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In interiorul ziarului;

• Viața de partid : Grigore Do- 
bi'e — Modernizarea mașinilor în 
atenția organizațiilor de partid 
(pag. 2-a).

• Prof. univ. Călin Popovici — 
Note de lectură : „Știința și teh
nica în epoca trecerii societății 
de la capitalism la comunism 
(pag. 2-a).

® Comentariul zilei : Nicolae N. 
Lupu — Poziții contradictorii în 
C.E.N.T.O. (pag. 4-a).CONSTRUCȚIILE DE SCOLI-LA TIMP SI DE BUNĂ CALITATE !

Pe adresa redacției a sosit de 
curînd o scrisoare cu literă mă
runtă și rotundă vădind o caligra
fie de începător. Autorul ei, elev 
în clasa a IlI-a dintr-un sat al re
giunii Bacău, scrie : „Sîntem foar
te bucuroși că în satul nostru se 
ridică o școală nouă. Tovarășul 
învățător ne-a spus că la toamnă 
vom învăța în clase noi, cu lumină 

frumoase“.
Noile construcții școlare sînt nu numai un prilej de 

bucurie pentru tînăra generație a țării, ci și o dovadă 
grăitoare a grijii pe care partidul și guvernul o acordă 
dezvoltării continue a învățămîntului. La zecile de 
mii de săli de clasă construite pentru învățămîntul de 
cultură generală în acești ani, se adaugă’ cele peste 
4 600 săli de clasă care se vor ridica în cea mai mare 
parte pînă la data deschiderii noului an școlar, cu 
circa 500 săli mai mult decît s-au construit în anul 
1962. Din fondurile alocate de stat vor fi construite 
aproape 1 300 săli de clasă. în regiunile Galați, Bra
șov, Banat, Dobrogea, Iași, Bacău și altele se vor 
înălța școli cu cîte 24 sau 16 săli de clasă — clădiri 
cu două etaje înzestrate cu laboratoare, biblioteci, 
cabinete medicale, instalații cu încălzire centrală, etc.

Paralel cu construirea noilor școli care se realizează 
din fondurile alocate de stat, în acest an se vor ridica, 
prin contribuția și munca voluntară a cetățenilor și cu 
sprijinul gospodăriilor colective, numeroase școli cu 
patru și opt săli de clasă.

în unele regiuni numărul sălilor de clasă construite 
în acest an va^atinge cifre deosebite : aproape 500 în 
regiunea Bacău, 400 în regiunea Argeș, peste 300 
în Oltenia etc. Pentru ca noile școli să fie date în 
folosință înaintea deschidérii anului de învățămînt, 
unele sfaturi populare regionale au stabilit și’ avizat 
din timp — cu sprijinul proiectanților și constructo
rilor — amplasamentul fiecărei clădiri, au luat măsuri 
pentru asigurarea documentației tehnice și a materia
lelor de construcție în vederea începerii la timp și des
fășurării ritmice a lucrărilor. Ca urmare, o parte din 
sălile planificate au și fost terminate, iar altele se 
află într-un stadiu avansat de construcție. De pildă, 
în orașul Pitești și în raionul Curtea de Argeș au 
fost^ date în folosință pînă în prezent 26 săli de 
clasă, iar la altele se execută ultimele lucrări de zidă
rie și de finisaj. într-un stadiu avansat se află, de 
asemenea, lucrările în regiunile Oltenia, Crișana, Cluj.

Ritmul construcțiilor școlare nu este însă satisfăcă
tor în toate regiunile. în unele cazuri, stabilirea am
plasamentelor întîrzie, definitivarea documentației se 
face greoi, iar unele organe locale nu se preocupă de 
procurarea materialelor de construcție. în raioane 
cum sînt Lugoj, Moldova Nouă, Orșova din regiunea 
Banat, lucrările pentru 29 săli de clasă nu au fost 
încă începute deoarece documentația tehnică nu este 
definitivată, iar la Comloșu Mare, din raionul Sînnico- 
laul Mare, nici pînă în prezent nu s-a stabilit ampla
samentul viitoarelor săli de clasă. Rămase în urmă 
sînt și lucrările unor construcții școlare din regiunile 
Ploiești, Iași, Galați, București ; în orașul Giurgiu, de 
exemplu, pînă la sfîrșitul lunii aprilie încă nu se 
turnase fundația unei școli cu 24 săli de clasă pre
văzută a fi dată în folosință pînă la începerea noului 
an școlar. în unele locuri, nerespectarea termenelor 
planificate se datorește în mare măsură organizării 
defectuoase a muncii. Astfel, în regiunile Bacău și 
Suceava, din cauză că între trusturile locale de cons, 
trucții și ^serviciile de investiții ale sfaturilor popu
lare există, în multe cazuri, o slabă colaborare, înce
perea lucrărilor este tărăgănată.

Organele locale de partid și de stat, întreprinderile 
de construcții sînt datoare să ia măsuri pentru asigu
rarea întregii documentații tehnice, a materialelor” și 
forței de muncă în vederea intensificării ritmului de 
lucru pe șantierele noilor construcții școlare. Totoda
tă, o atenție deosebită trebuie acordată realizării de 
lucrări de bună calitate, reducerii prețului de cost al 
acestora.

în cartierul Giulești din Capitală se construiește o nouă școală.
(Foto : M. Andreescu)

In aceste zile pe ogoarele Bărăganului
Dacă străbați în aceste zile drumurile Bărăganului, prive

liștea îți- incintă ochiul. Culturile sînt de toată frumusețea. 
Griul de toamnă ajunge aproape la genunchi, iar porumbul, 
sfecla, floarea-soarelui au răsărit și se dezvoltă repede. Pe tar
lalele multor gospodării rindurile parcă-s trase cu sfoară. Co
lectiviștii și mecanizatorii au făcut semănatul la timp și la un 
nivel agrotehnic superior față de anul trecut, cu toate că s-a 
desprimăvărat tîrziu.

în centrul atenției : 
îngrijirea culturilor

Pentru a obține o recoltă bună, 
membrii multor gospodării co
lective, mecanizatorii din G.A.S. 
și S.M.T. au trecut, îndată după 
semănat, la executarea lucrărilor 
de îngrijire a culturilor.

La indicația inginerului agro
nom Ion Berceanu, colectiviștii 
din Dorobanțu, raionul Călărași, 
prășesc de zor cu mijloace me
canice și manual sfecla, floa
rea-soarelui, porumbul. într-o 
singură zi la G.A.C. Ulmii, din 
același raion, s-au prășit 68 de 
hectare cu sfeclă și 50 ha cu 
floarea-soarelui. Același lucru îl 
întîlnești și la gospodăriile colec
tive Plevna, Radu Vodă, Dor 
Mărunt și altele din raionul 
Lehliu. Făcînd un control ri
guros al culturilor, specialiștii 
au luat măsuri pentru izolarea 
parcelelor atacate de dăunători 
și combaterea lor cu substanțe 
chimice. Pe tractoristul Ion C. 
Mihai, de la G.A.S. Oltenița, 
l-am găsit pe o tarla de porumb

împrăștiind, cu un aparat montat 
pe tractor, substanțe care distrug 
dăunătorii. ’

în unele locuri însă, deși plan
tele au ajuns la 3—4 frunze, nu 
s-a început prășitul. In raioanele 
Oltenița, Călărași, Lehliu și Slo
bozia, consiliile agricole raiona
le și conducerile unităților agri
cole trebuie să ia măsuri pentru 
a se trece cu toate forțele la exe
cutarea lucrărilor de întreținere 
a culturilor. Este necesar să se 
folosească din plin ' toate gra
pele reglabile și sapele rotative, 
cu ajutorul cărora se pot execu
ta în scurt timp și pe suprafețe 
mari, lucrări de distrugere a bu
ruienilor și de menținere a ume
zelii în sol.

Să lie grăbit semănatul 
iasolei

In această perioadă se mai exe
cută o lucrare foarte importan
tă: semănatul fasolei în cultură 
pură și intercalată prin porumb. 
Gospodăriile colective au prevă
zut în planurile de producție su
prafețe importante cu această

cultură. La gospodăria colectivă 
din Ștancea, raionul Oltenița, 
cîmpul era împînzit de oameni. 
Zilele trecute, la această gospo
dărie s-a grăpat suprafața ocupa
tă cu porumb și colectiviștii au 
trecut la semănatul fasolei inter
calate. „Sîntem pe terminate cu 
semănatul fasolei — spunea bri
gadierul Nicolae Sandu. Acum 
e momentul potrivit. Dacă po
rumbul a răsărit, n-are rost să 
mai așteptăm“.

De la tov. Aurel Vîlcu, pre
ședintele Consiliului agricol raio
nal Oltenița, aflăm că în raion 
s-a planificat o suprafață de 
1402 ha fasole în cultură pură 
și că acest plan este aproape rea
lizat. în ce privește cultura in
tercalată, lucrările stau mai prost. 
La semănatul fasolei în cultură 
intercalată, deși porumbul a ră
sărit, în unele gospodării nu s-au 
realizat încă suprafețele prevăzu
te. Această întîrziere se datoreș
te faptului că organele raionale 
n-au îndrumat gospodăriile co
lective să-și organizeze temeinic 
munca. Acordînd un sprijin pre
țios gospodăriei colective din Ul- 
meni să-și amenajeze orezăria, 
organele raionale aproape că au 
uitat de semănatul fasolei și în
grijirea culturilor.

Comitetul raional de partid Ol
tenița și consiliul agricol raional 
trebuie să ia măsuri pentru exe
cutarea la timp a semănatului 
fasolei și a lucrărilor de îngrijire 
a culturilor.

TEODOR MARIAN

Consfătuire consacrată extinderii 
tehnicii avansate în minele de cărbuni
ORADEA (coresp. „Scînteii“), — La Oradea a început 

ieri, în cadrul Trustului minier „Ardealul“, o consfă
tuire organizată de Direcția Generală a Cărbunelui 
din Ministerul Minelor și Energiei Electrice în care se 
dezbat unele probleme privind introducerea și extin
derea tehnicii noi, cercetările tehnico-științifice și pro
tecția muncii. în prima zi a consfătuirii, au fost pre
zentate mai multe referate asupra rezultatelor ob
ținute în extindeiea mecanizării, tăierii și încărcării 
cărbunelui, prin folosirea combinelor și a altor uti
laje miniere, precum și cu privire la înlocuirea susți
nerii în lemn prin susțineri metalice și prefabricate din 
beton.

După prezentarea referatelor, participanții la con
sfătuire au vizitat exploatările miniere Voivozi și Să
laj — exploatări care au obținut în ultima vreme rea
lizări deosebite în ce privește vitezele de avansare în 
galerii, reducerea consumului de lemn de mină și a 
prețului de cost pe tona de cărbune extras. Lucrările 
consfătuirii continuă.

Premiere teatrale

BAIA MARE (coresp. „Scînteii"). — 
Pe scena Teatrului de stat din Baia 
Mare a fost prezentată ieri seară în pre
mieră piesa „Bulevardul Leningradului" 
de I. Stock. Direcția de scenă aparține 
lui Mihai Radoslovescu, iar scenografia 
este semnată de Vasile Paulovics.

★
Joi seara, actorii Teatrului de stat 

„Mihail Eminescu" din Botoșani au 
prezentat premiera piesei „Trei gemeni 
venețieni”, de Antonio Collalto. Regia 
Ion Șahighian, maestru emerit al artei ; 
scenografia — Constantin Rusu.

Linie tehnolo
gică nouă
La fabrica de în

călțăminte „Ștefan 
Gheorghiu” din 
Capitaiă a intrat în 
funcțiune o nouă 
linie tehnologică, 
cu o capacitate de 
producție de 850 
perechi de încălță- 
minte în 8 ore. A- 
ceasta este a treia 
linie tehnologică 
modernă care se 
montează la aceas
tă întreprindere in 
cadrul reprofilării, 
producției.

Primirea de către tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a ambasadorului II. B. S. S. in B. P. Domină

La 9 mai, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C.C. 
al P.M.R., președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Ro
mîne, a primit în audiență pe to

varășul I. K. Jegalin, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. în R.P. Romînă, cu care a 
avut o convorbire prietenească.

Dejun oferit de tovarășul Ion Gh. Maurer 
în cinstea oaspeților militari indonezieni
Președintele Consiliului de mi

niștri al R.P. Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, a cCerit joi un dejun la Pa
latul de la Snagov în cinstea gene
ralului maior Ahmad Jani, ministru, 
comandantul suprem al trupelor de 
uscat ale Republicii Indonezia, a 
soției și a ofițerilor superiori indo
nezieni care îi însoțesc.

Au participat președintele Consi
liului de Stat, Gheorghe Gheorghiu-

Dej, Emil Bodnăraș, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, gene
ral de armată Leontin Sălăjan, mi
nistrul forțelor armate, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne, și general colonel Ion Tutovea- 
nu, adjunct al ministrului forțelor 
armate, șeful Marelui Stat Major.

A luat parte Sukrisno, ambasado
rul Republicii Indonezia în R.P. 
Romînă. (Agerpres).

DE PESTE H0TÄIR
SITUAȚIA DIN SIRIA 

s-a agravat. Agențiile 
de piesă relatează des- voltate. 
pre incidente grave la 
Damasc și Alep, unde 
au fost ridicate barica
de pe străzi și au avut 
loc ciocniri soldate cu 
numeroși morți și răniți. 
(Știrea în pag. IV-a).

Creșterea conti
nuă a efectivelor 
de animale și a 
producției de car
ne, lapte, lînă, pen
tru aprovizionarea 
tot mai bună a 
populației și asi
gurarea industriei cu materii prime 
de origină animală, este condiționa, 
tă de un complex de factori, dintre 
care un rol hotărî tor îl are asigura
rea^ bazei furajere. în același timp 
însă, realizarea acestor obiective nu 
poate fi înfăptuită fără obținerea 
unui număr cit mai mare de produși 
de la efectivele de animale matcă 
existente. Pentru că nu este totuna ca 
de la 100 de vaci să se obțină aproa
pe tot atîția viței pe an așa cum se re
alizează în numeroase gospodării 
fruntașe, sau numai 60—70 atît cît 
se realizează în alte unități.

O serie de calcule întocmite de 
specialiști au arătat că numai în re
giunea Argeș prin luarea unor mă
suri eficiente pentru mărirea fe
cundității animalelor se pot obține 
-într-un singur an produși și produ
se în valoare de peste 100 000 000 lei.

De la an imalele matcă — 
produși cît mai mulți

Posibilități mari pentru mărirea 
procentului de natalitate la ani
male există în toate regiunile țării, 
în numeroase gospodării de stat și 
gospodării colective unde se asigu
ră animalelor o alimentație echili
brată și se acordă o atenție perma. 
nentă realizării planului de montă și 
fătări se obțin peste 95 de viței la 
suta de vaci anual, cîte 120-125 miei 
la suta de oi și cîte 16 purcei de la 
fiecare scroafă de prăsilă. La gospo
dăria colectivă din Liebling, regiu
nea Banat, de exemplu, s-a obținut 
anul trecut un procent de natalitate 
la vaci de 97 la sută.

Creșterea producției de lapte și 
obținerea unui număr mai mare de 
viței depinde în bună măsură de 
reducerea perioadei dintre ultima 
fătare și instalarea gestației la în
tregul efectiv de vaci. Iată despre 
ce este vorba. în multe gospodării 
monta sau însămînțarea artificială 
a unui număr important de vaci în
tîrzie cîte 4—6 luni și chiar mai 
mult. Pagubele care rezultă din acea
sta se pot compara cu acelea

care ar rezulta prin întîrzierea 
semănatului. Așa s-a întîmplat la 
G.A.C. Cornetu, din apropierea Ca
pitalei, unde anul trecut existau vaci 
de la care nu se mai obținuseră viței 
de 2 ani. Dacă ar fi fost luate din 
timp măsuri pentru realizarea pla
nului de montă și fătări, numai de 
la efectivul de 71 de vaci cît avea 
gospodăria, se puteau obține în plus 
viței și lapte în valoare de peste 
44 000 lei. Măsurile luate de consiliul 
de conducere al gospodăriei cu spri
jinul specialiștilor de la Institutul 
de cercetări zootehnice au dus la 
remedierea acestei situații.

Pentru a demonstra ce se poate 
cîștiga prin darea la montă sau în. 
sămînțarea artificială a vacilor la 
timpul optim, specialiștii de la I.C.Z. 
au făcut o analiză amănunțită la sta
țiunea experimentală zootehnică Slo
bozia din regiunea București. în 
anul 1961, la această stațiune s-a 
pierdut mai puțin de un ciclu de căl
dură de fiecare vacă. Unii conducă
tori de gospodării și specialiști nu 
consideră că aceasta este o pierdere 
prea mare. Or, numai la Slobozia 
dacă toate vacile ar fi fost insămîn- 
țate artificial la timpul optim se pu
teau obține în plus 37 de viței și 25 
de lactații. S-ar fi putut realiza ast
fel viței și lapte în valoare de peste 
100 000 Iei.

Calcule efectuate pe baze științi
fice arată că prin evitarea pierderii 
unui singur ciclu de călduri se poa
te realiza o valoare a producției cu 
10 la sută mai mare în fermele de 
vaci. A ține seama de acest lucru 
în fermele de vaci ale gospodăriilor 
de stat și gospodăriilor colective, în
seamnă un cîștig de multe milioane 
de litri de lapte dacă ne gîndim că 
sînt numeroase cazuri cînd vacile 
nu se dau la montă timp îndelun
gat. Astfel de întîrzieri constituie 
totodată una din cauzele care 
determină apariția sterilității la 
vaci. Iată de ce este important 
ca această problemă să stea în 
atenția consiliilor agricole, să preo
cupe îndeaproape pe specialiști, 
brigadieri zootehniști și îngrijitori

care sînt direct interesați în creș
terea efectivelor de animale și spo
rirea producției de lapte.

Pentru rezolvarea acestei proble. 
me este necesar în primul rînd ca 
în - toate gospodăriile să se urmă
rească cu perseverență realizarea 
integrală a planului dé montă și fă- 
țări, să se aplice regulile de igienă 
în perioada fătării fiecărei vaci. 
Deosebit de important este ca fie
care mulgător, brigadierii zooteh
niști și specialiștii din G.A.S. și 
G.A.C. să urmărească apariția pri
mului ciclu de călduri de diipă fă. 
tare, astfel ca vacile să poată fi 
date la timp la montă sau să fie 
însămînțate artificial. O măsură 
foarte necesară este efectuarea 
diagnosticului gestației în a treia 
lună de la montă sau de la însă
mînțarea artificială, pentru a putea 
fi luate măsuri de tratare a vacilor 
care au rămas sterile, astfel ca și 
acestea să fie redate producției.

Pentru ridicarea procentului de 
natalitate trebuie să se acorde mai 
multă atenție asigurării numărului 
necesar de tauri din rasele raionate 
în fiecare zonă de creștere. Or, în 
regiunile București, Oltenia, Cluj și 
altele există un număr insuficient 
de tauri, ceea ce frînează realiza, 
rea planului de montă și fătări. Se 
simte nevoia ca neîntîrziat sfaturile 
populare, consiliile agricole să ana
lizeze necesarul de reproducători și 
îndeosebi tauri, și să ia măsuri pen
tru procurarea și folosirea lor rațio
nală. De asemenea, este foarte im. 
portant să se asigure numărul ne
cesar de tauri în taberele de vară 
situate pe pășunile mai îndepărtate 
sau la munte, pentru a se asigura 
montarea la timp a vacilor și junin- 
cilor în perioada de pășunat.

Organizarea rațională 
a însămînțărilor artificiale

O însemnătate deosebită pentru 
mărirea procentului de natalitate la 
animale o are organizarea cît mai 
bună a rețelei de însămînțări arti
ficiale, care permite folosirea inten

să a reproducăto
rilor cu însușiri 
superioare. Astfel, 
în regiunea Do
brogea, datorită 
măsurilor luate de 
organele de par
tid și consiliile a-

gricole pentru îmbunătățirea activi
tății centrelor de însămînțare artifi
cială, procentul de fecunditate a 
vacilor a depășit 90 la sută, ceea ce 
reprezintă o creștere simțitoare față 
de anii trecuți.

La G.A.C. Romînaș, regiunea Cluj, 
pînă la introducerea însămînțărilor 
artificiale exista un procent de ste
rilitate la vaci de 36 la sută. După 
folosirea acestei metode, în 1962, de 
la un efectiv de 150 vaci însămîn
țate s.a obținut un procent de fe
cunditate de 96 la sută. De aseme
nea, la G.A.C. Someș Odorhei, din a- 
ceeași regiune, de la un efectiv de 
180 vaci s.a obținut un procent de 
fecunditate de 92 la sută, față de 
numai 65 la sută cît era înainte de 
introducerea însămînțărilor artifi
ciale. Astfel de exemple sînt nume
roase. Rezultatele cu mult mai bune 
obținute prin însămînțările artifi
ciale se datoresc faptului că acestea 
au fost însoțite de examinări aten
te pentru cunoașterea stării de re
producție a fiecărei vaci, de ține
rea evidențelor necesare și, bineîn
țeles, de aplicarea corectă a reguli
lor de însămînțare.

în multe locuri însă se obțin re
zultate nesatisfăcătoare. Anul tre
cut, la centrul de însămînțări arti
ficiale Slobozia, regiunea București, 
s-au însămînțat artificial numai 
cîte 352 de vaci de fiecare taur, iar 
procentul de fecunditate a fost de 
abia 77,7 la sută. La subcentrul din 
Fundeni, aceeași regiune, procentul 
de fecunditate a fost de numai 66 
la sută, ceea ce înseamnă că la fie. 
care 100 de vaci s-au obținut mai 
puțin cu circa 30 de viței și totodată 
nu s-au realizat mari cantități de 
lapte.

O mult mai mare atenție trebuie 
să se acorde și. redării în producție 
a vacilor sterile. Rezultate bune au 
fost obținute în această privință în 
cadrul centrului de însămînțări ar-

Ing. ION COMȘA 
din Consiliul Superior al Agriculturii 

Ing, C. BORDEIANU

(Continuare în pag. a Il-a)

CONFLICTUL dintre 
Haiti șl Republica Do
minicană se află în dez
baterea Consiliului de 
Securitate, unde repre
zentanții celor două țări 
și-au adresat acuzații 
reciproce. în Haiti con. 
tinuă terorizarea adver. 
sărilor regimului. A în
ceput evacuarea cetă
țenilor americani din 
Haiti. (Amănunte în pag. 
Ul-a).

LA 7 ȘI 8 MAI, la se
siunea Consiliului Exe
cutiv U.N.E.S.C.O., s-a 
discutat rezoluția cu pri
vire la aplicarea știin

ței și tehnicii în intere
sul regiunilor slab dez- 

Reprezentantul 
R. P. Romîne, acad. Tu
dor Vianu, a susținut 
necesitatea amplificării 
activităților științifice 
ale U.N.E.S.C.O. în 
scopul progresului țări
lor slab dezvoltate și a 
cerut să existe un echi
libru între aceste acti
vități și acțiunile edu
cative ale organizației.

ORGANIZAȚIA „MIȘ
CAREA 8 MAI" din Bel
gia, care reunește în 
rindurile sale aproape 
jumătate din populația 
țării, a organizat la 8 
mai în capitala Belgiei 
un mare miting pentru 
pace. La ora 11 a în
cetat activitatea în toa. 
te întreprinderile și in
stituțiile din Belgia, iar 
transportul orășenesc și 
feroviar s-a oprii pentru 
un minut, cinstind me
moria celor care au că

zut în lupta împotriva 
fascismului.

LA BARCELONA, a a- 
vut loc un miting la 
care participanții au ce. 
rut desființarea tribuna
lelor militare și restabi
lirea libertăților demo
cratice. Cu toate măsu
rile luate de poliție, la 
miting au participai 
peste 500 de persoane 
— studenți, muncitori și 
cîțiva profesori de la 
universitate. Poliția a 
arestat zece studenți, 
patru muncitori și doi 
profesori.

GREVA FEROVIARI
LOR din sudul statului 
Peru, care a durat mai 
bine de două săptă- 
mîni, s-a încheiat cu 
victoria greviștilor. Ad
ministrația companiei 
„Peruvian Corporation" 
a acceptat să satisfacă 
revendicarea muncitori
lor feroviari privind ma
jorarea salariilor.

De la o vreme, nu toate vasele 
care urcă pe Dunăre ancorează in 
portul Brăila. Unele își continuă dru
mul pînă la ostrovul Harapul. De 
aici se opresc la cheiul construit în 
apropierea Întreprinderii de valorifi
care a stufului Brăila. Navele ce an
corează aici — ceamuri, remorchere, 
șalupe — aduc pe puntea lor stuful, 
din care se fabrică celuloza și carto
nul. Pe chei întreaga activitate se 
desfășoară mecanizat. Cele aproape 
800 tone de stuf care intră zilnic 
la dana de acostare sînt descărcate 
din ceamuri de macarale puternice 
si apoi încărcate în vagoane spre a 
lua drumul depozitelor. Pentru păs
trarea stufului în cele mai hune con
diții pînă la intrarea în fabricație, 
s-au construit piste de depozitare cu 
o capacitate corespunzătoare.

Munca docherilor de aici este or
ganizată pe brigăzi și schimburi, iar 
între ele se desfășoară o vie între
cere. Brigada docherilor condusă de 
Grigore Mitu este fruntașă în această 
întrecere. Macaragiii Ion Lipan și Va
sile Sulorov care, de asemenea, iau 
parte la întrecere, au reușit să reducă 
simțitor timpul de descărcare a vase-- 
lor.

In prezent, timpul de descărcare a 
unui ceam de 400 de tone este redus 
cu aproape 20 de ore, muncitorii de 
aici contribuind astfel la buna apro
vizionare a întreprinderii de valorifi-' 
care a stufului cu materia primă ne
cesară fabricării celulozei și cartonu
lui.

Printre rețelele de căi ferate, de
pozite, în apropierea danei de anco
rare, ca și pe marginea șoselei ce 
duce la întreprinderea de valorificare 
a stufului, docherii au plantat mii 
de pomi și flori, au amenajat spații: 
verzi.

VICTOR DELEANU 
coresp. „Scînteii”

Complexe ale cooperației 
meșteșugărești

La Pitești a fost dat joi în folosință 
un complex al cooperației meșteșugă
rești. In cele 8 etaje ale noii clădiri sînt 
amenajate ateliere de croitorie, tricotaje, 
reparații de radio și televizoare, frizerie 
și coafură, foto etc. Anul acesta, în re
giunea Argeș vor fi înființate 8 aseme
nea complexe, dintre care cele din 
Găești, Slatina și Drăgășani sînt într-un 
stadiu avansat de construcție.

(Agerpres)

Proiectanțil Uzinelor mecanice din Tr. Severin se străduiesc să elaboreze proiecte cît mai bune, astfel ca produsele 
să fie realizate la un înalt nivel tehnic. In fotografie (de la stingă Ia dreapta) : Tehnicianul Andrei Spineanu, desenatoarea 
tehnică Eugenia Căciuiatu, Inginerul Petre Burcea și desenatoarele tehnice Elena Tenovici si Ileana Țepeluș verlfi- 
cînd un proiect de cargou de 1 600 tone. (Foto Agerpres)



Paç. 2

Modernizarea mașinilor 
în atenția organizațiilor de partid

bine chibzuit și

prevăzute, să se

Statul nostru a investit în fabri
cile și în uzinele orașului Cîmpina, 
numai anul trecut, aproape 30 mi
lioane lei pentru dotarea lor cu u- 
tilaje și agregate de înaltă tehnici- 

- täte, plus alte 38 milioane lei pen
tru extinderea și modernizarea spa
țiilor productive prin executarea u- 
nor construcții noi și darea lor în 
folosință. Comitetul orășenesc de 
partid se îngrijește ca în toate în
treprinderile din oraș tehnica nouă 
să fie folosită din plin, să se acorde 
o mare atenție modernizării ma
șinilor și utilajelor aflate în func
țiune — pîrghie importantă în 
lupta pentru creșterea în ritm sus
ținut a productivității muncii. Con
ducerilor administrative, birouri
lor organizațiilor de bază și comi
tetelor sindicale din întreprinderi 
li s-a indicat ca acțiunea de moder
nizare a mașinilor să fie făcută pe 
baza unui plan 
aprobat de forul 
tutelar, în așa fel 
îneît în această 
problemă să se ți
nă seama de cri
teriul economic și, 
în baza sarcinilor . 
întocmească grafice de proiectare 
și de execuție, care să fie îmbună
tățite cu propunerile făcute de 
muncitori, ingineri și tehnicieni.

în vederea valorificării posibilită
ților de modernizare a mașinilor, 
au fost luate măsuri polițico-organi- 
zatorice. Pentru îmbogățirea cunoș
tințelor economice ale activiștilor de 
partid s-au organizat expuneri cu 
privire Ia căile de creștere a pro
ductivității muncii, de îmbunătăți
re a calității produselor și de redu
cere a prețului de cost, accentuîn- 
du-se rolul hotărîtor. pe care îl are 
în aceste direcții progresul teh
nic. Se organizează cu regularitate 
întîlniri între activiști de partid, 
ingineri, tehnicieni și alte cadre e- 
conomice, în care se discută des
pre cele mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii moderne și despre 
posibilitatea aplicării acestora în 
fabricile și uzinele orașului.

Totodată, acordăm o mare aten
ție înarmării muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor cu cunoștințe 
economice. La școala serală econo
mică și în cele 21 de cercuri de e- 
conomie concretă, organiza1 e la ni
velul orașului și pe lingă marile în
treprinderi, au fost încadrați 575 
directori, ingineri-șefi, contabili- 
șefi, șefi de sectoare și șefi de ser
vicii, alți ingineri, cercetători, e- 
conomiști, tehnicieni și maiștri, 
muncitori cu înaltă calificare, ino
vatori și raționalizatori. în fața lor 
secretarii comitetului orășenesc de 
partid și specialiști din industrie 
țin cu regularitate lecții privind ri
dicarea nivelului tehnic al produc
ției, subliniază marea eficiență eco
nomică a acțiunilor de modernizare 
a utilajelor.
O grijă deosebită acordăm pro

pagandei tehnice și ridicării califi
cării muncitorilor. în anul trecut 
s-au ținut în întreprinderi, secții, 
sectoare și ateliere peste 380 de 
conferințe cu caracter tehnic si de 
specialitate. Peste 1 400 de irmnci- 
tori urmează cu bune rezultate 
cursurile de ridicare a calificării. 
Muncitorilor calificați li se reco
mandă cărți, articole de specialita
te, pe care le citesc.

Pe baza unul plan, colective for
mate din activiști de partid cu ex
periență, ingineri și alți specialiști 
din comisia economică a comitetu
lui orășenesc analizează în între
prinderi, împreună cu organizațiile 
de bază, cu conducerile administra
tive și organizațiile sindicale și de 
U.T.M., modul cum se îndepli
nesc planurile M.T.O. și de mo
dernizare, orientîndu-le să elabo
reze măsuri în vederea generalizării 
experienței pozitive și a înlăturării 
cauzelor care, în anumite locuri, 
frînează progresul tehnic.

în urma unei asemenea analize 
și a discuțiilor purtate cu munci
torii la locul de muncă, Comitetul 
de partid de la Uzina mecanică

VIAȚA DE PARTID

La G.A.S. Pantelimon, din apro
pierea Capitalei, se dă o mare a- 
tenție bunei hrăniri și îngrijiri a 
animalelor tinere. Pentru alăpta
rea vițeilor se folosește o instala
ție care asigură o temperatură 
constantă a laptelui, condiții igie
nice optime. In fotografie : îngri
jitoarea Maria Foia supraveghind 
vițeii în timpul alăptării.

Cîmpina a constatat că activitatea 
pentru reproiectarea și moderniza
rea unor mașini și agregate se des
fășura cu oarecare încetineală. O 
serie de comenzi de scule și dispo
zitive erau lansate la întîmplare, u- 
neori cu erori de proiectare. Ce a 
întreprins comitetul de partid 
pentru a pune capăt acestor 
lipsuri în reproiectare ? A dez
bătut problema în plenara cu 
activul comitetului de partid. Pe 
baza măsurilor adoptate, conduce
rea uzinei a desemnat pe cei mai 
pricepuți ingineri, tehnicieni și de
senatori, membri de partid și tova
răși din activul fără de partid, să 
se ocupe de proiectarea sculelor și 
dispozitivelor principale necesare 
modernizării mașinilor și utilajelor 
în funcțiune. Alți ingineri și tehni
cieni au primit sarcina să răspun
dă și să ajute în muncă pe inginerii 
și tehnicienii proiectanți — să le 

asigure documen- 
---------------------- tați a tehnică nece

sară și să le cree
ze condiții cît mai 
bune de studiu.
Tov. Ion Cernica,

secretarul comitetului de partid,
s-a interesat zilnic de stadiul înde
plinirii termenelor de reproiectare 
a fiecărui reper și ansamblu în par
te. De fiecare dată cînd se termina 
reproiectarea unui reper se adunau 
proiectanții și împreună cu cei mai 
buni tehnologi, maiștri și muncitori 
din secția unde urma să ajungă re
perul, discutau amănunțit calitatea 
proiectului, stabileau ce mai este 
de făcut.

Ca urmare a măsurilor luate u- 
zina a investit pentru lucrările de 
modernizare și transformare a 12 
mașini, în 1962, numai 63 000 de lei, 
în timp ce economiile rezultate au 
fost de peste 100 000 de lei, recu- 
perîndu-se astfel cheltuielile în mai 
puțin de 9 luni. Pentru anul 1963, 
conducerea uzinei a prevăzut mo
dernizarea și transformarea a încă 
28 mașini din fondul de mecanizare.

Rezultate asemănătoare în îmbu
nătățirea caracteristicilor mașinilor 
au obținut și alte întreprinderi : U- 
zina „Neptun“, întreprinderea de 
reparații auto, întreprinderea de re
parații electrice Cîmpina și altele. 
Acțiunea de modernizare a mașini
lor și utilajelor a contribuit și con
tribuie la îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de creștere a producției 
și productivității muncii.

Comitetul orășenesc și organiza
țiile de partid vor mobiliza mai de
parte oamenii muncii din întreprin
deri la descoperirea și valorifica
rea posibilităților de modernizare a 
mașinilor, la promovarea progresu
lui ' 'tehnic.

GRIGORE DOBRE 
prim-secretar al Comitetului 

orășenesc de partid Cîmpina

Institutul de cercetări electro
tehnice din Capitală. In laboratorul 
de înaltă tensiune se compară gaba
ritul izolatorilor din sticlă călită 
realizali în colaborare cu Institutul 
de proiectări șl cercetări pentru ma
teriale de construcții. Performanțele 
acestor izolatori sînt superioare celor 
similari obținuți din porțelan.

condiție însemnată a dezvoltării șeptelului
(Urmare din pag. I-a) latoare cum este, de pildă, serul sau 

sîngele de iapă gestantă. Experien
țele făcute de I.C.Z. arată că prin 
folosirea injecțiilor cu ser de iapă 
gestantă la oi din rasa Karacul se 
obțin cu circa 30 la sută mai mulți 
miei față de cît se realizează fără 
aplicarea acestei metode.

Interesante sînt realizările ob
ținute la G.A.S. Peștera, la G.A.C. 
Topalu, G.A.C. Topraisar și în alte 
gospodării de stat și gospodării co- 

vind ridicarea procentului de nâta- . lective din regiunea Dobrogea, care 
litate la vaci. Acest lucru este cu 
atît mai important cu cît metodele 
și preparatele existente dau posibi
litatea ca sterilitatea să fie lichida
tă aproape complet.

Una din metodele eficace pentru 
mărirea procentului de natalitate 
este folosirea unor substanțe stimu.

tificiale Prejmer, regiunea Brașov, 
unde au fost tratate și redate pro
ducției peste 90 la sută din vacile 
sterile. în același timp însă, la Fun- 
deni au fost tratate numai 19,6 la 
sută din vacile sterile, iar la Carei 
40,5 la sută. Asemenea situații ara. 
tă că este necesar ca sfaturile popu
lare și consiliile agricole să acorde 
o atenție mai mare problemelor pri-

Nr. 5888

în sprijinul
Abia ieșit de pe băn

cile școlii profesionale, 
tinărul Gheorghe Preda 
a fost repartizat să lu
creze în brigada de lă- 
cătuși-montori condusă 
de ion Stanicei, din 
secfia construcții meca
nice a Uzinei de utilai 
greu „Progresul“-Brăila, 
împreună cu noii săi to
varăși de muncă, avea 
să participe la montarea 
excavatoarelor. Și-a dat 
seama încă de la în
ceput- că are nevoie de 
ajutor pentru a învăța să 
monteze corect fiecare 
piesă, fiecare agregat.

In această brigadă, a- 
jutorarea muncitorilor cu 
mai puțină experiență 
constituie o preocupare 
permanentă. Întregul 
colectiv se simte râs-

Multe și felurite măr
furi de larg consum so
sesc zilnic Ia depozitele 
întreprinderii noastre 
din partea fabricilor 
furnizoare, urmînd apoi 
să ia drumul magazine
lor de desfacere. Cele 
mai multe întreprin
deri ne livrează produ
se de hună calitate. 
In ultimul timp am pri
mit însă din partea unor 
furnizori mărfuri de ca
litate necorespunzătoa
re, pe care a trebuit să 
le respingem la recepție. 
Au făcut cale întoarsă 
unele produse livrate de 
Fabrica de confecții din 
Brăila, Întreprinderea 
„Producția"-Suceava, În
treprinderea de industrie 
locală „1 MaÎ'-Lehliu. 
Țesăturile și confecții
le prezentau defecte

punzător față de felul 
cum lucrează fiecare 
muncitor. Intr-o zi șeful 
brigăzii a observat că 
tinărul Gheorghe Preda 
n-a executat bine trasa- 
jul pentru montarea tam
burului de la excava
tor. Trebuia să-i dea 
altuia să facă această 
lucrare? Membrii bri
găzii s-au obișnuit să 
judece cu totul altfel. 
Chiar atunci cînd un 
muncitor știe că lucrul 
pe care l-a făcut el e 
bun, nu este împăcat 
dacă observă că tovară
șul său din brigadă a 
executat defectuos ope
rația ce-i revenea. Ion 
Stănicel a pus mina și, 
împreună cu Gheorghe 
Preda, a îndreptat tam
burul, executînd trasa-

de urzeală, nu erau bine 
finisate sau croite.

Nu de mult, Fabrica 
de încălțăminte „Ștefan 
Plavăț" din Timișoara 
ne-a expediat pantofi 
pentru femei (cu talpă 
microdur) printre care 
se aflau mai multe pe
rechi de încălțăminte cu 
fețele și bombeurile lu
crate neglijent. Din a- 
ceastă cauză au fost re
trimise întreprinderii 
producătoare.

Dacă ar fi existat mai 
multă grijă, defectele 
mărfurilor care ne-au 
fost livrate puteau fi 
observate încă de la în
ceput. Se pare însă că 
serviciile controlului 
tehnic de calitate din 
fabricile menționate nu 
manifestă exigența nece
sară față de calitatea

Creșterea prolificității,

folosind serul de iapă gestantă au 
provocat căldurile la oi primăvara, 
le-au însămînțat artificial și au ob
ținut în același an miei din a doua 
fătare. Aceasta metodă care ne dă 
putința să obținem două fătări pe 
an sau trei fătări în doi ani, poate 
fi extinsă numai în gospodăriile care 
asigură condiții bune de alimentație 
și întreținere a oilor. De asemenea, 
în urma unor astfel de injecții ur
mate de însămînțarea artificială 
s-au obținut miei 
sută din oile care 
Multe alte metode 
fi folosite cu bune 
mărirea natalității 
de animale.

de la 60—65 la 
fuseseră sterile, 
și mijloace pot 
rezultate pentru 
la toate speciile

Mijloc important 
de îmbunătățire a raselor
Organizarea însămînțărilor artifi

ciale pe scară tot mai largă consti
tuie un mijloc important în primul 
rînd pentru îmbunătățirea calitati
vă a efectivelor de animale. Majo
ritatea centrelor de însămînțare ar
tificială dispun de tauri cu o va
loare zootehnică ridicată, proveniți 
din vaci care au dat 4 000— 
7 000 1 lapte. Prin însămînțările ar. 
tificiale se obțin de 10—15 ori mai 
mulți produși, de fiecare taur, decît 
s-ar realiza prin monta naturală. 
Anul trecut, în raza de activitate a 
centrului de însămînțări artificiale 
de la Adămuș, regiunea Mureș-Au- 
tonomă Maghiară, numărul de vaci 
însămînțate artificial de fiecare taur 
a ajuns la 1746. Pentru a se putea 
transmite la un număr cît mai mare 
de urmași însușiri productive pre
țioase, la centrul de însămînțări ar. 
tificiale Piatra Neamț, unii tauri au 
fost folosiți pentru însămînțarea ar
tificială a 3 000—3 350 de vaci.

Nu peste tot însă se acordă grija 
cuvenită pentru folosirea însămîn. 
țărilor artificiale ca mijloc de îm

tinerilor tovarăși de muneă
jul corect. Firește, a 
doua oară tinărul mun
citor a făcut aceeași lu
crare fără greș. Acum 
Gheorghe Preda, Geor
ge George și alți tineri 
veniți în brigadă în ul
timul timp sînt munci
tori de nădejde. Pentru 
ridicarea pregătirii lor 
profesionale, ei sînt re
partizați pe lingă munci
tori cu experiență ca Ion 
Nedelcu, Nicu Toader 
ș.a. Ajutați și îndrumați 
îndeaproape, tinerii lă- 
cătuși-montori execută 
astăzi lucrări de montaj 
la orice agregat. Brigada 
își depășește lună de 
lună sarcinile de pro
ducție, fiind fruntașă pe 
secție.

I. SMEU 
tehnician

unor produse, trecînd cu 
vederea deficiențe care, 
pînă la urmă, sînt totuși 
scoase la iveală. Nu e 
mai puțin adevărat că și 
merceologii comerțului, 
care fac recepția în fa
brici, dau uneori dovadă 
de prea puțină exigen
ță, închizînd ochii față 
de unele defecte ale 
mărfurilor. Socotesc că 
în aceste întreprinderi 
ar trebui să se ia mă
suri pentru îmbunătăți
rea calității produselor 
și expedierea lor în con
diții corespunzătoare.

AGOP AIANIAN 
director al întreprin
derii comerțului cu 

ridicata pentru 
textile-încălțăminte 

Constanța

bunătățire a raselor. în unele cen
tre de însămînțare artificială din 
regiunea Argeș se întîlnesc încă 
tauri și berbeci necorespunzători, 
care nu au însușiri productive 
ce trebuie transmise la urmași. 
O situație asemănătoare este și 
la centrul de la Tg. Mureș, cu 
toate că în regiune există un 
mare număr de animale cu însușiri 
valoroase. Astfel de cazuri, care se 
întîlnesc și în alte părți, pot fi com
parate cu folosirea unor semințe 
din soiuri neameliorate, din care nu 
poate rezulta o recoltă bună. Rezol
varea acestei probleme necesită in. 
tensificarea lucrărilor de selecție și, 
totodată, lichidarea paralelismului 
care există în organizarea rețelei de 
însămînțări artificiale (în prezent 
există o rețea de însămînțări artifi
ciale a gospodăriilor de stat și alta 
aparținînd consiliilor agricole) ceea 
ce duce la situații cînd o serie de 
tauri cu însușiri productive supe
rioare nu sînt folosiți la maximum.

Ridicarea natalității animalelor și 
îmbunătățirea raselor sînt proble
me inseparabile, strîns legate de 
îmbunătățirea continuă a activității 
centrelor de selecție și însămînțări 
artificiale. Trebuie subliniat că a- 
ceasta depinde în mare măsură de 
munca depusă de miile de opera
tori de la punctele de însămînțare 
artificială. De alegerea și calificarea 
acestor oameni, de îndrumarea și 
sprijinul pe care îl primesc din par
tea conducerilor G.A.S. și G.A.C., a 
organizațiilor de bază depinde în 
mare măsură creșterea efectivelor 
de animale. Dacă în regiunea Do- 
brogea s-au obținut rezultatele bune 
amintite, aceasta se datorește fap
tului că comitetul regional și comi
tetele raionale de partid, consiliile 
agricole s-au ocupat cu grijă de ale
gerea operatorilor din rîndul celor 
mai buni colectiviști și tehnicieni, 
de calificarea lor continuă. Acest 
lucru este necesar să se facă în fie
care regiune.

Luarea măsurilor pentru asigura
rea unei alimentații echilibrate a 
animalelor, îmbunătățirea activității 
centrelor și punctelor de însămînța
re artificiale, intensificarea muncii 
de selecție, folosirea în acest scop 
a tehnicii și metodelor înaintate 
existente, vor duce la sporirea pro
centului de natalitate și la îmbună
tățirea efectivelor de animale în 
vederea obținerii unei producții cît 
mai mari ae carne, lapte, lină.

învățătoarea Angela Juhas de la Școala 
ajută îndeaproape pe elevii clasei sale să-și 
în mijlocul unul grup de elevi.

elementară de 8 ani din comuna BoHx, raionul Satu Mare, îl 
însușească temeinic cunoștințele predate. Iat-o pe învățătoare

„STI1NTA SI TEHNICA ÎN EPOCA TRECERII 
SOCIETĂȚII DE LA CAPITALISM LA COMUNISM“

Lucrarea cu titlul de mai sus, de Valter 
Roman, apărută în Editura științifică, 
răspunde interesului manifestat de nu
meroși cititori față de rolul științei și 
tehnicii în etapa actuală. Autorul și-a 
propus să schițeze în această carte 
unele aspecte ale corelației dintre 
știință și societate, respectiv ale core
lației dintre știință și tehnică și dez
voltarea societății în epoca trecerii de 
la capitalism la comunism. Ocupîndu-se 
de rolul crescînd al științei în dezvol
tarea societății, autorul relevă înfăptui
rile sociale și științifice fără precedent 
în istorie ce caracterizează epoca noas
tră, în care societatea trece la comu
nism.

Știința a devenit în zilele noastre un 
factor deosebit de 
puternic, care con
tribuie la realizarea 
progresului social, 
un aliat de nădejde 
al popoarelor din 
țările socialiste în lupta lor pentru 
construirea socialismului și comunismu
lui. Făurirea și dezvoltarea bazei teh- 
nice-materiale a socialismului și comu
nismului, proces analizat de autor în- 
tr-un-capitol, necesită crearea unei 
înalte productivități a muncii, iar în 
această privință știința joacă un rol deo
sebit de important. Aplicarea pe scară 
tot mai largă în practică a noilor des
coperiri ale științelor naturii, creșterea 
numărului oamenilor ocupați cu munca 
științifică etc. sînt cîteva din trăsăturile 
caracteristice proceselor ce se desfă
șoară în zilele noastre, în care rolul 
științei și al forței sale materiale — 
tehnica în dezvoltarea vieții sociale, se 
amplifică permanent.

Marile descoperiri din științele na
turii confirmă justețea tezelor materia
lismului dialectic, cu privire la categorii
le de materie, mișcare, spațiu, timp, 
cauzalitate etc. Printre epocalele des
coperiri, citate de autor în lucrare, se 
numără și cele din domeniul fizicii, 
care au dus la prăbușirea vechilor teo
rii despre atom, masă și au constituit 
totodată noi dovezi grăitoare ale adevă
rului dialecticii marxiste. O importanță 
excepțională pentru victoria materialis
mului dialectic în științele naturii au 
descoperirile de la mijlocul secolului 
al XX-lea: marea varietate a partico- 
lelor elementare și a însușirilor acestora, 
transformarea unor particole în altele. 
Pătrunderea și mai adîncă a științei în 
macrocosmos a confirmat teza materia
lismului dialectic privind caracterul in
finit al materiei, unitatea lumii.

Un capitol al lucrării este consacrat

Note de lectura

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet al 
R. P. Romîne (Sala Palatului R. P. Ro- 
mîne) : Bărbierul din Sevilla — (orele 
19,30). Teatrul de stat de operetă : 
Mam-zelle Nitouche — (orele 19.30). Fi
larmonica de stat „George Enescu" 
(Sala mică a Palatului R. P. Romîne) : 
Recital de vioară și Concert de muzică 
de cameră — (orele 20). Teatrul National 
„I. L. Caragiale“ (Sala Comedia) : Orfeu 
în Infern — (orele 19,30). (Sala Studio): 
Mașina de scris — (orele 19,30). Teatrul 
,,C. I. Nottara” (Sala Magheru) : Antonin 
șl Cleopatra — (orele 19,30). (Sala Stu
dio) : Unchiul Vanla — (orele 20). Tea
trul „bucla Sturdza Bulandra“ (bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1): Cezar șl Cleo
patra — (orele 19,30). (Sala Studio — str. 
Alex. Sahia nr. 76 A): Menajeria de 
sticlă — (orele 19,30). Teatrul Muncito
resc C.F.R.-Giulești : O lună de confort
— (orele 19,30). Teatrul pentru tineret și 
copii (Sala C. Miile): Chirlța în provin
cie — (orele 20). (Sala Libertatea) : Emil 
și detectivii — (orele 16). Teatrul satiric 
muzical „C. Tănase" (Sala Savoy) : Ca 
la revistă — (orele 20). Ansamblul de 
cîntece șl dansuri al C.C.S. : Seară de 
concert — (orele 20). Teatrul Țăndărică 
(Sala Academiei) : Cartea cu Apolodor
— (orele 16). Circul de stat : Pe aripile 
prieteniei — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cartagina în flă
cări — film pentru ecran panoramic : 
Patria (10; 12,30; 16,30; 19; 21,30). Rocco 
șl frații săi — ambele serii : Republica 
(9,15; 12,45; 16,30; 20), Grădina Progresul 
(orele 20,30) Grădina 13 Septembrie 
(orele 20,15), 1 Mai (9; 12,30; 16; 19,30). 
Gh. Doja (9,15; 13; 16,45; 20,30), Stadionul 
Giulești (orele 20.30), Stefan cel Mare 
(9,45; 13,30; 17, 20.30), Stadionul Dinamo 
(orele 19,30), Grădina V. Roaltă (orele 
20), București (9; 12,30; 16,30; 20). Grădina 
Elena Pavel (orele 20 — seria Il-a). 
Cabotinul : rulează la cinematograful 
I. C. Frimu (9; 11,30; 13,45; 16,30; 19;
21.30 — Grădină 20). Salut viață 1 — 
cinemascop : rulează la cinematografele 
16 Februarie (16; J8; 20), Flacăra (16; 

rolului științelor naturii și științelor 
sociale în activitatea de transformare a 
naturii și societății.

Referindu-se la țara noastră, autorul 
arată că în anii puterii populare dez
voltarea științei și tehnicii a devenit o 
parte importantă a frontului larg al 
construcției socialiste, un factor de sea
mă în construirea și dezvoltarea bazei 
tehnice-materiale a socialismului, în 
consolidarea și dezvoltarea relațiilor de 
producție socialiste și înfăptuirea revo
luției culturale. Situarea oamenilor de 
știință din țara noastră pe pozițiile ma
terialismului dialectic, organizarea și 
planificarea activității științifice pe 
baza cerințelor dezvoltării economiei 
naționale, a producției în general, au 

dat un puternic a- 
vînt cercetărilor ști
ințifice.

în toate orândui
rile bazate pe cla
se antagoniste pro

gresul științific, tehnic, social a fost 
însoțit de exploatarea omului de
către om, iar marile realizări ale 
științei și tehnicii au fost întoarse îm
potriva oamenilor. Din exemplele și 
datele citate de autor rezultă că revo
luția științifico-tehnică contemporană se 
manifestă în capitalism în mod contra
dictoriu, este frînată de însăși natura 
privat-capitalistă a producției ; utiliza
rea în capitalism a cuceririlor modeme 
ale științei și tehnicii duce la întărirea 
monopolurilor, la creșterea profiturilor 
lor, la exploatarea accentuată a mun
citorilor și intensificarea muncii, la ex
tinderea șomajului cronic, la adîncirea 
contradicțiilor dintre muncă și capital.

Socialismul — se subliniază în lucra
re — se contopește în mod organic cu 
tehnica și știința. în lumea socialistă, 
revoluția științifico-tehnică se dezvoltă 
în mod nelimitat, stimulată de natura 
socialistă a relațiilor de producție, de 
țelul luminos spre care se îndreaptă ferm 
țările socialiste. Ea își aduce contribuția 
la îmbunătățirea situației materiale și la 
ridicarea continuă a nivelului tehnic- 
cultural al celor ce muncesc, la spo
rirea neîntreruptă a productivității 
muncii sociale, grăbește trecerea socie
tății socialiste la faza ei superioară — 
comunismul.

Cartea prof. univ. ing. Valter Ro
man, cuprinzătoare și accesibilă, se în
scrie printre lucrările meritorii adresate 
maselor largi de cititori.

Prof. univ. 
CALIN POPOVICI

Cinematografe)
18,15; 20,30), 23 August (10; 12; 14,30;
16,45; 19 — grădină 20,30). Frații — cine
mascop : rulează la cinematograful 
Magheru (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
Toată lumea e nevinovată : rulează la 
cinematografele V. Alecsandri (14,30; 
16,30), Grivița (10,30; 12,15; 16,15; 18,15;
20,15), Miorița (10; 12; 15; 17; 19; 21), Fio- 
reasca <16; 18,15, 20,30). Seara prietenilor 
filmului : v. Alecsandri (orele 19). Pri
măvara muzicală : Tineretului (10,30; 12; 
15,15; 16,30; 18,45; 20.30), Turneul veseliei: 
Alex. Popov (rulează în continuare de 
la orele 9 pînă la orele 21), Munca (16; 
18,15; 20,30), M. Eminescu (16; 18,15; 20,30), 
13 Septembrie (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
Program special pentru copii la orele 10 
la cinematograful 13 Septembrie. Bunica 
Sabella : Central (9.45; 12; 14,15; 16,30: 
18,45; 21). Cumpără-ți un balon — cine
mascop : Lumina (rulează în continuare 
de la orele 9,15 pînă la orele 13.15 după- 
amiază 15,30; 17,30; 19,30; 21,30), Giulești 
(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 
Ilie Plntilie (20). Din Argentina în Mexic 
- Zgribulici : Timpuri Noi (rulează în 
continuare.de la orele 10 pînă la orele 
21). Lacul lebedelor : Maxim Gorki 
(15,45; 18, 20,15) Omul merge după soare: 
Cultural (15; 17; 19; 21). A fost prietenul 
meu ; rulează la cinematografele înfră
țirea între popoare (15,30; 18; 20.30) 
Alex. Sahia' (10; 12,15; 16; 13.30: 20,45 — 
grădină 19,45) G. Coșbuc (9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30). Cartouche — cinemascop: 
8 Martie (11; 16; 18,15; 20,30 — grădină
20). Prietenie interzisă : rulează la cine
matografele T. Vladlmirescu (16; 18; 20) 
C-tln David (16; 19,15; 20.30). Violență în 
piață : V. Roaltă (10; 12; 16; 18,15; 20.30), 
Drumul Serii (16; 18; 20). Raidul vărgat : 
Elena Pavel (în continuare de la 
orele 9 pînă la orele 13, după-amlază 
16; 18; 20), Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
Lanterna cu amintiri : Unirea (16; 18; 20), 
Olga Banele (15.30; 18; 20,30). Carmela : 
Grădina T. Vladlmirescu (orele 20,15). 
Legea-1 lege : Grădina Arta (orele 20). 
Pescărușul negru : Arta (18; 18,15; 20,30

„Julius Fuclk"

Folosind materiale noi despre 
viața și lupta lui Julius Fuîik, do
cumente din arhive, precum și amin
tirile unor oameni care l-au cunos
cut personal, M. Grygar a realizat 
în broșura apărută de curînd, în tra
ducere, în Editura politică o emoțio
nantă prezentare a vieții compatrio
tului său, erou al mișcării muncito
rești cehoslovace și internaționale.

„Energia șl omul"

Scrisă înt.r-un mod accesibil și a- 
tractiv, cartea lui M. Vasiliev —- 
traducere din limba rusă apărută în 
Editura științifică — arată cum, în 
răstimp de numai un secol, omul, 
ducând mereu înainte știința și teh
nica, a reușit să capteze și să pună 
în slujba sa energia aburului și 
apelor, a cărbunelui și petrolului, a 
gazelor, a nucleului atomic. In fața 
cititorului se desfășoară tabloul ma
rilor realizări dobîndite de Uniunea 
Sovietică în domeniul energeticii.

„Fondurile obștești 
în gospodăriile agricole coledive"

Lucrarea lui N. Velicu, tipărită de 
Editura agrosilvică, prezintă căile 
de creștere a avutului obștesc insis- 
tîndu-se asupra folosirii lui raționale 
în vederea dezvoltării armonioase a 
ramurilor de producție din gospodă
riile colective. Sînt arătate sursele de 
formare a principalelor fonduri ob
ștești, gospodărirea lor, precum și 
importanța pe care o au în conso
lidarea economico-organizatorică a 
G.A.C. Lucrarea se adresează spe
cialiștilor din gospodăriile colective.

„Experiența G.A.S. în sporirea 

electivelor de animale din prăsilă 
proprie"

Broșura scrisă de ing. Gh. Bănică 
și apărută în Editura agrosilvică 
înmănunchează metodele folosite în 
gospodării agricole de stat care au 
obținut rezultate deosebite în spori
rea numărului de animale din pră
silă proprie. Aceste metode privesc 
alegerea animalelor pentru împere
chere, pregătirea lor pentru montă, 
organizarea și tehnica montei (la 
vaci, oi, scroafe), îngrijirea animale
lor în timpul gestației și la fătare în 
vederea obținerii cît mai multor pro
duși bine dezvoltați.

— în continuare), B Delavrancea (16- 18; 
20), Balada husarilor ■ Moșilor (16, 18,15;
- grădină 20 30). Căpitanii lagunei al
bastre : rulează la cinematograful Liber
tății (10; 12; 15,30; 18; 20,30). Drumul spre 
chei : rulează la cinematograful Ilie Pin- 
tilie (16; 18; 20) Fata cu ulciorul : Gră
dina Libertății (orele 20). Vîrsta dragos
tei : Arenele Libertății (orele 20). Patru 
inimi : Luceafărul (16; 18.15. 20,30). Omul 
cu pantaloni scurți . Grădina Luceafărul 
(orele 20). Frați în Cosmos : rulează la 
cinematograful G. Bacovia (16; 18: 20). 
Divorț italian : rulează la cinemato
graful 30 Decembrie (15; 17: 19; 21).
Fecioara : rulează la cinematograful 
Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21).

CUM E VREMEA
Ieri in țară : Vremea s-a menținut 

ușor instabilă, mai ales în jumătatea de 
vest a țării. Cerul a fost variabil. Local, 
în Oltenia. Banat, Ardeal și nordul Mol
dovei au căzut ploi sub formă de averse 
însoțite de descărcări electrice. In nor
dul Transilvaniei, Izolat, s-a semnalat 
grindină, vîr.tul a suflat slab, pînă la po
trivit, iar în Dobrogea a prezentat in
tensificări predominînd din nord est. 
Temperatura aerului la orele 14 înre
gistra valori cuprinse între 14 prade la 
Petrosenl si 27 grade la Giurgiu.

In București; Vremea a fost călduroa
să, cu cerul variabil. Vini slab oină la 
potrivit din nord est Temperatura maxi
mă a fost de 26 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 11, 12 
Și 13 mal. In țară . Vreme relativ căl- 
dutoasă, cu cer noros mal ales dup^- 
amlaza. Vor cădea ploi sub formă de 
averse. Vint slab pînă la potrivit. Tem
peratura staționară Minimele vor fl 
cuprins? între 5 și 15 grade iar maxi- 
mele între 18 și 28 grade.

In București : Vreme relativ călduroa
să cu cer noros mai ales dupăamtaza, 
cînd vor cădea ploi sub formă de averse. 
Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura 
staționară.

continuare.de
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In memoria ostașilor căzuți în lupta
împotriva fascismului

Cu prilejul Zilei Victoriei, joi 9 
Mai, la Monumentul Eroilor Patriei 
și la Monumentul Eroilor Sovietici 
au fost depuse coroane de flori.

La solemnități au luat parte to
varășii Petre Borilă, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, Roman Moldovan, membru al 
Consiliului de Stat, Dumitru Simu
lescu, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor, Ion Cosma, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular al Capitalei, re
prezentanți ai conducerii unor mi
nistere, conducători ai unor insti
tuții centrale și organizații obștești, 
generali și ofițeri superiori, foști 
comandanți de mari unități pe fron
tul antihitlerist, delegați ai oameni
lor muncii. Au participat șefii mi
siunilor diplomatice în R. P. Ro
mînă, atașați militari și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Companii de onoare au prezen
tat onorul.

de

co

Au fost depuse coroane de flori 
din partea C.C. al P.M.R., Consiliu
lui de Stat și Consiliului de Miniș
tri, corpului diplomatic, Ministeru
lui Forțelor Armate.

Cei prezențî au primit apoi 
filarea companiilor de onoare.

■ir
La solemnitatea depunerii de

roane de la Cimitirul Militarilor 
Britanici căzuți pe teritoriul Romî
niei în lupta împotriva fascismu
lui, au luat parte Roman Moldovan, 
membru al Consiliului de Stat, Du
mitru Simulescu, ministrul trans
porturilor și telecomunicațiilor, 
Vasile Mateescu, președintele Sfa
tului popular al regiunii București, 
reprezentanți ai conducerii unor mi
nistere, conducători ai unor insti
tuții centrale, generali și ofițeri su
periori, foști comandanți de mari 
unități pe frontul antihitlerist. Au 
fost de față șefi ai misiunilor di
plomatice, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mîne, corpului diplomatic.

★
în cursul după-amiezei, ambasa

dorul Uniunii Sovietice în R. P. Ro- 
mînă, I. K. Jegalin, și membrii am
basadei au depus o coroană de 
flori la Monumentul Eroilor Sovie
tici. La solemnitate au luat parte 
generali și ofițeri superiori ai for
țelor armate ale R. P. Romîne, 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe.

★
în aceeași zi la Cimitirul Eroi

lor Romîni de la Ghencea și la Ci
mitirele Eroilor Sovietici din co
munele Herăstrău și Jilava au avut 
loc solemnități de depuneri de co
roane. Asemenea solemnități au 
avut loc și la monumentele și mor
mintele eroilor romîni și sovietici 
din ndmeroase localități din țară.

(Agerpres)

Joi la amiază a plecat spre Varșo
via, pentru a lua parte la ședința 
extraordinară a Comitetului Execu
tiv al Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc, delegația R. P. Romi
ne, condusă de tovarășul Alexandru 
Bîrlădeanu, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, reprezentantul țării noastre 
în Comitetul Executiv al C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost condusă de mi
niștri și membri ai conducerii unor

«
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CURSURI DE CALIFICARE. în a- 
cest an, fabricile de încălțăminte 
din Capitală au fost dotate cu o 
serie de utilaje noi. Pentru pregăti
rea muncitorilor în vederea folosirii 
noilor utilaje au fosf organizate di
ferite cursuri de calificare. La fa
brica „Ștefan Gheorghiu" funcțio
nează patru cursuri de calificare, 
la fabrica „Dîmbovița" — două, iar 
la Combinatul de cauciuc „Jilava* 
— două cursuri.

STOFE DE CALITATE SUPERI
OARĂ. In aceste zile, la fabrica „Pos- 
tăvăria Romînă'' au intrat în produc
ție industrială noi modele de stofe 
pentru rochii. Sînt în curs de pregătire 
noi contexturi pentru rochii și fuste 
plusate din fire sintetice poliesterice 
(tergal).

SPECTACOL DE VARIETĂȚI. La 
Casa tineretului șl studenților din lași 
s-a prezentat recent un spectacol de 
varietăți intitulat : „Flori de primăva
ra'. Ansamblul de estradă al Casei ti
neretului și studenților, care a susținut 
acest program, a fost răsplătit cu a- 
plauze de cei peste 750 de spectatori.

CINEMATOGRAFE LA SATE. Tn 
trecut, în satele raionului Adjud nu 
exista nici un cinematograf. Zilele a- 
cestea, în comuna Ursa, s-a inaugurat 
cel de-al 40-lea cinematograf din ra
ion.

PENTRU CEI MICI. In aceste zile 
la fabricile de jucării au intrat în pro
ducție o se'ie de jucării noi. Printre a- 
cestea se numără „elicopterul cu radar ’, 
macara cu greifet, pisica jucăușă și 
multe altele.

Cu prilejul zilei de 9 mai — Ziua 
proclamării independenței de stat a 
Romîniei și Ziua Victoriei asupra 
Germaniei hitleriste — a avut loc în 
Capitală un simpozion organizat de 
Consiliul pentru răspîndirea cunoș
tințelor cultural-științifice din ca
drul Comitetului de stat pentru cui. 
tură și artă.

A prezidat acad. Dumitru Dumi
trescu, secretar prim al Academiei 
R.P. Romîne.

Au vorbit despre însemnătatea a- 
cestei sărbători acad. Andrei Oțe
tea, directorul Institutului de istorie 
al Academiei R.P. Romîne, și gene
ral de armată Iacob Teclu, șeful 
Academiei militare generale.

în încheiere, a fost prezentat un 
program literar.muzical la care 
și-au dat concursul actori bucureș- 
teni și orchestra de muzică populară 
„Ciocîrlia“.

La Casa prieteniei romîno-sovieti- 
ce, a vorbit în fața unui mare nu
măr de oameni ai muncii general 
maior Horia Morariu. Tot aci a avut 
loc o »seară cinematografică dedica
tă Zilei victoriei, cu filmul sovietic 
„Pace noului venit“.

La muzeul Militar Central pionieri 
de la Școala elementară nr. 141 au 
ascultat conferințe expuse de pro
fesori și ofițeri despre însemnătatea 
zilei de 9 Mai. După vizitarea mu
zeului, pionierii au recitat versuri 
închinale partidului și patriei.

Conferințe asemănătoare, ținute

noastre, au a- 
Uzinelor „Se-

Cu pri
Cehoslovaciei de

aniversării eliberării

de

ai

zile, 
sosit

ministere și instituții centrale 
stat și alte persoane oficiale.

Erau prezenți reprezentanți 
ambasadei R. P. Polone.

k
în după-amiaza aceleiași 

tov. Alexandru Bîrlădeanu a 
la Varșovia.

La aeroport a fost întîmpinat de 
P. Jaroszewicz, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Po
lone, N. Fadeev, secretar al C.A.E.R., 
și Gh. Diaconescu, ambasadorul 
R. P. Romîne în R. P. Polonă.

(Agerpres)

Ambasadorul Republicii Socialiste 
Cehoslovace la București, Jaroslav 
Sykora, a rostit joi seara o cuvîn- 
tare în limba romînă la posturile 
noastre de radio și televiziune, cu 
prilejul celei de-a 18-a aniversări a 
eliberării Cehoslovaciei de sub ju
gul fascist.

ir
La școala medie ,,Mihail Sadove- 

anu“ din Capitală a avut loc joi la 
amiază o adunare consacrată celei 
de-a 18-a aniversări a eliberării Ce
hoslovaciei de sub jugul fascist.

șiiB jugul fascist
în numele elevilor școlii a vorbit 

Cecilia Ioniță din clasa a X-a, care 
a transmis 
Socialistă 
călduros.

Vladislav 
ambasadei 
București, a vorbit elevilor despre 
dezvoltarea invățămîntului în R.S. 
Cehoslovacă, în anii care au trecut 
de la eliberare.

După adunare, elevii școlii au pre
zentat. un frumos program artistic 
cuprinzînd cîntece și dansuri romî- 
nești și cehoslovace. (Agerpres).

elevilor din Republica 
Cehoslovacă un salut

Plesek, prim-secretar al
R.S. Cehoslovace la

Vizitele delegației Uniunii Compozitorilor 
R. S. S.de U.

Cursa Păcii

Cerepovici (U.R.S.S.) învingător 
în prima etapă

FRAGA (prin telefon, de la trimi
sul nostru).

Praga a găzduit ieri la amiază 
festivitatea de deschidere a celei 
de-a XVI-a ediții a „Cursei Păcii''. 
Cei 115 alergători, reprezentînd 20 
de națiuni participante, ou făcut un 
tur de onoare în aplauzele publicu
lui.

In prima etapă, disputată pe un 
circuit de 117 km în împrejurimile 
orașului, alergătorii au avut de în
fruntat chiar de la plecare o ploaie 
torențială, ceea ce a făcut ca șoseaua 
să devină foarte alunecoasă. In ciu
da acestor dificultăți însă, majorita
tea alergătorilor au străbătut traseul 
într-un ritm viu. Sprintul de căță- 
rare a fost cîștigat de cehoslovacul 
Laczo — urmat de Schur (R.D.G.) 
și Kapitonov (U.R.S.S.). La Kladno, 
în a doua parte a traseului, întîieta- 
tea la sprintul din centrul orașului 
și-a disputat-o printre alții, ?i 
I. Cosma; el nu-l poate însă ajunge 
pe belgianul Haeseldonckx, care

cîștigă. Alergătorul nostru se clasea
ză pe locul II.

In apropiere de Praga, englezul 
Coles, sovieticul Kapitonov, france
zul Genet și C. Dumitrescu au un 
oarecare avans. încercarea lor de 
evadare n-a reușit. Un grup de a- 
proape 35 de alergători, înșirați tn 
monom, ia virajul de la intrarea pe 
stadionul „Strahov". Sprintul final 
prilejuiește o dispută aprigă între 
belgianul Haeseldonckx, sovieticul 
Cerepovici, polonezul Zielinski. Cu 
cîțiva metri înainte de linia de sosire, 
Cerepovici își întrece însă adversarii 
și cîștigă prima etapă. în același timp 
cu învingătorul (3 ore, 5 min. 53 
sec.) au sosit în ordine Haeseldonckx, 
Zielinski, Harrings (Olanda), Ampler 
(R.D.G.). Kapitonov (U.R.S.S.), Nar- 
delio (Italia), C. Dumitrescu, I. 
Cosma, G. Rădulescu, Ardeleana și 
Stoica (R.P.R.).

Azi, se dispută etapa a Il-a Praga- 
Brno pe distanța de 220 km.

I. DUMITRIU

de ofițeri al armatei 
vut loc și la clubul 
mănătoarea", Uzinele „Electromag
netica”, Fabrica de țigarete Bucu
rești, diferite șantiere de construc
ții, casele de cultură raionale „Gri- 
vița Roșie’’, „Tudor Vladimirescu“, 
„1 Mai”, casele de cultură ale tine, 
retului „23 August”, „16 Februarie", 
„Nicolae Bălcescu" și altele.

Peste 2 000 de tineri din între
prinderi, instituții și școli au luat 
parte, în sala sporturilor din Con
stanța, la o seară literară cu tema 
„Scriitorii cîntă victoriile poporului 
nostru“.

Au citit din lucrările lor închina
te zilei de 9 Mai și construcției so
cialismului în patria noastră scrii, 
torii Marcel Breslașu, Radu Bourea- 
nu, Cicerone Theodorescu, Victor 
Tulbure, Torna George Maiorescu, 
Nicolae Tăutu, Teodor Balș și 
Vlaicu Bîrna. A urmat un program 
artistic prezentat de Ansamblul de 
cîntece și dansuri „Brîulețul" al 
Sfatului popular regional.

Numeroase manifestări cultural- 
artistice consacrate zilei de 9 Mai 
au avut loc și la Cluj. La clubul 
Uzinelor „Carbochim", Atelierul de 
reparat material rulant „16 Februa
rie", la Casa de cultură a studenți
lor, Fabrica de mobilă „Libertatea“, 
au conferențiat despre însemnăta. 
tea zilei de 9 Mai generali și ofițeri 
superiori ai Forțelor noastre Ar
mate.

Cu același prilej, la Casa Ofițeri
lor din Cluj s-a deschis joi după- 
amiază expoziția „Armata R.P. Ro. 
mine oglindită în arta plastică“, or
ganizată de studioul creației plasti
ce din cadrul M.F.A. Expoziția cu
prinde aproape 60 de lucrări de 
pictură, grafică și sculptură, care 
redau aspecte din viața și activita
tea militarilor Forțelor noastre Ar. 
mate, scene din insurecția armată 
și războiul antihitlerist.

(Agerpres)

Delegația Uniunii Compozitorilor 
din U.R.S.S., însoțită de Ion Dumb 
trescu, prim-secretar al Uniunii 
Compozitorilor din R.P. Romînă, și 
de alți compozitori, a fost primită 
de tovarășa Constanța Crăciun, pre
ședintele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă. La întrevedere a 
asistat tov. Dumitru Popescu, vice
președinte al acestui comitet.

★
Ambasadorul Uniunii Sovietice în 

R.P. Romînă, I. K. Jegalin, a oferit 
joi un cocteil cu prilejul vizitei în 
țara noastră a delegației Uniunii 
Compozitorilor din U.R.S.S.

Au participat reprezentanți ai 
conducerii Uniunii Compozitorilor 
din R.P. Romînă, ai Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Minis
terului Afacerilor Externe, ai altor 
instituții centrale, muzicieni și alți 
oameni de artă.

so- 
lo-

ale

Vizitele oaspeților
Generalul maior Ahmad Jani, mi

nistru, comandantul suprem al tru
pelor de uscat ale Republicii Indo
nezia, însoțit de ofițeri superiori in
donezieni, a vizitat în cursul dimi
neții de joi o unitate militară din 
garnizoana București, instituții 
cial-culturale și noi cartiere de 
cuințe ale Capitalei.

*•
Ministrul forțelor armate

R. P. Romîne, general de armată 
Leontin Sălăjan, a oferit joi seara în 
saloanele Casei Centrale a Armatei 
un dineu în cinstea generalului ma
ior Ahmad Jani, ministru, coman
dantul suprem al trupelor de uscat 
ale Republicii Indonezia.

Au luat parte Eduard Mezincescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, adjuncți ai ministrului for
țelor armate, generali și ofițeri su
periori ai forțelor noastre armate.

Au participat Sukrisno, ambasa
dorul Republicii Indonezia în R. P. 
Romînă, și membri ai ambasadei, 
atașați militari.

în timpul dineului, general de 
armată Leontin Sălăjan și general 
maior Ahmad Jani au rostit toas
turi.

Dineul s-a desfășurat într-o atmo
sferă cordială.

★
Joi după-amiază a avut loc la Tea

trul C.C.S. din Capitală un specta
col de gală prezentat de Ansamblul 
de cîntece și dansuri al armatei, cu 
prilejul vizitei în țara noastră a ge
neralului maior Ahmad Jani, mi
nistru, comandantul suprem al tru
pelor de uscat ale Republicii Indo
nezia.

Au luat parte general de armată

&^țL&ziția Luzdeză La Qiaeai^tL

Cu acest prilej a fost prezentat un 
film despre compozitorul Serghei 
Prokofiev.

★
în cursul aceleiași zile, membrii 

delegației au făcut o vizită la In
stitutul de folclor, unde au asistat 
la o audiție de muzică populară ro- 
mînească. *

Seara, muzicienii sovietici au 
asistat la concertul orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii, dirijat de 
Iosif Conta, la care și-a dat con
cursul pianista sovietică Tatiana 
Nikolaeva. Programul concertului a 
cuprins Simfonia a IV-a de Dmitri 
Kăbalevski,. în primă audiție, Con
certul pentru pian și orchestră nr. 
22 în mi bemol major de Mozart, 
solistă Tatiana Nikolaeva, și Suita 
„Nunta tătărască“ de Mihail Jora, 
în primă audiție. (Agerpres)

Festivitățile
PRAGA 9 (corespondentul Ager

pres transmite) : — La 9 mai, cu 
prilejul celei de-a 18-a aniversări a 
eliberării Cehoslovaciei de către ar
mata sovietică, întregul oraș a fost 
pavoazat ca în zilele de mare săr
bătoare. Sutele de lozinci arborate 
în numeroase locuri exprimau vo
ința oamenilor muncii de a • a- 
păra cuceririle revoluționare, con
strucția socialistă și pacea. împo
dobită cu drapele și ghirlande de 
flori, Praga pare mai frumoasă ca 
orieînd. în piața Letna din Praga 
a avut loc tradiționala paradă mili
tară. în tribuna centrală au luat 
loc conducătorii de partid și de stat 
în frunte cu Antonin Novotny, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele R. S. 
Cehoslovace.

înainte de începerea parăzii, B, 
Lomsky,_ministrul apărării națio
nale al R. S. Cehoslovace, a rostit

de la Praga
o cuvîntare. Apoi au defilat subuni
tățile diferitelor genuri de arme.

După defilarea unităților militare, 
în fața celor peste 50 000 de oameni 
adunați în piața Letna, a vorbit An
tonin Novotny. El a evocat eveni
mentele din 1938 cînd Cehoslovacia 
a fost aruncată fără luptă în ghea
rele Germaniei naziste. Guvernul 
burghez a trădat — a spus A. No
votny — pentru că era aliat cu gu
vernele țarilor capitaliste care ur
măreau interese străine popoare
lor. Repetarea evenimentelor din 
1938 nu mai este posibilă. Astăzi ar
mata cehoslovacă este o armată 
populară, armata unui stat socia
list. Cehoslovacia este aliată cu 
Uniunea Sovietică, cu țările socia
liste participante la Tratatul de 
la Varșovia, care reprezintă o forță 
capabilă să zădărnicească orice pla
nuri războinice.

Meci de antrenament 
al reprezentativei de fotbal 

înaintea intîlnirii internationale 
programate duminică la București cu 
echipa R. D. Germane, reprezentativa 
de fotbal a tării noastre a susținut 
j.ți pe stadionul ,,23 August" un 
meci de antrenament cu formația Me
talul. Selectionabilii au obținut victo
ria cu scorul de 3—1 (1 — 1) prin 
punctele marcate de Jenei, Hajdu și 
Crăiniceanu. Echipa R.P.R. a prezen
tat următoarea formație : Datcu, Popa, 
Nupweiller III, Ivan, Jenei, Nun- 
weiller IV, Pircălab (Crăiniceanu), 
Varga, Manolache. Raksi, Hajdu.

Boxeri romîni 
în înfîlniri internationale

militari indonezieni
Leontin Sălăjan, ministrul forțelor 
armate, Eduard Mezincescu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, adjuncți ai ministrului forțe
lor armate, generali, ofițeri superi
ori ai forțelor noastre armate.

Au fost prezenți Sukrisno, am
basadorul Republicii Indonezia în 
R. P. Romînă, membri ai ambasa
dei, atașați militari de pe lîngă mi
siunile diplomatice acreditate în 
R. P. Romînă.

Spectacolul s-a bucurat de un 
frumos succes. (Agerpres)

Conflictul dintre Haiti 
și Republica
YORK 9 (Agerpres). — în 

, din 8 mai a Consiliului de 
Securitate pentru discutarea plîn- 
gerii statului Haiti împotriva Re
publicii Dominicane, reprezentanții 
celor două părți aflate în conflict 
s-au dedat din nou la atacuri și 
acuzații reciproce. La 9 mai, în 
cursul serii, urmează să aibă loc o 
nouă ședință.

Atacurile reciproce dintre repre
zentanții dominican și haitian s-au 
făcut auzite și în cadrul ședinței din 
8 mai a Consiliului O.S.A.

Agențiile de presă anunță,

Dominicană
NEW 

ședința

pe de

altă parte, că primii americani eva
cuați din Haiti, ca urmare a crizei 
politice din această țară, au sosit 
miercuri cu avionul la Miami. Este 
vorba de un prim grup de 105 per
soane. Evacuarea continuă.

PORT AU PRINCE 9 (Agerpres).
— în timp ce la Consiliul de Secu
ritate și la Consiliul O.S.A. se dez
bate conflictul dintre Republica 
Haiti și Republica Dominicană, a- 
gențiile occidentale de presă relevă 
o nouă intensificare a terorii în 
Haiti. „Starea de asediu, care a fost 
decretată începînd de vinerea tre
cută — scrie agenția France Presse
— a permis forțelor poliției și si
guranței să procedeze la arestări și 
percheziții, cu atît mai discrete cu 
cît a fost aplicată interdicția de 
circulație între orele 20 și 5 dimi
neața. Raidurile poliției — relevă a- 
genția -- au loc de preferință între 
miezul nopții și ora 2“.

între Jimp, agențiile - occidentale 
de presă menționează despre inten
sificarea acțiunilor grupurilor anti
guvernamentale haitiene care, po
trivit agenției France Presse, „au 
trecut la revoltă fățișă". Subliniind 
că la Pbrt-âu-Pfince s-au semnalat în 
ultimele zile numeroase cazuri de 
sabotaj, printre care aruncarea în 
aer a unui depozit de muniții și îm
pușcarea unor polițiști aflați în 
slujba lui Duvalier, agenția France 
Presse transmite că „anturajul pre
ședintelui Duvalier este cuprins de 
frică".

După Instaurarea stării de 
asediu, în Haiti s-a intensificat 
teroarea. Perchezițiile șl arestă
rile nu contenesc. In același 
timp, dictatorul Duvalier șl clica 
sa sînt cuprinși de panică. Iată, 
în fotografie, unul din tancuriie 
ce stau permanent în fața pa
latului prezidențial.

sub protecția lui Franco

ȘAH: 10-8 pentru Petrosian
întreruptă miercuri la mutarea 

41-a, cea de-a 18-a partidă a me
ciului pentru titlul mondial de șah 
a fost continuată ieri la Moscova, 
în poziție foarte complicată, cu ma
joritatea pieselor pe tablă, Petro
sian a reușit, prin manevre inge
nioase, să găsească drumul spre cîș- 
tig. La mutarea 62-a, Botvinnik s-a 
recunoscut învins.

Scorul meciului este acum de 
10—8 în favoarea lui Petrosian. Ur
mătoarea partidă va avea loc sîmbă- 
tă. Cu piesele albe va juca de data 
aceasta Petrosian. Pînă la sfîrșitul 
meciului au mai rămas de disputat 
6 partide.

Joi seara s-a disputat la Timișoara 
meciul international de box dintre 
selecționata sindicală a Banatului și 
echipa muncitorească T.U.L, Finlanda, 
Victoria a revenit cu scorul de 6—4 
sportivilor romîni.

★
Joi seara pe stadionul Dinamo din 

Capitală a început turneul interna
tional de box la care participă 
pugiliști de la cluburile Dozsa Buda
pesta, Spartak Sofia, Gwardia Var
șovia, Dynamo Berlin și Dinamo Bucu
rești. La cat. muscă, D. Davidescu 
(Dinamo Buc.) l-a învins la puncte pe 
J. Pusztay (Dozsa Budapesta), iar la 
cat. semiușoară, C. Gheorghiu (Dina
mo Buc.) a cîștigat la puncte întllni- 
rea cu Z. Piescker (Dynamo Berlin).

Alte rezultate : cocoș : Z. Rekawer 
(Gwardia) b.p. 
Buc.) I ușoară :
b. Ko E. Stiller (Dynamo) i mijlocie- 
mică : J. Wensierski (Dynamo) b.p. 
I. Olteanu (Dinamo Buc.).

A doua reuniune are Ioc slmbătă 
de la ora 19 pe stadionul Dinamo.

(Agerpres)

C. Crudu (Dinamo 
A. Dasal (Gwardia)

Capitala țării noastre găzduiește 
pentru prima oară o expoziție in
dustrială suedeză.

Deschisă sîmbătă in pavilionul din 
parcul Herăstrău, ea este organi
zată de Asociația generală pentru 
export a Suediei, în colaborare cu 
Legația Suediei din București și cu 
sprijinul guvernului suedez. La ex
poziție participă și orașul Stockholm, 
cu o expoziție de fotografii și ma
chete, care înfățișează unele aspec
te ale urbanisticii, ale vieții sociale 
și culturale.

Cel© 46 de întreprinderi suedeze 
care participă la expoziție, prezintă 
o serie de produse printre care oțe
luri de construcție, oțeluri inoxida
bile, antiacide și refractare, produse 
finite cum ar fi cabluri, magneți etc. 
La acestea se a- 
daugă machete 
ale unor instalații 
pentru industria 
celulozei, a hîr- 
tiei, a pastel me
canice și pentru 
industria produ
cătoare de pa
nouri de cons
trucție.

Prezintă interes 
și instrumentele 
de precizie pen
tru uz medical, 
printre care Cel- 
lescopul 202 și 
Cellescopul 101, 
complet automat, 
pentru numără
toarea globulelor 
sangvine și a 
trombocitelor, sau 
perdometrul pen
tru stabilirea can
titativă a hemo
ragiilor în cursul 
intervențiilor chi
rurgicale.

Un loc impor
tant în expoziție 
îl ocupă mașinile 
de împachetat 
ambalajul pentru

laptele antiseptic. Ambalajele din hîr- 
tie TetraPak au printre alte avan
taje și pe acela că asigură conser
varea laptelui pentru circa patru 
săptămîni.

Expoziția suedeză la București se 
înscrie ca o nouă manifestare pe 
calea lărgirii relațiilor dintre R. P. 
Romînă și Suedia, Organizarea a- 
cestei expoziții coincide cu o mani
festare similară a țării noastre în 
Suedia. Se știe că la Göteborg, în 
cadrul Tîrgului internațional, vor fi 
expuse, zilele acestea, mostre pre
zentate de o serie de întreprinderi 
romînești de comerț exterior. Ase
menea manifestări sînt de natură să 
contribuie la promovarea schimburi
lor comerciale între țările noastie, 
la o mal bună cunoaștere reciprocă.

D. ȚINU

0 declarație a C. C. 

al P. C. din Germania în legătură 

cu rezultatele grevei metalurgiștilor

BERLIN 9 (Agerpres). — Ziarul 
„Neues Deutschland“ a publicat la 
9 mai o declarație a C.C. al P.C. din 
Germania în care se spune că lupta 
grevistă a muncitorilor metalur- 
giști din Germania occidentală a și 
dus la anumite rezultate și a silit 
pe patroni să declare că vor spori 
salariile. Or, se subliniază în decla
rație, pentru succesul deplin al 
luptei greviste sînt necesare unita
tea și solidaritatea sindicatelor. 
Unitatea de acțiune și intervențiile 
active pentru satisfacerea deplină 
a revendicărilor fonnulate, consti
tuie o armă încercată în lupta 
menilor muncii.

oa-

Aspect de la expoziție

De ce a fost părăsit 
de echipaj cargoul 
„Bridge Hampton”

PORT SAID 9 (Agerpres). — în 
rada Port Said-ului se află de 
două luni cargobotul american 
„Bridge Hampton“, care a fost pă
răsit de echipaj pentru că armatorii 
nu le-au plătit salariile. Potrivit a- 
genției France Presse, ofițerii și ma
rinarii de pe bordul acestui vas au 
obținut din partea autorităților 
egiptene o hotărîre de rechizițio
nare a cargobotului, sub formă de 
garanție pentru suma de 90 000 lire 
egiptene, reprezentînd salariile ne
plătite echipajului. La 8 
tribunal din Port-Said a 
amîne pînă la 22 iunie 
procesului intentat de 
cargobotului armatorilor
Dacă pînă la această dată, 
France Presse, nu va fi reglemen
tată problema plății salariilor res
tante, nava „Bridge Hampton" va 
fi pusă în vînzare în beneficiul 
membrilor echipajulu.

mai, un 
hotărît să 
judecarea 
echipajul 

americani, 
scrie

anului 1961 cînd clanul se pregătea, în 
sfîrșit, să plece în străinătate, averea 
familiei Trujillo era evaluată la circa 
400 milioane de dolari.

Cînd toate posibilitățile de a continua 
exploatarea s-au epuizat, clica Trujillo 
a început să părăsească, în grupuri mai 
mari sau mai mici, Santo Domingo : pri
ma garnitură a plecat la Paris, iar 
de aici la Madrid, restul — Trujillo se
nior avea 40 de copii — spre America 
de sud și Statele Unite, Ramfis a pără
sit ultimul Santo Domingo, după ce și-a 
expediat iahtul luxos „Angelita“ încăr- 

material de arhivă, 
printre care o e- 
vidență de conturi 
și capitaluri.

Din vara 
lui trecut — 
tinuă revista 

de casă

cat cu bancnote și

Răsfoind presa străină

Sub titlul „Averea familiei Trujil
lo", revista vest-germană „DER 
SPIEGEL" relatează amănunte în 
legătură cu familia fostului dictator 
al Republicii Dominicane, Trujillo, 
care a fost asasinat în 1961. lată 
ce scrie revista despre membrii a- 
cestui clan care și-au găsit refugiu 
în Spania franchistă:

„Ei trăiesc de nouă luni în cele mai 
elegante și scumpe hoteluri din Madrid 
și se află sub protecția șefului statului 
spaniol Franco, care manifestă o deo
sebită simpatie față de acești emigranți 
din Santo Domingo. Oaspeții lui Franco 
sînt rudele cele mai 
apropiate ale dicta
torului dominican, 
Rafael Trujillo, ră
pus în 1961 și care, _ 

autointitulîndu-se
„binefăcătorul patriei", a condus și je
fuit statul dominican de parcă ar fi 
fost o plantație lucrată de sclavi.

In mai 1961, dictatorul a fost ciuruit 
de gloanțe în timp ce se deplasa în 
Fordul său. Fiii săi — Rafael, numit 
Ramfis, și Rhademes — au ordonat 
imediat arestarea a 60 de adversari ai 
regimului și torturarea lor. Doar unul 
singur — medicul Duran — a rămas în 
viață.

„Ramfis și-a pus oamenii să culeagă 
primejdioasele furnici caraibe, pe care 
apoi le-au aruncat în celule, unde in
sectele înfuriate s-au năpustit asupra 
deținuților goi" — a relatat medicul, 
vorbind.despre torturile bestiale la care 
au fost supuși întemnițații. Unuia din
tre deținuți i s-a oferit, în timpul unui 
interogatoriu, pilaf cu carne. înfometat 
el a înghițit totul. Apoi, călăii au adus 
pe o tavă capul tăiat al fiului său și 
i-au spus : „Carnea pe care ai rnincat-o 
a fost carnea fiului tău“.

După moartea tatălui său, Ramfis a 
reușit să mențină în țară un timp do
minația teroristă. In cursul acestei pe
rioade, el a jefuit visteria statului și 
a expediat întreaga avere mobilă în 
străinătate. El a cumpărat, de pildă, cu 
valută dominicană, întreaga rezervă de 
dolari a țării — aproximativ 100 de 
milioane — și le-a transferat la Bank 
of Nova Scoția din Toronto.

Șeful asasinat al clanului a fost nu 
numai un dictator „perfect", ci și un 
capitalist „model". Toate întreprinde
rile industriale din țară aparțineau „bi
nefăcătorului patriei“. 31 de ani în șir 
el a încasat o cotă-parte din valoarea 
tuturor produselor ce se vindeau în sta
tul său insular. în acest fel, familia 
devenea tot mai bogată. La mijlocul

anu- 
con-

mare“ 
de

acești „emigranți 
se află în Spania, bucurîndu-se 
ospitalitatea generoasă a generalului 
Franco. Ramfis, însoțit de Lita Mens- 
chel, o mică stea a Hollywood-ului, cu
noscută și sub numele de Lita Milan, 
s-a instalat în luxosul hotel „Castellana- 
Hilton“ din Madrid. Ceilalți membri ai 
clanului își au reședința în hoteluri 
similare. Guvernul spaniol are tot te
meiul să spere că aurul familiei Tru
jillo va contribui la stingere# setei de 
valută a Spaniei.

Precaută, în ajunul schimbării exilului 
ei, familia Trujillo a stabilit legături de 
afaceri cu una din căpeteniile lumii 
financiare spaniole — multimilionarul 
Julio Munoz. Acesta dispune de bănci, 
averi imobiliare,și fabrici de textile.

Anul trecut, cînd J. Munoz a deschis 
la Luxemburg o nouă societate — So
ciété Holding Bancaire et Financière 
Européenne — el s-a declarat de acord 
ca grupul Trujillo să participe la aceas
tă afacere cu un capital de peste 6 
milioane de dolari. Societatea constitui
tă a oferit, în sfîrșit, familiei Trujillo 
prilejul mult așteptat de a-și infiltra, pe 
nesimțite, banii furați în întreprinderi 
economice.

Alianța Trujillo-Munoz a durat doar 
pînă la sfîrșitul anului trecut. Ea s-a 
destrămat datorită unoi neînțelegeri în 
privința repartizării profiturilor. Proce
sele au aruncat fără voie o rază de lu
mină în culisele jafului de milioane.

La Madrid, dezvăluirile n-au produs 
nici o impresie. Guvernul spaniol le 
dă tot atît de puțină atenție ca și ce
rerilor de extrădare venite din Santo Do
mingo. Dictatorul Franco a acordat nu 
de mult văduvei tiranului, Maria, ce
tățenia spaniolă“.
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Vizita lui Fidel Castro 
in U. R. S. S.

TAȘKENT 9 (Agerpres). — Fidel 
Castro, primul ministru al Cubei,

© INCIDENTE LA ALEP SOLDATE CU A4ORP Ș! RĂNIȚI © NUMEROASE 
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CAIRO

rele din Cairo au scris la 9 mai că 
„există numeroase probleme care 
nu au lost reglementate“.

Totodată, în seara de 8 mai, după 
cum transmite agenția Reuter, a 
plecat la Bagdad o delegație siriană 
compusa din ministrul pentru re
forma agrară, Shibli al Aissali. și 
doi ofițeri din partea „Consiliului 
național al comandamentului revo
luției“ cu scopul de a „explica con
ducătorilor irakieni desfășurarea 
situației interne din Siria“.

Potrivit agenției M.E.N., postul de 
radio Damasc și-a întrerupt emisiu
nile în noaptea de miercuri spre joi. 
Aceeași agenție a anunțat arestarea 
directorilor ziarelor „Al Wahda“ și 
„Al Jamaheer", care s-au pronunțat 
în favoarea uniunii. Cele două ziare 
au fost interzise de autorități. După 
cum relevă agenția U.P.I., la Damasc 
apare în prezent numai un singur 
ziar, organ al partidului Baas. A- 
genția M.E.N. transmite, de aseme
nea, că autoritățile siriene au inter
zis vînzarea în țară a ziarelor egip
tene.

ARESTĂRI LA DAMASC © î
DE LA

DAMASC 9 (Agerpres). - 
ția dm Siria continuă să 
încordată“ — transmite

,,Situa
răm în ă 
agenția 

France Presse — datorită disensiu
nilor dintre partidul naționalist 
Baas și celelalte grupări care au 
participat la lovitura de stat din 8 
martie. Potrivit agenției, în urma 
demonstrațiilor elementelor unio
niste, care au avut loc miercuri la 
Damasc, peste 40 de persoane au 
fost arestate. în același timp, în 
orașul Alep, scrie France Presse, mii 
de persoane au ridicat baricade pe 
străzi, pronunțîndu-se în favoarea 
uniunii imediate cu Egiptul. Inci
dentele, considerate drept „grave", 
s-au soldat cu un mare număr de 
morți și răniți. Agenția M.E.N., ci
tind declarațiile călătorilor sosiți 
din Damasc, relevă că pe străzile 
capitalei siriene patrulează unități 
militare și polițienești. Numeroase 
tancuri au ocupat poziții în 
cartierului general al armatei 
postului de radio.

Agenția Reuter transmite 
miercuri seara s-a înapoiat la 
mase delegația siriană, condusă de 
generalul Attasi, președintele „Con
siliului național al comandamentu
lui revoluției“, care a purtat la 
Cairo tratative cu vicepreședintele 
R.A.U., Abdel Hakim Amer, și cu 
președintele Consiliului executiv al 
Consiliului Prezidențial al R.A.U., 
Ali Sabri. După încheierea convor
birilor, Aii Sabri a declarat presei 
că cele două părți au trecut în re
vistă măsurile luate pentru tradu
cerea în viață a declarației tripar
tite cu privire la uniune și au ana
lizat activitatea comitetului comun 
care urmează să pună Ia punct de
taliile acestei declarații. Cele două 
părți au hotărît, de asemenea, să 
mențină contacte în viitor. Refe- 
rindu-se la aceste convorbiri, zia-

PEKIN 9 (Agerpres).—
Nouă transmite • La 9
En-lai, vicepreședinte al Comitetu
lui Central al Partidului 
Chinez, l-a primit pe S.
nenko, ambasadorul U.R.S.S. în R.P. 
Chineză, cu care a avut o convor
bire în legătură cu problema trata
tivelor dintre partidele comuniste 
chinez și sovietic.

Ciu En-lai i-a comunicat lui Cer- 
vonenko hotărîrea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez 
ca tovarășii Den Siao-pin, secretar 
general al C.C. al P.C. Chinez, și Pîn

China 
mai Ciu

Comunist 
V. Cervo-

Cijen, membru al Biroului Politic 
și al Secretariatului C. C. al P. C. 
Chinez să conducă delegația chine
ză la Moscova la tratativele dintre 
cele două partide.

C.C. al P.C. Chinez a propus ca 
tratativele să aibă loc pe la mijlocul 
lunii iunie, a.c.

în cursul întrevederii, Ciu En-lai 
a arătat că răspunsul la scrisoarea 
C.C. al P.C.U.S. datată 30 martie 
a.c. va fi trimis mai tîrziu.

La întrevedere a fost prezent Ian 
Șan-kun, membru supleant al Se. 
cretariatului C.C. al P.C. Chinez.

și persoanele care îl însoțesc, care 
au sosit în Uzbekistan la 8 mai, au 
vizitat la 9 mai Marea Tașkent — 
uriaș lac de acumulare situat în 
apropiere de capitala republicii.

La mitingul organizat în această 
localitate a luat cuvîntul Fidel 
Castro.

Primul ministru al Cubei și per
soanele care îl însoțesc au vizitat 
apoi unități agricole din regiunea 
Tașkent.

MOSCOVA 9 (Agerpres). - La 8 
mai, la Casa Centrală a Armatei 
din Aîoscova a avut loc o reuniune 
cu tema : „Bătălia pentru Berlin”. 
Foștii participanți la război au vor
bit celor prezenți despre faptele de 
eroism săvîrșite cu acest prilej.

în aceeași zi, la Kiev, Minsk, Chi- 
șinău au avut loc ședințe festive 
consacrate prieteniei popoarelor 
U.R.S.S. și R.D.G.

La 8 mai, posturile de televiziune 
au transmis numeroase materiale 
documentare cinematografice din 
zilele războiului, amintiri ale vete
ranilor.

★
La 9 mai, în întreaga Uniune So-

fața 
și a

că 
Da-

★

„Potrivit postului de radio Cairo, 
noi tulburări s-ar fi produs joi la 
Damasc : studenții s-au închis în in. 
teriorul universității, și-au mani
festat atașamentul pentru unirea cu 
R.A.U. și au aruncat cu pietre în 
polițiști“. (France Presse).

GEORGETOWN 9 (Agerpres). — 
Agenția France Presse relatează că 
în urma grevei generale declanșate 
în Guiana Britanică, autoritățile a- 
cestui teritoriu au decretat starea

LISABONA, Fotografia înfățișează piața Commercio din capitala 
Portugaliei, cu puțin timp înaintea începerii demonstrației de 1 Mai, în 
timpul căreia poliția salazaristă a omorît doi dintre participant.

Poziții contradictorii in wluJk
Cînd, în luna februarie, C.E.N.T.O. 

(pactul militar agresiv pentru Orien
tul Mijlociu, la origine cunoscut 
sub numele de pactul de la Bagdad) 
a împlinit opt ani de existență, spri
jinitorii săi au folosit acest prilej 
pentru a scoate în evidență marile 
avantaje pe care, chipurile, ei le-ar 
fi adus unor țări ca Pakistanul, Ira
nul, Turcia, Secretarul de stat al 
S.U.A., Rusk, pretindea, bunăoară, în- 
tr-un mesaj, că pactul „continuă să 
aducă contribuții vitale la dezvolta
rea economiei și bunăstării mem
brilor săi“.

Dar presa și diferite cercuri poli
tice din aceste țări nu subscriu la 
aceste afirmații. Ziarele iraniene, de 
pildă, au arătat 
mereu în ultimii 
ani că uriașele 
cheltuieli militare 
pe care Iranul tre
buie să le facă în 
calitate de membru al C.E.N.T.O. se- 
cătuiesc bugetul țării și creează 
imense greutăți în calea dezvoltării 
economiei naționale. Unele din 
aceste ziare cereau ieșirea Ira
nului din C.E.N.T.O. și promova
rea unei politici de neutralitate. în 
Pakistan, nu odată deputății opozi
ției s-au pronunțat pentru retragerea 
țării din C.E.N.T.O. și S.E.A.T.O., re- 
cunoscînd că ajutorul acordat de 
S.U.A. urmărește, în primul rînd, pro
movarea intereselor americane în a- 
ceastă regiune.

Sub presiunea opiniei publice din 
țările membre ale C.E.N.T.O., chiar 
și cercurile guvernante respective 
se văd nevoite să exprime unele 
critici față de obiectivele pactului 
și uneori chiar să ceară reconside
rarea acestora în funcție de nevoile 
și interesele fiecărui partener. în a- 
ceastă privință, recenta sesiune a 
Consiliului ministerial al C.E.N.T.O. 
a oferit un exemplu elocvent.

Desfășurată în urmă cu cîteva zile 
la Caraci, capitala Pakistanului, se
siunea s-a ținut cu ușile închise. 
Comunicatul lapidar dat publici
tății la încheierea dezbaterilor, 
s-a limitat 6ă arate că partici- 
panții la tratative au examinat si
tuația internațională și evoluția e- 
venimentelor în Orientul Mijlociu, 
precum și problema conflictului din
tre Pakistan și India în legătură cu 
Kașmirul.

Cu toate acestea, agențiile de pre.

Comentariul

să occidentale au relatat cîteva 
amănunte în legătură cu lucrările 
sesiunii, care au permis să s© con
state existența unor divergențe de 
păreri între delegațiile țărilor 
care fac parte din regiunea respec
tivă și delegații S.U.A. și Angliei, în 
special în privința direcției în care 
ar trebui să se orienteze activitatea 
acestui pact agresiv. „Cea de-a 11-a 
sesiune a Consiliului ministerial al 
C.E.N.T.O. — arată agenția France 
Presse — a constatat că delegații 
Iranului și Pakistanului pun accent 
pe latura economică a alianței, în 
timp ce Statele Unite și Marea Brita- 
nie dau preferință aspectului ei po
litic și internațional“ (adică militar 

—■ n.r.). Mai con
cret, Iranul și Pa
kistanul, care trec 
prin serioase difi
cultăți financiare, 
ar dori ca așa-zi- 

sul „ajutor“ al S.U.A. să fie destinat 
în mai mare măsură scopurilor ci
vile, în locul accentului pus în. pre
zent pe latura militară, extrem de 
costisitoare. Secretarul general al 
C.E.N.T.O., M. A. Khalatbary (Iran), 
a vorbit despre necesitatea „rea
lizării de programe economice 
care, împreună cu măsurile econo
mice naționale, să permită progresul 
și colaborarea culturală". Idei ase
mănătoare au fost susținute de re
prezentanții Iranului și Pakistanului. 
Poziția lor n-a găsit însă un ecou 
favorabil în rîndul delegaților S.U.A. 
și Angliei, care au continuat să 
exercite presiuni asupra partenerilor 
lor asiatici, pentru a-i înhăma cît 
mai strîns la carul planurilor lor mi
litare în această regiune a lumii.

Deosebirile de vederi dintre mem
brii C.E.N.T.O., manifestate și cu alte 
ocazii, apar din ce în ce mai con
turate. Ele reflectă, pe de o parte, 
eforturile politicii engleze și ameri
cane de a folosi acest pact ca un 
instrument agresiv împotriva popoa
relor din sud-estul Asie; și, pe de 
altă parte, faptul că cercurilor ofi
ciale le este tot mai greu să igno
reze ostilitatea crescîndă a maselor 
populare față de grupări militare 
ca C.E.N.T.O., cu conținut profund 
contrar intereselor de pace și pros
peritate ale popoarelor înglobate, 
fără voia lor, în aceste pacte.

NICOLAE N. LUPU

steagurile 
au sărbă- 
Moscova, 
așezările

vietică au fost arborate 
roșii ; oamenii sovietici 
torit Ziua Victoriei. La 
Leningrad, în orașele și 
muncitorești, la sate au avut loc a- 
dunări consacrate Zilei Victoriei. 
Ziarele au apărut în ediții festive. 
Numeroase articole semnate de 
conducători de vază ai forțelor ar
mate sovietice, fac un istoric al 
luptei împotriva fascismului.

Cu prilejul Zilei Victoriei, la Tea
trul Mare al Uniunii Sovietice a 
fost prezentat un concert festiv.

La Moscova, în capitalele repu
blicilor unionale, în orașele erou 
s-au tras salve de tun în cinstea 
Zilei Victoriei.

Confruntare franco-vest-germană în problema 
a Pieței comune5politicii agrare

Sc-BRUXELLES 9 (Agerpres). 
siunea consiliului miniștrilor de 
externe ai țărilor membre 
Pieței comune a avut, potrivit agen
ției France Presse, caracterul „unei 
confruntări franco-vest-germane a- 
supra viitorului Comunității Econo
mice Europene și atitudinii celor 
șase față de viitoarele negocieri în 
legătură cu tarifele vamale cu Sta
tele Unite“.

în problema relațiilor Pieței co
mune cu celelalte țări capitaliste, 
și anume .cu Anglia și S.U.A., Fran
ța s-a aflat izolată. în schimb, în 
problema politicii agrare, Germa
nia occidentală a fost izolată. în- 
tr-o întîlnire cu ziariștii vest-ger-

ale

excepțională. Totodată, la George
town, capitala Guianei britanice, au 
sosit trupe engleze, în timp ce alte 
unități sînt așteptate să sosească 
pe calea aerului din Anglia. în 
ultimele 24 de ore, transmite a- 
ceeași agenție, poliția a efectuat 
peste 100 de razii și percheziții în 
diverse clădiri și în special în unele 
tipografii, în cursul cărora au fost 
confiscate manifeste și au fost a- 
restate mai multe persoane.

mani, ministrul de externe al 
R.F.G., Schröder, a condamnat des
chis poziția franceză care acuză gu
vernul dé la Bonn că „vrea să în- 
tîrzie aplicarea unei politici agrare 
comune a celor șase“. El a decla
rat : „este vorba de o denaturare 
grosolană și de o apreciere erona
tă“. Din declarațiile reprezentantu
lui vest-german reiese că el a con
diționat acceptarea cererilor fran
ceze privitoare la politica agricolă, 
de schimbarea poziției guvernului 
francez față de S.U.A. și Anglia.

Poziția comună a participanți- 
lor la tratativele de la Bru
xelles nu a fost realizată. Agen
ția Reuter relata că „Franța a sus
ținut că nu pot fi discuții asupra 
problemelor agricole legate de pro
blema tratativelor cu S.U.A., pînă 
cînd nu se ajunge mai întîi la un 
acord asupra politicii agrare înăun
trul Pieței comune".

★
Potrivit unui purtător de cuvînt, 

sesiunea a adoptat un document re. 
feritor la viitoarele tratative în ca
drul G.A.T.T. în care acest punct 
de vedere este formulat sub forma 
unor rezerve franceze, cerînd, în o- 
poziție cu textul adoptat, ca pro
blema agricolă să nu fie abordată 
la apropiatele tratative pînă cînd 
nu se va realiza un acord cu pri
vire la această problemă între cele 
șase țări ale C.E.E.

Prezențe romînești 
peste hotare

CONAKRY 9 (Agerpres).— în ca. 
drul unei ceremonii, care a avut 
loc la 8 mai la sediul Ministerului 
Educației al Republicii Guineea, în
sărcinatul cu ' ’ ’
la Conakry, Dumitru Stănescu, a re
mis dr. Saidou Conte, ministrul e- 
ducației tineretului și culturii, ma
teriale didactice destinate înzestră
rii a două școli elementare și una 
secundară, oferite de către Ministe
rul învățămîntului din R.P. Romînă.

★

VIENA 9.— Corespondentul Ager, 
preș transmite : La invitația Insti
tutului de filologie al Universității 
din Viena, acad. prof. univ. Alexan
dru Rosetti a ținut o conferință la 
Universitatea din Viena despre „Lo
cul limbii romîne între limbile ro
manice".

Republicii Guinee 
afaceri al R.P. Romîne

Gus Hali cere încetarea persecuțiilor 
rasiste de la

NEW YORK 9 (Agerpres). — Gus 
Hall, secretar general al Partidului 
Comunist din S.U.A., a adresat pre
ședintelui S.U.A., John Kennedy, o 
telegramă în care îl roagă să ia mă
suri pentru a pune capăt persecu
țiilor crîncene la care sînt supuși 
negrii din orașul Birmingham (sta
tul Alabama), care luptă pentru cele 
mai elementare drepturi omenești.

„Mii de bărbați, femei și copii, se 
arată în telegramă, sînt arestați și 
aruncați în închisori. întreaga lume 
este consternată de pasivitatea de

Birmingham
care dă dovadă guvernul federal. O 
asemenea atitudine nu face decît 
să-i ajute pe rasiști. Fiecare oră de 
tăcere, fiecare concesie creează noi 
primejdii pentru democrație”.

„Alături de milioane de americani 
vă chem să acționați pentru a pune 
capăt rușinii și cruzimii cîinilor 
dresați și a polițiștilor ajunși la 
demență și să folosiți acest moment 
pentru întărirea democrației ameri
cane” — se spune în încheierea te-- 
legramei.

„Alianța pentru progres“ criticată de un guvernator 
brazilian

în Brazilia, și că va avea „o influ
ență negativă asupra orînduirii so
ciale a țării și asupra unității 
naționale“

Sumele alocate programului „A- 
lianța pentru progres“, a subliniat 
Araiz, vor fi folosite pentru mitui
rea demnitarilor din Brazilia pen
tru a-i determina să îndeplinească 
directivele Departamentului de Stat 
al S.U.A. Acest program, a conchis 
guvernatorul statului Pernambuco, 
se transformă într-un plan al inter
venției economice a S.U.A. în 
Brazilia“.

RECIFE 9 (Agerpres). — Potrivit 
relatărilor corespondentului din Re
cife al agenției Prensa Latina, în a- 
cest oraș a avut loc o ședință a Di
recției pentru problemele dezvol
tării regiunilor de nord-est ale Bra
ziliei, la care a luat cuvîntul guver
natorul statului brazilian Pernam
buco, Michel Araiz. Vorbind despre 
programul american de „ajutorare“ 
a țărilor latino-americane — „Ali
anța pentru progres“, el a declarat 
că acesta reprezintă doar un mijloc 
de penetrație a capitalului ameri
can în America Latină și mai ales

*
Sub motto-ul: „Cartea ca purtător 

al schimbului cultural contribuie în 
mod deosebit la înțelegerea între 
popoare", Centrul austriac de cultu
ră, în colaborare cu asociațiile pen
tru adîncirea relațiilor dintre Aus
tria și celelalte țări, a organizat la 
Viena o expoziție internațională a 
cărții ilustrate. Printre organizatori 
se numără și Asociația Austria-Ro- 
mînia.
mos 
cărți I 
colul zxyv Ç.L ciumuut „wv 
cilă", „Grotele romînești“, 
Dunării“, „Muzeul satului" ca și 
ilustrațiile la cartea „Dumbrava mi
nunată“ a lui Mihail Sadoveanu.

★
RIO DE JANEIRO 9 (Agerpres). 

Recent, la Rio de Janeiro, în cadrul 
unui concert public radiodifuzat al 
cărui program a început cu suita 
nr. 1 pentru orchestră în do major 
de George Enescu, crainicul a evo
cat spectatorilor și auditorilor ma
rea figură a lui George Enescu, mu
zician romîn cu renume mondial.

.. La standul R.P. Romîne, fru- 
amenajat, vizitatorii admiră 
ca „Pictura romînească în se- 
XX" și albumele „Octav Băn- 
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Procesul agentilor care au desfășurat 
activitate de spionaj împotriva U.R.S.S.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță că la 9 mai în 
sala de ședințe a Tribunalului Su
prem al U.R.S.S. a continuat pro
cesul penal intentat cetățeanului 
U.R.S.S., Oleg Penkovski, agent al 
serviciilor de spionaj englez și ame
rican, și spionului Greville Wynne, 
de cetățenie britanică.

în ședință închisă Colegiul mili
tar al Tribunalului Suprem al 
U.R.S.S. a examinat problemele le
gate de caracterul și conținutul in-

formațiilor transmise de acuzați 
serviciilor de spionaj englez și a- 
merican.

Au fost audiați martorii A. P. Dol- 
ghih și V. V. Petrocenko. Au fost, 
de asemenea, ascultate concluziile 
experților cu privire la măsura în 
care informațiile culese și transmi
se de acuzați serviciilor de spionaj 
străine sînt secrete.

La 10 mai, ora 10 dimineața (ora 
Moscovei), va avea loc o ședință pu
blică.
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Conferința de presă a președintelui Kennedy
de Kennedy în legătură cu încercă
rile de soluționare a acestei situații 
s-au limitat la cuvinte despre „me- 
diație și convingere“.

în cadrul problemelor externe, 
Kennedy, după cum relatează agen
ția United Press International, „și-a 
exprimat în mod deschis pesimis
mul“ în privința perspectivelor în
cheierii în momentul de față a unui 
acord cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare.

întrebat dacă este posibilă o nouă 
serie de experiențe nucleare, Ken
nedy a declarat, după cum mențio
nează agenția Reuter, că „este de 
părere că va avea loc o nouă serie 
de experiențe nucleare dacă nu va 
fi realizat un acord“ cu privire la 
încetarea experiențelor nucleare.

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
La 8 mai a avut loc o conferință 
de presă în cadrul căreia președin
tele S.U.A., Kennedy, a răspuns la 
întrebări referitoare la situația in
ternă din S.U.A., precum și la si
tuația internațională.

Din relatările agențiilor de presă 
reiese că cele mai multe întrebări 
adresate președintelui se refereau 
la actualul val de acțiuni rasiste 
care bîntuie în statul Alabama. Pină 
în prezent, guvernul S.U.A. a păs
trat tăcere și o poziție de neamestec 
în evenimentele grave de la Bir
mingham. Președintele Kennedy s-a 
limitat la unele aprecieri generale, 
fără a arăta însă măsurile concrete 
pe care guvernul federal ar inten
ționa să le întreprindă în vede
rea curmării terorii rasiste din Ala
bama. După cum arată buletinul de 
știri al Casei Albe, președintele a 
fost nevoit să califice situația din 
Alabama drept „un spectacol care 
aduce prejudicii serioase, atît repu
tației Birminghamului, cît și repu
tației întregii țări“. El a arătat că 
recunoaște că în S.U.A. mai „rămîn 
multe de rezolvat înainte ca situa
ția să poată fi calificată drept sa
tisfăcătoare“. Promisiunile făcute

tele SJJ.A., Kennedy, a răspuns
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Demonstrații antirasiste 
la New York

NEW YORK 9 (Agerpres). - 
După cum relatează agenția France 
Presse, la 9 mai au avut loc la New 
York mai multe demonstrații îm
potriva discriminării rasiale din 
S.U.A. Demonstrațiile, la care au 
luat parte atît negri cît și albi, 
s-au desfășurat în fața sediului 
O.N.U. și al reprezentanței S.U.A. la 
O.N.U. Demonstranții purtau pan
carte și scandau lozinci de protest 
împotriva gravelor incidente ra
siale de la Birmingham și în gene
ral împotriva segregației rasiale din 
S U.A. Pe pancarte se putea citi : 
„Vrem democrație, nu ipocrizie“, 
„Vrem egalitate în drepturi înainte 
de a fi prea tîrziu“, „Statele Unite 
sînt mai rele decît Republica Sud. 
Africană“.

*
LONDRA 9 (Agerpres). — Cetă

țenii orașului englez, Birmingham, 
au organizat o demonstrație de so
lidaritate cu populația de culoare a 
orașului american Birmingham, 
scandînd lozinci : „Să se pună capăt 
segregației „Rasismul este o ru. 
șine a omenirii”, relatează ziarul 
„Daily Worker”.

Participanții la demonstrație au 
hotărît să adreseze președintelui 
Kennedy, primarului orașului Bir
mingham (statul Alabama) și gu
vernatorului acestui stat o rezolu
ție de protest împotriva acțiunilor 
mișelești ale rasiștilor americani.

Deschiderea congresului 
sindicatelor ungare

BUDAPESTA. Agenția MTI trans
mite că la 9 mai la Budapesta au în
ceput lucrările celui de-al XX-lea 
Congres al sindicatelor ungare. La 
congres participă reprezentanți ai 
mișcării sindicale din peste 40 de 
țări, printre care și delegația Consi
liului Central al Sindicatelor din R.P. 
Romînă, condusă de Grecu Alexan
dru, membru în Prezidiul C.C.S.

Raportul privind activitatea sindi
catelor a fost prezentat de Jănos 
Brutyo, secretar general al Consiliu
lui Central al Sindicatelor din R. P. 
Ungară.

BELGRAD. Agenția Taniug anun
ță că la 9 mai, pe insula Brioni, Iosip 
Broz Tito, președintele R.S.F. Iugo
slavia, l-a primit pe U Thant, secre
tar general al O.N.U., care se află în 
vizită în Iugoslavia la invitația gu
vernului iugoslav, și a avut cu el o 
convorbire cordială.

GENEVA. In Palatul Națiunilor 
își continuă lucrările cea de-a 15-a 
sesiune a Comisiei O.N.U. de drept 
internațional. Participanții la sesiune 
au început dezbaterile pe marginea 
primului punct de pe ordinea de zi — 
„dreptul contractual“.

LISABONA. La 9 mai s-a deschis 
la Lisabona conferința ministerială a 
Asociației europene a liberului schimb 
(A.E.L.S.), cu participarea a peste o 
sută de delegați printre care Edward 
Heath, lordul sigiliului privat al Ma
rii Britanii, ministrul de afaceri ex
terne al Danemarcei, miniștrii comer
țului ai Norvegiei, Suediei și Austriei 
și ministrul elvețian al economiei. 
Conferința se deschide sub semnul 
gravelor divergențe care există atît 
între membrii Asociației cît și între 
Asociație și Piața comună.

Peste 6 000 de cetățeni americani din New York au participat la o 
demonstrație de masă în favoarea păcii, împotriva cursei înarmărilor. 
Demonstrația s-a încheiat cu un miting în fața sediului O.N.U.

ATENA. După cum relatează zia
rul guvernamental „Kathimerini“, 
Grecia a primit din partea S.U.A. un 
credit în valoare de 10 milioane do
lari. Ziarele din Atena subliniază că 
S.U.A. au acordat acest credit, de
oarece consideră Grecia o „aliată de 
nădejde a N.A.T.O.“. într-o cores
pondență din New York, „Kathime
rini“ arată că Statele Unite au hotărît 
ca pe viitor orice ajutor să se acorde 
numai sub formă de împrumut. Acor
darea gratuită de ajutor, scrie ziarul, 
ia sfîrșit definitiv.

★
Presa greacă relatează că la Atena 

au sosit reprezentanți ai comanda
mentului suprem al N.A.T.O. pentru 
a participa la lucrările pregătitoare în 
vederea accelerării lucrărilor de cons
trucție a centrului de rachete al 
N.A.T.O. din Creta.

NEW YORK. La două zile după 
izbucnirea incendiului pe bordul sub
marinului nuclear „Flasher“, cores
pondentul din New York al agenției 
France. Presse relatează că un nou in
cendiu s-a declanșat la 8 mai pe bor
dul submarinului nuclear american 
,,Woodrow Wilson“, aflat în construc
ție la unul din șantierele navale din 
Vallejo (California). Potrivit agenției, 
trei muncitori au fost grav răniți. 
S-au înregistrat pagube materiale.

HAVANA. După cum transmite a- 
genția Prensa Latina, organele 
securității de stat ale Republicii Cuba 
au capturat pe Emilio Llufrio Bofill, 
așa-zis „coordonator“ al organizației

clandestine „Triple A“. Potrivit agen
ției, Bofill a declarat că guvernele 
Statelor Unite, Venezuelei, Republicii 
Haiti și Republicii Dominicane au a- 
cordat sprijin acestei organizații pen
tru a desfășura activități împotriva 
guvernului revoluționar Cuban. El a 
afirmat că „în momentul de față în 
rîndurile contrarevoluționarilor cubani 
domnește o stare de demoralizare, ei 
sînt dezbinați și nu mai doresc să 
lupte".

Ceremonie festivă ia Paris 
cu prilejul zilei victoriei 

asupra fascismului
PARIS. In după-amiaza zilei de 8 

mai, la mormîntul soldatului necunos
cut din piața Etoile din Paris a avut 
loc ceremonia festivă cu prilejul celei 
de-a 18-a aniversări a victoriei asupra 
fascismului. La ceremonie au partici
pat președintele de Gaulle, miniștri, 
reprezentanți ai corpului diplomatic. 
Pentru a asista la ceremonie, în piața 
Etoile au venit mii de parizieni.

LONDRA. Intr-o localitate din a- 
propierea orașului Oxford s-a deschis 
ia 6 mai o conferință a reprezentan
ților S.U.A. și Angliei, a cărei temă 
de discuție, în mod oficial, este „tre
cutul anglo-american și viitorul atlan
tic“. Din planurile organizatorilor a- 
cestei conferințe reiese că principala 
ei menire este să caute căi pentru 
slăbirea contradicțiilor existente în 
momentul de față între cei doi aliați 
din N.A.T.O. Luînd cuvîntul la con

ferință, E. Murrow, directorul agen
ției de informații a S.U.A., s-a referit 
la problemele „Comunității Europe
ne“. El a arătat că guvernul englez 
este singurul vinovat pentru eșecul 
încercării de a adera la Piața comună 
și pentru numeroase alte dificultăți pe 
care le întîmpină, și a căutat, tot
odată, să diminueze divergențele 
existente între aliații din N.A.T.O.

DJAKARTA. La începutul lunii 
mai, reprezentanți a 13 organizații 
studențești din Indonezia i-au înmî- 
nat guvernatorului provinciei Suma
tra de nord o declarație comună de 
protest împotriva tolerării în Indone
zia a profesorilor americani, membri 
ai „corpului păcii“. Nu putem accep
ta ca învățămîntul superior să se 
transforme într-o arenă a activității 
neocolonialiștilor și contrarevoluțio
narilor, conchide declarația.

TOKIO. Populația capitalei japone
ze a fost, la 1 aprilie 1963. de 
10 261 000 oameni. Potrivit datelor au
torităților municipale, populația din 
Tokio a crescut în luna martie cu 
peste 10 000 de oameni.

BEIRUT. După cum relatează a- 
genția U.P.I., „Frontul de eliberare 
al Arabiei Saudite“ a dat publicității 
la Beirut o declarație în care se arată 
că Statele Unite intenționează să 
aducă în localitatea Dhahran din 
Arabia Saudită o escadrilă de avioane 
de vînătoare „F-105“, care pot trans
porta arme nucleare. în declarație se

arată că avioanele americane vor sta
ționa la Dhahran potrivit unui acord 
încheiat recent între Statele Unite și 
Arabia Saudită.

NEW YORK. Comitetul special 
O.N.U. pentru examinarea problemei 
aplicării declarației cu privire la a- 
cordarea independenței țărilor și po
poarelor coloniale a adoptat în una
nimitate un raport în care cere Con
siliului de Securitate să „reexamineze 
problema politicii de discriminare ra
sială a guvernului sud-african în ve
derea luării măsurilor imediate și 
eficace pentru a pune capăt evoluției 
periculoase a situației din Africa de 
Sud“.

HAGA. La 8 mai, Camera Supe
rioară a parlamentului olandez a ra
tificat tratatul dintre Olanda și Ger
mania occidentală, potrivit căruia Ger
mania occidentală primește de la O- 
landa cîteva regiuni de frontieră cu o 
suprafață de 16 000 acri.

Mari inundații în nordul 
Katangqi

LEOPOLDVILLE. Peste 10 000 de 
persoane au rămas fără locuințe și 
alte mii se refugiază în grabă din 
cauza celor mat mari inundații cunos
cute în ultimii 30 de ani în regiunea 
orașului Albertville, din nordul pro
vinciei. congoleze Katanga. După cum 
transmite agenția U.P.I., apele lacului 
Tanganika, cel mai mare lac din Afri
ca, au început să se reverse după ce 
au crescut cu mult peste nivelul obiș
nuit, ca urmare a ploilor torențiale ce 
cad de peste o lună fără întrerupere 
în această regiune. Cartierele orașului 
Albertville situate în apropierea lacu
lui, relevă agenția, se află de acum 
sub apă.
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