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Cum organizăm
producția

Traducînd în viață sarcinile tra
sate de Congresul al IlI-lea al 
P.M.R. cu privire la dezvoltarea a- 
griculturii, paralel cu măsurile lua
te pentru sporirea producției ve
getale, gospodăriile colective din re
giunea Dobrogea și-au mărit con
tinuu efectivele de animale. în pre
zent, ele au în proprietate obștească 
peste 124 000 taurine, 120 000 por
cine, 1 060 000 ovine. Datorită apli
cării metodelor zootehnice înaintate 
s-a îmbunătățit și calitatea anima
lelor, a crescut an de an produc
ția de carne, lapte, lînă. Numeroa
se gospodării colective, printre care 
Anadalchioi, Palazu Mare etc, au de
pășit anul trecut 3 000 litri lapte 
pe cap de vacă furajată.

Socotim că realizările obținute în 
domeniul creșterii animalelor se da- 
toresc, în primul rînd, faptului că 
consiliile de conducere ale gospodă
riilor colective, inginerii agronomi 
și zootehniști s-au preocupat și se 
preocupă cu multă grijă de asigu-' 
rarea furajelor și administrarea lor 
rațională în rația animalelor. Anul 
trecut, de pildă, cu toate condițiile 
de climă puțin fa
vorabile, gospodă
riile au asigurat 
furajele necesare. 
Ele au însilozat 
cantități sporite 
de nutrețuri și au 
folosit pentru pro
ducerea furajelor 
vezile, terasele neplantate etc, iar 
din balta și delta Dunării au strîns 
peste 15 000 tone fin. în cultura in
tercalată s-au produs 74 000 tone do
vleci, iar la recoltarea păioaselor 
s-au strîns 35 000 tone pleavă.

Numeroase gospodării colective, 
urmîrid îndemnul organelor de 
partid și al consiliilor agricole au 
folosit toate resursele existente, asi- 
gurîndu-se astfel și rezerve de fu
raje. Colectiviștii din Tătaru au fo
losit în hrana oilor pălăriile de floa- 
rea-soarelui ; colectiviștii din Mah- 
mudia, Sarinasuf și Cîșla au însilo
zat stuf și alte plante de apă, colec
tiviștii din Greci au hrănit anima
lele cu furaje grosiere tocate și sa
ramurate.

îndrumat de comitetul regional 
de partid, consiliul agricol regional 
a analizat posibilitățile existente de 
asigurare a furajelor în anii 1963— 
1964 atît pentru efectivele de ani
male proprietate obștească, cît și 
pentru cele ale colectiviștilor. încă 
de Ia întocmirea planului de pro
ducție, noi am indicat consiliilor a- 
gricole raionale și unităților agri
cole să acorde cea mai mare atenție 
culturilor furajere și valorificării 
tuturor posibilităților ce le oferă re
giunea noastră pentru ca în acûot 
an să se asigure nu numai necesa
rul de furaje, ci și o rezervă de cel 
puțin 20 la sută. în fiecare unitate 
s-a întocmit balanța furajelor pe 
tone, unități nutritive și necesarul 
de albumină digestibilă. Ținînd sea
ma de producțiile medii realizate în 
anii trecuți, s-au rezervat pentru fu
raje verzi, fînuri, suculente și ma
zăre, 98 000 ha teren. La semănat 
s-au executat lucrări de calitate în 
timpul optim. Anul acesta se acor
dă o mare atenție extinderii expe
rienței gospodăriilor colective care 
obțin mari cantități de furaje verzi 
cultivînd succesiv pe același teren 
diferite plante furajere.

Dacă în trecut masa verde se a- 
sigura în cele mai multe unități nu
mai prin pășune naturală și secară, 
acum multe gospodării au semănat 
pentru masă verde grîu, mază
re, borceag și iarbă de Sudan. 
De asemenea, s-a organizat mai 
buna folosire a masei verzi prin 
cosirea și administrarea la iesle, 
iar după recoltarea ei pe fiecare 
parcelă se seamănă alte plante și 
îndeosebi porumb siloz. în multe 
gospodării colective, printre care 
Cobadin, Agigea, Peștera, Negureni 
și altele, suprafețe de pe care fu
rajele verzi au fost păscute sau co
site au fost arate și însămînțate 
din nou. De exemplu, la G.A.C. Co
badin, raionul Negru Vodă, 60 ha 
de pe care s-a consumat masa ver
de, au și fost însămînțate cu iarbă 
de Sudan. Pe măsură ce se consumă 
masa verde de pe alte suprafețe se 
și însămînțează porumb.

Din experiența gospodăriilor agricole 

colective din regiunea Dobrogea

și viile tinere, li-

de furaje
Gospodăriile colective din raionul 

Medgidia au însămînțat pînă acum 
în cultura a 2-a peste 2 000 ha cu 
porumb. In prezent, în regiune au 
fost însămînțate aproape 10 000 ha 
după secară și orz masă verde. în 
cultură dublă se vor însămînța, 
după plantele care eliberează din 
timp terenul, peste 93 000 ha cu po
rumb, iarbă de Sudan etc. 
gospodăriile își vor asigura 
verzi.

Deosebit de important în 
rea animalelor este și organizarea 
taberelor de vară. Gospodăriile co
lective din regiunea noastră au orga
nizat 400 tabere de vară din care 
115 pentru 18 250 capete tineret bo
vin, 38 pentru vaci cu lapte, iar res
tul pentru ovine, porcine și păsări.

La întocmirea balanței furajelor 
s-au identificat toate posibilitățile 
de pășunat și împreună cu direcția 
regională a economiei forestiere 
s-au repartizat pentru pășuna tul a- 
nimalelor aproape 42 000 ha păduri.

Tot în acest scop a fost extinsă 
cultura ierbii de Sudan pentru ma

să verde în toate 
gospodăriile co
lective, iar în pla
nul de muncă al 
secției de creștere 
a animalelor s-a 
propus îmbunătă
țirea pășunilor na

turale existente în scopul dublării 
producției de masă verde la ha.

Pentru a putea spori producția de 
furaje sînt necesare semințe sufi
ciente și de bună calitate. în regiu
nea noastră s-au organizat în acest 
an loturi semincere pentru plante 
furajere pe 20 385 ha în gospodăriile 
colective și 2 000 ha în arabilul din 
izlaz. în raionul Medgidia au fost 
consultați toți inginerii agronomi și 
împreună cu ei s-au stabilit supra
fețele din fiecare gospodărie desti
nate acestui scop. La rîndul lor, in
ginerii, mergînd în gospodării, au a- 
les cele mai fertile sole și au asi
gurat din vreme semințele necesare. 
Așa se face că aproape toate gos
podăriile colective din raion își a- 
sigură sămînța din loturi proprii.

în vederea asigurării necesarului 
de fînuri. gospodăriile colective au 
semănat aproape 30 000 ha borceag, 
iar pentru gospodăriile colective din 
baltă și delta Dunării vom asigura 
strîngerea a cel puțin 20 000 tone 
fînuri de baltă. De asemenea, pe 
baza rezultatelor obținute în fura
jarea animalelor cu pleavă s-a sta
bilit că de la fiecare ha cultivat cu 
grîu, ovăz și in să se adune cel pu
țin 300 kg pleavă, asigurînd astfel 
pe regiune 50 600 tone. Pentru aceas
ta, gospodăriile colective pregătesc 
acum cîte 5—8 saltele mari pentru 
fiecare combină C 1.

Tot în scopul sporirii producției 
de furaje, gospodăriile colective din 
regiune au însămînțat o suprafață 
de 6 000 ha vii și livezi tinere cu 
ovăz masă verde, sfeclă, dovleci, 
pepeni furajeri etc.

Din experiența proprie, fiecare 
gospodărie colectivă s-a convins ce 
importanță mare are silozul în hra
na animalelor. De aceea, în 1963 
vom însiloza cel puțin 900 000 tone 
furaje, iar numai din cultura inter
calată prin porumb vom obține cel 
puțin 200 000 tone dovleci. 
acum, gospodăriile 
24 000 ha porumb pentru siloz și 
3100 ha sfeclă de zahăr pentru 
furaj.

Gospodăriile colective acordă o 
mare atenție însilozării unor resur
se variate de furaje. Gospodăriile co
lective Isaccea, C. A. Rosetti, So
mova, Cîșla, Turcoaia și altele care 
sînt așezate în baltă sau pe malul 
Dunării vor însiloza mari cantități 
de stuf, ierburi de baltă etc.

Gospodăriile colective din regiu
ne vor însiloza cantitatea de 
238 000 tone de coceni. încă de pe 
acum se iau măsurile de pregătire 
pentru însilozare. în fiecare gos
podărie au fost trimiși tehni
cieni care stabilesc cu consiliile de 
conducere locul unde să se ampla-

Ing. CAZIMIR MOLDOVAN 
vicepreședinte al Consiliului agricol 

regional Dobrogea

Astfel, 
furaje

furaj a-

Pînă
au însămînțat

(Continuare în pag. IlI-a)

Primirea delegației Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romine de eâtre Leonid Brejnev

MOSCOVA 27. Corespondentul A- 
gerpres transmite :

La 27 mai, Leonid Brejnev, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., a primit delega
ția Marii Adunări Naționale a 
R.P. Romîne condusă de acad. 
Athanase Joja. La primire a parti
cipat N. Guină, ambasadorul R. P. 
Romîne la Moscova.

Au fost de față I. Spiridonov, pre-

ședințele Sovietului Uniunii al So
vietului Suprem al U.R.S.S., I. Peive, 
președintele Sovietului Naționalită
ților al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., M. Gheorgadze, secretar 
al Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

între Leonid Brejnev și membrii 
delegației romîne a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie frățească.

de 
pen- 
s-au

A 250-A INSTALAȚIE 
DE FORAJ — 4 LD
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ACTUALITATEA

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). 
Zilele acestea, constructorii de 
utilaj petrolier de la Uzinele „1 
Mai"-Ploiești au terminat mon
tajul celei de-a 250-a instalații de 
foraj tip 4 LD-150. De la in
troducerea în fabricația 
serie, acestei instalații 
tru forajul sondelor, i 
adus numeroase îmbunătățiri și 
perfecționări constructive. Turla 
și substructura metalică au fost 
reproieotate — realizîndu-se ast
fel o economie de 1 500 kg metal 
la fiecare instalație, 
timul timp, instalațiile au fost 
echipate cu o serie de dispozi
tive care ușurează și fac mai pro
ductivă munca sondorilor.

în ul-
Constructorii de pe șantierul nr. 1 din Șoseaua Giurgiului, al întreprinderii 

de construcții locuințe — București, obțin în aceste zile noi realizări în grăbirea 
lucrărilor și ridicarea calității lor. Vă prezentăm în fotografie, cîțiva construc
tori evidential de pe acest șantier (de la stingă la dreapta) rîndul de jos: Nistor 
Zamfir, Petre Stroe, Dumitru Udescu (șef de bloc), Gheorghe Clocoiu, Florian Pe
luche, rîndul de sus : Valentin Potleșak, Dumitru Constantin, Petre Macedonskl, 
Petre Cojocaru și Vasile lagăr. (Feto : A. Cartojan)

INTÎLNIREA REPREZENTANȚILOR COMITETELOR PENTRU COLABORARE

Șl iNȚELEGERE RECIPROCĂ INTRE POPOARELE BALCANICE

Mesajul președintelui Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romine, Ion Gheorghe Maurer

SESIUNE DE COMUNICĂRI
TEHNICO-ȘTIINȚIFICE

Ieri s-au deschis în Capitală lu
crările sesiunii de referate și comu
nicări științifice în probleme de sil
vicultură a Institutului de cercetări 
forestiere. Participă, în afară de cer
cetători ai institutului, ingineri din 
direcții regionale de economie fores
tieră și din unele întreprinderi fores
tiere din țară, reprezentanți ai Mini
sterului Economiei Forestiere, ai A- 
cademiei R. P. Romîne, precum și 
cadre didactice din învățămîntul teh
nic superior de specialitate.

Lucrările sesiunii au fost deschise 
de tov. Mihai Suder, ministrul eco
nomiei forestiere. La sesiune — care 
durează 3 zile — participanții dez
bat referate și comunicări științifice 
în legătură cu diferite probleme pri
vind mărirea productivității păduri
lor și valorificarea acestora.

CU AJUTORUL
COFRAJELOR GLISANTE

Constructorii noului microraion 
de pe șoseaua Oltenijei din Capi
tală au început ieri lucrările la 
unul din cele mai mari blocuri care 
se clădesc aici —• blocul nr. 17, cu 
320 de apartamente. Pînă în pre
zent a început construcjia a 10 din 
cele 20 de blocuri cîte va cuprin
de microraionul. Blocurile turn vor 
fi ridicate cu ajutorul rîoii metode 
a cofrajelor glisante.

SĂPTĂMÎNA FILMULUI
PENTRU COPII

i începînd de ieri și pînă la 2 iunie, 
! la cinematograful copiilor din str. 
I Doamnei 9 și „Unirea“ din bd. 
g 1 Mai 143 va avea loc „Săptămîna
8 filmului pentru copii“. Vor fi pre-
9 zentate filme artistice de desene ani- 
8 mate și de păpuși. In ziua de 2 iu

nie, la cinematograful copiilor, va 
avea loc un concurs „Cine știe, cîști- 
gă“, avînd ca temă filmele pentru

Vizitele delegației de activiști ai P. C. ü. S.

Cu prilejul celei de-a IlI-a întîl- 
niri a reprezentanților Comitetelor 
de Colaborare Balcanică, transmit 
tuturor participanților un salut cor
dial și urări de deplin succes lu
crărilor conferinței.

îmi exprim satisfacția că Bucu- 
reștiul, capitala patriei noastre, care 
în ultimii ani a găzduit numeroase 
reuniuni culturale, științifice, de 
folclor, întîlniri ale tineretului și 
studenților din zona Balcanilor și 
Mării Adriatice, este în acest an lo
cul de întîlnire al reprezentanților 
Comitetelor de Colaborare din ță
rile balcanice.

Ideile nobile ale coexistenței paș
nice, ale dezvoltării multilaterale a 
colaborării și prieteniei dintre po
poarele din Balcani, care călăuzesc 
activitatea comitetelor pe care le 
reprezentați, sînt idei scumpe po
porului romîn.

Guvernul Republicii Populare Ro
mîne, exprimînd dorința fierbinte 
de pace a poporului romîn, s-a a- 
dresat guvernelor din Balcani, în 
anii 1957 și 1959, cu propuneri care 
urmăreau transformarea Balcanilor 
într-o zonă a păcii și colaborării, 
fără arme nucleare și rachete, con
vins fiind că realizarea acestor pro
puneri ar fi în interesul tuturor po
poarelor din regiunea noastră geo
grafică și ar contribui la destinde
rea internațională.

Ecoul propunerilor guvernului ro-

min și ale altor guverne care ur
măresc crearea de zone ale păcii 
fără arme nucleare, în diferite re
giuni ale globului, ne îndreptățesc 
să credem că ideea zonelor denu- 
clearizate vine în întîmpinarea do
rinței popoarelor de destindere in
ternațională, apropiere și înțelegere.

Popoare și guverne reprezentînd 
țări, întinse regiuni geografice, în
tregi continente, s-au declarat în fa
voarea zonelor denuclearizate. Acea
sta constituie, neîndoielnic, un spri
jin pentru eforturile pe care guver
nul țării noastre, alături de celelalte 
guverne iubitoare de pace, le de
pune pentru rezolvarea problemei- 
cheie a zilelor noastre — dezar
marea generală și totală, soluția si
gură pentru consolidarea păcii în 
lume.

Comitetele de Colaborare Balcani
că, prin sprijinul pe care îl acordă 
acțiunilor îndreptate spre dezvolta
rea colaborării multilaterale a po
poarelor din regiunea Balcanilor, 
aduc o importantă contribuție la 
realizarea propunerilor îndreptate 
spre transformarea acestei regiuni 
într-o zonă a păcii și bunei veci
nătăți.

Vă urez ca lucrările conferinței, 
precum și hotărîrile pe care le veți 
lua să contribuie la promovarea pe 
mai departe a ideii coexistenței 
pașnice și colaborării prietenești 
între popoarele ai căror soli sînteți.

Delegația de activiști ai Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice, 
în frunte cu N. V. Podgornîi, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Ucraina, a plecat într-o călătorie 
prin țară, împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu; ’ membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.R.

In regiunea Ploiești, oaspeții, în
soțiți de tovarășii Dumitru ' Bala- 
lia, prim-secretar al Comitetului 
regional Ploiești al P.M.R., Gheor
ghe Stan, președintele sfatului 
popular regional, și de alți condu
cători ai organelor de partid și de 
stat din regiune au vizitat rafinăria 
Brazi. întîmpinați cu căldură de 
colectivele de muncitori, tehnicieni 
și ingineri din secțiile vizitate, oas
peții s-au interesat îndeaproape de 
construcția instalațiilor și de pro
dusele obținute. Tovarășul 
Stoica, secretarul comitetului 
partid al rafinăriei, a răspuns 
întrebările puse de membrii dele
gației, înfățișîndu-le aspecte ale 
muncii organizației de partid din 
rafinărie.

In drum spre Valea Prahovei, de
legația s-a oprit la complexul zoo
tehnic al gospodăriei agricole de 
stat Băicoi.

fost

Fa-

mai

Ion 
de 
la

In continuarea călătoriei a 
vizitat Muzeul Doftana.

Oaspeții au poposit apoi la 
brica de bere din Azuga.

Membrii delegației au plecat
departe spre regiunea Brașov. La 
Predeal ei au fost întîmpinați de 
tovarășii Aldea Militaru, prim-se- 
cretar al Comitetului regional Bra
șov al P.M.R., Ion Mărcuș, preșe
dintele Sfatului popular al regiunii 
Brașov, și de alți conducători ai or
ganelor locale de partid și de stat.

In după-amiaza zilei a avut loc 
la Brașov o întîlnire a membrilor 
delegației de activiști ai P.C.U.S. cu 
membri ai Comitetului regional și ai 
Comitetului orășenesc de partid 
Brașov.

La întîlnire a luat parte tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Tovarășul Aldea Militaru a îm
părtășit delegației sovietice aspecte 
privind dezvoltarea regiunii Brașov 
în anii construcției socialiste și din 
activitatea organizației regionale de 
partid.

în încheierea întîlnirii, tovarășul 
N. Podgornîi a mulțumit pentru cele 
aflate și a felicitat" pe comuniștii 
din regiunea și orașul Brașov pen
tru realizările obținute.

(Ager preș)

Economii în abatajele
pe tona de cărbune. Pe 
întregul bazin s-au rea
lizat în primele 4 luni e- 
conomii peste plan în 
valoare de 7 740 000 lei. 
Succesele înregistrate 
sînt un rod al extinderii 
mecanizării în subteran 
și al aplicării metode
lor avansate de extrac-

Minerii din cel mai 
mare bazin carbonifer 
al țării — Valea Jiului, 
au depășit prevederile 
planului privind randa. 
mentul mediu pe post. 
Concomitent cu spori
rea productivității în 
subteran, ei au redus și 
cheltuielile de producție

Văii Jiului
tie. La exploatarea mi
nieră Lupeni, de pildă, 
prețul de cost pe tona 
de cărbune a fost redus 
în medie cu 2,40 lei. La 
mina Petrila, fiecare 
tonă de cărbune a cos
tat anul acesta mai pu
țin cu 3,30 lei decît pre
vedea planul.

Desfășurarea lucrărilor —
care urează succes întîlnirii de la 
București, exprimîndu-și, 
dorința de a se dezvolta 
tot mai mult colaborarea 
rile balcanice.

Secretara Comitetului 
pentru Apărarea Păcii din R. P. Ro- 
mînă, Sanda Rangheț, a dat citire 
unui salut adresat întîlnirii din 
partea mișcării pentru pace din 
țara noastră.

Șefii delegațiilor din R. P. Bul
garia, Grecia și R.S.F. Jugoslavia 
au prezentat, în continuare, infor
mări asupra acțiunilor multilate
rale desfășurate de Comitetele Bal
canice respective în vederea pro
movării ideilor de înțelegere și 
coexistență pașnică în Balcani și au 
făcut propuneri cu privire la activi
tățile de viitor.

Participanții la întîlnire au adop
tat apoi textul unei telegrame adre
sate Mișcării elene pentru înțele
gere balcanică și Comitetului elen 
pentru destindere internațională și 
pace, prin care exprimă regretul 
lor profund pentru pierderea emi
nentului militant Grigorios Lambra- 
kis, vicepreședinte al Comitetului 
elen pentru destindere internațio
nală și pace și membru al Comite
tului Executiv al Mișcării elene 
pentru înțelegere balcanică, căzut 
victima unui atentat condamnabil, 
cu ocazia unui miting pentru pace 
care a avut loc la Salonic.

într-una din pauzele ședinței, 
oaspeții au asistat la prezentarea 
unui scurt program de filme docu
mentare romînești.

Seara, prof. univ. M. Ghelmegea
nu a oferit, la restaurantul „Pescă
ruș”, o masă în cinstea delegațiilor 
participante la întîlnire.

(Agerpres)

La Casa oamenilor de știință din 
Capitală s-a deschis luni cea de-a 
IlI-a întîlnire a reprezentanților 
Comitetelor pentru colaborare și în
țelegere reciprocă între popoarele 
balcanice.

La întîlnire participă membri ai 
Comitetului romîn pentru colabora
re și înțelegere reciprocă între po
poarele din Balcani, delegații ale 
comitetelor de colaborare bal
canică, conduse de acad. Sava Ga- 
novski (R. P. Bulgaria), Stamatis 
Merkouris (Grecia), Lazar Mojsov 
(R.S.F. Iugoslavia), observatori din 
partea mișcărilor pentru pace și 
prietenie între popoare din Italia 
și Cipru.

în cadrul întîlnirii se vor dezbate 
probleme privind dezvoltarea cola
borării și prieteniei între popoarele 
balcanice, transformarea Balcanilor 
într-o zonă a păcii și bunei veci
nătăți.

în deschiderea lucrărilor întîlnirii, 
prof. univ. Mihail Ghelmegeanu, 
președintele Comitetului romîn pen
tru colaborare și înțelegere recipro
că între popoarele din Balcani, a 
rostit un cuvînt de salut. în conti
nuare a dat citire mesajului adre
sat întîlnirii de președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Romîne, 
Ion Gheorghe Maurer.

Prof. univ. M. Ghelmegeanu a pre
zentat apoi referatul „Colaborarea 
și prietenia dintre popoarele din 
Balcani, factor important pentru 
menținerea și apărarea păcii, pen
tru transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii și bunei vecinătăți“.

în cadrul aceleiași ședințe, șeful 
delegației grecești, S. Merkouris, a 
dat citire unei scrisori de salut din 
partea președintelui partidului pro
gresist din Grecia, S. Markezinis,

totodată, 
și adînçi 
între țâ-

Național

iP^auza obișnuită de dimineață. Dacă n-ai 
vedea bancurile de lucru și sculele un

duite cu grijă, imaginea halei cu ferestrele mari, 
deschise ca niște brate spre soare, ți-ar sugera 
poate un amfiteatru studențesc ori sala unei bi
blioteci. Elemente de comparație ? Complicatele 
înlănțuiri ale formulelor chimice n-au fost scrise, 
ce-i drept, pe tradiționala tablă neagră, ci pe o 
prozaică bucată de tablă. Ceea ce nu-i împie
dică însă ps „seraliștii" de la matrițerie să des
cifreze cu aceeași pasiune, ca într-o sală de 
curs, sensurile unei formule. în fața unei vitrine 
acoperite cu sticlă s-a adunat un grup compact. • 
Sînt doar cîțiva dintre curioșii care vor să ca
pete răspuns Ia întrebarea scrisă cu litere mari, ■ 
deasupra: „Ce să citească matrițerii?’ Aseme
nea unui semafor, vitrina cu cârti tehnice arată < 
oamenilor o cale deschisă spre cucerirea măies. 
triei profesionale,

în atmosfera aceasta caracteristică uzinelor 
noastre i-am cunoscut pe cîțiva dintre matrițerii 
Uzinei de mașini electrice București, pe care vi-i ■ 
prezentăm în rîndurile ce urmează.

Unii dintre ei sînt membri de partid cu un sta
giu mai îndelungat, oameni cu o bogată 
rientă. Alții au fost primiți în rîndurile 
partidului abia în urmă cu un an, sau 
chiar mai de curînd. De altfel, or
ganizația de bază a secției a primit 
în rîndurile ei din toamnă pînă a- 
cum 7 noi membri și 6 candidați de 
partid. Este firesc, deci, ca în aten
ția comuniștilor de aici să stea edu
carea acestora, ajutorul tovărășesc 
plin de grijă și dragoste, pentru ca 
noii membri și candidați de partid 
să-și dezvolte calitățile politice 
profesionale.

icolae Creju era, pînă nu de 
mult, șeful unei brigăzi de ma. 

trițeri, evidențiată în întrecerea so
cialistă. De-a lungul anilor, figura lui 
putea fi întîlnită nu numai la bancul 
de lucru, ci și pe... aleea evidențiați- 
lor, zîmbind din cadrul fotografiei. E 
un bărbat tînăr, comunicativ, un în
drăgostit al tehnicii. Dar nu numai 
atît. Preocupările sale sînt complexe, 
începînd cu pasiunea pentru literatu
ră și teatru și terminînd cu sportul. A- 
cum e maistru și totodată elev în ulti
ma clasă Ia seral, aflîndu-se în pra
gul examenului de maturitate. Bio
grafia sa e de fapt comună genera
ției sale. A făcut școala profesională

expe-

a uzinei și apoi, ca tînăr muncitor, a găsit înțe
legerea Și climatul necesar creșterii profesionale. 

Ca locțiitor al secretarului organizației de 
bază, Nicolae Crețu a luat asupra-și sarcina 
de-a netezi, la rîndul lui, drumul în viată altui 
tînăr — Victor Lazăr, de care s-a apropiat, aju- 
tîndu-1 să devină candidat și mai apoi membru 

' de partid. Povestește Crețu : „De la bun început 
m-am străduit să-1 fac să înțeleagă că balanța 
cea mai fină care cîntărește meritele unui mem
bru de partid este atitudinea sa față de muncă. 
La matrițe lucra uneori cu destulă încetineală și 
se mulțumea cu ce ieșea de la prima mînă. 
L-am luat lîngă bancul meu, arătîndu-i operațiile 
mai simple, lăsîndu-1 apoi să lucreze el, să pri
ceapă că o matriță bine făcută e un fel de „apă 
vie", care dă tinerețea fără bătrînete viitoarelor 
piese. Altădată, l-am rugat pe difuzorul de cărți 
să-și facă drum prin atelierul nostru și, printre 
altele, să aducă vorba și despre cartea „Matrița- 
rea la cald și la rece", care tocmai apăruse. în 
pauza de dimineață, oamenii au dezbătut cu în. 
sufletire cîteva din problemele cuprinse în carte 
și m-am bucurat, cînd după cîteva zile, am văzut

cartea în dulăpiorul lui Lazăr. Pagini întregi 
erau subliniate".

Cînd a fost primit candidat de partid, Lazăr 
era secretar al organizației U.T.M. într-o vreme, 
în munca U.T.M.-ului și-a cam făcut loc formalis. 
mul. Ba unii tineri, cum ieșeau pe poarta uzinei, 
se comportau altfel, deveneau arfăgoși, foloseau 
expresii urîte.

— Ce să fac eu ? încerca să se scuze Lazăr.
Nicolae Crețu a vorbit atunci pe îndelete cu 

prietenul său, l-a făcut să înțeleagă că atitudi
nea aceasta de „nu mă privește" este profund 
greșită. Sigur că dacă un tînăr nu citește, nu 
învață, dacă în societate are comportări ne
demne, el, ca secretar al organizației U.T.M., nu 
va fi tras la răspundere pe linie administrativă. 
Dar în calitate de candidat de partid, organiza, 
ția de bază îl va întreba de bună seamă de ce 
a stat pasiv, de ce a privit cu indiferentă aseme
nea fenomene negative.

Cu timpul, între Crețu și Lazăr s-a închegat o 
adevărată prietenie. Ea a rodit frumos, reflectîn. 
du-se și în activitatea mai vie, mai tinerească a 
U.T.M.-ului. Ce-i drept, i-a ajutat și biroul organi
zației de

Un adevărat consult tn fața piesei. Ca de obicei, ajutorul 
roade. In fotografie : Gh. Vasilescu, Gh. Dumitru, I. Teodorescu, 
Mihu. (

tovarășilor dă 
N. Crețu. V. 

(Foto : Gh. Vințilă)

bază, comitetul de partid care s-au 
îngrijit ca brigada artistică de agi
tație a uzinei să prezinte programe 
în cinstea tinerilor evidential, iar cei 
mai bine pregătiți ingineri și tehni
cieni, să iacă, pentru tineret, recenzii 
asupra unor cărți tehnice.

"ffn organizația de bază de la 
•“•matriterie sînt multi comuniști 

care dau dovadă de inițiativă 
și interes față de educarea tine
rilor membri și candidați. Iată-1, bu
năoară, pe Ion Teodorescu, șeful u- 
nei brigăzi evidențiate de matriteri.

Mai întîi a aflat că el și Dumitru 
Gheorghe simpatizează aceeași echi. 
pă de fotbal. S-au întîlnit de vreo 
cîteva ori la meciuri și apoi s-au 
cunoscut mai bine. Cu atît mai mult 
cu cît lucrau și la bancuri alăturate. 
Nimeni nu i-a spus vreodată lui Teo
dorescu : „Vezi, ai grijă cum mun
cește flăcăul de lîngă tine. Ajută-1. 
Doar știi bine că la calibre se cere 
precizie“. Și totuși, el, muncitorul

ION MÄRGINEANU

(Continuare în pag. II-a)

In regiunea Galafi

Noi magazine
In regiunea Galafi au fost date în 

folosință în ultimii ani sute de unități 
comerciale noi. Din Munții Vrancei 
și pînă în inima Bărăganului, la Brăi
la, pe malul Dunării, la Tecuci, ca și 
în satele Bujorului, s-au construit și 
s-au amenajat pentru deservirea 
populației peste 1 100 de magazine 
și complexe comerciale moder
ne. In anul care a trecut au fost 
vîndute în satele și în orașele re
giunii produse alimentare și indus
triale a căror valoare depășește cu 
215 894 000 lei valoarea celor desfă
cute în 1961. Organizațiile comercia
le din regiune și-au îndreptat atenția 
spre aprovizionarea magazinelor cu 
un larg sortiment de mărfuri de hună 
calitate, cu importante cantități de 
obiecte de folosință îndelungată. In 
anul 1962 s-au vîndut în regiune cu 
aproape 5 000 de aparate de radio 
și televizoare și cu 700 frigidere mai 
mult decît anul precedent.

An de an s-a îmbunătățit și deser. 
virca cumpărătorilor. S-au introdus 
pe scară largă metodele de deservire 
rapidă. In 113 sate și comune din re
giune, cooperația de consum a con
struit magazine universale și mixte 
pentru desfacerea mărfurilor. S-a 
dezvoltat și rețeaua de alimen
tație publică. în fiecare oraș din 
regiune s-au dat în folosință res
taurante. cofetării etc. Numai la 
Tecuci au fost amenajate și moderni
zate în ultima vreme 27 de unități.

Sume importante au fost investite 
pentru dotarea rețelei comerciale cu 
utilaje moderne, pentru amenajarea 
unităților și prezentarea corespunză
toare a produselor. Magazine alimen
tare, restaurante, bufete, cofetării au 
fost înzestrate cu peste 600 de agre. 
gate frigorifice, față de 82 cîte exis
tau în 1959.

Rețeaua comercială a regiunii Ga
lați continuă să se extindă și să se 
modernizeze. Constructorii lucrează 
în aceste zile la alte 60 de unități 
comerciale de stat și 18 magazine uni
versale sau mixte sătești.

GH. BALTA 
coresp. „Scînteii”
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„TEHNICA NUCLEARĂ ÎN SPRIJINUL PRODUCȚIEI“

La G.A.C. „Drumul Belșugului“ din Balotești, raionul Răcori, se recoltează cireșele timpurii. Colec
tiviștii au de ce să fie mulțumiți. Chiar din prima zi au cules 2 500 kg de cireșe.

DIN NOU DESPRE
informații? anunțuri, reclame

Cu mai bine de șase luni în 
urmă, a apărut în „Scînteia” arti
colul intitulat „O problemă cetățe
nească — informații anunțuri, re
clame”, în care se sublinia necesi
tatea organizării unei informări 
sistematice, operative, multilateral 
a cetățenilor Capitalei în legătură 
cu viața culturală a orașului, cu 
activitatea comercială, de deservire 
etc., atrăgîndu-se totodată atenția 
asupra cîtorva forme și mijloace 
care ar putea fi folosite în acest 
scop. După apariția articolului, mai 
mulți cititori au adresat redacției 
scrisori, făcînd noi propuneri și su
gestii pentru îmbunătățirea activi
tății de informare a publicului.

Despre măsurile luate în această 
privință ne-au informat unele or
gane centrale de stat cărora le re
vine sarcina organizării anunțului 
și reclamei. Iată, bunăoară, ce ne-a 
răspuns Ministerul Comerțului In
terior : „în legătură cu propunerile 
din articol, au fost date indicații 
Direcției comerciale a Capitalei să 
analizeze posibilitatea organizării 
unui ghișeu de informații generale. 
Totodată, s-au luat măsuri în ve
derea îmbunătățirii și extinderii 
activității ghișeului care funcțio
nează lă magazinul „Victoria”. S-au 
luat măsuri și pentru extinderea 
activității întreprinderii „Reclama 
comercială”.

Cercetînd lucrurile la fața locului, 
am constatat însă că din cele amin
tite și promise cetățenilor prin in
termediul ziarului — răspunsul 
ministerului fiind publicat la timpul 
său în ziar — nu s-a făcut aproape 
nimic. înființarea unui ghișeu de in
formații generale e încă „în studiu" ; 
la magazinul „Victoria" există un 
ghișeu, dar ce fel de informații fur
nizează el cetățenilor ? Ca și pînă 
acum, funcționarul de aici — în caz 
că e prezent — îți oferă „Ghidul uni
tăților comerciale". Și atît.

Noutăți vrednice de luat în seamă 
nu pot fi menționate nici în secto
rul reclamei comerciale. într-un 
punct atît de frecventat al Capitalei 
cum este Gara de Nord, bunăoa
ră, unde e indicat să se asigure o

informare corespunzătoare, găsim 
aceleași reclame învechite, montate 
cu 3—4 ani în urmă, pentru care 
nu s-a făcut nici pe departe exces 
de fantezie : „Consumați vin roșu“, 
„Fabrica de pălării Timișoara” (?), 
„Jucării distractive, educative“ (?), 
etc. Reclama luminoasă se menține 
și ea la un nivel scăzut. Atunci, 
prin ce a fost extinsă activitatea în 
domeniul reclamei comerciale?

în articolul publicat de ziarul nos
tru se propunea, între altele, înfiin
țarea, sub egida O.N.T. și a Sfatului 
popular al Capitalei, a unor ghișee 
de informații generale, care să func
ționeze fie la gară, fie în locurile

Pe urmele materialelor 
publicate

cele mai frecventate. Preocuparea în 
această direcție nu s-a făcut totuși 
simțită.

Există și posibilități de anunț, re
clamă, informații, insuficient valo
rificate. E vorba, între altele, de 
ceasurile publice, ale căror posta
mente au o mare suprafață, parcjă 
anume rezervată în acest scop. Dar 
ceasurile publice nu aparțin secției 
de gospodărie comunală a S.P.C., 
ci întreprinderii de. distribuire a 
electricității. Ca atare, orice trecă
tor poate să afle, odată cu ora e- 
xactă, și unele „noutăți” : „Curentul 
electric se folosește numai cu con
tract”, „Firele electrice nu trebuie 
atinse“ și altele asemenea. Doar fie
care abonat al I.R.E.B. are acasă un 
indicator amănunțit asupra modu
lui cum trebuie folosit curentul și 
utilajul electric !

Amploarea pe care a luat-o viața 
culturală în Capitală a impus, fi
rește. măsuri pe linia informării pu
blicului. De curînd, Comitetul pen
tru cultură și artă al S.P.C. a în
ceput să editeze publicația intitula
tă „Săptămîna culturală a Capita
lei“ care oferă o informație varia
tă. Această publicație se găsește 
însă numai la tutungerii. Vizitato

rul din provincie nici măcar nu-i 
bănuiește existența. Ea ar trebui să 
se găsească și în hoteluri, la aero
port, în gări, la agențiile de voiaj și 
cele ale Ö.N.T., spre a servi scopului 
pentru care a fost editată.

Ca inițiativă ar putea fi mențio
nată și editarea, de către secțiunea 
de gospodărie comunală a S.P.C., a 
unei broșuri despre parcul de cul
tură și odihnă „Herăstrău“. Broșura 
amintită nu dă însă aproape nici un 
fel de informații cît de, cît concre
te. Or, acest lucru se cerea cu atît 
mai mult cu cît în parcul. „Herăs
trău", întins pe 120 de hectare, nu e- 
xistă indicatoare care să arate pe ce 
alei ajungi la bibliotecă, la teatrul 
de vară, la diferitele jocuri distrac
tive. Atunci care este rostul bro
șurii ?

Dintre publicațiile cu caracter in
formativ apărute în Capitală, car- 
tea-ghid intitulată „Excursii în îm
prejurimile Capitalei” (Editura U- 
niunii de cultură fizică și sport) 
este de un real folos oricărui turist 
amator. Sînt cuprinse aici nu nu
mai descrieri amănunțite despre 
locurile de recreere din jurul ora
șului, ci și indicații precise asupra 
itinerariilor, mijloacelor de trans
port ce pot fi folosite. Toate bune, 
dar un lucru te miră : ce rost or fi 
avînd, într-o asemenea lucrare, nu
meroasele ilustrații pe hîrtie creta- 
tă, intitulate „La prășit”,' „Umple
rea și dozarea cutiilor de conserve”, 
„Năvod întins la uscat”, care nu fac 
altceva decît să amplifice artificial 
lucrarea și astfel să-i ridice prețul ?

...Informații, reclame, anunțuri — 
iată un sector de la care cetățenii 
pretind pe drept cuvînt mai mult. 
Așa cum s-a mai subliniat, este 
vorba de o problemă de larg interes 
cetățenesc. Unindu-și eforturile și 
inițiativele, lucrînd mai operativ, 
cu mai multă competență și fante
zie, întreprinderile și agențiile de 
publicitate, organizațiile comercia
le, comitetele de cultură și artă au 
posibilitatea să întreprindă ceea ce 
este necesar.

G. GRAURE

Noile realizări ale științei și 
tehnicii moderne îșj croiesc as
tăzi drum fot mai larg în dife
rite ramuri ale economiei națio
nale. Cîfi dintre noi, cei care 
lucrăm acum în uzine și în in
stitute moderne își puteau ima
gina, de pildă acum două de
cenii, că în țara noastră uriașa 
energie a atomului va fi astăzi 
strunită și pusă în slujba pro
ducției, a omului ?

Acest progres rapid nu ar fi 
fost cu putință fără realizările 
științei moderne pe plan mon
dial, fără cercetările științifice în
treprinse în țara noastră, fără 
sprijinul larg pe care partidul și 
guvernul nostru îl acordă știin
ței, ramurilor ei celor mai noi.
Institutul de fizică atomică al Academiei 
R. P. Romîne, creat în anii puterii populare, 
aduce o contribuție de seamă la rezolvarea 
fot mai multor probleme teoretice și cu 
caracter aplicativ. în ultimii ani, colectivul 
insfiitutullui a obținut o serie de realizări pe linia 
satisfacerii cerințelor producției. O parte dintre 
aceste realizări sînt prezentate în lucrarea „Teh
nica nucleară în sprijinul producției“, redactată 
de un colectiv de specialiști din institut. Cartea 
țintește — cum subliniază în prefață acad. Ho- 
ria Hulubei, directorul institutului — să facă 
cunoscute mai bine domeniile de folosire, li
mitele de aplicabilitate și avantajele unui șir 
de metode specifice pentru analiza, măsurarea 
și controlul parametrilor caracteristici ai proce
selor tehnologice. Este vorba de aplicații con
temporane ale fizicii, chimiei și tehnicii nu
cleare —■ se arată în prefață — însușite și 
dezvoltate de personalul acestui institut și 
aduse pînă la stadiul și în forma sub care pot 
fi folosite în condiții de exploatare industrială 
sau agricolă, precum și în cercetarea tehnică.

Inginerii și tehnicienii din industria petro
lieră pot cunoaște din lucrare o serie de apli
cații ale izotopilor radioactivi și radiațiilor nu
cleare în ramura lor de activitate. Așa

sînf aplicațiile izotopilor radio
activi la carotajul sondelor, la 
forajul și extracția țițeiului, con
trolul transportului produselor 
petroliere prin conducte etc. 
Centru cadrele tehnice din in
dustria siderurgică prezintă in- 
eres diferite aparate și metode 
jazate pe utilizarea izotopilor 
adioactivi, care contribuie la 
:reșterea randamentului instala
țiilor și agregatelor, la sporirea 
preciziei și operativității la con
trolul calității producției. Con
cludente în această privință sînt 
rezultatele folosirii radioizotopi- 
for la stabilirea originii incluziu
nilor nemetalice în oțel, la de
terminarea gradului de uzură a 
căptușelii furnalelor. Totodată,

autorii relevă avantajele folosirii izotopilor ra
dioactivi în agricultură și silvicultură.

în lucrare sînf recomandate aparatele de 
măsură și control cu radiații nuoleare, instalațiile 
mobile pentru defecfoscopie cu raze gama, con
struite în țară, pe baza soluțiilor date de cer
cetătorii institutului.

Volumul mai cuprinde informații despre noile 
metode și tehnici de lucru : analiza prin radio- 
aotivare, analiza cu raze X, auforadiografia cu 
emulsii nucleare ș.a., metode radîospectrosco- 
pice cu multiple posibilități de aplicare în do
meniul chimiei, biologiei, geofizicii, metrolo
giei. în ultima parte a lucrării se arată perspec
tivele dezvoltării tehnioü nucleare.

Prezentarea succintă, făcută la începutul fie
cărui capitol, a fenomenelor fizice necesare 
înțelegerii unor probleme, claritatea expunerii, 
sporesc caracterul de largă informare tehnică 
ai cărții. Lucrarea servește cu succes scopurilor 
promovării tehnicii nucleare în producția 
noastră.

Ing. MIHAI GRECESCU

- BA I»T1 -WW • ■ $
iii ii riî: J A x r. > |jț<i

»HM
M STVD1A ții

- ET ACTA
ȘI 8» Wimi ORIENTALIA

iiiv ’p
IV |

« ■- ■ |MW

W--- • • • ■' . ;:>iî *,
• V :< , ■' •» *. ■ ;

' - ' - . ■■

în condițiile actuale, 
cînd crește rolul con
ducător al partidului no
stru în toate domeniile 
construcției socialiste, ri
dicarea la un nivel tot mai 
înalt a titlului de membru 
de partid are o importantă 
deosebit de mare. De a- 
ceèa este bine venită apa
riția broșurii „înaltul titlu 
de membru de partid” de 
E. Godeanu, I. Tudose și 
R. Tudor, în colecția 
„Construcția de partid și 
de stat", tipărită de Edi
tura politică.

Autorii se ocupă pe larg 
de învățătura leninistă 
despre calitatea de mem
bru de partid, relevînd a- 
plicarea cu consecventă a 
acestei învățături de către 
partidul nostru. în lucrare 
se arată prevederile Sta
tutului P.M.R. privind ca
litatea de membru de 
partid, se înfățișează con
ducerea de către organele 
și organizațiile de partid 
a activității de primire în 
partid.

Partea a doua a lucrării 
este consacrată sporirii 
răspunderii comuniștilor 
în realizarea sarcinilor în
credințate de partid. După 
ce arată îndatoririle și 
drepturile membrilor de 
partid, autorii se ocupă de

o sarcină permanentă, 
deosebit de actuală, a 
organizațiilor de partid — 
educarea comunistă a 
membrilor și candidaților 
de partid. în broșură se a- 
rată că ridicarea continuă
a nivelului conștiinței po
litice a membrilor și can- 
didaților de partid se 
realizează prin mijloace 
multiple și 
învățămîntul de partid, 
propaganda 
ferințe, atragerea la via
ța de partid prin încre
dințarea de sarcini con
crete, discutarea în adu
nările de partid a felului 
cum comuniștii își înde-

variate —

prin con-

plinesc obligațiile statuta, 
re, întîlniri ale candidați- 
lor și noilor membri de 
partid cu activiști de 
partid — relevîndu-se, pe 
baza faptelor, că sarcina 
de partid este principalul 
mijloc de educare comu
nistă a membrilor și can- 
didaților de partid.

Scrisă într-un stil clar,
bogat ilustrată cu exem
ple, broșura este utilă 
pentru activiștii de partid, 
secretari de organizații de 
bază, propagandiști, mem
bri și candidați de partid, 
precum și celor care se 
pregătesc să intre în rîn
durile partidului.

V. PÎRVU

File dintr
(Urmare din pag. I-a)

o biografie comună

în Editura politică a apărut bro
șura „Lupta dintre materialism și 
idealism în istoria filozofiei din Romi- 
nia“ de N, Gogoneață, M. Cernea, 
R. Pantazi care în primele capitole 
se referă la dezooltarea ideologi
că în ormduirea feudală și în cursul 
descompunerii ei, la lupta ideologică în 

1 perioada revoluției de la 1848 și a în
temeierii statului național romîn pînă 
la apariția mișcării muncitorești, pre
cum și la începuturile pătrunderii 
și răspîndirii marxismului în România. 
Un capitol al lucrării prezintă lupta 
dintre materialism și idealism în prima 
etapă a crizei generale a capitalismu
lui și activitatea P.C.R. de răspîndire 
a marxismului și de combatere a fi
lozofiei burgheze reacționare. In în
cheiere, autorii se ocupă de unele pro
bleme ale gîndirii social-politice și fi
lozofice marxist-leniniste între anii 
1944—1962.

Zilele acestea a apărut în Editura 
Meridiane „Studia et acta orientalia“ 
vol. IV, culegere de studii și ar
ticole în limba franceză, îngrijită de 
secția de studii orientale din cadrul 
Societății de științe istorice și filolo
gice din R. P. Română. Cartea cuprin
de numeroase materiale semnate de 
specialiști din țara noastră, R.S.S. Ar
meană, R. P. Ungară, Turcia etc., re
zumate și note bibliografice privind 
lucrări de orientalistică, apărute în 
diferite țări, precum și prezentarea 
unor evenimente științifice (Colocviul 
internațional al civilizațiilor balcanice 
de la Sinaia, al XI-lea Congres inter
național de științe istorice de la Stoc
kholm, al VI-lea Congres de istorie a 
Turciei ș.a.).

(T&dalùLutea
Acum aproape nouăsprezece ani, 

la 20 iulie 1944, în cartierul general 
de la Rastenburg s-a încheiat ultimul 
act al complotului împotriva lui Hit
ler. In R. F. Germană, S.U.A., Anglia, 
Franța sute de lucrări consacrate ce
lui de-al doilea război mondial fac 
speculații în jurul evenimentelor de 
la 20 iulie, a așa-numitei operații 
„Walkiria“. Istoriografii vest-germani 
în special, recurgînd de cele mai multe 
ori la falsuri, se străduiesc să mistifi
ce în fel și chip mobilul acestui com
plot. Astfel, ei consideră atentatul îm
potriva lui Hitler ca o „manifestare 
supremă“ a mișcării antifasciste din 
Germania, o dovadă a „nobleței“, 
„bărbăției“ și „democratismului“ con
ducătorilor mașinii de război germa
ne. Care sînt însă scopurile în virtu
tea cărora ideologii burghezi denatu
rează istoria ? încercarea de a scoate 
basma curată pe generalii hitleriști, 
mai mult sau mai puțin implicați în 
complot, care în prezent dețin posturi 
de conducere în Bundeswehr și în 
N.A.T.O..

în aceste condiții, lucrarea lui D. 
Melnikov „COMPLOT ÎMPOTRIVA 
LUI HITLER“, apărută recent în E- 
ditura politică, în traducere din limba 
rusă, care își propune să restabilească 
faptele istorice, să analizeze adevăra
ta esență a complotului din 20 iulie, 
prezintă un interes deosebit. Autorul 
consideră complotul ca o expresie a 
„crizei vîrfurilor“ din Germania fas
cistă ce a izbucnit ca urmare a agra
vării situației militare și politice 
a tării. Atentatul de la 20 iulie 
1944 a fost o încercare a unei părți

unui adeoiLit
a burgheziei germane de a găsi, prin 
înlăturarea lui Hitler și încheierea unei 
tranzacții cu puterile occidentale, 
o ieșire din războiul pierdut. Scopul 
era de a menține un stat german im
perialist puternic, care să poată, în 
scurt timp, să aspire din nou la un 
loc dominant în Europa. In acest 
sens, autorul citează o seamă de pla
nuri și proiecte întocmite de conducă
torii complotului. Potrivit, de exem
plu, planului elaborat de Beck și 
Goerdeler la începutul anului 1944, 
teritoriile germane urmau să fie ocu
pate „fulgerător“ de trupele de desant 
ale puterilor occidentale. Complotiștii 
sperau să realizeze în felul acesta o 
breșă în rîndul aliaților pentru a trece 
la o nouă ofensivă pe frontul din răsă
rit. Caracterul complotului, componen
ța complotiștilor și situația generală a 
Germaniei fasciste au constituit, așa 
cum se subliniază în lucrare, princi
palele cauze care au făcut să eșueze 
„lovitura de palat“ de la 20 iulie.

Autorul subliniază în continuare că 
adevărații luptători împotriva mașinii 
de război hitleriste au fost muncitorii 
germani. Clasa muncitoare din Germa
nia, condusă de partidul comunist, în 
ciuda terorii dezlănțuite de Gestapo, a 
dezvoltat în timpul războiului cele 
mai active și mai largi forme ale miș
cării antihitleriste de Rezistență. Eroii 
săi și-au dat viața pentru un viitor 
luminos al poporului german.

Lucrarea lui D. Melnikov, bogat 
documentată, restabilește adevărul a- 
supra unor evenimente, pe care isto
riografia burgheză a căutat să le de
natureze.

GH. CERCELESCU

cu experiență, omul care a împlinit 
în uzină peste un deceniu, după ce 
tot pici a deprins tainele meseriei 
ca ucenic, a găsit că-i de datoria 
sa să-și deșarte desaga cunoștințe
lor și sa i le ofere lui Dumitru. 
Se mai întîmpla cîteodată ca 
Dumitru Gheorghe să uite că la ca
libre contează fiecare micron și să 
mai dea lucru așa, în doi peri. Cum 
s-ar zice : nici rebut, dar nici de ca
litate. Era tocmai în perioada sta
giului de candidat, cînd Teodorescu 
se angajase în fața organizației să-l 
sprijine pe Dumitru și tot el a fost 
cel sare l-a îndemnat să participe 
la întrecerea pe profesii, pornită din 
inițiativa biroului organizației de 
bază, pentru ca oamenii să-și ridi
ce măiestria.

— Cînd îți va expira stagiul de 
candidat, tovarășii din organizație 
or să cumpănească bine, car.e-ți sînt 
meritele. Și tu ce-ai să răspunzi? 
Păi, eu, măi tovarăși, sînt... mijlo
caș. Adică nici fruntea, nici coada.

La asemenea întrebare, Dumitru 
Gheorghe a dat un răspuns scurt și 
concret : pe qraficul întrecerii figu
rează de multă vreme printre evi- 
dențiați.

eînd ești prieten cu adevărat și 
aduci în discuție fel și fel de 
probleme, îți dai și mai bine seama 

de preocupările tovarășului tău, de 
pregătirea și de aspirațiile sale. Teo
dorescu a observat că la învățămîn- 
tul de partid, Dumitru, care studia 
„Statutul Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn“, are încă unele greutăți. Ca 
să-1 ajute, s-a gîndit ca într-o după- 
amiază să meargă amîndoi la „Mu
zeul de istorie a partidului“ și aco
lo, în fața documentelor și fotogra
fiilor, i-a vorbit tînărului despre dru
mul glorios de luptă al partidului 
nostru, despre eroismul comuniștilor. 
Ce-i drept, Ion Teodorescu nu este 
propagandist la vreun cerc de învă- 
tămînt, nu e „confirmat“ agitator în 
cadrul uzinei, dar conștiința lui de 
comunist l-a . îndemnat să explice 
tînărului candidat de partid cît mai 
convingător, cu pasiune, politica 
partidului nostru, făcîndu-1 pe Dumi.

tru să o înțeleagă și să și-o însu
șească profund. Acestei preocupări 
deosebite i se datorește și faptul 
că tot amîndoi au vizionat și fil
mul „Lupeni 29“ ca și expoziția „E- 
roicele lupte ale muncitorilor cefe
riști și petroliști din 1933“, pe mar
ginea cărora au purtat mai apoi 
discuții și cu alți tovarăși de mun
că din cadrul secției.

JT n sediul organizației de partid 
•“■intră un muncitor tînăr, cu 

fața numai zîmbet.
— Știți... Am venit să vă amin

tesc pentru sîmbătă.
— N-am uitat, Mihule, se poate ? 

răspunde Gheorghe Vasilescu, se
cretarul organizației de bază.

Aflăm că tînărul acesta vesel se 
căsătorește și ține morțiș ca la ofi
țerul stării civile să vină nu numai 
tovarășii săi din brigadă, ci și se
cretarul. Dorința aceasta are un te
mei. Dar... mai bine să-l lăsăm pe 
Mihu să povestească :

„Mă leagă cele mai frumoase a- 
mintiri, cele mai frumoase eveni
mente din viața mea de persoana 
secretarului organizației de partid. 
Să vă explic. Sînt membru de partid 
tînăr. Abia anul trecut, tovarășii din 
organizație m-au primit în rîndurile 
lor. Cînd eram candidat, mi-am 
dat seama că multe probleme pre
date în învățămîntul de partid nu 
mi le însușisem bine, că și în pri
vința pregătirii profesionale mai a- 
veam destule de făcut. Dacă v-aș 
spune că tovarășul Vasilescu m-a 
ajutat direct, poate s-ar crede că a 
fost vorba de o dădăceală măruntă, 
cum se mai întîmplă uneori. Nu la 
aceasta mă refer, ci la faptul că 
mi-a arătat concret cum trebuie să 
lucrez, nu s-a mulțumit că eu parti
cip la cursurile de ridicare a cali
ficării, ci, împreună cu alți munci
tori bine pregătiți, m-a sprijinit să 
cunosc toate tainele meseriei. Cît 
privește învățămîntul de partid mi-a 
deschis gustul pentru literatura po
litică, pentru studiul organizat. Țin 
minte că în ședința de primire to
varășul secretar, vorbind despre 
mine, mi-a recomandat să citesc mai 
mult, să continui să mă ocup și de 
muzică. M-a și povățuit să urmez

cursurile universității muncitorești 
de cultură muzicală. îmi pare rău 
că nu l-am ascultat. Dar ceva tot 
am făcut. M-am înscris la Bibliote
ca Centrală de stat și de două ori 
pe săptămînă mă duc să ascult, cu 
ajutorul căștilor, diverse înregistrări 
din opere. îmi place la tovarășul 
Vasilescu și faptul că are un fel al 
lui propriu de a mă stimula. Cîte
odată pornesc o discuție cu tovară
șii mei de muncă despre muzică, 
ori despre viața marilor compozi
tori și... știți cum e : unui zice una, 
altul o ține morțiș pe-a lui. La cine 
să mergem să ne fie arbitru? La 
secretar...

E drept, secretarul de partid are 
multe pe cap, dar noi ne-am obiș
nuit să-1 întrebăm cîte cele. Și nu 
se supără. Și încă ceva... Poate 
pare curios la prima vedere să auzi 
că ai sarcină de partid să citești 
mai mult, să-ți formezi o bibliotecă 
personală. Așa mi s-a părut și mie 
la început, dar mi-am dat seama că 
muncitorul de astăzi, lucrînd în hale 
moderne, la mașini de înaltă tehni
citate, trebuie să aibă bogate cu
noștințe. Pe drept spunea tovarășul 
searetar : drumul spre socialism 

trece obligatoriu și prin bibliotecă“.
TT a comitetul de partid al Uzinei 
•®^de mașini electrice București 

poți oricînd afla nenumărate exem
ple de comuniști din diferite sectoa
re de muncă, oameni cu inițiativă, 
care dovedesc pasiune și dragoste 
în educarea noilor membri și can
didați de partid. De ce ne-a fost to
tuși indicată organizația de bază 
de la matrițerie ?

— Acolo, comuniștii muncesc cu 
mult simț de răspundere în această 
direcție de mare însemnătate, ne 
spunea locțiitorul secretarului co
mitetului de partid, tov. Călin Nea- 
gu. Nu numai că se preocupă ca 
primirea în partid să devină un pu
ternic mijloc de educație comunistă, 
dar la ei, ștafeta experienței înain
tate, a muncii vii cu oamenii, nu se 
predă din mers. Călirea ideologică 
a noilor membri și candidați de 
partid, educarea acestora, ajutorul 
tovărășesc sînt considerate ca sar
cină permanentă de partid.

Cărți noi
© a r

Epuizată la scurt 
timp după publicare, 
lucrarea „CONDUCE
REA NAVEI“ (autor : 
Gh. I. Balaban, unul 
dintre comandanții de 
cursă lungă bine cu
noscut și apreciat de 
marinarii noștri), a fost 
așteptată cu interes 
de echipajele navelor 
maritime să reapară. 
Autorul, străduindu-se 
să împărtășească din 
cunoștințele și expe
riența sa, a îmbună
tățit lucrarea în noua

c a Ia t a t e a ?♦♦♦
ediție. In schimb, se 
vede că întreprin
derea poligrafică din 
Oradea, care a tipă- 
lit-o, nu e-a gîndit 
prea mult la cititori.

Răsfoind mai multe 
exemplare ale cărții, 
cititorul este nedu
merit de ce unele 
capitole se repetă, 
iar altele lipsesc. U- 
nele pagini sînt a- 
proape complet ne
gre. Cum consideră 
tovarășii din serviciul 
de control tehnic al

întreprinderii că se 
poate descurca citito
rul cînd ajunge, la pa
ginile 402, 403, 406,
407, 410, 411, 414, 415 
peste care s-a trecut 
de trei ori cu tipa
rul ?

Firește, nu închizînd 
ochii, cum au proce
dat tovarășii de la în
treprinderea poligrafi, 
că din Oradea.

PETRE RAIOVICI 
comandant instructor, 

Direcția navigației 
civile

Filozoiie-Istorie
Ion Banu: Heraclit din Efes (Editura 

științifică).
Virgil Ionescu: Mihail Kogălniceanu. 

Contribuții la cunoașterea vieții, 
activității și concepțiilor sale. 
(Editura științifică).

Lucrări tehnice traduse 
din limba rusă

V. A. Krivandin, N. G. Molceanov, 
S. L. Solomențev : Cuptoare me
talurgice.

D. N. Reșetov : Organe de mașini.
S. M. Fleișer : Noutăți în tehnica ra

dioreceptoarelor cu tuburi electro
nice.

G. P. Ivanov : Durificarea prin scîn- 
tei electrice.

Știință $i tehnică pe înțelesul 
tuturor

R. Nor: Marele magnet. (Editura ști
ințifică).

M, Săvescu: Cum funcționează un 
radioreceptor. (Editura științifică).

Cursuri universitare
Gh. Alexa: Materii prime și auxiliare 

din industria pielăriei. (Editura di
dactică și pedagogică).

Gh. Bănățeanu: Curs de chimie a- 
norganică — vol. I. (Editura di
dactică și pedagogică).

Gh. Fekete, I. Zinveliu: Curs de 
drept civil. Drepturile reale — voi 
II. (Editura didactică și pedago
gică).

Al. Zamfir: Conjunctura piețeloi 
mondiale capitaliste de mărfuri — 
partea întîi. (Editura didactică și 
pedagogică).
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TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al 

R.P. Romîne : Gizelle — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Mam-zclle 
Nitouche — (orele 19,30), Teatrul Național 
„I L. Caragiale“ (Sala Comedia) : Vizi
ta bătrînei doamne — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : Mașina de scris — (orele 19,30). 
Teatrul ,,C. I. Nottara“ (Sala Magheru): 
Frații Karamazov — (orele 19,30). (Sala 
Studio): Casa cu două intrări — (orele 
20). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(bd. Schitu Măgureanu nr. 1 — Teatrul 
Național Craiova) : Doi tineri din Vero
na — (orele 19,30). Teatrul pentru tineret 
și copii (Sală C. Miile): O felie de lună 
— (orele 20). (Sala Libertatea) : Emil și 
detectivii — (orele 16). Institutul de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. Cara
giale" (str. 30 Decembrie 9): Ani de pri
begie — (orele 15); O chestiune persona
lă — (orele 20). Teatrul Țăndărică (Sala 
Academiei) : Cartea cu Apolodor — (o 
rele 16). Circul de stat : Pe aripile prie
teniei — (orele 20).

Săptămîna filmului pentru copii, 
școlari și tineret : Spectacol Gopo : 
O poveste ca-n basme — Homo sa
piens — Scurtă Istorie — Șapte arte: 
13 Septembrie (11,30; 14.30; 16,30: 18,30: 
20,30). Raidul vărgat : Unirea (11; 15: 
17 ; 19).

CINEMATOGRAFE : Căpitanul Fra
casse — cinemascop : Patria (9; 11,30; 14,

16,30; 19; 21,15), 1 Mai (10; 12,30; 15,30; 18;
20.45) . Grivița (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), 
Stadionul Dinamo (orele 20), Arenele Li
bertății (orele 20,45), Stadionul Giulești 
(orele 20), Patinoarul 23 August (orele

21.30) . Cerul n-are gratii — rulează la ci
nematografele Republica (10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15), București (10; 12,15; 14,30; 
16.45; 19; 21), Gh.-Doja (10; 12,15; 16; 18,15,-
20.30) , Ștefan cel Mare (10; 12; 15; 17; 19: 
21). Noaptea pe autostradă : rulează la 
cinematografele Magheru (9,45; 12; 14,15. 
16.30; 18.45: 21), Elena Pavel (10; 12,15; 
16,15; 18,30; 20,45 — grădină 20). Flacăra 
(16; 18.15; 20,30). Moșilor (15,30; 18 - 
grădină 20,30). G. Coșbuc (10; 12; 15-, 17. 
19; 21), Grădina „Alex. Sahia" (orele
19.45) . Grădina Progresul (orele 20). Tine
rețea lui Maiakovski : Sala Palatului 
R.P. Romîne (orele 19.30 — seria de bi
lete 708), Tineretului (10,30; 12.30: 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30) Alex. Sahia (10; 12
16,30; 18,30; 20,30). Țarcul : rulează la ci
nematografele V. Alecsandri (16; 18,30: 
21), Central (10,30. 12,30; 14,30: 16,30; 18,30:
20.30) . Vîrsta dragostei : rulează la cine
matograful 1. C Frimu (9.30; 11.45: 14. 
16,30; 18.45; 21). Floarea de fier : Victo
ria (10; 12,15; 14,30; 16.30: 18.30: 20.30). în
frățirea între popoare (15,45; 18; 20,15) 
Miorița (10; 12; 14: 16.30: 18.45: 21). Apar
tamentul cinemascop : Lumina (rulează 
în continuare de la orele 9.30 pînă la 
orele 14 după-amiază 16,15; 18 45: 21).
Program de filme documentare ; rulea
ză în continuare de la orele 10 pînă la 
orele 21 la cinematograful Timpuri Noi.

Intrigă și iubire : rulează la cinemato
graful Maxim Gorki (15,45; 18,15; 20,45). 
Mamelucul : Giulești (10,15; 12,15; 14,15; 
16,15; 18,30; 20,30), V. Roaită (10; 12; 16; 
18,15; 20,30 — grădină 20). Raidul vărgat : 
Cultural (10,30; 15; 17; 19; 21). Intîlnire 
la ora 8 : rulează la cinematograful Alex. 
Popov în continuare de la orele 9 pînă 
la orele 11. Toată, lumea e nevinovată : 
rulează la cinematograful Alex Popov (în 
continuare de la orele 13 pînă la orele 
21). Contele de Monte Cristo — cinema
scop (ambele serii): 8 Martie (11; 15; 18,45 
— grădină orele 20). Camelia : rulează la 
cinematograful C-tin David (15; 17; 19;
21). Divorț italian • rulează la cinemato
graful T Vladimirescu (16; 18; 20) șl Gră
dina Arta (orele 20 45) Haiducii din Rio- 
Fri-j : Munca (15; 17; 19; 21). Mongolii - 
cinemascop : Popular (15; 17; 19; 21). Idio
tul : Arta (16: 18 15: 20,30) Rocco și fra
ții săi — ambele serii : 23 August (10: 
13,30: 17; 20 45 - grădină 21). Volga (10: 
13.30; 17,30; 20.45) Floreasca (16.30: 20) 
Libertății (10; 13.30; 17: 20.30 - grădină 
20). Olga Bancic (15; 18 - grădină 20.30) 
Cabotinul ; rulează la cinematograful M 
Emineseu (16: 18,15: 20.30) Umbre albe — 
cinemascop : 16 Februarie '16: 18: 20) Rîul 
și moartea : rulează la 'cinematograful 
Ilie Pintilie (15; 17: 19 - grădină orele 
20). Fata cu ulciorul : Grădina Unirea (0- 
rele 20.30) Căpitanii lagunei albastre ; 
Luceafărul (16: 18 15; •■’0.30) A fost prie
tenul meu : rulează la cinematograful G 
Bacovia (15.30; 18; 20,30) Drumul spre 
chei ; Drumul Serii (16; 18,15; 20.30). Cum-

pară-ți un balon : 30 Decembrie (10; 15; 
17; 19; 21). B. Delavrancea (11; 14; 16, 18; 
20). Marile speranțe ; rulează la cinema- 
togratul Aurel Vlaicu (15,30; 18; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune. 19.00 —
Jurnalul televiziunii. 19,15 - Concert 
pentru tineretul școlar. 20,15 - Șah 20.25 
— Emisiune de știință. 20,45 - Teatrul, 
artă realistă (VI) - Teatrul EUsabetan. 
tn încheiere ; buletin de știri, buletin 
meteorologic.

GUME VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost în general 

călduroasă, dar instaoilă. Cerul a fost 
variabil mai mult noros in cursul după- 
amiezii cînd au căzut averse de oloaie 
însoțite de descărcări electrice in toate 
regiunile, exceptînd sud-vestul tării. 
Vintul a suflat slab pînă la potrivit din 
lectorul nordic. Temperatura aerului 
iscila la ora 14 între 30 grade la Grivița 
d Viziru și 15 grade la Ploiești

- Timpul probabil pentru zilele de 29, 30 
și 31 mai. In țară : Vremea se va men 
tine călduroasă, cu cerul variabil- pe 
alocuri ploi de scurtă durată Vini po
trivit temporar tare din sectorul- estic. 
Temperatura minimă va fi cuprinsă in
tre 10 și 20 grade iar cea maximă intre 
23 și 33 grade In București : Vremea se 
va menține călduroasă eu ceruJ variabil, 
favorabil aversei de ploaie. Vînt potrivit, 
temporal tare din sectorul estic. Tempe
ratura se menține ridicată.
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Primirea de către vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri Gh. Gaston Marin* 

a ambasadorului R. 0. Germane 
și a ambasadorului R. D. Vietnam

Luni 27 mai 1963, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri Gheorghe 
Gaston Marin, a primit în audiență 
de prezentare pe noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Democrate Germane, Anton 
Ruh.

în aceeași zi, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri Gheorghe 
Gaston Marin, a primit în audiență 
protocolară pe ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Democrate Vietnam, Dinh 
Van Duc.

în sectorul de exploatare fores
tieră Găeșli procesul de produc
ție este in întregime mecanizat. 
In fotografie : Un aspect de mun
că din depozitul final.

(Foto : Agerpres)

Jnî orm ații
0 Duminică a părăsit Capitala îndrep- 

ßndu-s# spre Berlin O delegație a Uniunii 
Tineretului Muncitor, care va participa la 
lucrările celui de-al VII-lea Congres al 
Tineretului Liber German. După congres, 
delegația U.T.M. va face o vizită de răs
puns în R.D.G., la invitația Consiliului 
Central al Tineretului Liber German. De
legația este condusă de tov. Tudor Pos
telnicii, membru al Biroului C.C. al 
U.T.M.

• Universitatea „Karl Marx'* din Leip
zig a acordat recent titlul de „doctor 
honoris causa” profesorului Vasile Ghe- 
tie. membru corespondent al Academiei 
R. P. Romine, șeful catedrei de anatomie 
comparată de la Facultatea de medicină 
veterinară din București. Prof. dr. Gheție 
este autorul a circa 300 de lucrări știin
țifice, de anatomie comparată și al unor 
metode originale utilizate în punerea în 
evidentă a diferitelor formațiuni din or
ganismul animalelor.

© Luni după-amiază au sosit în Capi
tală, la invitația Universității București, 
prof. dr. Peter S. Noble, vicecancelarul 
Universității din Londra, cu soția, și prof, 
dr. G. H. Bolsover, directorul Școlii de 
studii slavonice și est-europene din Lon
dra. La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost salutați de academicienii 
Miltiade Filipescu, prorector al Universi
tății București, Alexandru Graur, și Nico
lae Teodorescu, de funcționari superiori 
din Ministerul Invățămîntului și cadre 
didactice ale Universității. (Agerpres)

Simpozion despre lupta pentru pace 
și dezarmare

Lucrări de dezvoltare a portului Constanta
In ultimii ani, potrivit Directi

velor Congresului al III-lea al 
P.M.R., s-a dat o atenție deosebită 
sistematizării și dezvoltării portului 
Constanța. Cele peste 70 macarale 
portal de cheu de 3—15 tone, 4 ma
carale plutitoare de 15—100 tone, 
25 000 m p magazii, 120 000 m p 
platforme, 10 km drumuri, aproxi
mativ 20 km rețele de cale ferată 
și alte lucrări prevăzute a se reali
za sînt în mare parte terminate, 
astfel că portul Constanța va de
veni în scurt timp unul din portu
rile Mării Negre cu cel mai înalt 
grad de înzestrare tehnică.

Concomitent cu aceste investiții 
s-a trecut la realizarea lucrărilor 
pregătitoare pentru construcția 
noului port, la care se vor folosi 
cele mai avansate metode de exe
cuție și cele mai moderne utilaje, 
ceea ce va permite ca într-o pe
rioadă relativ scurtă Constanța să 
devină un port maritim de mare 
capacitate, care pe lîngă exportul 
și importul de mărfuri ale R. P. Ro- 
mîne să asigure și un volum în

semnat de tranzit pentru mărfurile 
altor țări.

Concepția tehnică, precum și toa
te lucrările de proiectare și de e- 
xecuție au fost realizate de institu
tele și întreprinderile romînești de 
specialitate.

Construcția și adîncirea bazine
lor portului, proiectate să primeas
că nave cu pescaje admisibile în 
viitor pe Canalul Suez, necesită cca 
5 milioane m c dragaje, în efectua
rea cărora R.P. Romînă a acumu
lat o mare experiență, datorită vo
lumului însemnat de astfel de ope
rațiuni (cca 1 milion mc) pe care 
specialiștii noștri îl realizează a- 
nual pentru întreținerea porturilor 
maritime și pentru menținerea a- 
dîncimilor de navigație la bara și 
pe canalul Sulina.

In scopul urgentării terminării 
lucrărilor de adîncire în portul 
Constanța, recent s-a încheiat, 
pentru executarea unui volum de 
dragaje, un acord cu întreprinde
rea poloneză „Polservice“.

(Agerpres)

Consiliul național al femeilor, în 
colaborare cu Comitetul național 
pentru apărarea păcii din R. P. Ro
mînă, a organizat luni după-amiază, 
în sala „Filimon Sîrbu“ din Capi
tală, un simpozion cu tema „în 
lupta pentru pace și dezarmare“ — 
în întîmpinarea Congresului mon
dial al femeilor, care va avea loc 
la Moscova, convocat de Federația 
Democrată Internațională a Fe
meilor.

Simpozionul a fost prezidat de 
prof. univ. Suzana Gîdea, președin
ta Consiliului național al femeilor 
din R. P. Romînă.

Au luat cuvîntul prof. univ. dr.

Colocviu la Institutul
La Institutul de fizică al Academiei 

R. P. Romîne s-au desfășurat în cursul 
zilei de luni lucrările colocviului cu 
tema „Proprietățile fizico-chimice ale 
germaniului și dispozitive cu germa- 
niu“, organizat de comisia de coor
donare a cercetărilor din domeniul 
semiconductorilor. La colocviu au parti
cipat specialiști din institutele de cer
cetări ale Academiei, din ministere și

Cum organizăm producția de furaje
(Urmare din pag. I-a)

seze gropile noi pentru siloz, cele 
vechi sînt revizuite; se repară, de 
asemenea, tocătorile și celelalte uti
laje ce vor lucra la însilozare.

Pentru a se asigura necesarul de 
proteine în hrana animalelor, unele 
gospodării colective, printre care 23 
August, Corbu, Agigea, Mangalia și 
altele, folosesc făina obținută de la 
scoici, raci etc. Colectiviștii din 
Agigea au strîns în acest an de pe 
malul Mării Negre 4 vagoane de 
cochilii de scoici. Pentru a pregăti 
făina ce o vor administra în hrana 
animalelor în amestec cu diferite 
concentrate, ei au procurat două 
cuptoare de calcinare și o moară cu 
ciocănele. Hrana minerală obținută 
este mult superioară celei pro
duse din calcar pentru că ea con
ține în cantități mari și fosfor, mag
neziu, fier mangan, care sînt nece

sare creșterii și dezvoltării normale 
a organismului, precum și menține
rii unui potențial productiv ridicat. 
Din rezultatele obținute de stațiu
nea experimentală Dobrogea s-a 
văzut că la păsări producțiile de 
ouă au crescut cu 34 lă sută. Pen
tru aceasta vom extinde folosirea 
făinei de scoici și în alte gospodării 
colective situate pe litoralul mării 
și în apropierea lacurilor interioare.

După cum se vede gospodăriile 
colective din regiunea noastră au 
posibilități să sporească producția 
de furaje. Dar acest lucru depinde 
de atenția pe care o vor acorda a- 
cestora pe tot timpul anului și în 
primul rînd de lucrările ce le fac. 
Vom căuta să extindem experiența 
fruntașilor în toată regiunea, pen
tru ca, sporind producția de furaje, 
gospodăriile colective să crească 
animale mai multe și să valorifice 
cantități sporite de carne, lapte, 
lînă și ouă.

p

Campionatele europene de box

M victorii ale pugiliștilor romîni
MOSCOVA 27 (Ager

pres). — Campionatele 
europene de box au con
tinuat luni în Palatul 
Sporturilor din Moscova 
cu desfășurarea unei re
uniuni în care au evo
luat pugiliști de cate
goriile pană și mijlocie. 
Eoxerii romîni au obți
nut două victorii aplau
date. Campionul nostru 
Andrei Olteanu (pană) 
a avut ca adversar pe 
elvețianul Ernest Cher- 
vet. Boxerul romîn a 
controlat în permanență 
lupta, lovind cu largi 
croșeuri la figură. în 
rundul trei elvețianul e- 
puizat a obstrucționat 
deseori, evitînd lupta. El 
a fost descalificat. O 
prețioasă victorie a re
purtat Ion Monea (mij
locie) care l-a eliminat

din competiție pe vice- 
campionul european de 
la Lucerna, polonezul 
Henri Dampc. în schim
bul de directe care a 
avut loc în tot cursul 
meciului, Monea s-a do
vedit mai precis, ob fi
nind o meritată victorie 
la puncte.

Surprizele nu s-au lă
sat prea mult așteptate 
nici în această reuniune. 
Campionul maghiar la 
categoria pană, Baranay, 
a reușit să-l învingă la 
puncte pe Schultz 
(R.D. Germană), iar ita
lianul Giovani Girgenti 
l-a scos din luptă în 
rundul II pe iugoslavul 
Mitrovici. Tot la această 
categorie o impresie deo
sebită a lăsat boxerul 
sovietic S. Stepaskin, în
vingător prin KO în fața 
bulgarului Traikov.

Stanciu Stoian, membru corespon
dent al Academiei R. P. Romîne, 
membru al Comitetului național 
pentru apărarea păcii, Ecaterina 
Stancu, director al Uzinelor textile 
„7 Noiembrie" din București, și Ste
la Moghioroș, director general ad
junct al Agenției Romîne de Presă 
„Agerpres“.

Hella Melti, președinta Ligii fe
meilor democrate finlandeze, care 
se află în țara noastră la invitația 
Comitetului național pentru apăra
rea păcii, a adresat un salut femei
lor din R. P. Romînă.

(Agerpres)

de fizică al Academiei
întreprinderi industriale, care au pre
zentat referate și comunicări asupra 
cercetărilor științifice și tehnice din a- 
cest domeniu. Concluziile pe marginea 
lucrărilor au fost expuse de acad. Eu
gen Bădărău, președintele Comisiei de 
coordonare a cercetărilor din dome
niul semiconductorilor de pe lîngă 
Academia R. P. Romîne și directorul 
Institutului de fizică. (Agerpres)

Pe scurt »IN TOATA TARA
CURSURI CU. PRE- riile colective, și-populari- CREȘTE NUMĂRUL

ȘEDINȚII SFATURILOR zeâză rezultatele obținute DEPUNĂTORILOR LA 
POPULARE. La Craiova, de fruntașii., gospodăriei, C.E.C. — La Uzinele „în- 
Caraçal, Tg. Jiu și Tr. Se- precum și realizările în dependența“ din Sibiu 
verinț se desfășoară .îțițxfțy’' • ’ " ’ ' ”
ceste zile cursuri de in
struire a președinților co
mitetelor executive ale 
sfaturilor populare comu
nale și ale orașelor raio
nale din regiunea Oltenia. 
La aceste cursuri, cu o 
durată de 10 zile, se pre
dau lecții urmate de se- 
minarii privind munca 
sfaturilor populare ca or
gane locale ale puterii de 
stat.

gospodărirea crește lună de lună numă-
cadrul acesidf'manifesfărl^irul muncitorilor, ingineri- 
vQrbesc .pr^șe^nțîii'Z^^iV:!^. ,1 ' ’’
nerii și brigadierii din economisesc 
gospodăriile agricole cp- C. E. " 
lective, colectiviști-, direc
tori de cămine culturale 
etc., se prezintă spectacole 
de către echipele artistice 
ale căminelor culturale etc.

lor și tehnicienilor care 
: bani la

C. E. C. în prezent, 
lective, colectiviști-, direc- peste 1 400 de salariați de 

aici posedă librete de e- 
conomii. Aceștia depun 
lunar la C.E.C. suma de 
peste 150 000 lei. Mulți 
dintre depunătorii activi, 
prin economiile realizate 
și-au rezolvat diferite ne
voi gospodărești.

POȘTA SĂPTĂMÎNII. — 
Printre acțiunile cultural 
artistice ce au loc la că
minele culturale din raio
nul Medgidia este și „poș
ta săptămînii". Aceasta 
constă în informarea săp- 
tămînală a cetățenilor din 
comună asupra felului 
cum se desfășoară lucră
rile agricole din gospodă-

NOI CINEMATOGRA
FE SĂTEȘTI. — Recent, 
în comuna Laloș, raionul 
Oltețu, a luat ființă un ci
nematograf sătesc. Alte ci
nematografe au fost inau
gurate de curînd în co
munele Albești-Craiova și 
Covrigi, raionul Strehaia. 
De la începutul anului și 
pînă acum, în regiunea 
Oltenia au fost deschise 
31 cinematografe sătești. 
(De la ing. B. Nedler, co- 
resp. voluntar).

ORCHESTRE DE CO
PII. — De curînd, pe 
lîngă căminul cultural din 
comuna Bogza, raionul 
Rm. Sărat, a luat ființă o 
orchestră de copii. A- 
ceasta este cea de-a 25-a 
orchestră de copii care ac
tivează în prezent în că
minele culturale din acest 
raion.

înaintea ,,mondialelor“ de luptePregătirile sportivilor noștri
Luptătorii romîni care se pregătesc 

pentru campionatele mondiale de lupte 
libere ce vor avea loc la Sofia la 31 mai, 
1 și 2 iunie și-au stabilit tabăra pe ma
lul lacului Snagov. Ajunși, zilele trecute, 
pe malul lacului nu i-am putut deosebi 
de canotori. Cot la cot trăgeau la rame.

— Trasul la rame, ne-a spus antre
norul ion Crîsnio, constituie un element 
important în pregătirea luptătorilor.

După programul de canotaj luptătorii 
au început antrenamentul specific. Pe 
salteaua instalată în aer liber (întrece
rile de la Sofia au loc pe stadionul cen
tral Vasil Levski) intrau cîte doi spor
tivi. Curios însă, unul din cei doi 
rămînea în continuare primind pe rînd 
replica a încă 4-5 luptători.

— Pregătirea specifică la saltea, ne 
explică antrenorul, este necesară pen
tru a supune pe sportivi la un efort 
de rezistență în regim de viteză și 
pentru a-i obișnui cu mai multe me

ciuri susținute într-o singură zi, așa 
cum va fi la „mondiale“. în întreaga 
pregătire s-a pus un accent deosebit pe 
lărgirea orientării tactice pentru a se 
forma deprinderea unei lupte ofensive, 
executînd procedee prin surprindere cu 
contra-atacuri rapide. împreună cu an
trenorul Vascul Popovici pregătirea 
luptătorilor a fost făcută în funcție de 
adversarii lor cei mai cunoscuți. Dar 
pregătirile luptătorilor nu au loc numai 
ziua, ci și tîrziu în noapte (după ora 22) 
pentru a-i adapta pe sportivi la orele 
de concurs, care vot avea loc la Sofia.

La ediția din acest an a „mondialelor“ 
țara noastră participă pentru prima 
dată cu o echipă completă : Gh. Tăpă- 
lagă, Al. Marmara, Al. Geantă, C. II at- 
hazi, St. Tampa, Fr. Bolla, N. Pavel și 
I. Herman.

Luptătorii noștri pleacă astăzi la So
fia. Primele confruntări încep vineri.

C. COSTIN

în
Aseară, la Sofia a luat 

sfîrșit competiția de haltere 
„Cupa Dunării*'. La cat. se
migrea, primul s-a clasat G. 
Vereș (R.P.U.) - 472,5 kg, 
iar la cat. grea Ecser (R.P.U.)
— 480 kg. L. Baroga (semi
grea) s-a clasat pe locul 3, 
cu 425 kg, iar „greul’’ Ca
zan a ocupat locul 4 cu 
457,5 kg. Pe echipe a cîști- 
gat R. P. Ungară — 46 punc
te, urmată de R. P. Bulgaria
— 35 puncte. R. P. Romînă
— 34 puncte, R. S. Ceho
slovacă — 33 puncte etc.

In ultima zi a concursului 
International de călărie de la 
Napoli sportivul romîn V. 
Pinciu a repurtai un frumos 
succes cucerind premiul hi
podromului „Agnana". Pin-

cîteva rînduri
ciu a terminat parcursul fără 
nici o penalizare realizînd 
timpul de l’06’’4/10. La pro
bă au participat 34 de concu. 
renti.

„Cupa Iugoslaviei’’ la fot
bal a fost cîștigată de echipa 
Dinamo Zagreb care în fina
lă a învins cu 4-1 pe Hajduk 
Split.

A 60-a ediție a tradițio
nalei competiții cicliste Bor
deaux — Paris (557 km), des
fășurată duminică, a fost cîș
tigată de englezul Tom Simp, 
son care a realizat timpul de 
15h43’47” (medie orară 35,410 
km). Cursa se aleargă în
tr-o singură zi, cicliștii peda- 
lind in spatele unor motoci
clete. (Agerpres)

După cum am mai anunțat, dumiaică seara în sala Floreasca, echipa de volei 
Rapid București a repurtat o victorie de prestigiu, învingînd cu 3-0 echipa Ț.S.K.A. 
Moscova tn meci retur pentru tinala „Cupei campionilor europeni". în fotografie: 
Căpitanul echipei Rapid primind „Cupa campionilor europeni’’.

TELEGRAME EXTERNE
Pentru lărgirea colaborării țărilor 

socialiste in domeniul transporturilor

VARȘOVIA 27 (Agerpres).- După 
cum transmite agenția P.A.P., între 
20 și 24 mai, la Varșovia a avut loc 
cea de-a 8-a sesiune a Consfătuirii 
miniștrilor țărilor socialiste membre 
ale Organizației internaționale de 
colaborare în domeniul căilor fe
rate. La lucrările sesiunii au luat 
parte delegații din transportul fero
viar și auto din : R.P. Albania, R.P. 
Bulgaria, R.P. Chineză, R.S. Ceho
slovacă, R.P.D. Coreeană, R.P. Mon
golă, R. D. Germană, R. P. Polonă, 
R. P. Romînă, R. P. Ungară, R. D. 
Vietnam, U.R.S.S.

Delegația R.P. Romîne a fost con
dusă de Aron Dudaș, adjunct al 
ministrului transporturilor și tele
comunicațiilor.

La sesiune au asistat ca invitați 
reprezentanți ai sectorului de tran
sporturi al Secretariatului C.A.E.R.

Participanții la sesiune au dis
cutat o serie de probleme privind 
lărgirea colaborării între țările so
cialiste în domeniul transporturilor 
și au adoptat în unanimitate o se
rie de hotărîri îndreptate spre îm
bunătățirea transportului de călă
tori și de mărfuri, extinderea co
laborării tehnico-științifice.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
într-o atmosferă de strînsă colabo
rare.

O declarație 
a P. C. din Columbia
BOGOTA 27 (Agerpres). — Co

mitetul Executiv al C.C. al Partidu
lui Comunist din Columbia a dat 
publicității o declarație în care 
condamnă decretarea stării de a- 
sediu în unele localități ale depar
tamentului Santander, unde mun
citorii societății monopoliste ame
ricane „Columbian Petroleum Com
pany" duc o luptă îndîrjită pentru 
apărarea drepturilor lor.

în declarație se subliniază că 
prin decretarea stării de asediu 
guvernul urmărește să declanșeze 
un nou val de represiuni împotriva 
oamenilor muncii care cer îmbună
tățirea condițiilor de trai.

Comitetul Executiv al C.C. al 
Partidului Comunist din Columbia 
a chemat pe membrii partidului 
comunist și cercurile progresiste 
din țară să lupte cu hotărîre pen
tru anularea stării de asediu, pen
tru apărarea drepturilor democra
tice ale poporului.

Miting .consacrat aniversării 
P. Gr din Indonezia

DJAKARTA 27 (Agerpres). — La 
27 maț a avut Ioc la Djakarta un 
miting de masă consacrat celei de-a 
43-a aniversări a creării Partidului 
Comunist din Indonezia.

La miting a prezentat un amplu 
raport președintele C.C, al P.C. din 
Indonezia, Aidit.

Bin cornelul corespondentului

Ia Moscova

La Moscova, ca pe tot cuprin
sul Uniunii Sovietice, viața de zi 
cu zi este bogată în realizări re
marcabile ale constructorilor co
munismului în cele mai variate 
domenii de activitate. Noi mașini 
și agregate puse în funcțiune în 
marile întreprinderi industriale, 
mereu alte construcții de uzine și 
hidrocentrale, edificii publice și 
case de locuit, descoperiri de 
seamă pe tărîm științific — sînt 
fapte pe care le întîlnești în per. 
manență, despre care auzi în 
mod curent, la tot pasul.

Aș ' vrea, în cele ce urmează, 
să împărtășesc cititorilor noștri 
unele din aceste fapte de viață 
petrecute în ultima vreme în ca
pitala Uniunii Sovietice.

Noul laminor de beton

Zilele trecute, la Moscova a in
trat în funcțiune un nou laminor 
de beton, care produce prefabri
cate pentru construcții. Este vor
ba de un agregat uriaș, cu o Iun. 
gime de 125 m, care, potrivit 
calculelo-r, va putea produce a- 
nual o cantitate de prefabricate 
din care se vor construi peste 
3 000 de apartamente. Acest la
minor va produce, printre altele, 
panouri de beton armat de dife
rite dimensiuni, care pot fi utili
zate pentru construcția clădirilor 
de locuit și industriale, aeropor
turilor, șoselelor, canalelor etc.

Specialiștii consideră că darea 
în exploatare a acestui laminor 
constituie un pas important în do. 
meniul tehnicii de construcții; me
toda laminării prefabricatelor din 
beton armat este deosebit de pro

ductivă și rentabilă în compara
ție cu toate celelalte metode fo
losite în domeniul construcțiilor. 
Semnificativ în acest sens este 
însuși faptul că noul laminor e 
deservit pe schimb de numai trei 
muncitori.

Complexul aerogării 
în construcție

O plimbare prin diferitele car. 
tiere ale Moscovei este edifica
toare în ce privește avîntul con
strucțiilor de tot felul ce se des
fășoară aci. Am relatat în cores
pondențe anterioare despre noi
le cartiere de locuințe care cresc 
văzînd cu ochii, despre construc
ția noului turn de televiziune etc. 
Acum, voi relata pe scurt despre 
încă un mare complex din sticlă 
și beton armat care se constru
iește în apropierea stadionului 
„Dinamo' — noua aerogară a 
Moscovei. Iată cîteva amănunte 
pe care le-am cules în leqătură 
cu aceasta.

Din complex fac parte două 
clădiri cu cîte 12 etaje și clădirea 
aerogării. într-una din aceste 
clădiri vor fi instalate toate 
serviciile tehnico-administrative 
ale noii aerogări, iar în cealal
tă — un hotel cu peste 500 de 
camere dotate cu tot confortul ne
cesar. In clădirea aerogării se 
vor afla, în afară de sălile de 
așteptare, ghișeele pentru elibe
rarea biletelor, un restaurant cu 
500 de locuri, un bar, o sală de 
recepție, o sală de cinema și di
ferite alte încăperi pentru odih
na călătorilor. Noua aerogară a 
Moscovei va deservi toate liniile 
aeriene ale Uniunii Sovietice.

A. MUNTEANU

Presa austriacă despre succesul Filarmonicii 
„George Enescu“

VIEN A 27 — Corespondentul Ager- 
pres transmite: Presa austriacă consacră 
numeroase cronici concertelor date de 
Filarmonica de stat „George Enescu“. 
Ziarul „Wiener Zeitung“ scrie că „or
chestra cîntă cu strălucire și cu expre
sivitate melodică. Buna execuție care 
se exprimă printr-o precizie deosebită, 
se datorește, fără îndoială, orchestrei și 
în mod deosebit dirijorului George 
Georgescu, legat de mulți ani de ea“. 
„Georgescu, arată în încheiere zia
rul, a condus primul concert al or
chestrei oaspete de înaltă valoare din 
București, cu o forță inspiratoare la un 
succes răsunător“.

Sub titlul „Aplauze pentru George 
Georgescu și filarmonica bucureșteană“, 
ziarul „Volksstimme“ scrie: „George 
Georgescu, un adevărat mare maestru 
al baghetei, a făcut, așa cum s-a putut 
constata.. în timpul concertului, din Fi
larmonica din București o orchestră de- 
săvîtșită, Cu Ö înaltă cultură a sunetu
lui, care posedă toate atributele unui 
ansamblu precis și expresiv“. Referin- 
du-se la solistul concertului, ziarul scrie 
că „Ion Voicu este un violonist sensibil, 
care convinge concomitent prin sunet și 
tehnică“.

La rîndul său, ziarul „Volksblatt“ sub
liniază că „filarmonica bucureșteană a

folosit toate posibilitățile armoniei mu
zicii lui Prokofiev. In fruntea ei se află 
un muzician de cea mai înaltă valoa
re — George Georgescu. El nu face 
nici un gest în plus, dar nici în minus. 
Totul slujește operei“. Despre solistul 
concertului, ziarul scrie : „Pe violonis- ' 
tul Ion Voicu l-am mai auzit la Viena. 
Buna impresie pe care ne-a lăsat-o a- v 
tund s-a întărit și mai mult de această 
dată. în concertul lui Prokofiev el a 
fost un maestru pe Stradivarius-ul său, 
un tehnician perfect și un vrăjitor al în
floritoarei melodii, al tonului său plin de 
savoare".

„Oesterreichische Neues Tageszei
tung“, subliniază în legătură cu diri
jorul George Georgescu ; „Este unul 
din reprezentanții marii tradiții muzi
cale, care adaugă experienței carierei 
sale internaționale maturitatea unei 
vieți întregi. Pe George Georgescu îl 
admirăm la pupitru de fiecare dată cu 
dragoste și stimă“. In legătură cu or
chestra, ziarul arată : „Calitățile orches
trei le apreciem mult înainte de toate 
prin neobișnuita sa prospețime datori
tă sunetului delicat și clar“. Despre Ion 
Voicu ziarul scrie : „Mult talentatul 
tînăr violonist bucureștean a dat muzi
cii lui Prokofiev un profil nobil, tehnic 
și muzical".

Relatări zguduitoare din Spania franchistă
La prima ei sesiune, „Conferința vest- 

europeană pentru amnistie în Spania“ a 
delegat pe Adriana Martinelli (Italia) și 
pe abatele Glasberg (Franța) să infor
meze, după constatările făcute personal 
și la fața locului, despre Spania și des
pre situația deținuților politici din «- 
ceasta țară.

Arbitrariul în statul 
polițist

„Am părăsit Parisul la 16 septem
brie — se spune în raportul întocmit 
de cei doi delegați, raport publicat re
cent în săptămînalul vest-german „Die 
Andere Zeitung“. Am rămas - la Ma
drid și am strîns acolo date cu privire 
la prigoana politică și la situația deți- 
nutilor politici.

In timpul celor șase zile cît am stat 
în capitala spaniolă ne-am întîlnit cu 
oameni de cele mai diferite concepții 
politice : monarhiști. catolici, foști fa- 
langiști, socialiști și comuniști. Am stat 
de vorbă cu profesori universitari, mun
citori, artiști, juriști, cu bărbați și femei.

Cu toate deosebirile dintre concepțiile 
pe care le-au exprimat aceștia, a fost 
enunțată părerea unanimă că Spania 
este un stat polițist care exercită o pre
siune puternică și arbitrară asupra oa
menilor. Orice cetățean poate fi acuzat 
oricînd de săvîrșirea unui delict și, fără 
nici o hotărîre judecătorească, supus ur
măririlor și schingiuirilor...

La poliție, interogatoriul este însoțit 
întotdeauna de brutalități și nu rareori 
de schingiuiri.

Legislația spaniolă nu cunoaște noțiu. 
nea de delict politic, însă legislația juri
dică militară califică o serie de delicte 
drept „rebeliune“, care sînt judecate de 
tribunalul militar, de fapt o curte mar
țială. Acuzații nu au dreptul să-și a- 
leagă un apărător. întotdeauna acesta 
este numit de autoritățile militare.

De obicei, verdictul ține seama de ce
rerea procurorului : înscris pe un pe
tec de hîrtie, se afișează la o oră necu
noscută, doar pentru 5—10 minute, pe 
culoarul tribunalului.

Am avut prilejul să asistăm la un pro
ces. Am constatat că la intrarea în sală 
se controlau actele de identitate, iar po
liția își nota numele și adresele pe o 
listă specială. însuși faptul că cineva 
dorește să asiste la un proces, constituie 
un motiv de bănuială.

Procesul la care am asistat, urma să 
înceapă la ora 10. La ora 9, palatul de 
justiție era împresurat de autocamioane

cu polițiști înarmați, unități ale gărzii 
civile și agenți în civil.

Arestații, în număr de zece, fuseseră 
acuzați că în timpul grevei din Țara 
Bascilor, ar fi încercat să reînființeze 
o celulă a partidului comunist. Printre 
acuzați se afla însă și un catolic, José 
Maria Ibarrola, secretar regional al miș
cării muncitorești catolice, care a făcut 
parte dintr-o delegație de muncitori la 
tratativele cu patronii pentru un spor 
de salarii. Acest fapt a fost suficient ca 
acest catolic să fie acuzat de colaborare 
cu partidul comunist și, în consecință, 
de participare la încercarea de reînfiin
țare a unei celule a acestui partid.

Procurorul și președintele tribunalului 
punînd întrebări, cereau ca acuzații să 
răspundă doar cu „da“ sau „nu“. Dacă 

ei încercau să dea o explicație mai am
plă, erau întrerupți eu brutalitate și a- 
menințați cu scoaterea din sală. Cînd 
unul din ei a încercat să descrie tortu
rile la care a fost supus, a fost scos cu 
forța din sala de ședințe, iar președin
tele i-a comunicat că va fi acuzat și de 
insultă adusă instanței.

Deportări în ținuturi 
ale foamei

Pentru a înțelege întreaga am
ploare a asupririi care domnește în 
prezent în Spania, trebuie amin
tit că, în afară de tribunale, guvernul 
poate recurge și la alte sancțiuni. Prin
tre ele se numără și deportarea. Așa, de 
pildă, monarhiști suspectați că au sim
patizat cu conferința de Ia München a 
imoT oameni politici spanioli aflați în 
exil, au fost deportați pe insula Fuerte 
Ventura din arhipelagul insulelor Ca
nare.

Mult mai rău o duc însă muncitorii 
din Asturii deportați în Castilia, unde 
singura posibilitate de cîștig o consti
tuie munca în agricultură. In această 
provincie însă nu există suficiente locuri 
de muncă nici pentru populația rurală 
băștinașă, astfel îneît muncitorii agricoli 
au, deseori, de lucru doar șase luni pe 
an. In acest fel. noii sosiți sînt condam
nați să ducă o viață de. cerșetori.

Pentru a zugrăvi situația în care se 
găsesc muncitorii agricoli spanioli este 
suficient să arătăm felul în care sînt 
anagajați la muncă. Dimineața în satele 
în care trăiesc muncitorii agricoli soseso

camioane ale moșierului, iar celor ce vor 
să meargă la muncă li se spune să 
se urce în aceste camioane. Muncitorul 
pleacă la lucru fără să știe cît va cîștiga. 
După ce munca a fost efectuată, admi
nistratorul moșiei fixează plata care este 
întotdeauna mult mai scăzută decît cîști- 
gul unui argat din țările europene (ca
pitaliste — n.r.). Și totuși, nici o dată ’ 
nu există lipsă de brațe de muncă.

Persecuție sadică
Diferite delicte sînt sancțipnate cu 

amenzi în bani. Cu prilejul unui marș 
al tăcerii organizat de femei la Madrid 
în timpul marilor greve, au fost ares-\ 
täte 70 de participante. Fiecare din ele 
a fost sancționată cu o amendă în sumă 
de 2 000 de pesetas. Cele care din lipsă 
de mijloace n-au putut achita amenda, 
au fost aruncate în închisoare, multe 
din ele cu copii mici.

în timpul zilei, mamele sînt despăr
țite de copiii lor pe care îi primesc 
doar noaptea. Femeile au dreptul la 30 
de minute plimbare pe zi în curtea în
chisorii, tot restul zilei fiind condam
nate la o tăcere absolută. în celule ele 
stau laolaltă cu criminale de drept 
comun.

Dar ceea ce le aduce pe deținutele- 
mame aproape de nebunie, este urmă
torul fapt : în timpul zilei, copiii se 
află în „grija“ femeilor condamnate 
pentru omor de copii. Aceste femei îi 
chinuiesc pe copiii ce le sînt încredin
țați. De regulă, o treime dintre ei mor, 
iar ceilalți care scapă vii din mîinile 
lor, se află într-o stare îngrozitoare.

Odată, o deținută politică a văzut 
cum una din aceste bestii voia să o- 
moare un sugar, introdueîndu-i adîncîn 
gură o sticlă cu lapte. „Ai să-l sugrumi“ 
— a țipat ea. Răspunsul: „Nu-i primul 
și nici ultimul.

Toate faptele pe care le-am putut 
constata atestă demnitatea și curajul 
victimelor asupririi care merită toată 
admirația. Majoritatea covîrșitoare a po
porului spaniol este solidară cu acei ce 
suferă pentru apărarea drepturilor ele
mentare ale omului.

Toți cei cu care am stat de vorbă — 
intelectuali și muncitori — ne-au însăr
cinat să transmitem salutul și recu
noștința lor celor ce luptă în Europa 
pentru o adevărată amnistie politică în 
Spania. Ei ne roagă să ne continuăm ac
tivitatea cu scopul de a obține amnistie
rea deținuților politici. Ei ne roagă să 
acționăm în așa fel îneît Spania — 
membru al O.N.U, — să fie constrînsă 
să recunoască pe teritoriul ei principiile 
drepturilor omului“.
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Acțiuni în•>
Apelul unui grup de oameni 

de cultură
NEW YORK 27 (Agerpres). - 

Agenția Associated Press relatează 
că la 26 mai un grup format din 
103 persoane — reprezentanți ai 
artei și științei din S.U.A. — au a- 
dresat președintelui Kennedy un 

■ apel prin care îi cer să-și aducă 
aportul în vederea asigurării în
cheierii unui tratat cu privire la in
terzicerea experiențelor nucleare. în 
apel se subliniază că eșecul încheie
rii unui tratat „ar reduce la zero 
orice fel de șanse existente în pre
zent pentru prevenirea răspîndirii 
armelor nucleare de la o țară la 
alta, cu pericolul corespunzător al 
unei reacții în lanț“.

Potrivit agenției, apelul este sem
nat de 11 laureați ai Premiului No
bel pentru fizică, chimie, medicină 
și literatură, precum 
scriitori, 16 pictori și 
muzicieni, 12 oameni 
cineaști, 11 arhitecți
laureații Premiului Nobel care au 
semnat apelul se numără prof. Owen 
Chamberlain (fizică), dr. James 
Franck (fizică), dr. Hermann J. 
Müller (medicină și fiziologie), John 
Steinbeck (literatură).

Miting împotriva vizitei 
lui Speidel în Anglia

LONDRA 27 (Agerpres).— 
Londra a avut loc la 26 mai 
miting organizat de membri
„Mișcării foștilor combatanți — par
tizani ai păcii“. Mitingul, care s-a 
desfășurat sub lozincile „Să se anu
leze invitația făcută generalului na
zist Speidel“ și „Teritoriul englez 
să nu mai fie folosit pentru mane
vrele soldaților vest-germani“, a 
constituit începutul unei largi cam
panii naționale de protest inițiată 
de veteranii de război din Anglia 
împotriva proiectatei vizite a lui 
Speidel în Anglia.

în rezoluția adoptată cu acest 
prilej, participanții la miting îi

sprijinul păcii

și de 39 de 
sculptori, 11 

de teatru și 
etc. Printre

La 
un 
ai

la 
ce

Tratativele de dezarmare 
de la O eneva

GENEVA 27 (Agerpres). — Cea 
de-a 137-a ședință a Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare, care 
a avut loc luni, à fost’ prezidată de 
reprezentantul Braziliei, Josue de 
Castro, fiind consacrată discutării 
problemei interzicerii experiențelor 
cu arma nucleară. Au luat cuvîntul 
reprezentanții- S.U.A., U.R.S.S., Bul
gariei, Marii Britanii, Italiei, Romî- 
niei, Cehoslovaciei și Braziliei.

Mexicului, a declarat unor 
„Guvernul Mexicului a a- 
diferite ocazii că este îm- 
exploziilor nucleare, ori- 
avea loc. Este necesar ca

Consultările pentru 

noului guvern

ROMA 27 (Agerpres). 
Aldo Moro, secretar al 
mocrat creștin, care a fost însărcinat cu 
formarea noului guvern, a început con
sultările politice oficiale. El a primit pe 
lideri ai partidelor social-democrat, re
publican și socialist, respectiv pe Sara- 
gat, Reale și Nenni.

formarea 

italian

— La 27 mai, 
partidului de-

ViJta delegației Marii Adunări Naționale 

a R. P. Romine la Sovietul Suprem al U. R. S .S.
MOSCOVA 27. Corespondentul A- 

gerpres transmite : Membrii dele
gației Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romîne au fă
cut luni o vizită la Sovietul Suprem 
al U.R.S.S., unde au fost primiți de 
președintele Sovietului Uniunii, I. 
Spiridonov, și de președintele So
vietului Naționalităților, I. Peive. Au 
fost de față membri ai comisiilor 
permanente ale Sovietului Uniunii 
și Sovietului Naționalităților.

Luni după amiază, I. Spiridonov 
și I. Peive au oferit o recepție în 
cinstea delegației Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romîne.

La recepție au luat parte : I. An
dropov, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
A. Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., V. Eliutin, mi
nistrul învățămîntului superior și 
mediu de specialitate al U.R.S.S.,

M. Gheorgadze, secretar al Prezi
diului Sovietului Suptem al U.R.S.S., 
mareșalul S. Budionnîi, mareșalul 
K. E. Voroșilov, Daria Smirnova — 
membri ai Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., E. Afanasenko, mi
nistrul învățămîntului al R.S.F.S.R., 
președintele consiliului .de condu
cere al Asociației de prietenie so- 
vieto-romîne, cosmonauții Andrian 
Nikolaev și Pavel Popovici, nume
roși deputați ai Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., mareșali și generali, oa
meni de știință și de cultură, zia
riști.

Au fost prezenți, de asemenea, N. 
Guină, ambasadorul R. P. Romîne 
la Moscova, și membrii ambasadei.

I. Peive și acad. Athanase Joja au 
rostit toasturi.

Recepția ș-a desfășurat într-o 
mosferă’ de caldă prietenie.

at-

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ministrul R. P. Romîne în Austria

VIENA 27 (Corespondentul Ager
pres transmite :) Mircea Ocheană, 
trimis extraordinar și ministru ple
nipotențiar al R. P. Romîne în Aus
tria, a prezentat la 27 mai scrisorile 
de acreditare președintelui Republi
cii Austriece, dr. Adolf Schärf.

La prezentarea scrisorilor de acre
ditare au participat din partea aus
triacă : dr. Bruno Kreisky, minis-

trul de externe, precum și demni
tari și funcționari superiori de la 
Președinția Republicii și Ministerul 
de Externe.

Ministrul R. P. Romîne a fost în
soțit de membri ai legației.

După înmînarea scrisorilor de a- 
creditare, președintele dr. Schärf a 
avut cu ministrul R. P. Romîne, 
Mircea Ocheană, o convorbire cor
dială.

cheamă pe englezi să participe 
marea demonstrație de protest 
va fi organizată la Londra săptămî
na viitoare de „Mișcarea foștilor 
combatanți — partizani ai păcii“ în 
legătură cu vizita lui Speidel în 
Anglia și cu sosirea unor subunități 
vest-germane de tancuri la baza mi
litară engleză de la Castlemartin.

Reacții în Mexic 
la experiențele nucleare 

din Nevada
CIUDAD DE MEXICO 27 (Ager

pres).— Comentînd știrea despre 
experiențele nucleare efectuate re
cent în statul Nevada (S.U.A.), Ma
nuel Tello, ministrul afacerilor ex
terne al 
ziariști : 
rătat în 
potriva 
unde ar
popoarele și guvernele să continue 
lupta neobosită pentru a obține un 
acord satisfăcător în această pri
vință. Trebuie să se pună capăt 
pentru totdeauna acestor explozii 
nucleare dăunătoare“.

După cum a stabilit laboratorul 
de radioizotopi al Comisiei naționa
le pentru energia atomică din Mexi
co, experiențele nucleare efectuate 
recent în S.U.A. au provocat o creș
tere a radioactivității precipitațiilor 
căzute pe teritoriul Mexicului.

Ziarul „Prensa“ reproduce o con
vorbire a unui reporter cu un mem
bru al Comisiei naționale pentru 
energia atomică (al cărui nume nu 
este divulgat) care a făcut cunoscut 
că această comisie a trecut la cer
cetări urmărind să stabilească gra
dul de infectare radioactivă a prin
cipalelor produse alimentare din 
Mexic — porumbul și fasolea.

„Singura măsură care ar putea 
salva omenirea de pericolul dege
nerării provocate de infectarea ra
dioactivă, a declarat acesta, este 
renunțarea la experiențele nucleare“.

Declarația unui purtător 
de cuvînt al Ministerului 
Apărării al R. P. Chineze
PEKIN 27 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția China Nouă, 
un purtător de cuvînt al Ministeru
lui Apărării al R. P. Chineze a de
clarat că toți cei 3 942 de militari 
indieni luați prizonieri în timpul 
conflictului de la frontiera chinezo- 
indiană au fost predați părții in
diene.

Ziarul „Jenminjibao“ subliniază 
că, prin repatrierea tuturor indieni
lor luați prizonieri în cursul lupte
lor de anul trecut, China a creat o 
atmosferă favorabilă reglementării 
pașnice a conflictului cu India.

Anglia continuă să furnizeze armament 
rasiștilor sud-africani

Explozie în fața clădirii 
ziarului „Daily Worker“

LONDRA 27 (Agerpres).— Poliția 
londoneză a arestat un individ ne
cunoscut, acuzat că a pus la cale 
explozia care s-a produs în dimi
neața zilei de 26 mai în fața clă
dirii ziarului „Daily Worker“, or
ganul Partidului Comunist din Ma
rea Britanie.

Explozia a distrus o parte din 
zidul clădirii redacției. Au fost 
sparte geamurile clădirii. Nu se 
semnalează victime.

SITUÄTI A»
BAGDAD ZI (Agerpres). — A- 

genția France Presse, citind postul 
de radio Bagdad, anunță că apro
ximativ 50 de militari și 4 civili 
au fost arestați în urma descope
ririi pregătirilor de răsturnare a 
actualului guvern al Irakului. Ra
dio Bagdad a dat publicității lis
ta persoanelor implicate în aceste 
acțiuni. „Aceste persoane — scrie 
agenția — sînt cunoscute pentru 
poziția lor în 'favoarea unei uniuni 
imediate cu Egiptul".

După cum transmite agenția 
France Presse, imediat după afla
rea evenimentelor de la Bagdad, 
în Siria au < avut loc manifestații 
de solidaritate cu Irakul. Postul 
de radio Damasc a transmis nume
roase mesaje de solidaritate cu gu
vernul irakian din partea diferite
lor organizații siriene. Radio 
Bagdad a anunțat că președintele 
Consiliului național al revoluției 
siriene, generalul El Attasi, a a- 
dresat o telegramă Consiliului re
voluției irakiene, în care anunță 
că Siria își pune toate forțele sale 
la dispoziția Irakului.

După cum transmite agenția 
Associated Press, conducătorii gu
vernului sirian au purtat luni con
vorbiri cu o delegație militară ira-

DIN IRAK
kiană, alcătuită din nouă ofițeri, 
care au sosit pe neașteptate la 
Damasc.

Referindu-se la evenimentele din 
Irak, ziarul libanez „Al Anouar" a 
publicat la 26 mai o declarație a 
unui purtător de cuvînt al națio
naliștilor arabi din Irak. „Toate 
faptele — a spus el — dovedesc 
că ceea ce se petrece la Bagdad 
este doar o tentativă de a acoperi 
o operațiune de lichidare a ele
mentelor unioniste din sînul ar
matei și din afara armatei Ira
kului".

NAIROBI 27 (Agerpres). — Cores
pondentul agenției Reuter anunță că 
la 26 mai, în localitatea Nakuru, din 
Kenya, au avut loc noi incidente în
tre poliție și grupuri de participanți 
la mitingurile organizate de parti
dele africane, cu prilejul alegerilor 
ce au loc în vederea proclamării 
autoadministrării interne a acestei 
colonii engleze.

Cei 1 000 de demonstranți, relatea
ză corespondentul, au fost atacați 
de poliția colonialistă cu gaze lacri
mogene și bastoane de cauciuc. Au

LONDRA 26 (Agerpres). — Neso
cotind cererile opiniei publice mon
diale, Anglia continuă să furnizeze 
rasiștilor sud-africani armament și 
echipament militar. Deși în mod 
oficial guvernul englez dezaprobă 
politica de apartheid, Anglia este 
astăzi principala furnizoare de ar
mament destinat guvernului Afri
cii de sud, scrie săptămînalul en
glez „Peace News”, din 24 mai.

Firmele engleze care produc mij
loace tehnice militare și. muniții 
înzestrează cu generozitate guver
nul Verwoerd cu bombardiere, a- 
vioane de vînătoare, mașini blin
date, submarine etc. După cum re-

Porto
Zilele trecute „Mișcarea pentru in

dependența Porto-Rico-ului“ a adre
sat O.N.U. un protest împotriva ac
țiunilor Congresului S.U.A., care nu 
s-a sfiit să examineze, din proprie 
inițiativă, proiectul unui nou statut 
al așa-zisului „tratat de asociere“ 
între S.U.A. și Porto-Rico. Acțiunea 
Congresului american constituie nu 
numai un act de sfidaré la adresa 
hotărîrii O.N.U. cu privire la lichi
darea regimului colonial din Porto- 
Rico, da.r și o încercare de a da a- 
cestui regim rușinos un iz de „lega
litate“ și de a hotărî pe multă vreme, 
din clădirea Capitoliului de la Wa
shington, soarta poporului porto- 
rican.

Conchistadorii spanioli, caire, con
duși de Ponce de Leon, au cucerit 
insula în 1508, uimiți de bogăția 
locurilor, au botezat-o Puerto Rico, 
adică „port bogat“. Și este nu o 
amară ironie, ci o tragedie faptul că 
poporul porto-rican este pînă astăzi 
nevoit să ducă în tara cu aeeßt 
nume o viață de mizerie.

Situate în Marea Caraibilor, pe o 
suprafață de 9 000 km p, micile in
sule care alcătuiesc Porto-Rico sînt 
locuite de aproape 2,5 milioane de 
oameni. Poporul de pe aceste me
leaguri luptă de aproape un secol 
pentru dobîndirea 
sale. El a izbutit să 
cuceritorilor spanioli 
dar peste numai un

independenței 
scuture juaul 
încă în 1897. 
an tara sa a 

fost din nou ocupată, de data a- 
ceasta de infanteria marină a 
S.U.A. In viața poporului porto-rican 
a început o nouă perioadă de grea 
subjugare colonială, caTe cu cîțiva 
ani în urmă a fost camuflată prin 
proclamarea „alipirii“ insulelor la 
S.U.A.

Dar acèastâ schimbare de fațadă 
n-a înlocuit nimic în rînduielile co
lonialiste. Porto Rico fiind în conti
nuare lipsit de atributele caracte
ristice oricărui stat suveran. El a ră
mas un „stat fără cetățeni“, căci 
porto-ricanii au cetățenie america
nă ; un stat căruia i se interzice eta- 
bilirea oricăror relații proprii cu lu
mea exterioară ; un stat fără mone
dă proprie, căci pe teritoriul său cir
culă numai dolarul american.

In schimb, aici au fost introduse 
cu duiumul „binefacerile” rînduieli- 
lor din S.U.A. : discriminarea rasială, 
persecutarea organizațiilor progre
siste, represiunile împotriva oameni.

Delegația Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne 
a vizitat Adunarea Națională Franceză

PARIS 27 (Agerpres). — Delega
ția Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne, condusă de Roman Moldo
van, membru în Consiliul de Stat, 
aflîndu-se în trecere prin Paris, ve
nind din Anglia, a vizitat Adunarea 
Națională Franceză, la invitația 
președintelui grupului parlamentar 
de prietenie franco-romînă, Pierre 
Comte-Offenbach.

La cuvîntarea de salut, rostită de 
Pierre Comte-Offenbach, a răspuns 
deputatul Barbu Solomon, secretar 
al grupului parlamentar pentru re
lații de prietenie Romînia-Franța.

Au fost de față deputatul Edmond

Bricout, chestor al Adunării Na
ționale Franceze, și funcționari su
periori ai Adunării Naționale Fran
ceze.

Delegația romînă a fost însoțită 
de Cornel Burtică, consilier la le
gația R. P. Romîne din Paris, depu
tat în Marea Adunare Națională.

Cu același prilej, președintele 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular al Capitalei, Ion Cozma, în
soțit de ministrul R. P. Romîne la 
Paris, dr. Victor Dimitriu, a făcut o 
vizită de curtoazie primarului ora
șului Paris, dl. Christian Taittinger.

întîlnirea a decurs într-o atmos
feră cordială.

Grecia
Demonstrații de protest împotriva 

asasinării deputatului Lambrakis 
fost victima unui atac huliganic în 
momentul cînd pleca de la un mi
ting al partizanilor păcii care a avut 
loc la Salonic.

Corespondentul din Atena al agen
ției France Presse, subliniază că 
„atentatul, în urma căruia a sucom
bat deputatul Lambrakis, a trezit în 
întreaga Grecie o emoție puternică 
și a dat naștere unei serii de atacuri 
împotriva autorităților pe care opo
ziția le consideră răspunzătoare”. 
La Atena, Pireu, Salonic, Iannina, 
Heraklion au avut loc noi mitinguri 
și demonstrații de protest. La Atena, 
relatează agenția U.P.I., au avut loc 
ciocniri cînd poliția i-a atacat pe de
monstranți, încercînd să-i împrăștie.

Deputatul Grigorios Lambrakis 
era cunoscut ca unul din fruntașii 
mișcării pentru pace din Grecia. 
Doctor în medicină, asistent univer
sitar la Facultatea de medicină din 
Atena, autor a numeroase lucrări de 
specialitate, Lambrakis a fost, cu 
începere din 1961, deputat al forțe
lor democratice conduse de E.D.A. 
pentru circumscripția electorală Pi
reu și insulele învecinate. Agenția 
Reuter amintește că G. Lambrakis a 
jucat un rol important în campania 
desfășurată de cercurile democrate 
grecești pentru a obține amnistierea 
și eliberarea deținuților politici din 
Grecia.

ATENA 27 (Agerpres). — De pe 
urma rănilor suferite săptămîna tre
cută, cînd a fost atacat de un grup 
de huligani, deputatul grec Grigo- 
rios Lambrakis, vicepreședintele 
Comitetului pentru pace și pentru 
destinderea internațională din în
treaga Grecie, a încetat din viață în 
noaptea de duminică spre luni în- 
tr-un spital din Salonic.

După cum se știe, Lambrakis aKenya
fost operate arestări în rîndul mem
brilor partidului Uniunea Națională 
Africană din Kenya.

Deși rezultatele alegerilor din 
Kenya nu sînt date publicității, în 
cercurile politice de la Nairobi se 
crede că învingător în alegeri este 
partidul Uniunea Națională Africană 
din Kenya. Jpmo Kenyatta, liderul 
acestui partid, a dat publicității o 
declarație în care își exprimă ferma 
încredere că partidul său va ieși în
vingător în alegeri și adresează un 
apel tuturor partidelor politice din 
Kenya chemîndu-le să sprijine gu
vernul ce urmează a fi format în 
vederea creării „unei Kenyi pașni
ce și prospere”.

AI n

Congres al tinerilor

a lui Lorenz Knorr
BONN 27 (Agerpres). —

latează ziarul „Times”, la sfîrșitul 
anului trecut guvernul Republicii 
Sud-Africane a comandat în Anglia 
bombardiere „V” în valoare de 
23—30 milioane lire sterline.

Cu ajutorul monopolurilor engle
ze, guvernul Verwoerd creează în 
mod rapid o industrie militară pro
prie. în momentul de față în Repu
blica Sud-Africană se construiesc 
trei uzine militare, conform acor
dului încheiat între guvernul Re
publicii Sud-Africane și societatea 
„African Explosives and Chemical 
Industries” — filiala companiei en
gleze „Imperial Chemical Indus
tries”.

ROMA 27 (Agerpres). — In orașul 
Genova a avut loc un congres al tine
rilor antifasciști din Italia, Spania, Por
tugalia, Grecia și Germania occidenta
lă. Participanții la congres au hotărît 
să creeze o Federație europeană a noii 
mișcări de rezistență. După cum se a- 
rată în rezoluția adoptată de partici
panții la congres, federația își va con
centra eforturile în lupta împotriva fas
cismului oriunde s-ar găsi el și sub o- 
rice formă ar încerca să iasă la supra-

lor muncii, violarea corespondentei, 
spionarea oamenilor. Conducătorii 
mișcării de eliberare sînt arestați de 
F.B.I. și expediați în „metropolă“, 
unde-și ispășesc pedepsele.

Toate domeniile vieții economice 
și politice din Porto-Rico poartă am
prenta dominației coloniale. Deși cea 
mai mare parte a populației — 75 
la sută — este formată din țărănime, 
pămînturile cele mai bune aparțin 
americanilor. Producția zahărului, 
cultura principală în agricultura 
porto-ricană, se găsește sub contro
lul deplin al S.U.A. Acestea stabilesc 
nu numai suprafețele ce se vor cul
tiva cu trestie de zahăr, ci fixează 
și prețurile la care vor cumpăra za
hărul. înti-un articol al legii cu pri-

vire la relațiile federale se prevede 
că Porto-Rico n-are dreptul eă stabi
lească nicj un fel de restricții va
male.

întregul sistem judiciar, dreptul 
de a expropria pămîntul în favoaiea 
monopolurilor, ca și acela de a 
stabili sarcini fiscale, de a regle
menta relațiile dintre patroni și 
muncitori, de a controla sursele de 
informare și propagandă — toate se 
află în mîinile autorităților din „me
tropolă“. Principalele întreprinderi 
industriale, căile de comunicație a- 
patțin unor monopoluri americane 
care plasează capitaluri tocmai a- 
colo deoarece sînt scutite de impozite 
locale Și plătesc muncitorilor porto- 
ricanj salarii de mizerie. Exploata
rea nemiloasă a populației și bogă
țiile acestui teritoriu aduc monopo
lurilor venituri fabuloase. In numai 
un an filiala din Porto-Rico a trustu
lui petrolier Rockefeller stoarce pro
fituri care ajung pînă la 43 la sută 
din capitalul investit.

In același timp, populația boga
telor teritorii duce o viață de mi
zerie și de suferințe. „60 la sută din 
porto-ricani locuiesc în condiții insa
lubre — scria revista americană 
„Look" — iar cocioabe ca aici nu 
vezi nicăieri în lume". La aceasta 
se adaugă flagelul bolilor, al șoma
jului, precum și neștiința de carte, 
care cuprinde aproape trei sferturi 
din locuitori.

Pe lîngă factorii de ordin econo
mic și politic, interesul S.U.A. față de 
aceste insule este stîrnit de însem
nătatea strategică și militară a 
acestora, însemnătate care a cres
cut și mai mult după victoria revo
luției din Cuba. Căci Pentagonul 
consideră Porto-Rico drept „Gibral- 
tarul Caraibilor“, transformîndu-1 în- 
tr-un bastion militar. 13 la sută din 
teritoriul insulelor este rechizițio
nat de forțele militare americane 
pentru bazele lor.

Hotărît să scutuie jugul colo
nial, harnicul popor al insulelor și-a 
creat în ultimii ani organizații poli
tice care militează pentru cucerirea 
suveranității naționale și retragerea 
trupelor americane din țară.

Cercurile conducătoare din S.U.A. 
și guvernatorul marionetă Munos 
Marin, susținut de ele, înțeleg prea 
bine că față de avîntul mișcării de 
eliberare, ficțiunea „statului alipit“ 
nu mai poate rezista. Iată de ce 
Munos Marin, căruia îi aparține fai
moasa „maximă“, demnă de Traha- 
nache al lui Caragiale : „Porto- 
Rico trebuie să folosească 
veranitatea, dar aceasta nu
seamnă independență“, încear
că acum să organizeze un „plebis
cit“ pentru a justifica în continuare 
rînduielile existente și refuzul 
S.U.A. de a îndeplini rezoluția O.N.U. 
cu privire la acordarea independen
tei țărilor și popoarelor coloniale.

Planurile nutrite de Munos Marin șl 
de 3tăpînii lui întîmpină însă rezis
tența poporului porto-rican. Frontul 
național din, Porto-Rico,-care reunește 
toate organizațiile politice progre
siste din țară, a declarat cu fermi
tate : „Noi nu ne vom supune nici 
unei hotărîri care va însemna men
ținerea dominației monopoliștilor 
nord-americani asupra țării noas
tre“.

su- 
în-

L. SORESCU

KENYA. Polițiști din slujba colonialiștilor în timpul unui exercițiu 
avind drept scop reprimarea manifestațiilor populare.

BONN 27 (Agerpres). — Lorenz 
Knorr, membru al Directoratului 
Uniunii germane a păcii, împotriva 
căruia un grup de foști generali 
hitleriști au pornit un proces, acu- 
zîndu-1 de „ultraj", a adresat o tele
gramă miniștrilor afacerilor externe 
ai țărilor membre ale N.A.T.O. la 
Ottawa.

Pe baza documentelor existente, 
se spune în telegramă, generalii 
NAT.O. Heusinger și Speidel sînt 
bănuiți de participare la crime de 
război odioase și crime împotriva 
umanității. Knorr cere ca acești doi 
generali să fie trași la răspundere 
și deferiți unui tribunal militar in
ternațional. Knorr amintește că a- 
ceștia i-au intentat un proces, 
deoarece cl a spus adevărul în ca
drul unei întruniri despre generalii 
hitleriști în general, și despre Heu
singer și Speidel, în special.

Pe numele lui Lorenz Knorr so
sesc telegrame și scrisori ai căror 
autori protestează cu hotărîre îm
potriva urmăririi judiciare a acestui 
patriot german și cer să fie trași la 
răspundere adevărații criminali. 
Dacă veți pierde procesul, scrie prof. 
B. Lavergne, de la Facultatea de 
drept din Paris, atunci în fața opi
niei publice mondiale acest lucru 
va însemna că în Germania occiden
tală nu mai există nici un fel de 
democrație.

Primarul orașului Coventry și 
șase consilieri municipali din acest 
oraș declară următoarele într-o scri
soare adresată lui Knorr : „Protes
tăm cu energie împotriva acțiunilor 
unor generali care au deferit justi
ției pe antifascistul german pentru 
că a spus adevărul despre vinovă
ția lor pentru cele săvîrșite în cel 
de-al doilea război mondial”.

de
pre- 
din

Coreeană, la 21 nave militare
americane au pătruns în apele terito
riale ale R.P.D. Coreene și, profitînd 
de ceață, au luat cu forța o navă de 
pescuit împreună cu întregul său 
echipaj.

HAVANA. La 23 mai a avut loc 
la Santiago de Cuba, în sala Julian 
Grimau, inaugurarea expoziției 
afișe romînești. Expoziția este 
zentată de Consiliul de cultură 
provincia Oriente.

Demisii din guvernul 
iordanian

AMMAN. Agenția MEN anunță că 
la 26 mai trei miniștri ai guvernului 
iordanian, respectiv miniștrii afaceri
lor externe, de interne și comunica
țiilor, și-au prezentat demisia. Ceilalți 
membri ai guvernului iordanian au 
preluat atribuțiile miniștrilor demisio
nați. După cum relatează agenția Reu
ter, cu demisia celor trei miniștri, si
tuația guvernului iordanian a devenit 
din nou dificilă, la numai aproximativ 
o lună de la formarea lui.

examinarea aplicării declarației cu pri
vire la eliberarea țărilor și popoarelor 
coloniale, evitînd să dea o imagine 
reală a situației politice și economice 
din această colonie.

CAIRO. La 26 mai au sosit la Cairo 
venind de la Addis Abeba, președin
tele Consiliului de Miniștri al Al
geriei, Ben Bella, și președintele Re
publicii Arabe Unite, Gamal Abdel 
Nasser. în aceeași seară, cei doi oa
meni de stat au avut o întrevedere în 
cursul căreia au făcut, potrivit surse
lor algeriene, un schimb de vederi 
asupra rezultatelor conferinței de la 
Addis Abeba a șefilor statelor și gu 
vernelor africane, precum și asup'- 
situației din Orientul Arab.

Rodney Arismendi — 
doctor honoris causa

Partizani ai păcii 
deieriți justiției

PRAGA. în fostul lagăr de concen
trare nazist de la Terezin a avut loc 
la 26 mai o mare manifestație în a- 
părarea păcii, la care au participat 
35 000 de persoane. Asistența a cinstit 
memoria celor 30 000 de victime ale 
fascismului din 18 țări ale Europei 
care și-au găsit moartea în acest la
găr. Participanții la manifestație au de
pus coroane de flori la monumentul 
victimelor fascismului. La Terezin s-au 
deschis în aceeași zi expoziții ilustrînd 
lupta împotriva fascismului.

LA VALLETTA. Partidul laburist 
— partid de opoziție din insula Mal
ta — a dat publicității o declarație în 
care acuză Marea Britanie de a fi 
indus în mod intenționat în eroare Co
mitetul special al O.N.U. pentru

al Universității din Moscova
MOSCOVA. Consiliul științific al 

Universității din Moscova a decernat 
titlul de doctor honoris causa în știin 
țe istorice lui Rodney Arismendi, pri
mul secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Uruguay. 
Rodney Arismendi este cunoscut ca 
autor al unor lucrări marxiste consa
crate mișcării revoluționare și de eli
berare națională din America Latină.

PHENIAN. In ședința din 27 mai a 
Comisiei militare pentru armistițiu în 
Coreea, generalul-maior Cian Cijon 
Hvan, delegatul principal al părții co- 
reeano-chineze, a protestat cu hotărîre 
împotriva noilor .acte de violare de 
către nave americane a apelor terito
riale ale R.P.D. Coreene. După cum 
relatează Agenția Centrală Telegrafică

Printre diversele mijloace cu aju- 
’orul cărora dictatorul Ngo Dinh 
Diem încearcă să înăbușe lupta 
populației sud-vietnameze se nu
mără și așa-numitele „sate strate
gice“, adevărate lagăre de concen
trare în care sînt înghesuiți mii de 
oameni. începînd cu luna octom
brie a anului trecut, în Vietnamul 
de sud au fost create circa 3 000 
de asemenea sate, din care jumă
tate au fost distruse chiar de cei 
închiși înăuntrul lor.

In fotografie: un sat strategic în
conjurat de o puzderie de pari as
cuțit! pentru a împiedica fuga ce
lor închiși.

LONDRA. Peste 100 de partizani 
ai păcii, care au participat la două de
monstrații în fața bazei forțelor 
aeriene militare engleze de la Mur- 
ham (comitatul Norfolk), au compă
rut la 25 mai în fața judecății, fiind 
învinuiți de nesupunere la ordinele 
poliției și de pătrundere pe un teri
toriu interzis. Majoritatea demonstran
ților au fost condamnați la amenzi, 
interzicîndu-li-se să participe la ase
menea manifestări timp de mai multe 
luni. Unele persoane care au refuzat 
să se supună acestei interdicții și să 
plătească amenda vor fi întemnițate.

ROMA. In orașul San Remo (Italia 
de nord) a avut loc o întîlnire a re
prezentanților din 12 țări ai foștilor 
deținuți în lagărul de concentrare fas
cist de la Mauthausen. Luînd cuvîntul 
la această întîlnire, numeroși partici
pant au atras atenția asupra marelui 
pericol pe care îl prezintă pentru o- 
menire reînvierea fascismului în Ger
mania occidentală.

Erupția unui vulcan

TOKIO. Vulcanul Mihara. de pe 
insula Osima, situată la 160 km sud 
de Tokio, a început să erupă duminică 
în timp ce la poalele lui se aflau peste 
o mie de excursioniști. Din craterul 
vulcanului s-a ridicat pînă la o înăl
țime de două mii de metri o coloană 
de flăcări și fum. Un cutremur puter
nic a precedat erupția.

ROMA. în urma unei greve de cinci 
zile, 40 000 de muncitori agricoli din 
provincia Roma au obținut un impor
tant succes. Ei au determinat pe pro
prietarii de pămînturi să renunțe la 
intenția de a le reduce salariile.
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