește livrările către comerț, căutăm ca ele să fie cît se poate de ritmice și în sortimentele contractate. Se întîmplă însă, uneori, să nu ne îndeplinim întocmai sarcinile. Recent, din lipsa unui sortiment de tablă, nu am putut confecționa dimensiunile de vase stabilite. Pentru ca asemenea abateri de la contracte să fie cît mai rare, am întărit serviciile noastre de aprovizionare, am luat noi măsuri tehnico-organizatorice în vederea îndeplinirii ritmice și la toți indicii a planului de producție.
Ing. CONSTANTIN TATOMIR, 

directorul Uzinei „Emailul roșu”- 
Mediaș

munco vielogică și profesională, știu să educe oamenii, dezvoltă cu pricepere la membrii biroului și la toți comuniștii un puternic spirit de inițiativă și operativitate în îndeplinirea sarcinilor încredințate, se bucură de încrederea și stima membrilor de partid. De pildă, tov. Mircea Săn- dulescu, secretarul organizației de bază nr. 3 de la Uzina de utilaj petrolier din Tîrgoviște, reușește să antreneze pe toți membrii biroului la pregătirea temeinică a adunărilor de partid, la discutarea și luarea hotărîrilor, la controlul înfăptuirii acestora, la întreaga muncă de conducere a organizației. Muncind permanent cu membrii de partid, cu oamenii muncii fără de partid, cunoscînd bine problemele producției, tov. Săndulescu reușește să aleagă din numărul mare de sarcini pe cele mai importante și să concentreze la timp principalele forțe acolo unde se simte cel mai mult nevoie de a- jutorul organizației de bază. Toate acestea au făcut ca autoritatea secretarului să crească mult; oamenii îl ascultă, îl respectă, văd în el un bun activist de partid.Sînt însă secretari de organizații în unele întreprinderi (Fabrica „Flora”-București, întreprinderea forestieră din Adjud etc.) care nu se îngrijesc ca toți membrii biroului, toți comuniștii să ia parte activă Ia rezolvarea sarcinilor. Din această cauză, birourile respective nu reușesc să pună în atenția organizațiilor de bază problemele cele mai importante ale activității întreprinderilor, nu intervin suficient pentru înlăturarea neajunsurilor din muncă.Punînd în centrul activității de rartid problemele producției, biroul trebuie să se ocupe cu aceeași răspundere și de felul cum trăiesc oamenii Aflîndu-se mereu în mijlocul muncitorilor, lucrînd cot la col cu ei, membrii birourilor organizațiilor de bază de la întreprinderea „Tehnica Nouă”-București, Fabrica 
de rulmenți-Bîrlad, și ca ei mulți
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De la Rușchița, un sătuc în Inima 
munților Poiana Ruscă, a sosit pe ram
pa Fabricii „Marmura” din Capitală un 
transport nou de blocuri masive de pia
tră cu nuanțe alb-roze și gri. Este vor
ba de renumita marmură de Rușchița. 
Am avut prilejul să-i admirăm frumu- 
setea și strălucirea în peie(ii, pardose
lile șt treptele noii Săli a Palatului R. P. 
Romîne, „Casei Scînteii”, Teatrului de 
Operă și Balet din București, Circului de 
Stat. Ne-au îneîntat privirile construc
țiile noi de pe litoral, construcțiile so- 
cial-culturale din Reșița, Brașov, Sibiu, 
Timișoara. Marmura de la Rușchița, pre
lucrată cu măiestrie de muncitorii fabri
cii bucureșiene, e prezentă în tot mai 
multe orașe ale patriei. Blocuri de pia
tră, de. culori și nuanțe diferite, sosesc 
din munții tării, de la Căprioara, Alun, 
Moneasa, Bompotoc Eorsec și Travertin 
Borsec și sînt prelucrate la Fabrica 
„Marmura”, de unde iau apoi drumul 
șantierelor de construcție. Din blocurile 
masive de peste 5 tone pe care le pre
zentăm (fotografia nr. 1), transportate de 
macara spre sala de fabricație, se reali
zează, printr-o prelucrare mecanizată, 
diferite plăci ornamentale. Anul trecut 
s-au realizat aici neste o sută de mii de 
metri patrați de ptăci de marmură.

Plină de fantezie și meșteșug e munqa 
cioplitorilor, a sculptorilor în marmură. 
Iată-1 în fotografia nr. 2 pe sculptorul 
Ladislau Moraru executînd motive deco
rative. Din mîinile sale ies adevărate 
opere de artă.

Fotografia nr. 3 nu prezintă nicide-^ 
cum imaginea unui gater prelucrînd un 
trunchi de copac, ci o placă de marmu
ră, numită Roșu de Moneasa, căreia 
șlefuitorul Constantin Tătuță îi dă fru
musețe și strălucire.

Noi trasee de autobuze 
în regiunea Sași

întreprinderea regională de trans
porturi aut-o lași a fost dotată de cu
rînd cu noi autobuze. Aceasta a 
permis deschiderea de noi trasee între 
centrele de raion și comunele mai 
îndepărtate, cum sînt Pașcani-Băiceni, 
Huși-Bunești. De asemenea, s-au sta
bilit legături auto între orașul lași și 
unele localități din regiunile lași, Su
ceava și Bacău. Acum lungimea tra
seelor deservite de întreprinderea re
gională de transporturi auto lași este 
mai mare cu peste 400 km decît cea 
din anul 1961. Concomitent cu dezvol
tarea parcului de mașini, în ultima 
vreme au fost organizate noi autobaze 
în centrele raionale Vaslui și Hirlău.

cu oameniialții se străduiesc să cunoască nți numai cum lucrează muncitorii, clar și nivelul de pregătire, calitățile și lipsurile lor, comportarea lor în familie, cum își petrec timpul liber în afara întreprinderii, ce greutăți întîmpină, ajutîndu-i printr-o atitudine tovărășească, prin îndrumări, să-și perfecționeze pregătirea,’să-și dezvolte conștiința socialistă.O conducere pricepută, o muncă concretă, sistematică, planificată, sînt posibile atunci cînd membrii birourilor organizațiilor de bază se preocupă neîncetat de ridicarea nivelului lor politic și ideologic, se interesează îndeaproape de problemele tehnice și economice, își îmbogățesc mereu orizontul cultural. în pregătirea membrilor birourilor organizațiilor de bază, în înarmarea lor cu arta conducerii, un rol hotă- rîtor îl au comitetele regionale, raionale și orășenești de partid. îndrumarea și sprijinirea permanentă a membrilor birourilor în însușirea temeinică a învățăturii marxist-le- niniste și a hotărîrilor partidului și guvernului, instruirea periodică prin seminarii și instruirea lunară a secretarilor și membrilor birourilor, organizarea unor schimburi de experiență pentru răspîndirea metodelor înaintate în munca de partid, organizarea unor discuții practice privind stilul de muncă al birourilor organizațiilor de bază, sprijinul concret și permanent, la fața locului — iată probleme care stau în permanență în atenția comitetelor orășenești de partid Tg. Mureș, Cluj, Tr. Severin și a altor organe de partid.Sprijinind birourile organizațiilor de bază din întreprinderi să desfășoare zi de zi o muncă vie cu oamenii, comitetele regionale, raionale și orășenești le ajută astfel să rezolve cu tot mai multă competență și operativitate problemele e- conomice și social-culturale, să ridice activitatea organizațiilor de bază la nivelul marilor sarcini puse de partid în vederea desăvîrșirii construcției socialismului.

în curînd vom putea admira în Piața 
Unirii din Iași un original grup 
ornamental, reprezentînd legenda în
temeierii Moldovei și cu frize care re
prezintă bogățiile Moldovei. E rodul 
muncii harnicului colectiv de la Fabrica 
„Marmura” — București. De aici au ple
cat recent pardoseli și scări la Brașov, 
pentru reamenajarea unui monument is
toric. în prezent se lucrează ancadra
mentele de uși executate din marmură 
de Căprioara pentru Palatul R. P. Ro

mîne, pardoseli și scări pentru unități 
comerciale din diferite orașe ale țării.

Colectivul fabricii se pregătește să 
producă marmură prelucrată de bună 
calitate la un preț de cost cît mai re
dus, pentru înfrumusețarea diferitelor 
construcții realizate în Capitală și în 
tară.

(Fotoreportaj de P. Dănilă 
și R. Costln)Realizări social-culturale pentru ceferiști

Pentru muncitorii ceferiști au fost 
înfăptuite în ultimii ani numeroase 
realizări. Iată cîteva cifre și fapte :

Numai în ultimii patru ani, lu
crătorilor de la calea ferată li s-a plă
tit, drept sporuri de vechime, recom
pense anuale pentru rezultate deose
bite în muncă, premieri excepționale 
și de producție, prime pentru econo
mii de combustibil — suma de 
1 103 395 000 lei.

In perioada 1959 — 1963 ceferiș
tii au primit un număr sporit de apar
tamente, aproape tot atîtea locuințe 
cît în cei 11 ani anteriori. In acești

TEATRE ! Teatrul de Operă și Balet 
ai R. P. Romîne : Rlgoletto — (orele
19,30).  Teatrul de stat de operetă : Rose
marie — (orele 19,30). Teatrul Național 
,,I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : Vizita 
bătrînei doamne — (orele ț|); Orfeu în 
infern — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Adam și Eva — (orele 19,30). Teatrul „C. 
I. Nottara“ (Sala Maghepu): De partea 
cealaltă — (orele 10,30). (Sala Studio): 
Bucătăreasa — (orele 20). Teatrul „Lu
cia Sturdz.a Bulandra“ (bd- Schitu Mă- 
gureanu nr. 1): Ai patrulea — (orele
19.30) . (Sala Studio — str. Alex. Sahia nr, 
76): Tache, Ianke și Cadîr — (orele 19,30). 
Teatrul muncitoresc C.F.R.-Giuleștl : 
Oameni și umbre — (orele 19,30). Teatrul 
pentru tineret și copii (Sala C. Miile): 
Logodnicul de profesie se însoară — 
(orele 20). (Sala Libertatea) : Misterul 
cizmei — (orele 16). Teatrul satiric mu
zical ,,C. Tănase” (Sala Savoy) : Ca la 
revistă — (orele 20). Teatrul Țăndărică 
(Sala Academiei) : Cartea cu Apolodor — 
(orele 16). Cirpul 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 : Republica 
(0,15; 12,45; 16,30; 20), Grădina Progresul 
(orele 20,30) Grădina 13 Septembrie 
(orele 20,15), 1 Mai (9; 12,30; 16; 19,30), 
Gh. Doja (9,15; 13; 16,45; 20,30), Stadionul 
Giuleștl (orele 20,30). Ștefan cel Mare 
(10; 13,30; 17; 20,30), Stadionul Dinamo 
(orele 19,30), București (9; 12,30; 10,30;
20) . Salut viață ! — cinemascop : rulează
la cinematografele Elena Pavei (10-, 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15), 16 Februarie (16;
18; 20), Flacăra (16; 18,15; 20,30), 23 August 
(10; 12; 14,30; 16,45: 1B — grădină 20.30).
Frații — cinemascop : rulează la cine
matograful Magheru (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). Toată lumea e nevinovată :
rulează la cinematografele V. Alecsandrl 
(15; 17; 19; 21). I. C. Frimu (10; 12; 14, 
16,15; 18,30; 20,45 — grădină 20), Grlvița 
(10,30; 12,15; 16,15; 18,15; 20.15), Miorița
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Floreasca (16; 18,15;
20.30) . Primăvara muzicală : Tineretului 
(10,30, 12; 15,15; 16,30). Turneul veseliei : 
Alex, Popov (rulează în continuare de 
la orele 9 pînă la orele 21), Munca (16; 
18,15; 20,30). Liliacul : Tineretului (18.45;
20.30) , 13 Septembrie (14,30; 16,30; 18,30;
20.30) . Program special pentru copil la
orele 10 la cinematograful 13 Septem
brie. Bunica Sabella : Central (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). Cumpără-țl un
balon — cinemascop : Lumina (rulează 
în continuare de la orele 9,15 pînă la 
orele 13, după-amlază 15; 17; 19; 21), Gră 
dina Elena Pavel (orele 20), Giuleștl 
(10,15; 12,15; 14,15; 16,15; 18,30; 20,30), Popu
lar (10,15; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Grădina 
Iile Pintilie (20). Din Argentina în Mexic 
— Zgribulicl : 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 înfră
țirea între popoare (15,30; 18; 20.30),
Alex. Sahia (10; 12,15; 16; 18,30; 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 interzisă : rulează la cine
matografele T. Vladimirescu (16; 18; 20) 
C-tln David (16; JHS; 20,30). Violență în 
piață i v. Roaită (10; 12; 16; 18,15; 20,30),
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trei ani calea ferată a pus la dispozi
ția sfaturilor populare pentru con
strucții de locuințe aproape 170 000 000 
lei.

In ultimii doi ani s-au construit 10 
noi localuri moderne pentru circum
scripțiile medicale de linie.

Au fost create sanepiduri pe lîngă 
fiecare Direcție regională C.F.R. In 
cele mai îndepărtate gări și halte sau 
șantiere feroviare este asigurată o 
permanentă asistentă medicală. Există 
în acest scop un tren special sanitar 
al Direcției medicale din Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor.

Drumul Serii (16; 18; 20). Raidul vărgat : 
grăcjina V- Roaită (orele 30) Volga (10; 
12; 15; 17; 21). Lanterna cu amintiri : 
Unjrea (16; 18,20; 20), Olga Banele
(15,30; 18; 20.30). Carmela : Grădina T. 
Vladimirescu (orele 20.15). Legea-i lege : 
Grădina Arta (orele 20). Pescărușul ne
gru : Arta (16; 18,15; 20,30 — în conti
nuare), B. ■ Delavrancea (16; 18; 20).
Balada husarilor : Moșilor (16; 18,15 — 
grădină 20,30). Căpitanii lagunei albastre: 
rulează la cinematograful Libertății (10; 
12, 15,30: 18: 20,30). D ruinul spre chel : 
rulează la cinematograful Ilie Pintilie 
(16; 18; 20). Fata cu ulciorul : Grădina 
Libertății (orele 20). Vîrșta dragostei : 
Arenele Libertății (orele 20). Patru 
inimi : Luceafărul (16; 18,15: 20,30). omul 
cu pantaloni scurțl; Grădina Luceafărul 
(orele 20). Frați în Cosmos : rulează la 
cinerpațograful G- Bapavia (16; 18; 20). 
Divorț Italian : rulează la cinematogra
ful 30 Decembrie (15; 17: 19; 21). Fecioara: 
rulează la cinematograful Aurel Vlaicu 
(15; 17; 21). Acțiunea Împotriva demen
ței — Așa se fac cancelarii : Victoria 
(10,30; 13; 15,30: 18; 20,30). Omul nu se 
predă : Volga (orele 19). Secretul cifru- 
llii : M. Eminescu (16; 18,15: 20,30); 
Soldați fără uniformă : rulează la cine
matograful Aurei Vlaicu (orele 19).

TELEVIZIUNE Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19.15 — Pentru ti
neretul școlar : Soliști premlați Ia con
cursul cultural-artistic. 19,55 — filmul 
..Furtuna“. 21,15 — Program artistic sus
ținut de formații ale Ansamblului Mi
nisterului Forțelor Armate. în încheiere: 
Buletin de știri ; buletin meteorologic.

Ieri în țară : în cursul zilei, vremea 
s-a menținut ușor instabliȘ. Cerul" a 
fost variabil și au căzut averse locale 
de ploaie însoțite de descărcări electri
ce, aversele fiind mai frecvente în Ar= 
deal și regiunea de mupte. Vîntul a su
flat slab, cu intensificări temporare, pre- 
dominînd din nord-est. Temperatura ae
rului ' la orele 14 avea valori cuprinse 
între 27 grade la Vtziru și 14 grade la 
Mangalia. In București : vremea a fost 
Instabilă, cu cerul mal mult noros. Tem
porar a plouat, vîntul a suflat pînă la 
potrivit din nord-est. Temperatura ma
ximă a fost de 27 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 10,-11 
și 12 mai. In țară : Vremea în general 
călduroasă, cu cer variabil. Pe alocttrî. 
vor cădea averse de ploaie. Vînt slab 
pînă la potrivit din sectorul estic. Tem
peratura staționară. Minimele vor fi c.u’. 
prinse între 5 și 15 grade, iar maximele 
între 16 și 26 grț^de. In București : Vr-e- 
me în general călduroasă, cu cer va
riabil. Izolat vor cădea averse de ploaie. 
Vînt slab pînă la potrivit din sectorul 
estic. Temperatura staționară.



'Nr. 5887 S C î N T E I ft Pa?. 5

Ministrului apărării al U.R.S.S. 
Tovarășului Mareșal al Uniunii Sovietice 
RODION IAKOVLEVICI MALINOVSKI

a Rominiei si victoriei

MoscovaCu prilejul celei de-a 18-a aniversări a măreței victorii repurtate asupra Germaniei hitleriste, vă transmit dumneavoastră și întregului efectiv al glorioasei armate sovietice cordiale felicitări din partea militarilor Forțelor Armate ale Republicii Populare Romine și a mea personal.Militarii armatei noastre populare, educați în spiritul patriotismului și internaționalismului proletar, sînt hotărîți să întărească și să dezvolte continuu prietenia și frăția de arme romîno-sovietică, născută în lupta comună pentru zdrobirea fascismului german și bazată pe comunitatea marxist-leninistă de țeluri care unește popoarele noastre.
Ministrul forțelor armate 

ale Repuljlicii Populare Romîne 
General de armată 
LEONTÏN SĂLĂJAN

Cu prilejul aniversării eliberării Germaniei 
de sub jugul fascist; Cu de la jugulGermane în R. P. Romînă, Anton Ruh, însoțit de membri ai ambasadei, a depus miercuri coroane de flori la Monumentul Eroilor Patriei și la Monumentul Eroilor Sovietici.

La clubul uzinelor „Grivița roșie“ din 
Capitală, numeroși muncitori, tehnicieni 
și ingineri au participat miercuri după- 
amiază la o conferință consacrată Zilei 
independenței de stat a Romîniei și 
Zilei victoriei asupra Germaniei hitle- 
riste. Au vorbit despre importanța aces
tei sărbători col. Gheorghe Tăușanu și 
prof. univ. Gheorghe Ștefan, membru 
corespondent al Academiei R. P. Ro
mîne. O conferință asemănătoare a fost 
expusă de către maior Aurel Andreiță 
la Casa de cultură raională 16 Februa
rie.

Astfel de conferințe, la care au vorbit 
ofițeri ai armatei noastre, au avut loc 
și la clubul Uzinelor „Rulmentul“, în
treprinderea textilă „Partizanul roșu“, 
diferite școli medii din Brașov, la Fa
brica de celuloză și hîrtie Zărnești, ca
sele de cultură din Predeal și Godlea, 
clubul „Constructorul“ din Ploiești, în
treprinderea „Tehnolemn“ din Timi
șoara, Șantierul naval maritim din 
Constanța, fabricile de antibiotice și

„Textila roșie“ din Iași, și în numeroa
se alte întreprinderi, instituții, școli, 
cămine culturale din diferite localități 
ale țării.

★
Comitetul de stat pentru cultură și 

artă — Consiliul pentru răspîndirea cu
noștințelor cultural-științifice — organi
zează cu prilejul zilei de 9 Mai — ziua 
proclamării independenței de stat a Ro
mîniei și Ziua victoriei asupra Germa
niei liitleriste, un simpozion prezidat de 
acad. Dumitru Dumitrescu, prim-secre- 
tar al Academiei R. P. Romîne. Vor lua 
cuvîntul acad. Andrei Oțetea, directorul 
Institutului de istorie al Academiei R. P. 
Romîne, și general de armată Iacob 
Teclu, șeful Academiei militare generale.

Urmează un program literar-muzical 
la care își vor da concursul actori din 
Capitală și orchestra de muzică popu
lară „Ciocîrlia“.

Simpozionul are loc joi, 9 mai, la 
orele 18 în sala mică a Palatului R. P. 
Romîne. (Agerpres)prilejul aniversării a 18 ani eliberarea Germaniei de sub fascist, ambasadorul R. D. La solemnități au luat parte reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și ai Ministerului Forțelor Armate.La Monumentul Eroilor Sovietici a fost de față ambasadorul Uniunii Sovietice în R P. Romînă, I. K. Je- galin și membri ai ambasadei. (Urmare din pag. I-a)

Primirea de către 
tovarășul Mihai Dalea 

a ambasadorului 
R D. GermaneTovarășul Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului Superior al Agriculturii, a primit la 7 mai, în audiență de prezentare, pe noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al R. D. Germane în R. P. Romînă, Anton Ruh.

Informații
Miercuri a plecat în R. P. Ungară 

delegația Consiliului Central al Sin
dicatelor, condusă de tov. Grecu Ale
xandru, membru în Prezidiul C.C.S., 
pentru a participa la cel de-al XX-lea 
Congres al sindicatelor ungare.

★
Reprezentanți ai presei din Capitală 

s-au întîlnit miercuri, la Athenee Pa
lace, cu delegația de cineaști ceho
slovaci care a participat la spectacolul 
de gală cu filmul „Frații“, organizat 
cu prilejul celei de-a 18-a aniversări a 
eliberării Cehoslovaciei de sub jugul 
fascist.

în cursul dimineții de miercuri, delegațiile sindicatelor din Algeria, Angola, R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, Chile, R. P Chineză, Cuba, Franța, Ghana, R. D. Germană, Guineea, Italia, R.S.F. Iugoslavia, Mali, R. P. Polonă, Uganda, R. P. Ungară, U.R.S.S., au fost primite la Secretariatul Consiliului Central al Sindicatelor de tov. Martin Isac, președintele C.C.S., Vasile Mușat, vicepreședinte al C.C.S., și Ludovic Csupor, secretar al C.C.S.în -timpul- șederii în- țara- noastră oaspeții au participat la demonstrația de 1 Mai, au vizitat întreprinderi industriale, șantiere de construcții, G.A.S., instituții culturale, stațiuni balneoclimaterice.Oaspeții de peste hotare au mulțumit pentru posibilitatea ce li s-a oferit de a participa la demonstrația oamenilor muncii cu ocazia zilei de 1 Mai în Capitala Republicii Populare Romîne și de a cunoaște

munca entuziastă a poporului romîn, viața sa tot mai îmbelșugată. Ei au arătat că au fost profund impresionați de dragostea cu care oamenii muncii din țara noastră și-au exprimat, cu prilejul demonstrației de 1 Mai, atașamentul lor față de Partidul Muncitoresc Romîn și guvern, față de cauza socialismului și păcii și de marile realizări obținute de poporul nostru în dezvoltarea economiei naționale și creșterea nivelului de trai al poporului.Tov. Martin Isac a mulțumit delegațiilor sindicale de peste hotare că au răspuns invitației de a sărbători împreună cu oamenii muncii din țara noastră ziua de 1 Mai și pentru frumoasele lor aprecieri față de succesele însemnate obținute de poporul nostru, în frunte cu clasa muncitoare, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, în opera de desăvîrșire a construcției socialiste.

rîrea de a lupta pentru ca niciodată un nou război mondial să nu mai fie cu putință, pentru ca pacea să fie apărată și consolidată.Sărbătorim Ziua Victoriei în condițiile cînd forțele sociale care s-au ridicat în apărarea păcii sînt mai mari ca orieînd. Aceasta întărește convingerea popoarelor că prin eforturile unite ale țărilor lagărului socialist, ale mișcării de eliberare națională, ale tuturor torțelor iubitoare de pace, războiul mondial poate fi preîntîmpinat.O influență determinantă asupra dezvoltării mondiale o exercită comunitatea țărilor socialiste, unite prin interese și țeluri comune, prin relații bazate pe deplina egalitate în drepturi, respectarea independenței și suveranității naționale, pe colaborare și întrajutorare tovărășească, în spiritul internaționalismului socialist.Desfășurînd eforturi neobosite pentru menținerea și consolidarea păcii, pentru destinderea încordării și normalizarea vieții internaționale, țările socialiste își mențin trează vigilența față de acțiunile cercurilor imperialiste, agresive, iau toate măsurile cuvenite pentru asigurarea securității lor. Baza de neclintit a politicii lor externe o formează principiul coexistenței pașnice între statele cu sisteme sociale diferite, principiu care-și croiește drum tot mai larg pe arena mondială. Ele militează . perseverent pentru lichidarea vestigiilor celui de-al doilea război mondial, de la încheierea căruia au trecut 18-ani, pentru înfăptuirea dezarmării generale și totale — cale sigură de

instaurare a unei păci trainice — pentru abolirea Oricărei forme de colonialism și asigurarea independenței naționale relor.Promovînd cu ca sa de pace, rește necontenit prietenia și alianța frățească cu Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste, dezvoltă re. lațiile de colaborare economică și culturală cu toate țările, aduce o contribuție activă la lupta pentru slăbirea încordării internaționale, pentru întărirea năcii.Mîndri de glorioasele tradiții de luptă patriotică ale poporului romîn, răspunzînd înaltei încrederi arătate de partid și guvern, militarii armatei noastre își reafirmă hotă- rîrea de a sta neclintit de strajă cuceririlor socialiste ale poporului, de a asigura — împreună cu militarii celorlalte țări socialiste — securitatea comunității statelor socialiste, pacea în lume.Datorită realizărilor în construcția pașnică, politicii externe de pace, prestigiul internațional al țării noastre, ca și al celorlalte țări socialiste, este în continuă creștere. Principalul aport al poporului romîn în lupta pentru triumful păcii și progresului social îl constituie realizările sale în opera de desăvîrșire a construcției socialismului. Poporul nostru sărbătorește ziua independenței de stat a Romîniei și a victoriei asupra fascismului, strîns unit în jurul încercatului său conducător — Partidul Muncitoresc Romîn — însuflețit de rezultatele dobîndite, de hotărîrea de a obține noi și mari succese sub steagul socialismului și păcii)

a tuturor popoa.consecvență politi- țara noastră întă-

Vizitele oaspeților militari indonezieni

Vizitele delegației compozitorilor din U.R.S.S.Delegația Uniunii Compozitorilor din U.R.S.S. și-a continuat miercuri vizitele în Capitală.în cursul dimineții muzicienii sovietici au vizitat Muzeul „George Enescu”, Muzeul de artă și sala Palatului R. P. Romîne, au fost oaspeții Editurii muzicale și revistei „Muzica”.

Seara, membrii delegației au asistat în sala Ateneului R. P. Romîne la concertul Orchestrei simfonice a Cinematografiei, dirijată de Constantin Bugeanu, al cărui program a cuprins lucrări de Eduard Mirzoian și Dumitru Capoianu. (Agerpres)

Comandantul suprem al trupelor de uscat ale Republicii indonezia, general maior Ahmad Jani, minis; tru, cu soția, împreună cu ofițeri superiori indonezieni, au făcut miercuri dimineața o călătorie în regiunea Dobrogea.împreună cu oaspeții au plecat și general colonel Ion Tutoveanu, adjunct al ministrului forțelor armate, precum și Sukrisno, ambasadorul Republicii Indonezia în R. P. Romînă.La sosire, pe aeroportul din orașul Constanța, oaspeții au fost în- tîmpinați de Vasile Vîlcu, membru

al Consiliului de Stat al R.P.R., contraamiral Gheorghe Sandu, comandantul. marinei militare, și Petre Nicolae, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular al orașului Constanța și alți reprezentanți ai organelor locale.în regiunea Dobrogea oaspeții indonezieni au vizitat stațiunile Mamaia, Eforie nord și Eforie sud și Muzeul regional de arheologie, Monumentul roman cu mozaic și acvariul din orașul Constanța.în cursul după-amiezii, oaspeții indonezieni s-au înapoiat în Capitală. (Agerpres)
Primul spectacol dat de ansamblul „Théâtre de la Cité"

Miercuri seara a avut loc primul 
spectacol dat la Timișoara de ansamblul 
„Théâtre de la Cité” din Villeurbanne 
(Franța), de sub conducerea lui Robert 
Gilbert și Roger Planchon. Colectivul 
teatrului a prezentat piesa „George

Dandin“ de Molière, în regia lui Roger 
Planchon. In continuare, artiștii fran
cezi vor mai da la Timișoara spectacole 
cu „Cei trei mușchetari“, după Ale
xandre Dumas, în zilele de 9 și 10 mai.

(Agerpres)

Seară culturală dedicata prieteniei 
romîno-indonezieneMiercuri seara ambasadorul Republicii Indonezia în R.P. Romînă, Sukrisno, a organizat o seară culturală în sala Palatului R.P. Romîne, dedicată prieteniei romîno-indone. ziene.

Azi, start în
FRAGA — {prin telefon de la trimi

sul nostru). Azi se dă startul în cea 
de-a XVI-a ediție a „Cursei Păcii“. La 
actuala competiție sînt prezenți cicliști 
din 20 de țări din Europa: Anglia, Bel
gia, R. S. Cehoslovacă, R. P. Romînă, 
R. P. Ungară, R.S.F. Iugoslavia, R. D. 
Germană, Norvegia, R. P. Polonă, Fin
landa, Uniunea Sovietică, Danemarca, 
Franța, Maioc, Australia, R. P. Bulga
ria, Italia, Scoția, Olanda, Liban. Cu 
excepția Libanului (reprezentat de un 
singur concurent), celelalte țări prezintă 
echipe complete, alcătuite din cite 6 
alergători.

’ /Marele eveniment sportiv care începe 
reține atenția iubitorilor de ciclism 
Praga. Nu lipsesc nici pronosticu- 
Aprecierile majorității specialiștilor

azi 
din 
rile.

sînt îndreptate către echipele R. D. Ger
mane, Uniunii Sovietice, Poloniei, Bel
giei, Italiei, care au șanse egale să cu
cerească primul loc.

Echipa țării noastre (G. Rădulescu, 
1. Cosma, C. Dumitrescu, W. Ziegler, 
I. Ardeleana, 1. Stoica) este și ea bine 
cunoscută. Numele unora dintre com
ponența lotului nostru intră în discuții 
privind clasamentul individual ; deocam
dată însă, ei n-au dovedit cea mai bună 
formă. Să sperăm că alergătorii noș
tri vor dovedi totuși unele calități care 
să-i facă să se impună în această difi
cilă competiție. Prima etapă a Cursei 
Păcii se desfășoară azi pe un traseu în 
circuit (117 km) situat în împrejurimile 
capitalei cehoslovace.

I. DUMITRIU

Competiții sportive 

(p — 12 mai a« c.)

BOX : — Clubul Dinamo București 
organizează între 9 și 11 mai un turneu 
internațional de box cu participarea 
echipelor Dynamo Berlin, Gwardia Var
șovia, Spartak Sofia, Dozsa Budapesta 
și Dinamo București. Prima reuniune va 
avea loc astă-seară pe stadionul Di
namo.

Au participat general de armată Leontin Sălăjan, ministrul forțelor armate ale R.P. Romîne, Eduard Mezincescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost prezenți generalul maior Ahmad Jani, ministru, comandantul suprem al trupelor de uscat ale Republicii Indonezia, cu soția, împreună cu ofițerii superiori indonezieni care îl însoțesc. Au asistat șefii unor misiuni diplomatice acreditați în R.P. Romînă și alți membri ai corpului diplomatic.Un grup de artiști care ne vizitează țara, un program artistic. indonezieni, a prezentat(Agerpres)

în cîteva rînduri
scrimă de 'a 
desfășurarea 

probei de - floretă (bărbați) pe. echipe. Ps 
locul întîi s-a clasat selecționata R. P. 
Polone, urmată de U.R.S.S., R. P. Romînă, 
U.R.S.S. ri si R. P. Ungară. Echipa R. P- 
Romîne alcătuită din Mureșan, Drîmbă, 
Szilahi. Poenaru 
cu'9-4 echipa R. 
mația secundă a

■Turneul international de 
Leningrad a continuat cu

de 
al

Olimpiakos. urmează să se dispute un 
treilea ioc, pe teren neutru.

și Hauckler, a învins 
P. Ungare și cu 9-2 for- 
U.R.S.S.
★

pentru finala turneuluiîn meci -retur
balcanic de fotbal, Levski Sofia a învins 
cu 1_ 0 ne Olimpiakos Pireu. Cum prima
întîlnire fusese ciștigată la același scor

ȘAH : ÏNT1LNIREA 
BOTVINNIK-PETROSIAN

MOSCOVA 8 (Agerpres). - Cea de-a 
18-a partidă a meciului pentru titlul 
mondial de șah, disputată ieri la Mos
cova, s-a întrerupt la mutarea 41-a. 
Botvinnik a dat mutarea 41-a în plic. 
Partida va fi continuată astăzi. Sco
rul este deocamdată 9—8 în favoarea 
lui Petrosian,

POLO : — în campionatul R. P. Ro
mîne, la ștrandul Tineretului din Capi
tală se vor disputa duminică 12 mai cu 
începere 
partide : 
șoara și 
Cluj.

RUGBI : — Duminică la ora 9,30 în 
Parcul Copilului se vor întîlni într-un 
meci restantă din cadrul campionatului 
echipele Grivița Roșie și Farul Con
stanta.

MOTO : — Campionatul R. P. Romine 
de „dirt-trak”. întrecerile au loc la 12 
mai ora 10 pe Stadionul „Unirea”. La 
startul diferitelor probe vor fi prezenți 
cei mai buni alergători de la cluburile 
Dinamo, Steaua, Unirea, Voința.

HANDBAL : — Meciurile Știința
Buc. — Dinamo Buc. și Rapid — Steaua 
(masculin) au loc sîmbătă 11 mai cu în
cepere de la ora 16,15 pe terenul Giu- 
lești. Pe același teren, duminică cu în
cepere de la orele 10 dimineața se în- 
tilnesc echipele feminine : Rapid — 
C.S.E. Constanta și Știința București — 
C.S.E. Ploiești.

FOTBAL : — Meciul internațional 
fotbal R P. Romînă — R. D. Germană 
are loc duminică 12 mai pe Stadionul 
„23 August” orele 17.

orele 10 următoarele
- Industria linei Timi-

Știința

de la
Rapid

Dinamo București —

Sesiunea 
Adunării Naționale 

a R. D* Vietnam

de

HANOI 8 (Agerpres). — La Hanoi și-a încheiat lucrările sesiunea Adunării Naționale a Republicii Democrate Vietnam. La ședința de încheiere, deputății au adoptat în unanimitate o rezoluție în care a- probă întrutotul activitatea și politica guvernului.Adunarea Națională a aprobat planul cincinal (1961—1965) de dezvoltare a economiei naționale, prezentat de guvern și planul de stat pe anul 1963. Adunarea Națională a aprobat de asemenea bugetul țării pe anul 1963 în sumă de 1 779 288 000 dongi.în cadrul aceleiași ședințe a luat cuvîntul Ho Și Min, președintele R. D, Vietnam.

Se împlinesc astăzi 18 ani de la memorabilul 
eveniment din istoria poporului cehoslovac — eli
berarea patriei sale de sub jugul fascist. 9 Mai 
1945 a marcat în viața Cehoslovaciei începutul 
unei vieți noi.

Poporul romîn împărtășește din inimă bucuria 
poporului cehoslovac în această zi. în lupta comu
nă pentru zdrobirea fascismului hitlerist, dusă de 
armata sovietică eliberatoare, de ostașii romîni și 
cehoslovaci, prietenia dintre popoarele noastre a 
fost pecetluită pentru totdeauna.

în perioada care a trecut de la eliberare, R. S. 
Cehoslovacă a obținut însemnate succese în dez
voltarea continuă a economiei și culturii, în ridica
rea nivelului de trai, material și cultural, al celor 
ce muncesc. Relațiile de producție socialiste au 
triumfat în întreaga economie națională, această 
măreață înfăptuire fiind consfințită în noua con
stituție a Republicii. Oamenii muncii din țara noa
stră urmăresc cu caldă simpatie realizările dobîn-' 
dite de poporul frate cehoslovac, sub conducerea 
Partidului Comunist din Cehoslovacia, a Comite
tului său Central în frunte cu tovarășul Antonin 
Novotny, pe calea desăvîrșirii construcției so
cialiste.

Avînd ca bază de plecare realizările de pînă 
acum, P.C. din Cehoslovacia a elaborat în cadrul 
celui de-al XII-lea Congres al său, care a avut loc 
în decembrie 1962, sarcinile principale în vederea 
făuririi societății socialiste dezvoltate și a premi- 
zelor trecerii la construirea treptată a comunismu
lui. Realizarea acestor sarcini va determina o nouă 
și puternică creștere a forței economice și politice 
a Republicii Socialiste Cehoslovace.

Membre ale marii familii socialiste, popoarele 
romîn și cehoslovac sînt unite printr-o prietenie

frățească, bazată pe comunitatea orînduirii social- 
politice, pe identitatea țelurilor lor — construirea 
socialismului și comunismului, pc principiile inter
naționalismului socialist. în spiritul acestor prin
cipii se dezvoltă continuu legăturile de prietenie 
și colaborare dintre țările noastre.

Se lărgesc an de an, în interesul ambelor popoare, 
relațiile de colaborare economică, pe baza intr-aju
torării tovărășești și a avantajelor reciproce. Pro
tocolul privind schimbul de mărfuri și plățile pe 
1963 între cele două țări prevede o nouă creștere 
a livrărilor reciproce de mărfuri pe anul în curs. 
Se adîncesc colaborarea tehnico-științifică ca și 
relațiile culturale romîno-cehoslovace.

O contribuție importantă la dezvoltarea legătu
rilor multilaterale dintre popoarele noastre au 
adus vizitele reciproce ale delegațiilor de partid și 
guvernamentale din cele, două țări.

Exprimînd interesele vitale de pace ale popoare
lor lor, corespunzătoare cu ale întregii omeniri, 
R. P. Romînă și R. S. Cehoslovacă, împreună cu 
celelalte țări socialiste, promovează cu perseve
rență în viața internațională politica de coexis
tență pașnică, militează pentru înfăptuirea 
dezarmării generale și totale, lichidarea rămășițe
lor celui de-al doilea război mondial, dezvoltarea 
colaborării între state, își aduc contribuția la lupta 
pentru zădărnicirea planurilor cercurilor agresive 
imperialiste, pentru asigurarea păcii și securității 
popoarelor.

De ziua marii sărbători a Cehoslovaciei, poporul 
romîn trimite poporului frate cehoslovac un căl
duros salut și îi urează noi succese în activitatea 
consacrată desăvîrșirii construcției socialiste din 
patria sa și în lupta pentru cauza păcii.,

Cu ocazia sărbătorii nationale 
S.a

TELEGRAME

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Cehoslovace, miercuri la amiază a avut loc o întîlnire la locuința ambasadorului R. S. Cehoslovace în R. P. Romînă, Jaroslav Sykora.Au participat tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Alexandru Dră- ghici, Ștefan Voitec, Alexandru Bîr- lădcanu, Mihai Dalea, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, membri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai instituțiilor centrale și organizațiilor obștești, academicieni și alți oameni de știință și cultură, ziariști romîni și străini.Au fost de față șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.
AMiercuri dimineața, cu prilejul celei de-a 18-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de sub jugul fascist, ambasadorul R S. Cehoslovace în R. P. Romînă, Jaroslav Sykora, însoțit de membrii ambasadei, a depus o coroană de flori la Monumentul Eroiloi- Patriei.

în dimineața aceleiași zile, ambasadorul R. S. Cehoslovace a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Sovietici din Piața Victoriei.La solemnități au luat parte reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și ai Ministerului Forțelor Armate.La Monumentul Eroilor Sovietici au fost de față ambasadorul Uniunii Sovietice în R. P. Romînă, I. K. Jegalin și membri ai ambasadei.
★în sala Teatrului de stat din Bacău a avut loc miercuri după-amia- ză o adunare a oamenilor muncii din oraș, organizată cu prilejul celei de-a 18-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de sub jugul fascist. Despre realizările din țara prietenă a vorbit arhitectul Alexandru Ioțu.De asemenea, a luat cuvîntul dr. Anton Kamenicki, prim-secretar al Ambasadei R. S. Cehoslovace în R. P Romînă.în încheierea adunării a fost prezentat un film artistic.(Agerpres)

aniversări a eliberării și urări de noi succese consacrată construirii în Republica Socia.

Tovarășul Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne, a adresat tovarășului Zdenek Fierlinger. președintele Adunării Naționale a Republicii Socialiste Cehoslovace, o telegramă de felicitări cu ocazia celei de-a 18-a Cehoslovaciei în activitatea socialismuluilistă Cehoslovacă, dezvoltării continue a relațiilor de prietenie și colaborare rodnică dintre țările noastre, cauzei socialismului și păcii în întreaga lume.
★Cu prilejul celei de-a 18-a aniversări a Zilei Eliberării Cehoslovaciei de sub jugul fascist, tovarășul Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Romîne, a adresat o telegramă de felicitări tovarășului Vaclav David, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste Cehoslovace.
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de locuințe, constituie un tot unitar. 
Noul și vechiul se îngemănează la 
tot pasul. Și totuși, ceea ce-i nou 
biruie trecutul și-1 înlătură. In hala 
laminoarelor de la „Nova Hut“, ca
litatea materialului este verificată cu 
ajutorul televiziunii. Dar și la „Vit- 
kovice Zelezarni“ se impune tehnica 
modernă. Noul furnal — nr. 6 — are 
o înălțime de 70 de metri și va fi 
la rîndu-i controlat prin intermediul 
televizorului industrial.

Aici se toarnă o treime din pro-

pe 
se 
la

De la corespondentul 
nostru ia Praga

Noaptea, Ostrava ți se vestește de 
departe prin vîlvătăile roșii ale coc- 
seriilor și ale furnalelor sale, 
te întîmpină trîmbele de fum. 
mi-o imaginasem de mult, din 
șurile lui Bezruc.

Am cunoscut-o acum, cînd 
pornit spre ea cu îndreptățită
răbdare. îmi răsuna încă în minte 
stroia amară din „Minerul“, a cîntă- 
rețului Beskizilor :

„Ce vor deveni fiii mei, 
Cînd, într-o zi, mă vor 

mort din 
Fiii mei vor continua să 

să sape 
Să sape la Karvina :
Și fiicele — ce vor deveni ele, fii

cele minerilor?“
Trecusem întîi pe la căminul uce

nicilor minei „Eduard Urx“. într-un 
castel cu un parc de 96 ds ha, 230 
flăcăi din așezările „Trebic”. „Opa- 
va“ și „Uherske Hradiște", învață, 
fac sport și vizionează filme. Cas
telul este vechi ; aici a domnit odi
nioară un „baron al cărbunelui“, 
bancherul vienez Rotschild. Azi i-au 
luat locul sutele de viitori ortaci.

îți continui drumul pe strada 
Gotwaldova și întîlnești bătrîna 
centrală electrică „Zofia“, vechea 
mină „Salomon“, strălucitoarea 
Casă de cultură, noul palat al ad
ministrației întreprinderilor energe
tice, frumoasa și proaspăta Casă a 
presei, uzinele siderurgice „Vitko- 
vice Zelezarni“ cunoscute de 13 de
cenii, noul combinat siderurgic 
„Nova Hut”, septuagenara mină 
„Treimea“, cartierul Slezka Ostrava, 
șoseaua spre Poruba străjuită de 
noul combinat de îngrășăminte chi
mice și noua centrală electrică. Mi
nele, uzinele, cocseriile, cartierele

ducția de oțel a republicii. Dar 
Ostrava înseamnă și 80 la sută din 
cărbunele negru al Cehoslovaciei. 
La Karvina sînt două orașe : unul 
bătrîn, cu căsuțe pipernicite parcă 
spînzurate pe umerii colinelor mă
runte, orașul ce se arată privirilor. 
Al doilea oraș, cel subteran, se în
tinde pe o lungime de 1 600 de km. 
Este lumea coridoarelor șerpuite, a 
abatajelor fremătătoare, a grămezi
lor de cărbune. In urmă cu doi ani, 
ortacii scurmau roca neagră cu tîr- 
năcopul și cu lopata. Acum, com
bina a pătruns peste tot. Zi de zi, 
din 78 000 tone, combinele extrag 
40 000. La mina „1 Mai“, în 1961 nu
mai 23 la sută din producție reve
nea combinelor ; acum, procentul a 
depășit 90 la sută . Și detritul — 
marea subterană de ape și gaze din 
bazinul Ostrava-Karvina — a sim
țit pașii fluizi ai radio-izotopilor. 
Știința vine în ajutorul ortacilor din 
adîncuri. Acolo unde se semnalea
ză infiltrații de apă și gaze, apar 
mijloace de protecție. Mina nu mai

est© un semn de întrebare, o fatali
tate.

Ceea ce te Izbește dintru început 
la Ostrava, este osmoza perfectă 
dintre întreprinderi și oraș. Blocu
rile cartierului Jindrichska, prefigu
rează apusul colibelor scorojite 
și vechi ale cartierului vecin Na 
Kamenky, în marginea căruia, lin
gă primărie răsare noul stadion 
cu 35 000 locuri. A devenit de 
acum neîncăpător și ostraveni; 
pregătesc să-1 lărgească pînă 
60 000 de locuri.

Pînă nu de mult, Poruba era con
siderai cel mai tînăr oraș al repu
blicii. Acum este „bătrîn“ : a împli
nit 10 ani. I-a luat locul orașul Ha- 
virov cu străzile sale largi și clădi
rile policrome. Barăcile de după 
război, în care locuiau minerii, se 
mai văd și azi ; poate pentru a su
blinia contrastul cu blocurile cele 
noi și magazinele cochete; s-au înăl
țat repede și adăpostește de pe 
acum peste 60 000 de suflete. Dar 
mai există Zabreh — care numără 
50 000 d© locuitori — după cum a 
răsărit Raj, chiar în marginea Kar- 
vinei. Curînd-curînd, căsuțele coco
șate ale ortacilor de la „1 Mai“ și 
mina „Aimatei Cehoslovace“ vor fi 
părăsite. Noile orașe așteaptă lo
catari noi. Și n-au trecut decît 18 
ani de cînd locurile acestea au fost 
zmulse cotropitorilor fasciști, elibe
rate.

Noaptea, cînd văpăile cocseriiloi 
și ale furnalelor se înalță spre cer, 
parcă ar flutura o flamură roșie 
deasupra bazinului Ostrava-Karvina. 
Este răspunsul tonic pe cate mi
nerii și oțelarii de sub culmile Bes
kizilor îl dau întrebărilor lui Bezruc. 
Este biruința vieții.

HORIA LIMAN

Dezbaterile din parlamentul grecATENA 8. Corespondentul Agerpres transmite : în Parlamentul grec continuă dezbaterile, începute la 6 mai, pe marginea moțiunii de neîncredere în politica guvernului Karamanlis, prezentată de partidele Uniunea de Centru și E.D.A.Liderul Uniunii de Centru, Pa- pandreu, luînd cuvîntul la începutul dezbaterilor, a criticat diferite aspecte ale politicii guvernului pc plan intern și extern cît și politica economică a acestuia. în încheiere, vorbitorul a cerut organizarea unor alegeri parlamentare libere.în cuvîntul său, Iliu, liderul fracțiunii parlamentare Uniunea Democrată E.D.A — a citat o mente care dovedesc care o duce guvernul grec este contrară intereselor poporului. El s-a referit la încadrarea țării în cursa înarmărilor nucleare, prin p2fti-

a partidului de stingă — serie de ele- că politica pe

ciparea la forța nucleară multilaterală și transformarea țării în- tr-o bază pentru rachete, desființarea libertăților democratice și intensificarea activității elementelor militariste și a organizațiilor paramilitare, vinderea avuției naționale capitalului străin și sărăcirea poporului. Iliu a subliniat că „în loc de a participa la pregătirea războiului, noi cerem reducerea uriașelor cheltuieli militare, renunțarea la stocarea armei nucleare în Grecia, crearea unei zone denucleari- zate în Balcani". Vorbitorul a spri- j’init propunerea guvernului romîn cu privire la crearea unei zone de- nuclearizate în Balcani.Moțiunea de neîncredere a fost sprijinită și de partidul progresist, în felul acesta, toate partidele de opoziție s-au pronunțat împotriva politicii guvernului.

Cel mai marc accelerator 
circular fle protoni din lumeMOSCOVA 8 (Agerpres). — La 7 mai la Moscova s-a deschis o sesiune științifică unională care discută diferite probleme ale dezvoltării științelor naturii și radioelec- tronicii, precum și ale perfecționării mijloacelor de telecomunicații.în referatul său, acad. Aleksandr Minț a anunțat că în Uniunea Sovietică este în curs de construcție cel mai mare accelerator circular de protoni din lume, care îi va accelera pînă la energii de 60—70 miliarde electron-volți. Acad. Minț a subliniat că realizarea unui asemenea accelerator „este necesară pentru elucidarea naturii forțelor intranucleare“.Aleksandr Minț consideră drepl absolut oportună construirea unor acceleratoare protonice pentru energii de 300—1 000 miliarde de elec- tron-volți cu asigurarea unei intensități suficiente a fasciculelor,
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Ședința festivă de la Berlin t<

4 Z** • «in SiriaCAIRO 8 (Agerpres). — Agenția MEN relatează că la 8 mai a sosit la Cairo o delegație siriană condusă de generalul Attasi, președintele „Consiliului național al comandamentului revoluției“ din Siria. Agenția relevă că vizita acestei delegații la Cairo „este strîns legată de criza care s-a ivit în Siria ca urmare a demisiei unor miniștri unioniști“. Se știe că între partidul naționalist Baas și celelalte grupări care au participat la lovitura de stat din 8 martie au apărut serioase disensiuni care au evoluat într-o criză de guvern. Un număr de miniștri aparținînd unor grupări unioniste au demisionat din guvern, iar peste 100 de ofițeri ai armatei siriene au fost destituiți.în ultimele zile, potrivit relatărilor agențiilor de presă, la Damasc au avut loc întrevederi menite să pună capăt crizei. Nu au existat însă știri care să indice realizarea vreunui progres în acest sens. Dimpotrivă, potrivit presei egiptene, grupările potrivnice partidului Baas refuză orice compromis, ceea ce îngreunează formarea unui nou guvern de coaliție. Potrivit presei din Cairo, aceste divergențe pun în primejdie constituirea Uniunii Federale proiectate între Egipt, Siria și Irak.Delegația siriană urmează să discute cu membri ai guvernului e-

giptean problemele legate de criza din Siria și efectele sale asupra proiectatului stat federal.Agenția Associated Press transmite că la cîteva ore după plecarea la Cairo a delegației siriene condusă de generalul Attasi, la Damasc și în orașul Alep au avut loc demonstrații în favoarea uniunii. Potrivit a- genției, la Damasc demonstranții au ridicat baricade și au aruncat cu pietre în militari. în orașul Alep armata a deschis focul împotriva demonstranților înregistrîndu-se victime. Știri primite prin telefon, relevă agenția, menționează că în cursul după-amiezii au continuat să se audă focuri de armă sporadice în cartierul Kallassah din Alep. Autoritățile au instituit restricții de circulație în orașul Alep, iar la Damasc mai multe școli au fost închise și sînt păzite de armată.în legătură cu ceea ce agenția Associated Press menționează a fi „o agravare a crizei din ultimele șase zile prin care trece Siria“ agen. țiile occidentale de presă, citind postul de radio Damasc, anunță că o delegație reprezentînd Consiliul național al revoluției din Siria va pleca în seara de 8 mai spre Bagdad pentru a purta tratative cu conducătorii irakieni. Radio Damasc nu a făcut alte precizări în legătură cu aceste convorbiri.

vizita lui Fidel Castro 
în U. R. S S.TAȘKENT 8 (Agerpres). — TASS. Mii de locuitori ai Tașkentului și studenți cubani care învață în Uzbekistan au întîmpinat la 8 mai pe primul ministru al Cubei, Fidel Castro, și persoanele care îl însoțesc.Pe aeroportul din Tașkent înaltul oaspete a fost întîmpinat de Vladi. mir Lomonosov, președintele Biroului C.C. al P.C.U.S. pentru Asia centrală, Șarif Rașidov, membru supleant al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al C.C. al P.C. din Uzbekistan, și alți conducători ai republicii.Pe aeroport Fidel Castro și Șarif Rașidov au rostit cuvîntări.

Deschiderea conferinței miniștrilor 
Pieței comuneoccidentală“. Germania occidentală a prezentat la actuala sesiune un plan — „planul Schröder“ — prin care cere ca reducerea tarifelor vamale la produsele agricole să se îndeplinească mai lent. „Franța s-a opus imediat acestui plan“, relata miercuri agenția „Reuter“.Tocmai pentru a nu lăsa ca divergențele dintre principalii parteneri — francez și vest-german — să domine de la început sesiunea actuală de la Bruxelles, miniștrii occidentali au hotărît să lase pentru mai tîrziu problemele importante. Discuțiile din capitala Belgiei au început deci miercuri prin analizarea unor probleme de mai mică importanță — „chestiuni tehnice", cum numesc ziariștii occidentali.

de externe ai

La Birmingham- 
Alabama Ciocniri între populația

de culoare și polițieNEW YORK 8 (Agerpres).— A- gențiile occidentale de presă anun. ță că din ordinul guvernatorului rasist al statului Alabama, George

Siqueiros protestează 
împotriva respingerii 

recursului săuCIUDAD DE MEXICO 8 (Agerpres). — După cum transmite a- genția Prensa Latina, cunoscutul pictor mexican David Alfaro Siqueiros și ziaristul Filomeno Mata au dat publicității, din închisoare, o declarație în care protestează împotriva ’ respingerii de către tribunalul suprem a recursului lor la sentința de condamnare la cîte opt ani închisoare. Siqueiros și Mata au subliniat în declarație că „graba cu care tribunalul a respins în numai zece minute o condamnare la opt ani închisoare este suspectă“ și au denunțat pe magistratul Maria Luisa Santillan care, „contrar prevederilor legale, și-a exprimat deschis dușmănia față de acuzați“.

BRUXELLES 8 (Agerpres). — Miercuri dimineața au început la Bruxelles discuțiile din cadrul actualei sesiuni a conferinței miniștrilor de externe ai țărilor Pieței comune, sesiune care, după cum subliniază comentatorii agențiilor occidentale, se desfășoară în condițiile unei crize în relațiile dintre țările membre.Punctul principal pe ordinea dc zi a dezbaterilor îl constituie controversata problemă a unificării politicii agricole a celor șase țări membre ale Pieței comune. în această problemă — cum scria miercuri agenția France Presse ex- primînd impresia generală — la Bruxelles are loc o adevărată „înfruntare între Franța și Germania

BERLIN 8 (Agerpres). — La 7 mai a avut loc la Berlin o ședință festivă consacrată celei de-a 18-a aniversări a eliberării poporului german de sub fascism și deschiderii Săptămînii prieteniei germa- no-sovietice.La ședința festivă au luat parte membri ai Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G. și ai guvernului R.D.G., conducători ai Frontului național al Germaniei democrate, ai partidelor democratice și organizațiilor de masă, veterani ai mișcării muncitorești germane, activiști ai Asociației pentru prietenia gcrmano- sovietică.La ședința festivă au asistat P. A. Abrasimov, ambasadoral U.R.S.S. în R.D.G., generalul de armată I. I. Iakubovski, comandantul suprem al grupului de trupe sovietice din

4 Germania, delegația Asociației pentru prietenia sovieto-germană eoni dusă de 1. V. Peive, președintele Sovietului Naționalităților al Sovietului SupremLa ședință a J. Dieckmann, Consiliului de Stat al R.D.G., pr& ședințele Prezidiului Camerei Populare a R. D. Germane și președintele conducerii Asociației pentru prietenia germano-sovietică.La 8 mai în Treptow-Park din Berlin, unde se află monumentul ridicat în cinstea ostașilor sovietici a avut loc depunerea de coroane. Au participat membri ai Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., conducători ai Consiliului național al Frontului Național al Germaniei democrate, numeroși cetățeni din Berlin.

al U.R.S.S. prezentat un raport vicepreședinte al

le
Tratativele pentru dezarmare 

de la Geneva

Wallace, în orașul Birmingham au sosit la 8 mai peste 500 de militari din trupele locale ale statului Alabama „pentru a încerca să instaureze ordinea“ în acest oraș, teatru al celor mai mari demonstrații anti- segregaționiste cunoscute în istoria sudului S.U.A. Potrivit agenției France Presse, aceste unități „specializate în reprimarea demonstra, (iilor“ sînt înzestrate cu arme automate, grenade cu gaze lacrimogene și carabine. Imediat după sosire, militarii au instalat cordoane la linia de demarcație dintre cartierul negrilor și al albilor din Birmingham.Referindu-se la demonstrațiile din cursul zilei de 7 mai care au conti, nuat pînă scara tîrziu, agențiile de presă relevă că între demonstranți și polițiști s-au produs grave ciocniri în cursul cărora 12 persoane au fost rănite, iar 50 de demonstranți au fost arestați.
★Agenția France Presse anunță că puternica organizație — Asociația națională pentru propășirea populației de culoare — a chemat marți seara toate secțiile sale din Statele Unite să organizeze manifestații pașnice de simpatie pentru sprijinirea negrilor din Birmingham (Alabama).

NEW YORK 8 (Agerpres). - Consiliul de Securitate al. O.N.U. s-a întrunit în sesiune extraordinară la 8 mai pentru a lua în discuție plîngerea guvernului haitian împotriva Republicii Dominicane.Trebuie menționat că atît oficialități ale S.U.A. cît și oficialități din cadrul O.S.A. se declară împotriva discutării problemei în cadrul a- cestui organism. După cum menționează agenția Associated Press, „Statele Unite au declarat marți că mai curînd trebuie să se ocupe de criza haitiano-dominicană O.S.A. decît Consiliul de Securitate al O.N.U.”.între timp, situația din cele două țări aflate în conflict continuă să rămînă cît se poate de încordată. Atît regimul haitian cît și cel dominican, la fel de odioase propriilor popoare, desfășoară cea mai crâncenă teroare pe plan intern. Dacă despre situația din Port au Prince agenția Associated Press scrie : „este un oraș al fricii".......este fricade tortură, de moarte, de invazie,
O fotografie a iul William 

Moore, poștașul pe care ra
siștii americani l-au ucis in timp 
ce participa la o demonstrație 
Împotriva segregației rasiale.

Pancarta pe care o poartă 
spune : „Să se pună capăt segre
gației rasiale in America".

Notă externă

A. S* A. — o grupare falimentară
de subordonare a unor țări

GENEVA 8 (Agerpres). - La 8 mai Comitetul celor 18 state pentru dezarmare continuînd examinarea problemei dezarmării generale și totale a analizat propunerea Uniunii Sovietice privind lichidarea mijloacelor de transportare la țintă a armei nucleare, prezentată la cea de-a 17-a sesiune a Adunării Generale a O. N. U. de A. A. Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S.E de prisos să mai subliniem că

de trădare", la Santo Domingo, potrivit agenției United Press, au avut loc la 7 mai ciocniri de stradă între poliție și „sute de tineri demonstranți care mărșăluiau pe străzi în sprijinul grevei a apro- funcționari destrăzi în sprijinul ximativ 20 000 de stat".
★

NEW YORK. In ședința din 7 mai, 
Consiliul de Securitate a hotărît în 
unanimitate să recomande Adunării 
Generale a O.N.U. admiterea Kuwei
tului în Organizația Națiunilor Unite.

Sovietice pre-17-a sesiune aO.N.U. estepropunerea Uniunii zentată la cea de-a Adunării Generale a acceptabilă, a declarat reprezentantul Indiei, Lall. Totodată, el a sprijinit propunerea delegatului Canadei, Burns, ca această propunere să fie înaintată spre o examinare preliminară celor doi copreședinți ai Comitetului celor 18 state.Reprezentantul Poloniei, Blusz- tajn, a subliniat că adoptarea propunerii sovietice ar exclude orice risc al izbucnirii pe neașteptate a unui război. Criticînd poziția puterilor occidentale în problema dezarmării, el a subliniat că ele vor să mențină arma nucleară pînă la încheierea perioadei dezarmării. Delegațiile țărilor socialiste, a declarat reprezentantul Cehoslovaciei, Kurka, au formulat de la bun început cererea ca în elaborarea programului dezarmării atenția principală să fie îndreptată spre înlăturarea posibilităților materiale de dezlănțuire a unui război termonuclear.Delegații S.U.A., Angliei și Italiei au cerut să se treacă la examinarea punctului următor al ordinei de zi — proiectul de tratat privind dezarmarea generală și totală — iar propunerea Uniunii Sovietice să fie înaintată spre examinare celor doi copreședinți ai Comitetului celor 18.

TOKIO 8 (Agerpres). Recent, în sala „Tokyo Metropolitan Festival Hall“ a avut loc festivitatea de închidere a primului curs de limba romînă, organizat de Asociația de prietenie japono-romînă din Tokio, în prezența membrilor asociației și a reprezentanților legației R. P. Romine la Tokio s-au înmînat studenților certificate de absolvire.Luînd cuvîntul în limba romînă, studentul Terno Fiji a spus printre altele: „Astăzi e o zi memorabilă în istoria relațiilor de prietenie dintre Romînia și Japonia. Cursul nostru de limba romînă, încheiat astăzi, este primul curs de limba romînă din istoria Japoniei. Noi, studenții absolvenți, sîntem fericiți și mîndri că am luat parte la un eveniment atît de important. Cursul s-a încheiat astăzi, însă studiul nostru de limba romînă nu va înceta. în numele tuturor studenților prezenți promit că vom continua studiile de limba romînă și sper că profesorii noștri ne vor ajuta și în viitor".Festivitatea s-a încheiat cu prezentarea filmului documentar romî- ncsc „Din Piatra Craiului, în Făgăraș”.înțr-un articol dedicat cursului de limba romînă, ziarul japonez „Mainichi Daily News” relatează că două noi cursuri de limba romînă — unul pentru începători și altul pentru avansați — urmează să se deschidă. Organizate de Asociația de prietenie japono-romînă, cursurile vor fi conduse de Tatiana Nomura, lector la catedra de limbi străine de la Tokyo University, și de Harumi Tanaka, lector la Universitatea Rîkkyo.în sala Tenmanya din orașul Okayama (Japonia) s-a deschis o expoziție de fotografii romînești,

Vizlta președintelui 
Finlandei în IugoslaviaBELGRAD 8 (Agerpres). — La invitația președintelui Iosip Broz Tito, în Iugoslavia s-a aflat într-o vizită oficială președintele Finlandei, Urho Kekkonen.După cum se subliniază în comunicatul difuzat la 8 mai cei doi președinți „au reafirmat atașamentul profund al țărilor lor față de cauza păcii și colaborării constructive între popoare, bazată pe respectarea principiilor independenței, egalității în drepturi, autodeterminării și neamestecului în treburile interne ale altor țări".„Șefii celor două state, se spune în comunicat, consideră că actuala situație impune tuturor popoarelor lumii eforturi energice pentru întărirea păcii și soluționarea problemelor internaționale pe calea tratativelor”. Ei au subliniat necesitatea de a se depune eforturi și mai mari în. scopul realizării unui acord cu privire la dezarmarea generală și totală treptată, al încheierii neîntârziate a unui acord cu privire la interzicerea experiențelor nucleare.

Politica 
sud-asiatice prin înhămarea lor la pactele 
agresive se lovește de rezistența popoa
relor și suferă repetate înfrîngeri. Acest 
lucru este confirmat încă o dată de 
eșecul planurilor legate de lărgirea ți 
consolidarea așa-numitei Asociații a 
Asiei de Sud-Est (A.S.A.).

Această organizație a fost înfiin
țată în iulie 1961 cu participarea Fi- 
lipinelor, Tailandei și Malayei, fiind 
prezentată ca o uniune „economică” și 
„independentă”, strict asiatică. Cit de 
„independentă" este A.S.A. se poate 
judeca după faptul că doi dintre 
membrii săi — Filipinele și Tailanda 
— sînt fi membri ai S.E.A.T.O. (Blocul 
Asiei de Sud-Est). In ce privește Ma
laya, se știe că ea este legată de An
glia prin acorduri militare și că 'pe te
ritoriul ei se află baze militare.

Căutînd o firmă mai atractivă pentru 
S.E.A.T.O., a cărui impopularitate în 
țările din Asia de Sud-Est crește con
tinuu, inițiatorii noului bloc sperau ca. 
sub pretextul „consolidării” relațiilor e- 
conomice, să atragă indirect în sfera 
pactelor statele neutre din această 
parte a lumii. In acest fel se urmărea 
completarea sau „suplinirea unor de
ficiențe ale pactului S.E.A.T.O.”. 
Reacția statelor neutre la noua cursă a 
diplomației imperialiste nu este însă de 
natură să-i mulțumească pe inițiatorii a-

prin mhamarea lor la pacteLe 
lovește de rezistența popoa-

cestui „mic S.E.A.T.O.". Guvernele In
doneziei, Birmaniei, Ceylonului etc. 
s-au pronunțat cu hotărire împotriva 
aderării la noua grupare , militară din 
sud-estul Asiei. * ! ■

După aproape doi ani, ideea lărgirii 
A.S.A. a fost aproape abandonată, da
torită împotrivirii ferme a statelor amin
tite. Mai mult, între membrii A.S.A. 
s-au adîncit o serie de contradicții, în 
special între Filipine și Malaya, așa in
cit problema pe care și-o pun în prezent 
inițiatorii blocului este încercarea de a 
salva organizația de la pieire.

Principala cauză a contradicțiilor se 
leagă de pretențiile Filipinelor asupra 
teritoriului din Borneo de nord aflat 
sub dominație britanică și pe care co
lonialiștii englezi intenționează să-l in
cludă in proiectata lor Federație ma- 
layeză. La aceasta se mai adaugă fi 
nerealizarea unor proiecte de ordin 
economic (cărora li s-a făcut reclamă).

Nici rezultatele recentei sesiuni a 
consiliului ministerial de la Manila, 
care de altfel a fost mereu amînată din 
cauza disensiunilor din sinul A.S.A., nu 
sînt de natură a încuraja- pe inițiatorii 
noii grupări. In ciuda declarațiilor unor 
participanți la sesiune, „șansele de reu
șită ale planurilor A.S.A. ■ 
relevă ziarul filipinez 
— sînt mult mai mici 
înjghebarea ei”.

după cum 
„Manila Times” 

decît la

Dicta- 
doc-

regimului 
din Repu- 

tot

trimisă de Institutul romîn pentru relațiile culturale cu străinătatea. Expoziția, organizată sub auspiciile Asociației „Prietenii Europei de răsărit“, cuprinde fotografii despre realizările economice și social-cul- turale din R. P. Romînă. Expoziția se bucură de succes.Aceeași asociație a organizat lele acestea o audiție de muzică mînească pe discuri.VARȘOVIA 8 Corespondentul gerpres transmite : La „Casa Cărții' din Cracovia, a avut loc într.un cadru festiv, în ziua de 6 mai, deschiderea unei expoziții de cărți științifice publicate de Editura Academiei R.P. Romine.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de J. Negrey, directorul editurii Academiei poloneze de știință, filiala Cracovia. A luat, de asemenea, cuvîntul Dumitru Trifu, redactorul șef al editurii Academiei R.P. Ro. mîne.O expoziție similară a cărții științifice romînești se deschide astăzi în orașul Wroclaw.ATENA Corespondentul Agerpres transmite : în orașul Patras a fost constituită o Ligă de prietenie greco-romînă a cărei scop este strîngerea relațiilor culturale dintre Grecia și Romînia. Din consiliul de conducere al ligii fac parte: Takis Lemis — industriaș, președinte, K. Makrikostas — industriaș, și P. Hronopulos — scriitor — vicepreședinți, P. Marikanis — avocat, secretar general.Printre membrii consiliului mai fac parte N. Kalapodis, președintele Uniunii cooperativelor agricole din Patras, H. Papatanasiu — comerciant, I. Mikrutziku — artist, și alte notabilități din oraș.

zi- ro-A-
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Starea 
dictatorial 
blica Haiti este 
mai precară, 
torul Duvalier,
tor de profesie, cau 
tă remedii prin in
tensificarea represiu
nilor (ziarele).

Duvalier : Spu
ne-mi deschis 
doctore... cit 
mal pot duce ?

Din ziarul „Navr 
York Herald Tri
bune“.

Procesul unor agenți care desfășurau 
activitate de spionajMOSCOVA 8 (Agerpres). — Miercuri a continuat la Moscova procesul intentat agenților serviciilor de spionaj englez și american.După cum relatează agenția TASS, acuzatul Wynne în depozițiile făcute a arătat că el a avut convorbiri cu un ofițer al serviciului de siguranță englez, cu numele Hartley, care i-a dat misiunea de a aduna în cursul vizitei sale în U.R.S.S. numele inginerilor sovietici și denumirile diverselor întreprinderi unde aceștia lucrează. La afirmația lui Wynne că el nu știa despre caracterul materialelor pe care le transmitea, Penkovski a declarat în instanță următoarele : „Nu încape nici o îndoială că Wynne știa că este vorba de date cu caracter de spionaj și nu despre o informație oarecare”.

împotriva U. R. S. S.în cursul interogatoriului, acuzatul Wynne a recunoscut, de fapt, că activitatea sa comercială camufla activitatea de spion de legătură. Wynne a recunoscut, de asemenea, că el transmitea materialul de spionaj din partea lui Penkovski unor persoane care lucrau în cadrul ambasadelor engleză și americană la Moscova.De asemenea, acuzatul Wynne a arătat că el a stabilit legături între Penkovski și unele persoane despre care a aflat că sînt americani.După relatarea mai multor fapte ale activității sale de spionaj, Wynne a fost întrebat de către procuror : „Acuzat Wynne, după toate a- cestea ați înțeles că este vorba de activitatea de spionaj la care participați și dv ? A urmat răspunsul : „Da, am înțeles și am mai spus acest lucru aci”.

BELGRAD. Răspunzînd invitației 
guvernului R. S. F. Iugoslavia, la 8 
mai a sosit la Belgrad U Thant, se
cretarul general al O.N.U. Pe aeropor
tul din Belgrad, oaspetele a fost în- 
tîmpinat de E. Kardelj, vicepreședinte 
al Vecei Executive Federative, K. Po- 
povici, secretar de stat pentru aface
rile externe, și de alte persoane ofi
ciale.

Associated Press, la aceste manevre, 
care au durat 10 zile, au participat 
14 000 de militari.

SALISBURY. In cursul săptămînii 
trecute la Salisbury a avut loc o în- 
tîlnire între șeful secesioniștilor ka- 
tanghezi, Chombe, și primul ministru 
al Federației Rhodesiei și Nyassalan- 
dului, Roy Welenski. După cum se 
știe, între Chombe și Welenșki 
există o veche colaborare îndreptată 
împotriva unității Republicii Congo. 
Noua întîlnire are loc într-un mo
ment în care secesioniștii katanghezi 
și-au reînceput acțiunile împotriva 
unității.

DAKAR. Agenția France Presse re
latează că la 7 mai a început la Dakar 
procesul intentat fostului prim minis
tru al Senegalului, Mamadou Dia (în
lăturat de la putere în decembrie 
1962) și altor patru foști miniștri în 
guvernul senegalez, care sînt îrivinuiți 
de a fi încercat să organizeze o lovi
tură de stat împotriva președintelui 
Senghor și a parlamentului.

TEGUCIGALPA. Agenția Reuter a- 
nunță că 10 persoane au fost arestate 
în Honduras „în legătură cu o pretin
să încercare de asasinat împotriva pre
ședintelui Ramon Villeda-Morales al 
Hondurasului".

MANILA. Agenția Associated Press 
relatează că la 7 mai 3 000 de docheri 
filipinezi au declarat grevă, cerînd în
cheierea unui contract colectiv.

GENEVA. în ședința din 7 mai a 
celei de-a 16-a Adunări mondiale a 
sănătății au avut loc alegerile pre
ședintelui, a trei locțiitori și a mem
brilor Prezidiului. Președinte al adu
nării a fost ales pentru prima dată în 
activitatea adunării un reprezentant al 
continentului african, ministrul sănă
tății din Nigeria, dr. M. A. Madjeko- 
dunmi.

NEW YORK. Lăcătușii-montori și 
sudorii de la baza militară aeriană 
Vandenberg (Statul California) au 
declarat o grevă de protest împotriva 
noilor concedieri efectuate de admi
nistrație. La cele cinci porți ale aces
tei baze, precum și la intrarea în po
ligonul experimental de pe capul Ar
guello greviștii au postat pichete.

PARIS. La 7 mai, ministrul de fi
nanțe al Franței, Giscard D’Estaing, a 
anunțat în Adunarea Națională hotărî- 
rea guvernului francez de a majora ta
rifele feroviare și taxele pentru folosi
rea energiei electrice. Totodată minis
trul de finanțe a făcut cunoscută insti
tuirea unor noi impozite indirecte.

numără : respectarea drepturilor cetă
țenești, respectarea constituției, acor
darea amnistiei pentru deținuții poli
tici și anularea hotărîrii de interzi
cere a activității Partidului Comunist 
din Venezuela și a partidului „Miș
carea revoluționară de stînga“.

VARȘOVIA. Pe zi ce trece la Varșo
via se extinde frontul lucrărilor de 
construcție. în cursul lucrărilor tera- 
siere de pe o stradă din capitala R. P. 
Polone constructorii au descoperit un 
depozit de muniții. Unitățile de geniu 
au demontat 600 de proiectile de arti
lerie care au stat sub pămînt aproape 
20 de ani. Lucrările de lichidare a de
pozitului de muniții continuă. Se cre
de că numărul total al proiectilelor 
este de cîteva mii.

MANILA. La 8 mai au luat sfîrșit 
manevrele forțelor maritime ale țări
lor membre ale pactului S.E.A.T.O. 
care s-au desfășurat în Marea Chinei 
de Sud. După cum subliniază agenția

CARACAS. Un grup de deputați și 
senatori din Venezuela au organizat o 
conferință de presă la Caracas în ca
drul căreia au expus programul reven
dicărilor lor urgente, printre care se

. ■ --
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După cum s-a 
anunțat, tratative
le între reprezen
tanții muncitorilor 
metalurgiști din 
R.F.G. aflați în 
grevă și patroni 
s-au încheiat cu 
victoria metalur- 
giștilor. Cu toate 
acestea, lucrul nu 
va 11 reluat decît 
la începutul sâp- 
tămînft viitoare 
după ce acordul 
va 11 ratificat de 
membrii Uniunii 
sindicatelor din 
metalurgie.

In fotografie: Un 
pichet de gro- 
vlști In orașul 
Mannheim.

LA PAZ. In urma unei întrevederi 
cu președintele Boliviei, Victor Paz 
Estenssoro, ministrul -''bolivian al lu
crărilor publice, Guillermo Arinez 
Zapata, a anunțat la 8 mai că guver
nul a hotărît naționalizarea căii fe
rate Antofagasta —- La Paz, aparținînd 
unei societăți engleze. El a adăugat 
că preluarea definitivă de către stat 
a acestei căi ferate va lua sfîrșit în
tr-un interval de șase luni.

BONN. La 7 mai, în cadrul unei 
conferințe de presă, Von Hase, purtă
torul de cuvînt al guvernului vest-ger- 
man, a declarat că guvernul vest-ger- 
man a renunțat la obiecțiile sale față 
de construirea navelor de suprafață 
dotate cu rachete „Polaris“, preconi
zate de reprezentanții S.U.A. în vede
rea creării așa-ziselor forțe nucleare 
multilaterale ale N.A.T.O. R.F.G., a 
spus el, și-a schimbat părerea deoa
rece s-a apreciat că pentru construirea 
submarinelor atomice ar fi necesară o 
perioadă prea îndelungată de timp. 
Proiectele de urgentare a înarmării 
atomice trădează din nou ve
chea dorință a militariștilor vest-ger- 
mații de a pune mîna cît mai repede 
pe arma nucleară.

NEW YORK. Potrivit relatărilor a- 
genției Reuter, persoane oficiale din 
Departamentul de Stat al S.U.A. au 
declarat că Statele Unite consideră că 
este posibilă crearea bazelor pentru 
submarine înzestrate cu rachete „Pola
ris“ în cel puțin patru țări meditera
neene, și anume în Spania, Italia, Gre
cia și Turcia.

OTAWA. Indicele prețurilor la pro
dusele alimentare a atins în Canada 
un nivel record în cursul lunii aprilie. 
Au crescut prețurile la produsele ali
mentare și la îmbrăcăminte, s-au ma
jorat chiriile și s-a scumpit asistența 
medicală.

ALGER. Președintele Republicii 
Arabe Unite, Gamal Abdel Nasser, a 
părăsit la 8 mai capitala Algeriei. In 
comunicatul comun cu privire la tra
tativele purtate cu primul ministru al 
Republicii Algeria, Ben Bella, se arată 
că cei doi oameni de stat, „au expri
mat hotărirea de a lupta împotriva 
imperialismului și a conspirațiilor a- 
cestuia“ și afirmă hotărirea popoare
lor lor de a lupta pentru eliberarea 
lumii arabe de obstacolele ce stau 
în calea dezvoltării forțelor naționa
lismului arab.


