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Expoziții —
2-a).

aviației
văz-

Răspunsu-în miezul problemelorproducției
Utilaje noi 

întreprinderile forestiere
Exploatările forestiere din cadrul Di

recției regionale forestiere din Cluj au 
fost dotate recent cu o serie de utilaje 
de mare productivitate. La Poșaga, de 
exemplu, a fost pus în funcțiune un fu
nicular pe o lungime de 900 m și două 
remorci cu troliu. întreprinderea fores
tieră Huedin a fost înzestrată cu 10 
fierăstraie mecanice, 4 funiculare fi 10 re
morci cu troliu. In prezent, în exploa
tările forestiere din această parte a 

țării lucrează aproape 180 de fierăstraie 
mecanice și aproape 70 de funiculare, 

o lungime de 80 km.

0 zi de muncă intensă în Cosmos
• „Vosfok-5" își continuă zborul • Observații asupra Pămîntuluf 

de la peste 200 km. înălțime • Bîkovski s-a deplasat liber în cabină.

întreaga Capitală este un vast 
șantier. Au apărut și apar cartiere 
întregi de locuințe. Numai anul 
trecut au fost construite blocuri 
cu peste 13 000 de apartamente; a- 
nul acesta se vor da în folosința 
oamenilor muncii și mai multe. Es
te știut că activitatea în construc
ții are particularitățile ei. Unele 
șantiere se desființează, pe măsură 
ce se realizează construcția respec
tivă, altele se deschid, iar cele în 
plin proces de lucru ridică nenu
mărate probleme care trebuie re
zolvate cu operativitate.

In realizarea la timp și de bună 
calitate a construcțiilor un rol de 
cea mai mare însemnătate îl are 
munca politică și organizatorică pe 
care o desfășoară zi de zi organiza
țiile de partid. Acestea au datoria 
de a exercita un control permanent 
asupra utilizării 
ciente a fonduri
lor alocate de stat 
pentru construc
ții, de a mobiliza 
pe comuniști și 
pe toți ceilalți lu
crători la scurta
rea duratei de e- 
xecuție a con
strucțiilor, micșorarea consumului 
de materiale, îmbunătățirea calită
ții, reducerea costului și darea în 
folosință la termen a noilor blocuri 
de locuințe.

judicioase și efi-

Din experiența Comitetului de partid 

de la Direcția generală construcții- 
montaj a Sfatului popular al Capitalei

Repartizarea judicioasă 
a torțelor și folosirea 
dreptului de control

Cum lucrează comitetul nostru de 
partid pentru a da viață acestor 
sarcini ?

în primul rînd, ne preocupăm 
de creșterea rolului conducător al 
organizațiilor de partid, îndrumîn- 
du-le să tie mereu în miezul pro
blemelor producției. Au fost create 
comitete de partid pe întreprinderi, 
organizații de bază pe șantiere și 
grupe de partid pe grupuri de 
blocuri. O atenție deosebită acor
dăm repartizării judicioase a tor
țelor organizațiilor de bază pe șan
tiere. Obișnuim ca, înainte de a se 
începe lucrul pe un șantier, să ne 
consultăm cu conducerile între
prinderilor și să propunem ca la 
fiecare loc de muncă mai impor
tant să fie repartizați să lucreze 
membri și candidați de partid.

Pe șantierul Floreasca-parc, unde 
s-a folosit metoda cofrajelor gli
sante, s-a propus conducerii șan
tierului să repartizeze la locurile 
cele mai importante membri de 
partid cu o bună pregătire profe
sională. Astfel, comunistul Ion Mol
nar, împreună cu echipa sa, a pri
mit misiunea de a monta cotrajul 
glisant; candidatului de partid Con
stantin Simion i s-a încredințat sar
cina să monteze tîmplăria odată cu 
glisarea și în timpul nopții . etc. 
Exemplul personal în muncă și ac
tivitatea politică perseverentă des
fășurată de comuniști au contribuit 
la terminarea primului bloc ridicat 
cu cofraj glisant cu parter și 11 
etaje în 13 zile și jumătate, față 
de minimum 100 zile cît durează 
prin sistemul tip fagure.

Crearea organizațiilor de bază pe 
șantiere și repartizarea judicioasă a 
comuniștilor la locurile hotărîtoa- 
re ale producției asigură condiții 
mai prielnice pentru exercitarea 
dreptului de control asupra ac
tivității conducerilor 
rilor și șantierelor.

rea D.G.C.M. să stabilească un gra
fic eșalonat de predări pe blocuri, 
cu devansări de la 30 pînă la 120 
zile înainte de termenele stabilite. 
Scopul acestor măsuri este de a 
devansa cît mai multe lucrări din 
trimestrul III în trimestrul II și 
din trimestrul IV în trimestrul III 
pentru a nu se mai repeta situații 
ca cele din anul trecut, cînd o serie 
de blocuri au intrat cu finisajele în 
lunile de iarnă. Măsurile luate de 
conducerile întreprinderilor pentru 
urmărirea riguroasă a respectării 
graficelor, munca politică și organi
zatorică desfășurată de organiza
țiile de partid pentru antrenarea 
masei constructorilor în întrecerea 
socialistă au dat rezultate bune. 
Blocurile 6 și 8 de pe șantierul 4 
al întreprinderii de construcții-mon- 
taj nr. 2, blocurile 18, 19, 20, 21 de 
pe B-dul 1 Mai executate de I.C.M. 
____________ 5 și multe altele 

au fost predate 
cu mult înainte 
de termenul sta
bilit.

în exercitarea 
dreptului de con
trol, organizațiile 
de partid de pe 

șantiere nu se rezumă numai la 
ascultarea de rapoarte și informări 
prezentate de conducerile tehnico- 
administrative, ci le ajută în mod 
concret să organizeze cît mai bine 
procesul de producție, mobilizează 
pe toți membrii și candidații de 
partid și prin ei întreaga masă a 
constructorilor la înfăptuirea sar
cinilor de plan. Lucrările la blocul 
C 3 de pe șantierul Pajura „Scînte- 
ia“, de exemplu, rămăseseră mult 
în urmă față de grafic. Organizația 
de bază a 
situații și 
șantierului 
Astfel, la 
echipa de 
comunistul 
cu' o bună experiență în . 
ducție —- a fost repartizată la 
acest bloc pentru a urgenta lucră
rile. Au mai fost detașați la acest 
bloc și zidarii Nicolae Marin și Ale
xandru Lungu, membri de partid, 
fierarii betoniști Constantin Ciubei- 
că și Vasile Măcriș, candidați de 
partid. îndrumați de organizația de 
bază, muncind cu entuziasm și îm
părtășind experiența lor și celor
lalți constructori, ei au reușit să 
mobilizeze întregul colectiv la gră
birea ritmului lucrărilor.

Trebuie să arătăm însă, că mai 
sînt șantiere care au serioase ră- 
mîneri în urmă în ce privește darea 
în folosință a construcțiilor. Este 
necesar ca organizațiile de partid 
să intervină mai operativ în stabi
lirea măsurilor menite să asigure 
realizarea la timp și de bună cali
tate de către fiecare șantier a con
strucțiilor planificate.

în sprijinul introducerii 
procedeelor avansate 

și îmbunătățirii calității

Sesiune tehnico-științificâ
BRĂILA (coresp. „Scînteii”). — 

Sîmbătă s-a deschis la uzinele de 
utilaj greu „Progresul” din localitate 
sesiunea tehnico-științifică pe tema 
„Construcții și procedee tehnologice 
noi în execuția utilajului rutier, chi
mic și siderurgic”. Participă ingineri, 
tehnicieni, maiștri, cadre de condu
cere din numeroase întreprinderi, re
prezentanți ai institutelor de cerce
tări de specialitate. Au fost prezen
tate referate și comunicări științifice.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — TASS transmite : Pînă sîmbătă la ora 
22 (ora Moscovei) nava cosmică „Vostok-5“, avînd la bord pe Valeri 
Bîkovski, a înconjurat Pămîntul de peste 20 ori. Nava se află în zbor 
de peste 30 de ore. Cosmonautul a avut o zi de muncă intensă în care 
a efectuat variate cercetări în cadrul programului de zbor. In cursul 
celei de-a 18-a rotații, cosmonautul s-a degajat de sistemul de legături 
și s-a deplasat liber în cabina navei cosmice. Acest lucru se putea ob
serva pe ecranele televizoarelor. La ora 18, cosmonautul a luat prînzuL 
După prînz el a efectuat din nou diferite observații și cercetări stabilite 
în programul de zbor, a executat probe fiziologice și exerciții fizice.

Programul de zbor prevede, de asemenèa, observații asupra supra-» 
feței Pământului și asupra orizontului. De la înălțimea de peste 200 km, 
Bîkovski a văzut cu ușurință contururile continentelor, fluvii, munți și 
orașe.

Legătura cu cosmonautul pe unde ultrascurte și unde scurte est» 
normală. Stațiile de radiolocație continuă să efectueze măsurători al» ’ 
elementelor traiectoriei navei 
tele mașinilor electronice de 
funcționează bine.

coemice și transmit în mod automat da- 
calcul. întregul utilaj al navei cosmic»

(Noi amănunte în legătură cu zborul navei 
„Vostok“-5, în pag. IlI-a)

exercitarea

întreprinde- 
t____  Periodic, pe

baza rapoartelor prezentate de 
șefii unităților, organizațiile de 
partid analizează mersul lucrărilor, 
stabilesc măsurile politice și orga
nizatorice cele mai potrivite pen
tru buna desfășurare a muncii.

Comitetul de partid a alcătuit cî- 
teva colective, formate din ingineri, 
maiștri și muncitori cu experiență, 
care au analizat pe fiecare șantier 
în parte stadiul 
baza propunerilor 
te colective, am

șantierelor.

lucrărilor. Pe 
făcute de aces- 

ajutat conduce-

Inginerul Alexandru Murgu, șeful minei Secul (Banat), explică șefului de 
brigadă Constantin Ianoși direcția stratului și modul cum acesta trebuie „tăiat“. 

(Foto : Agerpres)

Spre munte și litoral
Și la sfîrșitul acestei săptămîni mii 

de bucureșteni au părăsit orașul por
nind cu trenul sau autocarele spre locu
rile pitorești ale patriei. Ținta excursii
lor: Valea Prahovei, Poiana Brașov, 
Tușnad, Bicaz, cabanele din Bucegi 
ș.a. Numai de la Uzinele „Vulcan“ au 
pornit în excursie la munte 250 de 
muncitori. Peste 150 salariați ai Fa
bricii de confecții și tricotaje „Bucu
rești“ au plecat la Eforie-Nord.

A VJȚ V A

analizat cauzele acestei 
a ajutat conducerea 
să înlăture
propunerea

lipsurile, 
biroului, 

dulgheri condusă de 
Ion Ganțoi — echipă 

pro-

Desfășurarea unei temeinice 
munci politice și . organizatorice 
pentru introducerea pe scară largă 
a metodelor industriale de construc
ție este una din sarcinile importan
te care stau permanent în atenția 
noastră. Colective formate din spe
cialiști au analizat pe fiecare șan
tier posibilitățile de extindere a con
strucțiilor din panouri mari pre
fabricate. Totodată, pe șantierele 
care folosesc panouri mari s-au 
organizat numeroase schimburi de 
experiență urmate de demonstrații 
practice. Membrii birourilor orga
nizațiilor de bază, inginerii și ' teh
nicienii au discutat amănunțit 
muncitorii, demonstrîndu-le pe
ză de calcule avantajele folosirii pa-

C. COGUT
secretar al Comitetului de partid 
de la Direcția generală de con- 

strucții-montaj a Sfatului 
popular al Capitalei

cu 
ba-

(Continuare în pag. IlI-a)

11 000 
de operații

aproape 50 
lucrează la 

T.B.C. 
Eforie-

ri
se

Lecții recapitulative și aplicații 
practice

Pregătirea încheierii 
cu bune rezultate a 
cestui an de studiu
află în atenția cadrelor 
didactice de la centrul 
școlar agricol-Turda. Pî
nă acum s-au ținut nu
meroase lecții de reca
pitulare a materiei, pre
văzute în planul alcă
tuit de comisiile meto
dice pe specialități. Lec
țiile teoretice sînt com
pletate cu exemplifi
cări și aplicații practi
ce. La secția tehnică ve
terinară, aplicațiile s-au 
făcut la fermele stațiunii 
experimentale, noțitintle 
de fitotehnie au 
mat bine fixate 
orele petrecute la 
pul fitotehnie al 
La secția tehnică ____
cola, consolidarea cunoș
tințelor teoretice se face 
și prin lucrări în gră
dină și livadă,' în cîmpu-

țost 
după 
cim- 

școlii. 
Iwr ti-

rile experimentale 
Pentru elevii din 
l și II de la toate 
țiile s-au organizat ore de 
consultații. La cursul 
„Organizarea întreprin
derilor agricole socialis
te", la una din consulta
ții s-au adîncit proble
mele privind normarea 
muncii în gospodăriile a- 
gricole colective.

Ne ocupăm în mod 
deosebit de pregătirea 
elevilor din anul 111 al 
școlii de maiștri horti
coli, ajlați în pragut e- 
xamenului de absolvire, 
întregul nostru colectiv 
este hotărît să asigure 
elevilor cunoștințe te
meinice, pentru a da a- 
griculturii socialiste ca
dre cît mai bine pregă
tite.

Ing. AVRAM POPA 
directorul Centrului 
școlar agricol-Turda

In prag de examene
ORADEA ( coresp. 

„Scînteii“). In regiunea 
Crișana funcționează 9 
școli profesionale de 
mecanici agricoli ale 
S.M.T. și 3 centre agrico
le în orașele Oradea, Sa- 
lonta, Șimleul-Silvaniei. 
La centrul școlar agricol 
din Oradea, unde se țor-

etc. 
anii 
sec-

mează cadre de mecani
zatori pentru unitățile a- 
gricole socialiste, profe
sorii îndrumă cu atenție 
studiul individual al e- 
levilor în vederea exame
nelor de sfîrșit de an șt 
de absolvire. Paralel cu 
recapitularea materiei 
s-a fixat ținerea, în două

Schimb de experiență 
privind valorificarea 
terenurilor în pantă

In regiunea Argeș a avut loc un va
loros schimb de experiență privind pu
nerea în valoare a terenurilor situate 
în pantă și combaterea eroziunilor, or
ganizat de Consiliul Superior al Agri
culturii și Consiliul agricol regional Ar
geș, Au participat ingineri și tehnicieni 
de specialitate din toate regiunile țării.

Cu acest prilej s-a prezentat o amplă 
informare asupra realizărilor obținute 
prir. amenajarea și plantarea terenurilor 
în pantă cu viță de vie și pomi, s-au
vizitat mai

(Agerpres)

Blocuri de locuințe construite pe b-dul 1 Mai din Capitală (Foto : Gh. Vințită)

zent, participă la lec
ții de recapitulare șt sin
teză. Elevii sînt ajutați 
să-și consolideze cuno
ștințele teoretice dobîn- 
dite în anii de școală, în 
strînsă legătură cu pro
blemele însușite în pe- 
roadele de practică în 
procesul de producție a- 
gricolă.

La sfîrșitul acestei 
luni, după examene, vor 
ft repartizați în unitățile 
agricole socialiste peste 
500 de absolvenți at ce
lor 3 centre școlare din 
regiune.

De 
de ani 
sanatoriul 
osos din
Sud doctorul Vic
tor Climescu. Nu
mele lui este legat 
de vindecarea a mii 
de bolnavi. în nu
meroase cazuri 
grave a intervenit 
cu pricepere, sal- 
vînd vieți sau în- 
lăturînd infirmități 
de ani de zile. 
S-a remarcat și 
printr-o bogată ac
tivitate științifică, 
fiind autorul a nu
meroase lucrări de 
specialitate ; el a 
format un mare 
număr de cadre 
medicale. De cu- 
rînd, a făcut cea 
de-a 11 000-a ope- 

. rație. Doctorului 
Victor Climescu i 
s-a conferit titlul 
de „Medic emerit 
ai R. P. Romine“.

In fotografie : 
In timpul unei 
operații (în mijloc 
doctorul Climescu).

Toată atenția îngrijirii culturilor 
și pregătirilor pentru recoltare

zile ale săptămînii, a u- 
nor ore de consulta
ții la limba și literatu
ra romînă și matematică, 
pentru elevii din anul 1 
al școlii profesionale de 
mecanici agricoli.

Elevii din anul III, în 
număr de 159, se pregă
tesc pentru examenul de 
absolvire. Ei au termi
nat zilele trecute peri
oada de practică în gos
podării agricole de stat 
și S.M.T.-uri din regiu
ne, unde au lucrat efec
tiv la însămînțările de 
primăvară și la întreți
nerea culturilor. In pre-

Organizarea practicii elevilor
PITEȘTI ( coresp. 

„Scînteii“).— Șt în școlile 
profesionale și tehnice a- 
gricole din regiunea Ar
geș se fac pregătiri pen
tru încheierea anului de 
învățămînt. Recent, la 
Centrul școlar agricol 
din Slatina, într-o a- 
dunăre de partid des
chisă, cadrele didactice 
au dezbătut unele aspec
te ale procesului tnstruc- 
tiv-educativ din școlile 
centrului. S-a discutat 
pe larg problema orga
nizării în- bune condiții 
a practicii de vară a e-, 
levilor.

Practica viitorilor teh
nicieni agricoli și veteri
nari se va desfășura —

în cea mai mare parte 
— în gospodăria didacti
că a centrului școlar, ca
re dispune de o suprafa
ță de 400 ha cultivată cu 
cereale, legume, pomi, 
vii, furaje și de un sec
tor zootehnic. îndrumă
torii de practică cunosc 
programul lucrărilor pe 
care urmează să le efec
tueze elevii. Tinerii de 
la școala tehnică vete
rinară vor participa la 
îngrijirea animalelor, la 
întocmirea rațiilor fura
jere, se vor ocupa de 
întreținerea adăposturi
lor. Sînt prevăzute și vi
zite la gospodătiile a- 
gricole de stat și colecti
ve din raionul Slatina.

In întreaga țară starea de vegetație a 
culturilor prăsitoare este bună. Ploile 
care au continuat și în ultima săptă- 
mînă au favorizat dezvoltarea plantelor. 
Pentru păstrarea umidității solului și 
distrugerea buruienilor, mecanizatorii și 
colectiviștii au continuat intens lucrările 
de îngrijire a culturilor. în regiunile 
București, Dobrogea, Banat, Ploiești și 
Crișana, prașila a II-a la sfecla de za
hăr s-a terminat. De asemenea, în a- 
ceste regiuni și în multe unități agricole 
socialiste din celelalte regiuni această 
lucrare se apropie de sfîrșit și la po
rumb, floarea-soarelui, cartofi.

Ca urmare a bunei organizări a mun
cii și folosirii depline a mașinilor, în 
gospodăriile agricole de stat lucrările 
de îngrijire a culturilor sînt mai avan
sate. în aproape toate unitățile prașila 
a II-a a fost terminată, iar cea de-a 
IlI-a a fost efectuată în proporție de 
55 la sută la floarea-soarelui și de peste 
30 la sută la porumb. Anul acesta atît 
în gospodăriile de stat cît și în gospo
dăriile colective lucrările de îngrijire a 
culturilor sînt mai avansate, dîndu-se 
multă atenție asigurării densității optime

de plante la hectar, menținerii terenului 
afinat și curat de buruieni.

S-a continuat strângerea furajelor cul
tivate și a fînurilor naturale.

Paralel cu îngrijirea culturilor, unită
țile agricole socialiste s-au pregătit in
tens și pentru buna desfășurare a re
coltărilor și a celorlalte lucrări agricole 
de vară. Aproape toate mașinile au fost 
revizuite și reparate.

Consiliul Superior al Agriculturii re
comandă ca pînă la începerea secerișu
lui griului să se execute cel puțin trei 
prașile la porumb, floarea-soarelui și 
cartofi și patru prașile la sfecla de za
hăr. De asemenea, este necesar să se 
grăbească cositul furajelor cultivate și a 
fînețelor naturale, acordîndu-se toată 
grija transportului și depozitării aces
tora. Se recomandă totodată, ca, pînă 
la 20 iunie, toate mașinile și utilajele 
ce vor fi folosite la strîngerea, transpor
tul și depozitarea recoltei, să fie puse 
în stare de funcționare și să se ia mă
suri pentru buna executare a recoltări
lor și arăturilor de vară.

(Agerpres)

î bl
ste interesant să te afli în bi-

■“-^roul unui tovarăș care, prin a- 
tribuțiile ce i-au fost încredințate, are 
datoria de a primi în audiență pe oa
menii muncii — cu un sfert sau o ju
mătate de oră înainte de a intra pri. 
mul dintre cetățenii veniți să-și spu
nă păsul. 11 vezi rezolyînd grăbit o 
serie de lucrări curente, amînînd al
tele care mai pot aștepta, dînd indi
cații secretarei să nu fie deranjat 
cu alte treburi sau cu telefoane. La 
ora fixată, începe audiența. Din a-> 
ceastă clipă, un ceas, două, trei cel 
care îi primește pe cetățeni va fi ab
sorbit de discutarea problemelor ri
dicate de ei, se va gîndi la cele mai terzis să se ocupe de alte probleme, 
bune soluții.

Ascultat cu atenție, 
rezolve cererile atunci cînd sînt în
dreptățite, sfătuit și îndrumat 
competență și solicitudine, nu 
poate ca cetățeanul să nu remarce 
profunda deosebire dintre modul to
vărășesc cu care este primit astăzr, 
și atitudinea plină de arogantă 
desconsiderare a tot felul de pre
fecți și primari de pe vremuri. 
In orice tovarăș căruia i se adre
sează în cadrul unei audiențe, oa
menii muncii văd un reprezentant al 
lor promovat într-un post de răspun
dere, căruia îi sînt apropiate intere
sele maselor.

Primirea în audiență este o acti
vitate de mare răspundere politică 
și socială. De aoeea problema este : 
cine primește, la ce nivel sînt orga
nizate audiențele ? Cadrele de con
ducere sînt cele mai calificate să 
cunoască problemele ce vor fi puse 
în discuție, au experiența și vede
rea largă necesare pentru a găsi 
și mijloacele cele mai rapide, mai 
eficiente de rezolvare. De aceea ele 
au datoria de a respecta cu 
strictețe programul de audiențe, de 
a nu se abate cîtuși de puțin de la 
regulile stabilite în această privință, 
de a se ocupa cu toată răspunderea 
de rezolvarea problemelor cu care 
li se înfățișează cetățenii. Dînd 
curs cerințelor îndreptățite ale oa
menilor muncii, conducătorii diferi
telor instituții primesc sistematic pe

cetățeni. După 
unii dintre ei 
împreună cu 
ridicate, iau măsuri pe loc pentru 
aplicarea unei propuneri gospodă
rești sau îndreptarea unei măsuri 
nepotrivite. Așa se procedează, de 
pildă, la Sfatul popular al raionului 
Dej și la multe altele. In aceeași or
dine de idei, este bine cum s-a pro
cedat la Ministerul Sănătății și Pre
vederilor Socialo, unde un ordin in
terior pune în vedere celor desem
nați să-i primească pe cetățeni că 
prezența lor este absolut obligatorie 
și că în orele de audiențe le este in-

terminarea audienței, 
cercetează pe teren 
cetățenii problemele

Se întîmplă uneori să iii înscris la 
ajutat să-și un președinte de sfat popular sau la 

un director de instituție și să găsești 
în locul lor un funcționar care, ne- 
putînd să-ți dea un răspuns compe
tent, se mulțumește să noteze ce-i 
spui — și atîta tot. Nu mai vorbim 
de cazurile cînd ești silit să faci o 
„haltă“ obligatorie și îndelungată 
la seoretară. Un exemplu. In ziua 
de 15 mai tovarășul Gheorghe Mu- 
reșan, vicepreședintele Sfatului 
popular al orașului Constanța, pri
mea în audiență. S-au prezentat și 
cîțiva cetățeni cu unele probleme de 
spațiu locativ. „Astăzi nu vă pri
mește tovarășul vicepreședinte — 
veniți vineri“ — a hotărît, fără drept 
de apel, secretara. De ce era nevoie 
să vină în altă zi, de vreme ce re
zolvarea acestor probleme era toc
mai de competența tovarășului care 
primea — e greu de înțeles.

cu
se

Cu prilejul audiențelor, zeci de mii 
de cetățeni iau contact cu cadre 
avînd funcții de răspundere pe plan 
local sau central. Are, prin urmare, 
o mare importanță felul cum sînt pri
miți, cum se vorbește cu ei. cadrul, 
atmosfera. Cetățeanul așteaptă să 
fie întîmpinat cu solicitudine și grijă 
tovărășească, cu politețe și atenție 
și, mai ales, ajutat să-și rezolve pro
blemele pentru care a venit. In di
ferite scrisori trimise ziarului, oame
nii muncii evidențiază felul cum sînt 
organizate și cum se desfășoară au
diențele la Sfatul popular al raionu
lui 16 Februarie din Capitală, la sfa
turile populare din Cîmpulung-Mol- 
dovenesc și Gura Humorului și la 
multe altele. Am fost de față, într-o 
zi de audiență, la primirea cetățeni, 
lor de către tov. Ion Enache, direc
torul Direcției pensiilor din Ministe
rul Sănătății și Prevederilor Sociale 
— una din direcțiile cu foarte mulți 
solicitanți și foarte complicate pro
bleme. Nu se poate să nu fii plăcut 
impresionat de atitudinea plină de 
înțelegere a acestui tovarăș față de 
cetățeni, de calmul și 
cu care 
diferite 
bliniat 
rezolva
aceasta este esențial pentru acela 
care primește în audiență ; princi
palul nu e numărul oamenilor pri
miți, ci cîți dintre ei au fost ajutați 
efectiv și în cel mai scurt timp po
sibil să-și rezolve problemele, cîte 
din prețioasele sugestii și propuneri 
ale acestora au fost puse în discu
ția conducerii, ce concluzii s-au tras 
și cu ce efecte practice.

Bineînțeles că nu orice cerere 
poale fi satisfăcută. Unele sînt ne
justificate, contravin dispozițiilor le
gale, altele nu pot ii rezolvate ime
diat, necesită cercetări suplimenta
re. In asemenea cazuri este nevoie 
să se explice cetățeanului, pe înde
lete, de ce nu 1 se poate aproba 
cererea. Nimănui nu-i poate fi 
indiferent dacă solicitantul pleacă 
mulțumit sau nu. Nerezolvarea în 
bune condiții, cu simțul răspun-

derii, a unor cereri sau propu
neri, sugestii sau sesizări poate duce 
la aglomerări, deoarece, nemulțumit 
de răspunsul primit la nivelul comu. 
nei, raionului, cetățeanul va cere 
audiență mai sus, la regiune etc. Nu 
mai vorbim de irosirea timpului eau 
de faptul că în spatele unui fapt izo
lat pot ft probleme de mare 
importanță obștească, iar din ches
tiunile personale ale cîtorva cetă
țeni, cel care primește în audiență 
are uneori prilejul de a desprinde 
situații cu caracter mai larg, care 
îl ajută să cunoască mai bine pro
bleme dintr-un domeniu sau altul de 
viață și să ia măsuri corespunză
toare.

competența 
dă explicațiile sau descurcă 
chestiuni încîlcite. De su- 

este străduința lui de a 
cerințele cetățenilor. Tocmai

JF eaătuia strînsă cu masele este 
una dintre cele mai de seamă 

îndatoriri ale cadrelor din aparatul 
de stat. A nu primi personal în au
diență. a pune un funcționar în loc 
sau a admite ca secretara să decidă 
care dintre probleme pot intra în dis. 
cuție și care nu, este o manifestare 
de lipsă de respect față de cetățean. 
De asemenea, o bună organizare a 
primirii publicului nu se poate con
cepe fără respectarea riguroasă a 
zilelor și oreloi programate în acest 
scop.

H n ministere, sfaturi populare și
■“ alte instituții s-au luat un șir 

de măsuri pentru buna organizare 
a audiențelor. La Ministerul Metalur
giei și Construcțiilor de Mașini, de 
pildă, la programarea audiențelor, 
se acordă întîietate cetățenilor din 
provincie. In multe locuri întîlnești 
tăblița : „Birou pentru audiențe“. La 
Sfatul popular al Capitalei, oamenii 
muncii sînt primiți într-o cameră spe
cial amenajată, de unde sînt îndru
mați pentru audiențe. Se extinde din 
ce în ce mai mult bunul obicei de 
a nu se da legături telefonice din 
afară pe durata audienței. De ches
tiunile uigente, care pot interveni în 
acest timp, se poate ocupa un func
ționar anume desemnat. Așa se pro
cedează la Sfatul popular al raionu
lui 16 Februarie din Capitală și în 
alte părți.

Pentru ca timpul cetățeanului să 
fie cruțat și fiecare să se poată 
orienta repede și ușor în treburile 
Pe care le are de rezolvat, în multe 
instituții au fost așezate, la locuri 
vizibile, panouri indicînd zilele și 
orele de audiență, cui anume e ne
voie să se adreseze în problemele 
ce-1 interesează. Astfel de indicații 
ar fi bine să se găsească în orice 
instituție. Dovadă de respect față de 
cetățean este și faptul că dumneata, 
conducător, te interesezi dacă sînt 
aduse suficiente scaune pentru ca 
solicitanții să nu fie nevoiți să stea

V. SEBASTIAN

(Continuare în pag. II-a)
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Ziua Aviației R. P. Romîne NE SCRIU

ORDINUL
Ministrului Forțelor Armate 

ale Republicii Populare Romîne 
16 iunie 1963.

BUCUREȘTI
Tovarăși,
Sărbătorim astăzi Ziua Aviației Republicii Populare Romîne în 

condițiile luptei pentru îndeplinirea cu succes de către oamenii muncii 
— conduși de Partidul Muncitoresc Romîn — a sarcinilor trasate de cel 
de-al III-lea Congres al partidului.

Datorită grijii'permanente a partidului și guvernului, aviația mili
tară și civilă a patriei noastre este înzestrată cu avioane moderne, cu 
aparatură de zbor de înaltă tehnicitate.

Conștienți de înalta misiune încredințată, aviatorii militari nu-și 
precupețesc eforturile pentru perfecționarea pregătirii lor de luptă și 
politice, pentru întărirea ordinei și disciplinei militare. Ei sînt gata 
ca, alături de toți militarii forțelor noastre armate și, împreună cu , 
armatele celorlalte țări ale lagărului socialist, să apere cuceririle socia
lismului și pacea în lume.

Aviația de transporl, utilitară și sanitară aduce un aport însemnat 
la îndeplinirea sarcinilor economice și la îngrijirea sănătății oamenilor 
muncii. Aviatorii sportivi, ridieîndu-și continuu măiestria, reprezintă 
cu cinste culorile patriei noastre la concursurile aviatice internaționale.

Cu prilejul Zilei Aviației Republicii Populare Romîne, felicit între
gul personal al aviației militare și civile și-i urez noi succese în munca 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i siau in față.

Trăiască Aviația Republicii Populare Romîne !
Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, inițiatorul și organizatorul 

tuturor victoriilor noastre !
Trăiască scumpa noastră patrie — Republica Populară Romînă !

Ministrul Forțelor Armate ale R. P. Romîne 
General de armată

LEONTIN SĂLĂJAN

Adunarea festiva 
din Capitală

Cu prilejul Zilei Aviației R. P. Ro
mîne, sîmbătă după-amiază a avut 
loc în Sala Teatrului C.C.S. din Ca- 
pițală o adunare festivă.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Forțelor Armate ale R.P. 
Romîne și Ministerului Transpor
turilor și Telecomunicațiilor, ai Co
mitetului orășenesc București al 
P.M.R., generali și ofițeri ai forțe
lor noastre armate, reprezentanți ai 
Comitetului orășenesc București al 
U.T.M., ai U.C.F.S., oameni ai 
muncii.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de general-locotenent Ion Io- 
niță, adjunct al ministrului forțelor 
armate.

Despre importanța Zilei Aviației 
R. P. Romîne a vorbit general-maior 
Vasile Alexe.

în încheiere a fost prezentat un 
program artistic susținut de o for
mație ostășească.

★

Adunări asemănătoare au mai a- 
vut loc și în alte localități din țară.

(Agerpres)

CITITORII
SărLătorit de tovarășii săi

Secția sculărie a Fabricii de mase 
plastice „București" a sărbătorit de 

’ curînd pe un veteran al fabricii, ma- 
trițerul Alexandru Stanciu, care iese 
la pensie. Alexandru Stanciu este un 
muncitor truntaș, un inovator pri
ceput. în ultimii doi ani a conceput 
și a realizat șapte inovații la matrițe, 
în urma aplicării cărora a sporit sim
țitor productivitatea muncii, s-a îm
bunătățit calitatea produselor și au 
fost realizate economii importante. 
Cu multă dragoste s-a ocupat de ri
dicarea calificării tinerilor.

Cu prilejul sărbătoririi, tînărul ma- 
trițer Petru Stan, maistrul Marin Șer- 
ban, inginerul Avram Dulhas și mulți 
alți tovarăși de muncă l-au felicitat 
călduros, urîndu-i mulți ani și sănă
tate. Apoi i s-au înmînat flori, ca
douri, un premiu acordat de condu
cerea întreprinderii. Emoționat, săr
bătoritul a asigurat pe cei prezenți că 
nu concepe ieșirea sa la pensie ca 
o despărțire de colectivul de căre-1 
leagă amintiri atît de frumoase, Ii 
va vizita pe tovarășii săi de muncă, 
se va bucura împreună cu ei de noile 
succese pe care le vor obține în 
producție, sperînd ca experiența și 
sfatul său să le mai fie de folos.

STAN BURADA 
muncitor

Sentinele în văzduh
Văzut din foișorul conducătorului 

zborului, aerodromul militar pare 
mai frumos în după-amiaza aceasta 
senină și caldă Domnește o vie a- 
nimajie. Un avion „trage“ la „teu“, 
un altul rulează pe „bretelă“ spre 
start In dreapta, su6, la peste zece 
mii de metri, se vede o trenă de 
condensare. Undeva, într-o zonă, 
evoluează o celulă. Un zgomot pu
ternic ne atrage atenția că un alt 
avion trece la verticala aerodromu
lui. într-un capăt al pistei se face 
alimentarea cu combustibil, în celă
lalt, verificarea avioanelor înainte 
de zbor. Și toate acestea simultan, 
coordonate de un singur 
om — conducătorul zboru
lui. Astăzi, această funcție, 
deloc, ușoară, o îndeplinește 
locțiitorul comandantului de 
escadrilă.

— Planeta 1... Sînt 4... 9... 
0... Terminat exercițiul... Per
miteți ieșirea din zonă.

— Aprob 4... 9... 0... Atenție 
la coborîre 1...

De la acest laconic schimb 
de cuvinte trec doar cîteva 
minute șl vedem la vertica
lă două siluete de av'on ca 
niște săgeți cu un triunghi 
cu vîrful ascuțit așezat pe 
axul lor. Din cauza vitezei 
prea mari, posibilitatea de a 
le admira silueta este redu
să. Un coleg al celor doi 
zburători ne Informează că 
celula eete formată din că
pitanul Alexandru Statencu, 
membra de partid, și căpita
nul Aurelian Cluceru, candi
dat de partid. Avionul capu
lui de formație se și înscrie 
pe panta de aterizare și, din 
momentul luării contactului 
cu solul, ai impresia că se 
alungește și mai mult, unin- 
du-se parcă cu oglinda beto
nată a pistei. Sîntem mar
torii unei aterizări demne de 
remarcat.

Urmărind zborul acestor 
săgeți argintii, ajungi la 
concluzia că noțiunile de 
timp și spațiu și-au schim
bat conținutul. Vezi pilotul
du-se acum în carlingă, pentru ca, 
numai după cîteva minute, să-l auzi 
raportînd că se găsește la peste opt
sprezece kilometri înălțime, iar, 
după alte cîteva minute, că a atins 
reperul trei, situat la sute de kilo
metri depărtare de aerodrom,

...Spre avioane se îndreaptă acum 
căpitanii Seigiu Smărăndescu și 
Gheorghe Dumitrescu. Distingem de 
departe costumele de suprasarcină 
cu care sînt echipați și 
căștile, asemănătoare cu 
cosmonauțiloT.

Startul de astăzi este 
mixt. început după-amiază, 
continuă pînă către miezul nopții.

La un avion, echipajul tehnic al 
cărui șef este căpitanul Vasile Buni 
face controlul înainte de plecarea în 
misiune. Privirile lui, ca și ale ser
gentului major Stelian Badea, meca-

nicul-șet. și ale soldatului Gheorghe 
Bișa, mecanic, cercetează cu aten
ție fiecare părticică a complexei ae
ronave supersonice. Pentru convin
gere, mîinile lor trec pe rînd, peste 
aceleași locuri. lat acolo unde pri
virile și mîinile nu pot pătrunde, 
sarcina de a controla o îndeplinește 
aparatura specială.

...Intrăm în camera de echipare. 
Ajutat de un specialist, căpitanul 
Dumitru Cimpoetu își îmbracă cos
tumul de suprasarcină. El va exe
cuta o misiune la plafonul de luptă 
al avionului. Va atinge 
tudine la care

admisă. Cei ce-1 privesc de 
văd că pe măsură ca avio- 
depărtează de pămînt, conul 
se micșorează și, încetul cu

nu mai
deci o alti- 
există nori

Căpitanul

V -'Ay -. fill

.Retrospectiva
Expoziția retrospectivă Jiquidi pre

zintă cîteva sute de lucrări, ele consti
tuind doar o parte din opera artistului. 
Să privim atent această creație, spri
jinită pe observarea pătrunzătoare a 
realității și pe o înțelegere consecvent 
progresistă a vieții. Ne aflăm în fața 
unor lucrări admirabile ca forță rezu
mativă, exprimînd foarte personal lu
mea în care se mișca și pe care o stu
dia zilnic artistul. Arta lui Jiquidi sur
prinde prin noutatea observației, ră- 
mîne însă mereu familiară, de o sa
voare specifică. De aceea întîlnirea lui 
cu Caragiale a fost fericită. Trăind mai 
tîrziu decît marele scriitor, el a avut 
spectacolul unor forme mai grave de 
decrepitudine burgheză, al unor cioc
niri politice ,mai acute. Parcurgînd ex
poziția și pornind de la ilustrațiile pro
priu zise, putem urmări destinul per
sonajelor caragialești de-a lungul ani
lor. Cupiditatea lor devine din ce în ce 
mai feroce. „Patronul" lui Jiquidi este 
un Jupîn Dumitrache fără naivități.; 
Comisarul abuziv devine un instrument 
tot mai odios ; el este la Jiquidi o pre
zență inumană, de o fixitate amenin
țătoare.

Spiridon este în galeria personajelor, 
a,

plimbare" le este înrudit ca atmos
feră. Și în alte lucrări artistul zugră
vește absurdul relațiilor burgheze de fa
milie, dizolvarea familiei în plictis.

Este greu de cuprins aici vastitatea 
tematică a operei lui Jiquidi. Din a- 
ceastă bogăție plastică se reconstituie 
în caracterele ci cele mai definitorii o 
societate apusă. Desenele își răspund, 
ca într-o succesiune de cadre cinemato
grafice, alcătuiesc o lume coerentă. 
Multe dintre aceste lucrări se situează

TT ® ® Tl ®Jiquiai

tezei uriașe — de a se înscrie în
tr-un cerc pe spate. Intervine, acțio- 
nînd cu finețe asupra manșei. Obli- , 
gat, avionul se menține pe panta de 
urcare 
la sol, 
nul se 
de foc
încetul, se confundă cu stelele.

încă de la pornirea motorului, a- 
tenția pilotului este concentrată asu
pra aparaturii de bord. Toate ma
nevrele sînt executate numai pe 
baza indicațiilor furnizate de apara
tele de pilotaj, de navigație și cal

cul. în același timp, atenția 
pilotului urmărește funcțio
narea întregului complex de 
sisteme și agregate, bineîn
țeles, după indicațiile apara
turii din cabină.

Orice zbor, orice decolare 
sau aterizare, orice manevră 
executată în aer pun la în
cercare temeinica pregătire 
a pilotului, calmul și sigu-, 
ranța de sine, încrederea sa 
în tehnică. Și din fiecare. 
zbor pilotul învață.

Un zgomot similar bubui
turii unui tun de mare cali
bru ne atrage atenția. Avio
nul pilotat de căpitanul Cim
poeru a spart zidul sonic. 
Viteza lui a depășit pe cea 
a sunetului.

Uitîndu-se la cronometru, 
conducătorul zborului 
sideră necesar un 
radio cu pilotul aflat 
altitudine.

— 4... 3... 1... Aici
ta“... Răspunde-mi cum mă 
auzi.

— Sînt 4... 3... 1... Te aud 
foarte bine... Totul decurge 
normal.

Deși are numai 29 de ani, 
în carnetul de zbor al can
didatului de partid Cimpoeru 
sînt înregistrate aproape 600 
ore de zbor pe avionul de 
luptă reactiv. Acum deține 
calificarea de pilot clasa a 
2-a. Și. cum este și firesc, 

spre cea de clasa întîia. 
atesta dreptul de a 
condițiile meteorolo-

După 36 de ore
Pe la miezul nopții, la secția prese 

a Fabricii de plăci fibro-lemnoase de 
la Combinatul de industrializare a lem
nului din Blaj, mașinistul supraveghea 
utilajul. Instalațiile funcționau din plin 
și „șarjele“ ieșeau una după alta ; nu
mai plăci de bună calitate. Deodată in
dicatoarele . au semnalat o defecțiune 
la sistemul hidraulic al preselor. La fața 
locului au venit directorul, secretarul 
organizației de bază, ingineri. O e- 
chipă de muncitori de la atelie
rul mecanic central, din care făceau 
parte I. Francise, C. Folea V. Barna 
și alții, sub conducerea inginerului 
Radu lonescu, a început imediat lucrul. 
S-a lucrat la temperatură ridicată, fără 
întrerupere, 36 de ore. Nimeni nu s-a 
gîndit însă la odihnă. S-au făcut pro
bele de presiune și s-a văzut că instala
ția este în bună stare. Munca și-a reluat 
cursul normal.

FLOREA TISTULEASA 
muncitor

caragialești un oropsit, 
exploatării. Jiquidi 
îl încadrează într-o 
serie întreagă de 
desene cu ucenici și 
picoli. Artistul s-a 
preocupat de tema 
adolescentului ex
ploatat, înfățișînd 
oboseala nopților 
chinuite („Picoli la 
3 dimineața“), mun
ca istovitoare („U- 
cenici“). S-a arătat 
totdeauna mișcat de 
soarta oamenilor 
mărunți, nefericiți : 
„Pensionarul“, „In
validul“, „Cobza
rul“, „Mai mulți 
muzicanți decît cli- 
enți", „Birjarul“, 
„Zile grele“, „în 
grădina publică“, 
„Văduv", „Cîntăre- 
ții orbi“.

Ambianța burghe
ză izolează oamenii, 
stînjenește comuni
carea, reduce ade
sea drama persona
lă la monolog. Să 
ne gîndim Ia tea
trul și nuvelele lui 
Cehov, la ciclul de 
gravuri „Orașul“ de 
Masereel. Desenul 
lui Jiquidi inti-

,,Familia la

o mărturie

în chip deschis pe o poziție militantă, 
în anii cînd fascismul devenea tot mai 
amenințător, artistul a manifestat o ati
tudine curajoasă. Numeroase desene po
litice și sociale, apărute între anii 1934- 
1936, în periodicul democratic „Cuvîn- 
tul liber“, denunțau terorismul fascist 
(„Pe aici au trecut legionarii"), politica 
veroasă a guvernanților („Ruleta“), ne
dreptățile generate de capitalism („în 
capitalism societatea se împarte în două 
clase“). Unele imagini, datînd din 
ani protestau împotriva agresiunii

acei 
fas-

eiste („Hitler“, „Balanța nazistă"). 
Desenul intitulat „Internaționala“ este 
pătruns de sentimentul solidarității in
ternaționale a clasei muncitoare.

Observația precisă a determinat mo
duri nuanțate de expresie în arta lui 
Jiquidi. Utilizînd planurile de compozi
ție, el obține treceri fine de la înfăți
șarea masei ça un tot omogen, la crea
rea în prim plan a unor portrete indi
viduale ; de exemplu, în desenul care 
se cheamă „Rechiziție". Există prejude
cata că vigoarea și delicatețea se 
exclud. Jiquidi ne demonstrează contra
riul. Poezia detaliului dă compozițiilor 
sale' Căldura firească a vieții. Sînt de 
neuitat mansardele, interioarele sărma
ne, unde prezența umană se relevă în 
caracterul cîtorva obiecte. El este mai 
pictor în asemenea notații sumare de- 
cît în picturile propriu zise, care sînt 
mai degrabă o transcriere fără prospeți
me a unor teme gîndite grafic.

Contrariat de nedreptăți, de meschi
năria lumii burgheze, Jiquidi caută un 
refugiu în puritate, zugrăvind chipuri 
ingenue de copii. Ele reprezintă polul 
luminos al creației sale. Artistul are a- 
desea nostalgia propriei copilării. Iși 
reconstituie chipul („Aurel e bolnav", 
„Aurică“) și dă trăsăturilor fragede o 
expresie meditativă.

L-am văzut pe Jiquidi lucrînd. Era 
febril și totodată scrupulos pînă la pe- 
danterie. La el. căutările tehnice răsV ■ 
pundeau direct necesităților de conți- - 
nut. Stăpînirea unor tehnici variate îi 
dădea posibilitatea să se exprime cît 
mai liber. Desenul incisiv, în linie de 
creion sau tuș, venea să marcheze ca
racterul de ripostă rapidă pe care-1 au 
unele din imaginile satirice. Jiquidi 
dezvoltă, însă, și alte moduri artistice. 
De exemplu, în ciclul „1907“, lucrat în 
anii noștri, el utilizează tehnica valora- 
ției în cărbune, vădind grija de a reali
za ansambluri compoziționale, unde 
omul și cadrul să fie înfățișate cu o 
bogăție egală. Artistul adoptă scrupulul 
unui cronicar. în felul acesta, compozi
țiile admirabil construite par documen
te ; ele conving fără să declame. Ace
eași sobrietate, unită cu o solidă obser
vație portretistică, apare și în alte lu
crări din ultimii ani, cum ar fi ilus
trațiile la „Nicoară Potcoavă", la „A- 
mintirile" lui Creangă. Aici desenatorul 
reușește să transpună în imagini ceva 
din sănătatea interioară și luminozitatea 
acestor scrieri.

Modernă într-un înțeles sobru, prin 
observația ei ageră, prin bogăția de 
conținut, opera lui Jiquidi se adresează 
viu privitorului. Ea incită fantezia ar
tistului. Să o privim cu seriozitate și 
să învățăm.

Căpitanul Cimpoeru Dumitru, pilot pe un avion su
personic, gata să execute o nouă misiune în stratosfera.

ureîn-

mai 
cele

ales 
ale

un start 
zborul

și vînt, unde aerul este atît de rare
fiat încît, fără costumul de protec
ție, pilotul nu ar rezista.

Conducătorul zborului îi ordonă 
să decoleze cu forțaj. înțelegem 
de ce. Caracterul „misiunii“ îi cere 
să ajungă la altitudinea stabilită în 
cel mai scurt timp.

Iată-1 la „teu“. Motorul lucrează în 
plin și numai frînele puternice reu
șesc să mențină avionul pe loc. 
După o micșorare abia perceptibilă 
a zgomotului, urmează o sporire 
considerabilă a acestuia, iar din 
efuzorul reactiv al avionului se în
tinde, pe o lungime de mai multi 
metri, un con de foc. Fortajul a fost 
cuplat. Ca o săgeată scăpată din 
arc, avionul țîșnește pe pistă și, 
după un rulaj scurt, nava aeriană 
urcă vertiginos pe o pantă mult 
apropiată de verticală. Pilotul sim
te tendința avionului — datorită vi-

con- 
control 

la mare

„Plane-

din zbor. îndeplinind

tinde
Aceasta ii va 
zbura în toate 
gice.

...Iată-1 întors
cu succes misiunea, g făcut încă un 
pas spre măiestrie. El nu uită nici o 
clipă că face parte dintr-o esca
drilă în care zburători cum sînt ma
iorii Dumitru Bondar, Aurel Gheor
ghe, căpitanul Nicolae Tudor — pi- 
loți clasa întîia — și alții, dau do
vadă de înaltă măiestrie.

Aviația forțelor noastre armate 
se mîndrește cu zburătorii ei care își 
consacră toate forțele, întreaga e- 
nergie slujirii cu abnegație a intero- 
selor poporului muncitor. Cu aseme
nea oameni, cu asemenea tehnică, 
cerul patriei noastre socialiste este 
în siguranță.

Maior I. STOICA

„Internaționala“ (desen în creion, 1932)AUREL JIQUIDI.

ocuri
Cînd se mută într-un bloc nou, 

cetățeanul are, pe bună dreptate, pre
tenția să găsească nu numai un a- 
partament bine finisat. El prețuiește 
munca celor care au construit și după 
felul cum se prezintă diferitele de
pendințe, instalațiile sanitare etc. De a- 
ceea, datoria constructorilor, a insta
latorilor și a celorlalți lucrători care 
participă la înălțarea unui bloc este 
de a da atenția cuvenită fiecărui a- 
mănunt destinat să facă traiul locata
rilor cît mai confortabil.

Desigur, calitatea lucrărilor din in
teriorul apartamentelor, a instalațiilor 
și dependințelor comune s-a îmbună
tățit simțitor. Ici, colo, însă se mai

Știați că...
• în magazine au fost puse în 

vînzare vase cu fierbere indirectă (în 
aburi) pentru prepararea cărnii și a 
legumelor, avînd o capacitate de 3 
kg și 5 kg ? De asemenea, cutii pen
tru păstrat plinea, confecționate din 
tablă emailată, prevăzute cu capac 
perforat, prin care se asigură aeri
sirea conținutului ;

9 gama ^ustensilelor de bucătărie 
din material plastic s-a îmbogățit cu 
noi sortimente ? Printre acestea sînt’. 
cuțite de tocat vinete, cuțitașe cu 
lama zimțată pentru tăiat roșii, 
fructe și legume ;

O cooperativa „Tehnica sticlei" — 
calea Moșilor nr. 25, telefon 22 28 08 
— a înființat O unitate mobilă pen
tru deservirea populației la domici
liu ?

GETA BRÄTESCU

a o

In audientă•b
(Urmare din pag. I-a)

ivesc unele deficiențe. La redacție au 
sosit scrisori, prin care unii locatari 
ne informează că o serie de instalații 
de la blocurile din cartierul Circului 
sînt defecte. în multe spălătorii lip
sesc mînerele robinetelor, instalațiile 
de evacuare a aburilor sînt deplasate, 
cazanele de abur nu pot fi folosite.

Am fost la fața locului împreună 
cu șeful șantierului nr. 1, sectoi ce 
aparține întreprinderii de instalații, 
montaj și izolații și care a „montat“, 
printre altele, și spălătoriile cu pricina. 
Șeful de lot și șeful de șantier își 
recunosc partea lor de vină. în același 
timp însă, te prind într-un hățiș de ex
plicații. Bunăoară, că șantierul n-a a- 
vut obligația să facă întreaga instala
ție, că racordarea la cazanul de fiert 
rufe revine locatarilor (1). în realitate 
însă, așa cum constructorul este obli
gat să dea blocul bine finisat, cu spa
țiile din jur curățate de moloz, și ins
talatorul are datoria să termine în în
tregime lucrările specifice.

— Că spălătoriile sînt defecte nu 
este vina noastră. Noi am lucrat bine 
— susține inginerul I. Dragomir, șe
ful de lot. Vinovați sînt meșterii 
care, avînd ceva de lucru după ce 
șantierul nostru a predat lucrarea, au 
făcut din spălătorii depozite de mate
riale, au stricat instalațiile...

Explicațiile sînt explicații. Un fapt 
însă este sigur și anume că spălăto

riile n-au fost puse în funcțiune 
odată cu darea în folosință a blocu
lui. Sesizată în nenumărate rînduri, 
administrația blocurilor nu arată că 
i-ar sta la inimă cererile locatarilor. 
Ea are datoria să ceară celor care au 
lucrat de mîntuială să înlăture neîn- 
tîrziat defectele semnalate. Tot în 
sarcina administrației, a comitetelor de 
bloc stă și amenajarea spațiilor pen
tru scuturat covoare.

Se știe' că în momentul cînd loca
tarului i se înmînează cheia aparta
mentului, el semnează și un proces 
verbal de primire, confirmînd că a- 
partamentul și toate dependințele 
sînt într-o stare convenabilă. Cum 
s-ar zice, cetățeanul însuși face ul
tima recepție. Ce folos însă? De multe 
ori procesul verbal este semnat în 
birou, „pe încredere“. Adică pe 
încrederea în I.A.L., întreprindere 
care, fiind administratoarea fondu
lui de locuințe, participă la re
cepția noilor blocuri. Dar cum par
ticipă reprezentanții ei la aceste 
recepții, dacă locatarii găsesc to
tuși deficiențe de felul celor a- 
rătate ? Ar fi mai nimerit ca pro
cesul verbal de luare în primire a lo
cuinței să fie semnat de noii locatari 
chiar la fața locului, după ce s-au 
convins cu adevărat cum stau lucru
rile.

G. GRAURE

în picioare, că . începj -audienta la 
ora fixată, te îngrijești să-ți organi
zezi munca în așa fel, încît să poți 
fl cu desăvîrșire la dispoziția celor 
primiți.

Primirea cetățenilor în audiență 
este, în esență, o muncă politică. 
Este necesar, așadar, ca orga
nizațiile de partid din aparatul de 
staț să desfășoare o multilate
rală activitate educativă pentru 
dezvoltarea unei atitudini înain
tate. pentru cultivarea sentimentu
lui de răspundere la cei care pri
mesc pe cetățeni. în unele instituții 
există bunul obicei de a se analiza, 
în ședințe ale organizațiilor de 
partid, felul cum își îndeplinesc sar
cinile în această privință comuniștii 
cu funcții de conducere, concluziile 
ș! rezultatele practice obținute, 
obișnuiește, de asemenea, să fie 
vitate 2—3 cadre de conducere 
fața birourilor organizațiilor 
partid, pentru a ține referate în 
ceasta problemă. Un schimb larg
experiență în această direcție ar fi 
binevenit.

...Timp de 2—3 ore, prin fața dum
neavoastră, tovarășe președinte sau 
vicepreședinte de sfat popular ori di
rector, s-au perindat zeci de cetă
țeni. Au fost multe probleme com
plicate. Unele le-ați rezolvat pe loc. 
Altele vor mai aștepta cîteva zile. 
Ați dat explicații, lămuriri, sfaturi. 
A fost o zi de audiență destul de 
obositoare. A trebuit să dați dovadă 
de calm, răbdare, înțelegere. Dot ce
tățenii au plecat mulțumiți. Și aceas
ta e principalul.

Se 
in- 
în 
de 
a- 
de
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Expoziția industrială 
a regiunii Maramureș — 

„PRODUSE 1963“

Sîmbăfă s-a inaugurat la Baia 
Mare expoziția industrială a re
giunii Maramureș-„Produse 1963”. 
Produsele uzinelor „Unio’’-Satu 
Mare și Uzinelor mecanice de ma
șini și utilaj minier-Baia Mare 
atrag în mod deosebit atenția vi
zitatorilor (fotografiile 1 și 2).

Noile modele de mobilă (foto
grafia 3), realizate de întreprin
derea regională „Tudor Vladimi- 
rescu”-Satu Mare, satisfac cerin
țele celor mai exigenți vizitatori.

O vitrină pe care orice gospo
dină și-ar dori-o în sufragerie 
este cea a fabricii de sticlă „Vic
toria Muncii”-Poiana Codrului 
(fotografia 4).

Expoziția ilustrează convingă
tor puternica dezvoltare econo
mică și social-culturală a regiunii 
Maramureș în anii puterii popu
lare.

(Fotoreportaj de : I. VLANGA 
și F, SZABO).

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne : Coppelia — (orele 11) ; 
Cavalerul rozelor — (orele 19,30). Tea
trul de stat de operetă : Rosemarie — 
(orele 10,30) ; Sărutul Cianitei — (orele
19.30) . Teatrul Național „I. L. Caragiale“
(Sala Comedia) : Vizita bătrînei
doamne — (orele 10) ; Febre — 
(orele 20). (Sala Studio) : Adam și Eva
— (orele 10) ; Ancheta — (orele 20). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" (bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Cezar și Cleo
patra — (orele 10) ; Cum vă place — 
(orele 19,30). (Sala Studio — str. Alex. 
Sahlà nr. 76) ; Tache, Ianke și Cadîr — 
(orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) : Clocîrlla — (orele
19.30) ; (Sala Studio) : Bucătăreasa — 
(orele 20). (Parcul Herăstrău) : Casa cu 
două intrări — (orele 20). Teatrul de 
Comedie : Umbra — (orele 20). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-Giuleștl : Faraonii
— (orele 19,30). Teatrul pentru tineret șl 
copil (Sala „C. Mille“) : O relie de lună
— (orele 11) ; Chlrlța în provincie — 
(orele 20). Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase“ (Grădina Boema) : Ocolul pă- 
mîntulul în 30 de melodii — (orele
20.15) . Teatrul Țăndărică (Sala Acade
miei) : Căluțul cocoșat — (orele 11). 
Circul de stat : Curaj șl tinerețe — (ore
le 16 șl orele 20).

CINEMATOGRAFE : Colegii : Patria 
(9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,15), înfrățirea 
între popoare (11,30; 15,45; 18; 20,15). Gh. 
Doja (10; 12,30; 16; 18,30; 21). Plaja: I. C. 
Frimu (9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21,15 — 
grădină 20), Arenele Libertății (orele
20.15) , Libertății (9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,30; 20,45 — grădină 21). Dracul și cele 
zece porunci — cinemascop : rulează la 
Republica (9; 11,15; 13,45; 16,30; 19; 21,30), 
Stadionul Dinamo (orele 20,15), Elena 
Pavel (8,45; 11,15; 13,45; 16; 18,30; 21 —
grădină 20,15; 22,30), Grădina Progresul 
(orele 20,30), Patinoarul 23 August (orele 
21). Noua prietenă a tatii : rulează la 
cinematografele Magheru (9,45; 12; 14,15; 
16,30, 18,45; 21), Victoria (10; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), Ștefan cel Mare (10; 12; 
14,30; 16,45; 19; 21), Luceafărul (15; 17,15;

19,30 — grădină 20,30). Cereomușki : ru
lează la cinematografele V. Alecsandri 
(15; 17; 19; 21), Lumina (rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 14, 
după-amiază 16; 18,15; 20,30), Grivița (10; 
12; 16,15; 18,30; 20,45). G. Coșbuc (10; 12; 
15; 17; 19; 21), Stadionul Giuleștl (orele
20.15) , Căpitanul Fracasse — cinemascop: 
București (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15) 
Alex. Sahla (9; 11,15; 13,30; 15,30; 17,45; 
20), Miorița (10,45; 13; 15,15; 17,30; 19,45), 
23 August (9,45; 12; 14,15; ÎS,30; 18.45;
21.15) , Cumpără-țl un balon : Tineretului 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Floreasca (15; 
17; 19; 21). Muzicantul orb : Central 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20 30). A 
fost prietenul meu : rulează la cinema 
tografele Maxim Gorki (11; 15,45-, 18;
20.15) , 16 Februarie (16; 18; 20). Cerul 
n-are gratii : Giulești (10; 12, 14; 16; 
18,15; 20,30), Moșilor (16; 18,15 - grădină
20.30) . Niciodată : rulează la cinemato
grafele 1 Mai (10; 12,15; 15,30; 18; 20.30), 
Flacăra (11; 16; 18.15; 20,30). Meșter la
toate: Cultural (14,30; 16,45; 19; 21.15).
Vîrsta dragostei : rulează la cinemato
graful Alex. Popov (9; 11; 13; 15; 17; ID:
21.15) . Miracolul lupilor — cinemascop : 
8 Martie (11; 15; 17,30; 20 — grădină 20,30). 
Grădina V. Roaltă (21). Șapte dădace : 
rulează la cinematograful C-tin David 
(16,30; 18,30; 20,30). Descoperirea lui Ju
lian Böll : rulează la cinematografele V. 
Roaltă (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). Arta 
(16; 18,15; 20,30). Tinerețea Iul Matakov- 
ski : Unirea (16; 18,15). Mila regească: 
rulează la cinematograful T. Vladimi
rescu (16; 18; 20). Rocco șl frații săi : 
Munca (18; 19), B. Delavrancea (10; 16;
19.30) , Moartea în Insula de zahăr : ru
lează la cinematograful M. Eminescu 
(11,30; 16; 18,15; 20,30). Idiotul : rulează la 
cinematograful Iile Pintllie (16; 18,15;
20.30) , Medicul.și vraciul: Grădina Iile 
Pintllie (orele 20,15). Bunica Sabella : 
VolgaflO; 12; 15; 17; 19; 21). Grădina Alex. 
Sahla (orele 20,30). Camelia : rulează la 
cinematograful G. Bacovia (11,30; 15; 17; 
19; 21). Imperiul soarelui — cinemascop: 
Grădina Unirea (20,30). Noaptea pe auto
stradă : rulează la cinematografele Olga 
Bande (15,30; 18 — grădină 20,30), Aurel

Vlaicu (15,30; 18; 20,30). Haiducii din Rio 
Frio . Drumul Serii (11; 16; 18; 20). 
Perle negre : 30 Decembrie (12; 16; 18,15; 
20,30). Umbre albe — cinemascop : Gră
dina T. Vladimirescu (orele 20,30). 
Mizerabilii — cinemascop (ambele se
rii) ; Popular (16; 19,30). Scrisoare de Ia 
o necunoscută : Grădina Arta (ore
le 20,15).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 - Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Emisiune pentru copii șl tineretul șco
lar. 10,30 - Rețeta gospodinei. 11,00 — 
Emisiunea pentru sate. 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19.15 — Armonie și dans, 
19,55 — Femela Îndărătnică. 21,20 - Mu
zică ușoară. In încheiere : Buletin de 
știri, sport, buletin meteorologic-

CUM E VREMEA
Ieri în tară : vremea a devenit insta

bilă în cea mai mare parte. Cerul s-a 
acoperit treptat, începînd din vest. Au 
căzut ploi temporare și averse î'nsoțite 
de descărcări electrice cu caracter local 
în toate regiunile țării, exceptînd Do- 
brogea. Vîntul a suflat slab cil Intensi
ficări trecătoare. Temperatura1 aerului la 
ora 14 înregistra valori cuprinse între 
32 grade la Giurgiu și 16 grade la Sebeș- 
Alba. In București; vremea s-a. menți
nut călduroasă însă a devenit ușor insta
bilă. Cerul a fost variabil, temporar 
acoperit. După amiază a plouat slab. 
Vîntul a prezèntat intensificări trecătoa
re. Temperatura maximă, a atins 31 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 17, 13 
și 19 iunie. In țară : Vreme instabilă, cu 
cer schimbător. Vor cădea ploi, mal ales 
sub formă de averse. Vînt potrivit. Tem
peratura în scădere la început, apoi în 
creștere. Minimele vor fl cuprinse între 
6 șl 16 grade, tar maximele între 18 și 
28 de grade. In București : Vreme insta
bilă, cu cer schimbător. Vor cădea ploi 
sub formă de averse. Vînt slab, pină 
la potrivit. Temperatura în scădere la 
început, apoi în creștere.
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COMUNICAT
Recent, s-au încheiat la Moscova 

lucrările celei de-a 19-a sesiuni a 
Comisiei rômîno-sovieticé de cola
borare tehnico-științifică.

Ambele părți ale Comisiei au con
statat cu satisfacție că în perioada 
dintre sesiunea a 18-a și a 19-a, co
laborarea tehnico-științifică dintre 
cele două țări a continuat să se 

:volte cu succes.
Schimbul reciproc de realizări a 

permis rezolvarea unor probleme 
importante tehnico-științifice ca a- 
similarea unor mașini, aparate, 
aparataje și materiale noi. precum 
și asimilarea unor procese tehnolo
gice de o înaltă productivitate.

în conformitate cu tematica a- 
doptată la cea de-a 19-a sesiune, 
ambele părți își vor transmite reci
proc documentații tehnice și vor 
delega specialiști pentru documen
tare în domeniile siderurgiei, con
strucțiilor de mașini, forajului și 
extracției țițeiului, chimiei, elec- 
troenergeticii și altele.

în perioada desfășurării lucrări
lor celei de-a 19-a sesiuni, membrii 
Comisiei au vizitat unele întreprin
deri industriale din U.R.S.S.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
într.o atmosferă de prietenie fră
țească și deplină înțelegere reci
procă.

Plecarea delegației de activiste 
ale Partidului Comunist Francez
Sîmbătă' dimineața a părăsit Capi

tala plecînd spre patrie, delegația 
de activiste ale Partidului Comunist 
Francez condusă de tovarășa Ju
liette Dubois, membră a C.C. al 
Partidului Comunist Francez, care, 
la invitația C.C. al P.M.R., ne-a.vizi
tat țara și a studiat din experiența 
organizațiilor Partidului Muncito
resc Romîn.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost condusă de membri 
ai C.C. al P.M.R. și de activiști de 
partid.

Vizitele reprezentanților 

organizațiilor cooperatiste 

de peste hotare

Sîmbătă, reprezentanții organiza
țiilor cooperatiste de peste hotare 
care au participat la lucrările celui 
de-al IV-lea Congres al cooperației 
de consum din R. P. Romînă și-au 
continuat vizitele în regiunea Do- 
brogea. In cursul dimineții, oaspeții 
au. făcut o excursie la cetatea Istria, 
iar duoă-amiază au vizitat comuna 
Cobadin, raionul Negru Vodă. Aici 
ei s-au interesat cum este organi
zată munca în G.A.C., producțiile 
obținute, sistemul de retribuire a 
muncii colectiviștilor. A fost vizi
tat apoi noul complex comercial, 
al, cooperativei din localitate.

Asaltul Cosmosului continua

A apărut nr. 6 (58) al revistei

„Probleme ale păcii și socialismul ui“
Tn Editura Politică a apărut, în lim

ba romînă, nr. 6 (58) pe anul 1963 al 
revistei „Probleme ale păcii si socialis
mului revistă teoretică și informativă 
a partidelor comuniste și muncitorești.

Acest nuthăi cuprinde articolele : 
„Marxismul creator și politica revolu
ționară“ de V. PESSI : „Comuniștii din 
Indonezia în lupta pentru independență 
națională deplină“ de D. AID1T ;

’’artîdul și construcția economică“ de 
GJEREK , „Alianțele imperialiste și 

contradicțiile ' interimperiaiiste“ de G. 
MATTHEWS : „Chile și Asociația la- 
tino-americană a comerțului liber“ de 
J. CADEMARTOR1.

La rubrica „Comentariile noastre“ 
este publicat articolul „Remarcabilul 
succes al comuniștilor italieni“ de L. 
DE MIQUELI.

Rubrica „în partidele comuniste și 
muncitorești“ conține numeroase ma
teriale informative cu privire la activi
tatea unor partide frățești.

La rubrica „Schimb de păreri" sînt 
publicate în continuare materialele dis
cuției pe tema „Comuniștii și democra
ția".

Rubrica „Interviul nostru“ cuprinde 
o convorbire cu poetul spaniol MAR
COS ANA.

La rubrica „Cărți și reviste" sînt pu
blicate recenziile la următoarele cărți : 
„Cuba și marxismul“ de JACQUES 
ARNAULT. „Este posibilă oare folosi
rea completă a brațelor de muncă“ de 
HYMAN LUMER și „Oamenii pămîn
tului“ de WALDECK ROCHET.

Rubrica „Scrisori, note“ cuprinde 
scrisoarea lui H. F’AGAN cu privire la 
marșul de la Aldermaston, o scrisoare 
din Ecuador semnată de R. A. PARE
DES cu privire la „Imperialismul yan
keu, militarismul și dictaturile milita
re“ și o scrisoare din Costa Rica.

Revista publică noi materiale la ru
brica „împotriva represiunilor și perse
cutării democraților“.

Simpozion dedicat çentenarului nașterii 
Gh. Marinescuprof. dr.

loc în 
tema

de

Sîmbătă seara a avut 
pitală un simpozion cu 
sută de am de la nașterea prof. 
Gheoighe Marinescu”, organizat 
Consiliul pentru răspîndirea cunoș
tințelor cultural-științifice din ca
drul Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă. Au vorbit prof. dr. 
Emil Crăciun, membru corespon-

dent al Academiei R. P. Romîne, 
directorul Institutului de anatomie 
patologică „Dr. V. Babeș“, dr. Ar
cadie Petrescu, cercetător științific 
principal la Institutul de neurolo
gie al Academiei R. P. Romîne, și 
Constantin Păunescu, cercetător 
științific principal la Institutul de 
științe pedagogice. (Agerpres)

La punctul dc comandă al navei „Vostok-5
MOSCOVA (Agerpres).

— Corespondentul spe
cial al agenției TASS Ale- 
xandr Romanov transmite 
un reportat de la punctul 
de comandă al navei 
„Vostok-5”.

De dimineață ne aflăm 
la punctul principal de 
comandă. Aici domnește o 
atmosferă de activitate fe
brilă. Totul se înfăptuieș
te după un plan elaborat 
dinainte. La ședința obiș
nuită iau cuvîntul pe rînd 
reprezentanții diferitelor 
servicii.

„Zborul se desfășoară 
pe o orbită apropiată de 
cea calculată”, raportează 
inginerul. Un reprezentant 
al serviciului medical re
latează despre starea să
nătății lui Valert Bîkovski. 
El arată Că temperatura 
din cabină este normală, 
pulsul cosmonautului este

de 64—68 bătăi pe minut. 
„Datele referitoare la sta
rea sa sînt excelente, afir
mă medicul. Zborul poate 
fi continuât“.

în sala, unde are loc 
ședința intră proiectan
tul șef. El ascultă cu a- 
tentie referatele. Activita
tea este întreruptă de un 
telefon de la Moscova. 
Proiectantul șef comunică 
la telefon cum se desfă
șoară experimentul științi
fic, care sînt perspectivele 
acestuia.

Atrage atenția un apa
rat în lambriul căruia este 
montat un glob. „Este un 
aparat de navigație cosmi
că, explică un inginer, 
unul din autorii aparatu
lui. El este o copie a 
celui instalat pe tabloul 
de bord al 
tok-5".

navei „Vos-

ii

Globul se rotește încet, 
iar un cerc mic cu relicul 
se oprește asupra imaginii 
unei țări sau alteia. A- 
ceasta permite să se sta
bilească cu precizie regiu
nea de pe globul părnîn- 
tesc deasupra căreia se 
află în momentul respec
tiv nava cosmică. Apara
tul dă posibilitatea să se 
cunoască nu numai locul 
unde se află nava, ci și 
longitudinea și latitudi
nea, precum și numărul 
de rotații efectuate de 
navă. In 
transmise 
verificare 
„Timpul a fost verificat”, 
se aude vocea puternică a 
lui Valeri

Toate 
participă la îndrumarea 
zborului 
„Vostok-5" 
cu precizie și coordonat.

Momente 
din timpul zborului

Cosmos sînt 
semnale de 
a timpului.

Bîkovski. 
serviciile care

navei cosmice 
funcționează

I » £ O I?

© în trecere spre Elveția, cunoscutul 
pianist sovietic Sviatoslav Richter, artist 
a! Doporulut al U.R S.S., laureat al Pre
miului ,.V. I. Lenin“, va susține două 
recitaluri ‘n tara noastră. 'Primul a avut 
loc sîmbătă seara la lași. Programul a 
cuprins lucrări de Beethoven, Șostako-

mâții
viei și Prokofiev. A! doilea recital va 
avea loc duminică seara la Brașov.

(Agerpres) 
© Colectivul Teatrului „Mihail Emi- 

nescu" din Botoșani a prezentat ieri sea
ră cea de-a 6-a premieră din actuala sta
giune cu piesa „Năpasta“ de I. L. Cara- 
giale, în regia Iul I. Șahighian. maestru 
emerit al artei din R. P. Romînă.

Prima consfătuire pe țară privind 
cultura căpșunului, care a avut loc là 
Casa agronomului din Petin — Satu 
Mare, în zilele de 14—15. iunie, a ana
lizat situația actuală și de perspectivă 
a acestei culturi în țara noastră.

Consfătuirea a subliniat posibilitățile 
existente în majoritatea regiunilor de 
extindere a cășpunului și de obținere, 
a unor producții mari. Participanții au 
apreciat că la extinderea culturii tre
buie să se dea atenție în primul rînd 
înființării de căpșunerii în gospodăriile 
colective din preajma orașelor și cen
trelor muncitorești, precum și în cele 
situate în apropierea fabricilor de pre
lucrare a fructelor.

Consfătuirea a stabilit ca plantareaIn miezul
(Urmare din pag. I-a)

nourilor mari prefabricate, arătîn- 
du-ie că aceasta asigură un ritm 
de montaj mai înalt, duce la scur
tarea termenului de execuție și la 
creșterea simțitoare a productivi
tății muncii. Toate acestea contri
buie la exe.cutareaj.un.ui,,număr din 
ce în ce mai mare de construcții 
din, panouri mari prefabricate.

Tot în scopul generalizării pro
cedeelor avansate în construcții, co
mitetul de partid a îndrumat spe
cialiștii să țină în mod sistematic 
în fața muncitorilor expuneri pe 
teme ale progresului tehnic în con
strucții La nivelul direcției genera
le s-a deschis' o expoziție perma
nentă cu diferite noutăți în con
strucții. La această expoziție se or
ganizează cu maiștrii și șefii de e- 
chipe discuții despre materialele 
noi și procedeele avansate de lucru, 
piecum și despre folosirea acesto
ra cu o eficacitate cît mai ridicată.

Luptînd pentru scurtarea duratei 
de execuție, organizațiile de partid 
acordă o atenție deosebită îmbună
tățirii continue a calității lucrărilor 
și sporirii confortului. La propune
rea comitetului de partid, direcția 
generală a luat măsuri ca la ser
viciile controlului tehnic de calita
te să fie încadrați oameni exigent! 
cu o bună pregătire profesională. 
Pe fiecare șantier s-au creat co
lective ae control al calității ' pe 
faze de lucrări. Din ele fac parte 
muncitori cu experiență, șefi de 
brigadă, maiștri — mulți dintre ei 
membri și candidați de partid. 
Aceste colective, după orele de pro-

m, controlează pe loturi calita- 
, _ lucrărilor executate în ziua res
pectivă și semnalează conducerii 
șantierului deficiențele constatate. 
Tot în acest scop s-a introdus pro
cesul verbal de predare-primire a 
lucrărilor pe faze de execuție ; zi
darii, de pildă, predau lucrările ce
lor de la tencuit, în așa fel îneît 
să se. poată lua operativ măsuri 
pentru remedierea deficiențelor 
constatate.

Pentru realizarea lucrărilor de fi
nisaj la un nivel calitativ superior, 
din inițiativa comitetului de partid

problemelor
s-au amenajat apartamente etalon 
la fiecare bloc, mare sau grup de 
blocuri mai mici care sînt executa
te înainte de a se trece ta finisarea 
celorlalte apartamente. Aici sînt 
convocați toți șefii de echipe pe 
meserii și h se arată cum trebuie 
să lucreze la apartamentele ce ur- 

. mează să fie finisate de echipele 
lor. T.oțodată, se orgapizează schim
buri de experiență. Drept rezultat, 
calitatea lucrărilor de finisaj s-a îm
bunătățit; un număr din ce în ce 
mai mare de blocuri se recepționea
ză fără „anexe de remedieri“ și cu 
calificativul de bine și foarte bine.

Nu putem spune, însă, că totul 
merge ca pe roate. Pe unele șantiere 
mai apar deficiențe în special la 
planicitatea tencuielilor, Ia monta
rea tîmplăriei, la îmbinări de par
doseli,, la montajul parchetului etc. 
Sesizările îndreptățite ale unor lo
catari care s-au mutat în blocurile 
din Balta Albă, pe magistrala Nord- 
Sud și altele trebuie să dea de gîn- 
dit organizațiilor de partid, condu
cerilor întreprinderilor, care sînt 
chemate să depună toate eforturi
le pentru ca fiecare apartament să 
fie de bună calitate, iar locatarii să 
fie pe deplin mulțumiți.

Se întăresc organizațiile 
de bază

Creșterea numărului de construc
tori, înființarea de noi șantiere ne
cesită întărirea continuă a rînduri- 
Jor organizațiilor de partid. Pe baza 
hotărîrii plenarei C.C. al P.M.R. din 
aprilie 1962. comitetul nostru de 
partid a intensificat munca politi
că și educativă în rîndul muncito
rilor. Ca urmare, cei mai buni con
structori: muncitori cu înaltă ca
lificare, maiștri, ingineri, tehnicieni, 
care au dovedit prin fapte atașa
mentul și devotamentul față de po
litica partidului și guvernului, si- 
tuîndu-se în primele rînduri ale 
luptei pentru înfăptuirea hotărîrilor 
partidului și îndeplinirea sarcinilor 
de plan, au fost primiți în partid. 
Din luna mai anul 1962 și pînă în 
prezent organizațiile de bază de pe 
șantierele din Canitală au primit în 
rîndurile membrilor și candidaților

producției
de partid peste 600 de tovarăși, din 
care 71 ingineri. Printre aceștia se 
numără Spiridon Constantinescu, 
diiectoi la întreprinderea 2, Con
stantin Popa, inginer-sef la aceeași 
întreprindere, Mircea Bălănescu, șef , 
de șantier la întreprinderea 1, Cor-■. 
nel Stoica, șeful șantierului stră- j 
pungerea Mărășești, și- alții care 
muncesc cu dragoste și pricepere în 
producție și pe tărîm obștesc. Pri
mirea în rîndurile membrilor și 
candidaților de partid a unui mare 
număr de muncitori cu experien
ță, ingineri, maiștri, tehnicieni, a 
contribuit la creșterea rolului or
ganizațiilor de bază și a competen
ței lor în rezolvarea problemelor e- 
conomice.

O deosebită atenție acordăm edu
cării partinice a candidaților și 
noilor membri de partid. Organiza
țiile de bază de pe șantiere au fost 
ajutate în otganizarea și desfășu
rarea propagandei de partid ; toți, 
comuniștii studiază învățătura 
marxist-leninistă, politica partidului, 
in diferite forme ale îrivățămîntu- 
lui de partid ; în fața lor se țin cu 
regularitate expuneri despre drep
turile și îndatoririle membrilor de 
partid ; se organizează vizite la 
muzee și expoziții etc. Un mijloc 
eficace de călire politică s-a dove
dit repartizarea de sarcini concrete 
tuturor comuniștilor în funcție de 
pregătirea și aptitudinile fiecăruia 
și sprijinirea lor pentru a le înde
plini în cele mai bune condiții. 
Candidații și noii membri de partid 
sînt atrași în colective care anali
zează diferite aspecte privind bunul 
mers al procesului de producție.

Pe viitor va trebui să acordăm 
o mai mare atenție organizării te
meinice a muncii cultural-educative 
în rîndurile muncitorilor construc
tori. Este necesar ca sindicatele să 
ia măsuri eficiente pentru îmbună
tățirea activității culturale.

Rezultatele obținute de construc
torii din Capitală reflectă, între al
tele, și munca organizațiilor de 
partid. Avem toate condițiile și vom 
depune eforturi sporite ca și anul 
acesta sarcinile de plan să fie reali
zate exemplar, la toți indicatorii.

căpșunilor să se facă începînd din luna 
august pînă la sfîrșitul lupii septembrie 
în toate regiunile cu precipitații sufi
ciente în această perioadă. Plantarea 
de primăvară se recomandă numai în 
regiunile cu piecipitații în perioada iu- 
lie-septembrie, precum și în cele cu 
ierni lipsite de zăpadă.

Ținînd seama de cerințele tot mai 
mari de fructe de bună calitate, cons
fătuirea recomandă să se acorde o aten
ție deosebită alegerii soiurilor. Pentru 
plantările destinate consumului în stare 
proaspătă se va urmări realizarea unei 
perioade cît mai lungi de recoltare și 
consum prin folosirea soiurilor cu epoci 
diferite de coacere.

Consfătuirea a făcut o serie de reco
mandări privind îngrijirea plantațiilor de 
căpșuni, aplicarea îngrășămintelor etc. 
In regiunile secetoase sau în verile cu 
puțină umezeală se recomandă irigatul 
plantațiilor de căpșuni înainte de in
trarea în pîrgă a fructelor.

Participanții la consfătuire au apre
ciat că prin aplicarea acestor recoman
dări se vor putea realiza producții spo
rite, ceea ce va contribui la o mai bună 
aprovizionare a pojșulației cu fructe.

. (Agerpres)

și

sesiune dc referate 
comunicări stiințiiicc 

geologice

Ș - a înclieiai Turul Angliei
C. DUMITRESCU PE LOCUL II

Distincții acordate 
clubului „Dinamo"

și unor sportivi fruntași

LONDRA .15 (Agerpres). — Turul 
ciclist ul Angliei s-a încheiat sîmbătă 
i Blackpool, cu victoria alergătorului 

englez Peter Chisman. care a purtat 
tricoul galben din prima pînă în ulti
ma etapă. După cum se știe, Chisman 
a luat un avans de peste 10' în prima 
etapă și cu toate eforturile depuse de 
ciclistul nostru Constantin Dumitrescu, 
el n-a mai putut fi întrecut. Constan
tin Dumitrescu a realizat totuși o per
formantă remarcabilă : locul doi în 
clasamentul general individual și 3 vic
torii de etapă. Alergătorul romîn con
firmă astfel forma bună demonstrată 
în „Cursa Păcii“, unde 0 ocupat locul 
patru, cu o săptămână înainte de a lua 
startul în turul Angliei. Meritorie a 
fost și comportarea lui Walter Ziegler, 
clasat pe locul patru înaintea multor 
cicliști de valoare din R. P. Polonă, 
Anglia, Elveția. Gheorghe Neagoe s-a 
clasat pe locul 43. Echipa R. P. Ro
mine, handicapată de abandonul a 
patru concur enți (G. Moiceanu,’ A. Se
tării, G. Rădulescu și l. Stoica) a ocu
pat locul 5.

Clasamentul general individual : 
1. Chisman (Anglia) 58h 22'52” • 2. 
C. Dumitrescu (R. P. Romînă) la 
5’30” ; 3, Goyeneche (Spania) la

10’22’’ ; 4. Ziegler (R. P. Romînă) la 
10'50” ; 5. Herger (Elveția) la 10’53”; 
6. Butler (Anglia) la 13’29’’ etc.

Au terminat cursa 52 de cicliști 
din 69.

Clasamentul general pe echipe : 
1. R. P. Polonă 175h 20’43” , 2. An
glia la 7'30” : 3. Spania la 23’18’’ ; 4. 
Britanici la 23’38" ; 5. R. P. Romînă 
la 39’21" ; 6. Elveția ; 7. Common
wealth ; 8. Selecționata comitatelor ; 
9. R. S. Cehoslovacă.

„Cupa UCECOM“
BRAȘOV 15 (Agerpres). — Etapa a 

Vl-a, penultima a competiției cicliste 
internationale „Cupa UCECOM“, des
fășurată pe ruta Miercurea Ciuc — 
Brașov (107 km) a fost cîștigată de 
sportivul polonez Marian Chojnacki în 
2h 41’46”.

In clasamentul general individual 
continuă să conducă Ion Cosma (Di
namo), urmat de Ardeleanu (Steaua) 
la 1’35’’,

Astăzi, ultima etapă Brașov — 
București (176 km) cu sosirea în ju
rul orei 17,30 pe Calea Victoriei, în 
fața Palatului Poștei,

Cu prilejul aniversării a 15 ani de 
la înființarea clubului sportiv „Di
namo”, sîmbătă la amiază, în sala 
de festivități a clubului, a avut loc 
solemnitatea înmînării unor ordine 
și medalii.

La solemnitate au participat ge
neral de armată Iacob Teclu, mem
bru al Consiliului de Stat, Aurel 
Duma, președintele U.C.F.S., gene- 
ralul-locotenent Stelîan Staicu, ad
junct al ministrului afacerilor in
terne. După înmînarea „Ordinului 
Muncii” clasa a IlI-a, acordat clubu
lui sportiv „Dinamo” și unui număr 
de 13 sportivi fruntași și activiști ai 
clubului, și a „Medaliei Muncii”
nui număr de 20 de persoane, gene
ral de armată Iacob Teclu a felicitat 
pe cei distinși, urîndu-le noi succese.

în numele celor decorați a mul
țumit sportivul Alexandru Ene.

(Agerpres)

u-

de necaz !...PĂMÎNTUL : — Moare Saturn

„Un
taine

(Desen de EUGEN TARU)

pas spre dezlegarea marilor 
ale vieții"

15 (Agerpres). Biolo- 
proi. Andrei Lebedin- 
al Academiei de știin- 
consideră că zborul

tot- 
a- 

în-

cum avem sarcina de a transforma 
însăși viața, de a teri pentru 
deauna omul de boli. Pentru 
ceasta trebuie studiată natura 
săși a vieții. Este o muncă grea,
poate chiar imposibilă pe ' Pămînt.

Noi, biologii, nădăjduim că în 
spațiul cosmic omul va întîlni for
me primitive ale vieții. Aceasta va 
permite să pătrundem în însăși e- 
sența ei, să cunoaștem legile evo
luției ei“.

BAIA MARE (coresp. „Scînteii“). — 
între 10—15 iunie s-a desfășurat la 
Baia Mare sesiunea de referate și co
municări științifice geologice, organiza
tă de Ministerul Minelor și Energiei 
Electrice, Consiliul regional al sindica
telor și Trustul Minier din localitate. 
Printre cei peste 250 de participanți au 
fost academicieni, cercetători științi
fici etc.

în cadrul sesiunii au fost prezentate 
29 de referate și comunicări științifice 
în ramura geologiei. S-a adoptat un 
plan de măsuri în vederea îmbunătăți
rii activității de cercetare în acest do
meniu.

• In cursul primelor 24 de ore 
ale zborului său „Vostok-5“ a în
conjurat de peste 16 ori globul pă- 
mîntesc, parcurgînd peste 670 000 
km.

• La sfîrșitul celei de-a 7-a revo
luții, cosmonautul Valeri Bîkovski a 
efectuat lucrările prevăzute de pro
gram. înainte de a se culca, la ora 
0,05, cosmonautul a anunțat că toate 
sistemele de pe navă funcționează 
normal, temperatura în cabină este 
de plus 20 grade C, umiditatea — 
57 la sută ; pilotul cosmonaut se 
simte excelent.

După somn — gimnastică
• Cosmonautul Bîkovski a dormit 

profund și liniștit. In timpul som
nului, frecvența pulsului a fost de 
48—56 bătăi pe minut. La ora 7,00, 
cosmonautul s-a trezit, a anunțat că 
se simte excelent, a efectuat un 
complex de exerciții fizice, a luat 
dejunul și a trecut la îndeplinirea 
programului stabilit.

® La ora 15,00, parametrii orbi
tei navei-satelit au fost următorii : 
distanta minimă de Pămînt 173 ki
lometri, iar distanța maximă — 219 
kilometri, perioada de rotație — 
88,2 minute.

Programul de zbor 
se îndeplinește cu succes
• In tot timpul zborului, starea 

cosmonautului a fost hună. El este 
bine dispus și îndeplinește cu succes 
programul de zbor și de cercetări 
științifice. Din programul primelor 
24 de ore de zbor au făcut parte 
probe fiziologice, în special vestibu
läre, controlul asupra stării organis
mului Iui, comunicarea cu PămîntuJ 
pe unde scurte și ultrascurte, obser
varea suprafeței Pămîntului, Soare
lui și Lunei.

• In timpul unei rotații, cosmo
nautul a preluat conducerea navei 
pentru a verifica sistemul manual 
de dirijare.

• Trecînd pe deasupra teritoriu
lui Americii de Nord, cosmonautul 
a transmis salutări poporului S.U.A.

Un meniu variat
• La orele stabilite, cosmonautul 

și-a luat prînzul, cina și dejunul. 
Meniul variat al cosmonautului a 
inclus piroști cu salam, chifteluțe, 
limbă prăjită, portocale, pitite din 
magiun de prune, pîine albă și nea
gră și altă hrană gustoasă conținînd 
multe calorii. Pofta de 
după cum a comunicat 
tul, este bună.

• Condițiile în cabina 
lit continuă să rămînă 
piesiunea de 775—780 mm a coloa
nei de mercur, umiditatea 40 -65 la 
sută ; temperatura stabilită în cabi
nă se menține automat, dar cosmo
nautul poate să regleze după bunul 
său plac temperatura în limitele de 
12—20 grade C.

• Televiziunea din Moscova a 
transmis din nou, la 15 iunie, 
emisiuni de pe bordul navei 
Vostok-5. Spectatorii l-au putut 
vedea pe Valeri Bîkovski care ți
nea în mîini jurnalul de bord. 
Cosmonautul a demonstrat sta
rea de imponderabilitate din ca
bina navei, lăsînd să „plutească“ 
o cameră de filmare. Telespecta
torii au putut vedea, de aseme
nea, cum Bîkovski s-a deslegat 
de scaunul său și cum a vorbit 
cu Pămîntul.

mincare, 
cosmonaù-

navei-sate- 
noimale :

MOSCOVA 
gul sovietic, 
ski, membru 
țe medicale, 
cosmonautului nr. 5 trebuie privit
drept un.pas spre dezlegarea mari
lor taine ale vieții.

Intr-o. convorbire cu corespon
dentul ăgenției TASS, prot. A. Le
bedinski a declarat : „Se știe că 
noi vrem să facem ca viața omului 
să fie perfectă. Pe pămînt s-ah și 
creat premise pentru aceasta. A-

Ecouri în i îi £ r e «b g a Iums
președintele Academiei de Știinte a 
U.R.S S.

„în numele oamenilor de știință 
chinezi, vă transmit dv. și tuturor 
oamenilor de știință sovietici feli
citările noastre. Sintern convinși că 
încheierea cu succes a zborului na 
vei „Voștok-5“ va constitui o nouă 
contribuție la dezvoltarea științei 
despre zborurile cosmice“, se arată 
în telegramă.

★
LONDRA. După cum a anunțat a- 

genția Press Association, radio-ob- 
servatorul „Jodrell Bank“ efectuea
ză observații asupra zborului navei 
cosmice sovietice „V.ostok-5".

Intr-un interviu acordat cores
pondentului agenției TASS, un re
prezentant al radio-observatorului 
„Jodrell Bank“ a transmis călduroa
se felicitări oamenilor de știință so
vietici și a urat cosmonautului so
vietic mult succes în zborul său.

*
NEW YORK. După cum transmi

te agenția Associated Press, dr. Kukl 
Jones, de la laboratorul de cercetări 
radiofonice din statul Ohio, a decla
rat că a înregistrat timp de 30 se
cunde vocea cosmonautului sovietic 
Valeri Bîkovski.

PARIS 15 (Agerpres). — Noua 
realizare remarcabilă a științei și 
tehnicii sovietice ocupă un loc cen
tral în presa pariziană din 15 iunie.

Presa subliniază înaltele calități 
tehnice ale navei cosmice sovietice, 
forța uriașă a rachetei care a pla
sat-o pe orbită. Comparînd rezulta
tele obținute de astronauții sovie
tici și americani, ziarele „Combat“, 
„Paris Jour" și altele constată că 
Uniunea Sovietică se află cu mult 
înaintea Statelor Unite.

★
PEKIN 15 (Agerpres). — La 15 

iunie, Go Mo-.jo, președintele Aca
demiei de Științe a R. P. Chineze, 
a adresat o telegramă lui M. Keldîș,

TELEGRAME EXTERNE
Marș împotriva discriminărilor rasiale la Washington

NEW YORK 15 (Agerpres). — 
Peste 2 500 de persoane, negri și 
albi, au organizat în după-amiaza 
de 14 iunie un „marș pentru liber
tate” în capitală Statelor Unite. 
După cum transmit agențiile occi
dentale de presă, aceasta a fost una 
dintre cele mai mari manifestații 
antisegregaționiste văzută pînă a- 
cum la Washington. Demonstranții 
purtînd pancarte pe care era scris : 
„Cerem drepturi, nu vrem tulbu
rări”, „O țară, un popor !” și „Să 
nu se mai repete Birmingham”, s-au 
îndreptat spre Casa Albă. Aici ei au 
protestat împotriva discriminării 
față de negri în ce privește închi
rierea de locuințe și asigurarea 
locurilor de muncă. La cererea ma- 
nifestanților, a luat cuvîntul minis
trul Justiției S.U.A., Robert Ken
nedy, care a recunoscut că „mai sînt pânți la demonstrație au fpst ares.- 
multe lucruri de făcut pînă ce ne- tați.

gl'ii din S.U.A. vor căpăta egalitatea 
deplină”.

Potrivit relatărilor agențiilor occi
dentale de presă, guvernatorul sta
lului Maryland, răspunzînd cererilor 
consiliului municipal al orașului 
Cambridge, a ordonat instaurarea 
„legii marțiale modificate” în acest 
oraș, ca urmare a ciocnirilor din ul
timele zile dintre huliganii rasiști 
și populația de culoare. Negrii au 
sfidat însă restricțiile de circulație 
și au continuat demonstrațiile in 
cursul serii de 14 iunie.

In aceeași zi, după cum relatează 
agenția Associated Press, poliția din 
orașul Fayette (Carolina de nord) 
a făcut uz de grenade cu gaze lacri
mogene pentru a împrăștia o puter- 
nică demonstrație a populației de 
culoare. Peste 200 de negri pârtiei-

Sîmbătă seara, la ora 21,09, zea 
șt zeci de mii de telespectatori 
din Republica Populară Romînă 
au urmărit — pentru a doua 
oară — cu un deosebit interes 
imaginile transmise de postul de 
televiziune din București prin in- 
terviziune — direct din Cosmos 
— în timpul zborului cosmonau
tului Valeri Bîkovski.

Comentariile presei grecești 
după demisia guvernului Karamanlis

ATENA 15 — Corespondentul
Agerpres, Al Gheorghiu, transmite :

Criza politică din Grecia deschisă 
prin demisia guvernului Karamanlis 
continuă să fie în1 centrul atenției 
presei din Grecia. Examinînd 
perspectivele ce se conturează pen
tru rezolvarea crizei, numeroase 
ziare, printre care și „Athinaiki", se 
pronunță „împotriva unor alegeri 
imediate pe baza actualului sistem 
electoral majoritar” și cer să aibă 
loc „o epurare a aparatului de stat, 
precum și restabilirea vieții demo
cratice în Grecia”, Ziarul insistă 
totodată ca noul guvern să dea pu
blicității rezultatele anchetei asupra 
evenimentelor de la Salonic, soldate 
cu moartea deputatului progresist 
independent Lambrakis. „Athinaiki”

relevă că este cu atît mai necesar 
ca rezultatele acestei anchete să fie 
cunoscute cu cît adevărata cauză a 
înlăturării lui Karamanlis a fost 
„sîngele vărsat la Salonic".

Ziarul „To Vima” cere „elabora
rea de urgență a unei noi legi elec
torale", precum și „o soluție cinstită 
și necesară din punct de vedere na
țional cu privire la soarta deținuți- 
lor politici greci”. Refcrindu-se la 
reacția cercurilor oficiale americane 
față de criza politică din Grecia, 
ziarul „Elefteria” arată că „astăzi 
S.U.A. nu pot înțelege Grecia fără 
Karamanlis și-l plîng” amintind 
strînsele legături dintre fostul prim- 
ministru și cercurile oficiale din 
Statele Unite.

Al cincilea cos- ----------- întreaga amploare
monaut sovietic, lo- Acad. AUREL AVRAMESCU a acestor realizări 
cotenent . colonelul le poate aprecia nu-
Valeri Fedorovici niai omul de știin

ță. Sînt enorme dificultățile ce trebuie 
învinse pas cu pas pentru a pregăti în 
cele mm mici detalii o asemenea expe
diție în Cosmos. Ele sînt legate de pro
iectarea globală și calculul elementelor 
principale ale rachetei și navei, de con
strucția și echiparea lor, dar șt a plat
formei de lansare, a dispozitivelor de 
antrenare. Numai un echipament elec
tronic perfect va putea asigura teleco
municațiile cu stațiile de pe sol, trans
miterea comenzilor șt a datelor culese 
de instrumentele de măsură cu privire 
la starea fizică a spațiului cosmic din 
jur. cu privire la influența factorilor cos
mici asupra organismului omenesc. A- 
ceste date sînt de o importanță capitală 
pentru pregătirea viitoarelor zboruri în 
Cosmos.

Pregătirea minuțioasă de care a be
neficiat cosmonautul, similară cu cea a 
colegilor săi, determină convingerea că 
misiunea ce i-a fost încredințată va fi 
îndeplinită cu succes.

Urăm din inimă deplin succes cos
monautului V. F Bîkovski și luturi" oa
menilor sovietici care, direct sau indi-

Bîkovski, în nava cosmică ,,Vostok-5”, 
străbate pe o orbită de satelit spațiul 
din turul Pămîntului și, trecînd peste 
continente, oceane, mări și țări, trimite 
salutul său de pace popoarelor lumii.

Știrea aceasta este a cincea în felul 
ei și totuși trezește aceeași admirație, 
ca și prima dată. Chiar și fără pre
gătire specială, oricine își poate da 
seama astăzi de superioritatea incontes
tabilă ă științei și tehnicii sovietice. 
Rămîne un fapt istoric că primul om 
care a pătruns în Cosmos a fost luri 
Gagarin, că de pe un cosmodrom so
vietic a pornit nava condusă db Gher
man Titov, înconjurînd Pămîntul de 
17 ori. urmată curînd de navele pilo
tate de A. Nikolaev și P. Popovici, 
care au realizat primul zbor cos
mic în grup și mult mai multe rotații 
în jurul Pămîntului. Pînă în prezent 
realizările lor au rămas neîntrecute.

De astă dată, prin intermediul tele
viziunii în cadrul emisiunii speciale 
transmise de la Moscova, și cetățenii 
fării noastre au devenit martori ai unui 
zbor cosmic, au putut arunca o privire 
înăuntrul navei care cu viteză amețitoa
re străbate spațiul extraterestru. L-au 
văzut pe cosmonaut, în costumul său 
etanș, ca de scafandru, cum vorbea, su- 
rîdea și se puteau convinge că se simte 
bine, excelent, așa cum relatează știrile rect, au contribuit la această nouă vie- 
din presă. torie a omului asupra naturii.
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Răspunsurile date de N. S. Hrușciov ziarelor „Pravda“ și „Izvestia“

ai 
au 
de

MOSCOVA 15 (Agerpres). 
TASS transmite : Redactorii șefi 
ziarelor „Pravda” și „Izvestia" 
cerut președintelui Consiliului 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov,
să comenteze discursul rostit la 10 
iunie de președintele S.U.A., Ken
nedy, la Universitatea din Washing
ton. Se publică mai jos răspunsuri
le lui N S. Hrușciov.

ÎNTREBARE : In discursul său 
J. Kennedy, președintele S.U.A., a 
acordat o deosebită atenție proble
mei războiului și păcii. Totodată, el 
a declarat că în secolul nostru „răz
boiul total nu are nici un sens", 
că „pacea nu trebuie să fie neapă
rat irealizabilă, iar războiul nu tre
buie să fie neapărat inevitabil”. El 
a declarat, de asemenea, că „atît 
Statele Unite șt aliații lor, cît și 
Uniunea Sovietică și aliații ei sînt 
profund interesați reciproc într-o 
pace echitabilă și reală și în în
cetarea cursei înarmărilor“.

Cum apreciați aceste declarații 
ale președintelui S.U.A. ?

RĂSPUNS : Discursul lui J. Ken
nedy, președintele S.U.A., a reținut 
atenția atît în S.U.A., cît și în ce
lelalte țări ale lumii, inclusiv în 
Uniunea Sovietică.

în acest discurs al președintelui 
este abordată cea mai importantă 
problemă a contemporaneității și 
anume problema războiului și a 
păcii, în condițiile în care armele 
nucleare au căpătat o uriașă forță 
distructivă, în timp ce stocurile de 
aceste arme cresc neîncetat.

Cred că oamenii sovietici au luat 
cunoștință cu interes de discursul 
președintelui S.U.A., deoarece în a- 
cest discurs s-a făcut un pas îna
inte în aprecierea realistă a situa
ției internaționale și se vorbește 
despre necesitatea de a se găsi căi 
care să izbăvească omenirea de 
cursa înarmărilor și de pericolul 
unui război mondial termonuclear.

Opinia publică mondială, toți oa
menii sovietici știu bine că în po
litica sa externă guvernul sovietic 
a pornit întotdeauna de la prin
cipiul leninist al coexistenței paș
nice a statelor cu orînduiri so
ciale diferite. După ce a amintit 
numeroasele inițiative și propuneri 
ale U.R.S.S. îndreptate spre norma
lizarea situației internaționale, N. S. 
Hrușciov a continuat :

în discursul președintelui Ken
nedy se scoate în evidență existența 
unui pericol real pentru întreaga 
lume, inclusiv pentru S.U.A., ca 
urmare a cursei înarmărilor, a sto
cării undi cantități uriașe de arme 
nucleare. El spune pe bună drep
tate că în actualele condiții un 
război mondial ar fi cu totul 
absurd, deoarece ar provoca inevi
tabil uriașe jertfe umane și distru
gerea valorilor materiale create prin 
munca multor generații. El subli
niază, de asemenea, pe drept cuvînt 
că cursa înarmărilor, dacă nu va fi 
stăvilită, poate să ducă la o catas
trofă militară. Bombele nucleare nu 
sînt castraveți care pot fi depozitați 
și ținuți timp destul de îndelungat 
în stare conservată.

Reține, de asemenea, atenția de
clarația președintelui că în condiții
le actuale un război mondial nu este 
inevitabil. După cum se știe, noi am 
tras de mult această concluzie. Din 
cele sus-menționate reiese că dis
cursul cuprinde o serie de aspecte 
pozitive care vădesc o apreciere lu
cidă a situației reale.

Totodată, citind discursul preșe
dintelui S.U.A., nu se pot trece cu 
vederea unele teze contradictorii 
pe care le conține.

Președintele vorbește despre ne
cesitatea de a se pune capăt „răz
boiului rece“. Dar, președintele 
S.U.A., declarînd aceasta, aspiră 
oare la înlăturarea surselor „răz
boiului rece” ? Din discurs nu re
iese așa ceva.

Să luăm, de exemplu, una din 
problemele cele mai importante — 
problema încheierii Tratatului de 
pace german. Președintele declară : 
„Obligația noastră de a apăra Eu
ropa occidentală și Berlinul occi
dental, de pildă, rămîne neschim
bată dată fiind identitatea intere
selor noastre vitale. Statele Unite 
nu vor încheia cu Uniunea Sovie
tică nici o tranzacție în detrimentul 
altor țări și altor popoare nu nu
mai pentru că acestea sînt parte
nerii noștri, ci pentru că interesele 
lor și ale noastre coincid“.

Se creează impresia că guvernul 
S.U.A. nu urmărește căutarea unor 
căi spre rezolvarea de comun acord 
a problemei germane și în aceasiă 
problemă se situează practic pe 
vechile poziții, care, în esență, 
coincid cu poziția forțelor a-

gresive celor mai reacționare din 
Germania occidentală, conduse de 
Adenauer, Brandt și de alte per
soane cu tendințe revanșarde. în 
felul acesta nu se elimină una din 
principalele surse ale „războiului 
rece“.

După ce a reafirmat dorința 
U.R.S.S. de a semna tratatul de pace 
german și de a rezolva pe această 
bază problema Berlinului occiden
tal, împreună cu foștii săi aliați, 
N. S. Hrușciov a arătat că propu
nerile sovietice se întemeiază pe re
cunoașterea existenței R.D. Germa
ne și R.F. Germane și că ele prevăd 
crearea orașului liber, Berlinul occi
dental, și acordarea acestui oraș de 
stricte garanții internaționalestricte garanții internaționale cu 
participarea O.N.U. Este necesar să 
se sublinieze cu toată hotărîrea că 
nu se poate ocoli în nici un caz 
încheierea tratatului de pace ger
man. Această problemă trebuie să 
fie rezolvată și va fi rezolvată. Noi 
am prefera ca ea să fie rezolvată 
printr-o înțelegere cu puterile occi
dentale.

Sau să luăm o altă problemă foar
te importantă. Președintele vorbeș
te despre slăbirea încordării inter
naționale. Dar poate oare să fie 
compatibilă cu aceasta existența ba
zelor militare americane pe teritorii 
străine ? Se știe doar că S.U.A. 
au încercuit cu bazele lor militare 
Uniunea Sovietică și celelalte țări 
socialiste. Ele au ocupat de fapt 
Vietnamul de Sud, Coreea de Sud, 
Japonia și o serie de alte state. In 
afară de aceasta, ca urmare a a- 
gresiunii Statelor Unite, Taivanul — 
străvechi teritoriu chinez — con
tinuă să rămînă ocupat de trupele 
americane. în unele țări trupele 
americane exercită în mod practic 
funcțiile de jandarm internațional, 
desfășoară operațiuni militare, re
primind mișcarea de eliberare na
țională.

Dar ce să spunem despre încălca
rea de către S.U.A. a drepturilor su
verane ale altor state?

Oameni politici deșănțați din 
S.U.A. — care într-o serie de cazuri 
dețin funcții destul de înalte — în
deamnă fără ocolișuri la un ames
tec fățiș în treburile interne ale 
Cubei, ba chiar la o intervenție ar
mată, străduindu-se să impună po
porului cuban rînduieli pe placul 
monopolurilor imperialiste 
S.U.A.

Dacă declarația președintelui 
nedy cu privire la încetarea 
boiului rece“ și la întărirea 
ar fi dusă la un sfîrșit logic, ar tre
bui să se renunțe la amestecul în 
treburile interne ale altor state, să 
se respecte suveranitatea lor, să se 
țină seama de normele dreptului in
ternațional și să se respecte Carta 
O.N.U. nu numai în vorbe, ci și în 
fapt, să se lichideze bazele militare 
care constituie un cap de pod pen
tru o agresiune împotriva altor 
state.

în continuare, șeful guvernului 
sovietic a arătat că încheierea unui 
pact de neagresiune între țările 
N.A.T.O. și țările participante la 
Tratatul de la Varșovia n-ar aduce 
decît o încălzire a atmosferei poli
tice. Cu toate acestea, în ță
rile occidentale se spune că nu 
trebuie să se semneze un aseme
nea tratat. Acolo se fac încercări de 
a se explica aceasta prin faptul că 
sîntem cu toții membri ai O.N.U., 
a cărei Cartă prevede că unele țări 
nu trebuie să atace altele. Dar din 
moment ce se fac referiri la faptul 
că Carta O.N.U. prevede neagresiu
nea, atunci de ce au creat puterile 
occidentale blocuri agresive ? Afir
mațiile potrivit cărora Blocul 
N.A.T.O. ar fi fost înființat în sco
puri defensive sînt menite să înșele 
oamenii naivi. Se știe doar că nu
meroși lideri sus-puși ai acestei a- 
lianțe militare nu-i ascund caracte
rul agresiv, orientarea ei împotriva 
U.R.S.S. și a celorlalte țări socialiste.

Unii lideri din Occident, a conti
nuat șeful guvernului sovietic, de
clară de-a dreptul cu impertinență 
că nu trebuie să se încheie un pact 
de neagresiune, deoarece acesta ar 
duce la micșorarea încordării, o îm
bunătățire a relațiilor dintre state 
nefiindu-le avantajoasă. Scopul a- 
cestor lideri este de a-i sprijini pe 
revanșarzi, de a amenința în per
manență R. D. Germană și celelalte 
țări socialiste și, implicit, de a ațîța 
„războiul rece“ și a intensifica în
cordarea internațională.

Unde este oare logica în raționa
mentul potrivit căruia un pact de 
neagresiune ar fi inutil ?

Președintele S.U.A. vorbește des
pre încetarea „războiului rece“. Sa
lutăm asemenea declarații. Totuși,

din

Ken- 
„răz- 
păcii

se spune, cine a spus A, 
spună și B, declarațiile 

bune se cer întărite

după cum 
trebuie să 
și chemările 
prin acțiuni concrete.

ÎNTREBARE : Președintele Ken
nedy a scos în mod deosebit în 
evidență problema interzicerii ex
periențelor nucleare și problema 
dezarmării.

Cum apreciați perspectivele în
cheierii unui acord în problema in
terzicerii experiențelor nucleare și, 
în special, ale apropiatelor trata
tive de la Moscova în această pro
blemă ?

RĂSPUNS : După cum se știe, 
tratative cu privire la încetarea ex
periențelor nucleare se poartă de 
cîțiva ani. Și astăzi la Geneva se 
rostesc multe discursuri consacrate 
acestei teme.

în ce constau greutățile ? Țările 
occidentale au formulat condiția 
cu privire la un anumit număr de 
inspecții pentru încheierea unui a- 
cord privind încetarea experiențe
lor nucleare. Ce vor ele ? Ele vor 
de fapt ca teritoriul sovietic să fie 
deschis pentru spionii din coman
damentele militare ale N.A.T.O.

Guvernul sovietic, a arătat în con
tinuare N. S. Hrușciov, a declarat 
și continuă să declare că nu va ac; 
cepta punerea teritoriului țării 
noastre la dispoziție pentru inspec
ții în scop de spionaj. Știința a 
demonstrat posibilitatea de a se 
detecta exploziile nucleare ■ prin 
mijloacele naționale de control.

Mijloacele naționale de detectare, 
alături de stațiile seismice auto
mate, a continuat șeful guvernului 
sovietic, constituie o garanție sigu
ră în ceea ce privește depistarea 
oricăror eventuale încercări de în
călcare a acordului privitor la inter
zicerea experiențelor nucleare. 
După cum se știe, noi am fost de a- 
cord cu efectuarea a 2—3 inspecții 
pentru controlul încetării experien
țelor subterane și am făcut a- 
ceasta din considerente politice. A- 
cesta a fost, ca să zicem așa, un 
pas în întîmpinarea dezideratelor 
celeilalte părți. Este regretabil că 
această propunere a noastră nu a 
fost apreciată așa cum se cuvine 
de partenerii de tratative.

Ce lipsește astăzi ? Lipsește dorin
ța puterilor occidentale de a accep
ta un acord și de a renunța la jocul 
de-a tratativele.

în ceea ce privește Uniunea So
vietică, sîntem dispuși să semnăm 
chiar și astăzi un acord cu privire 
la încetarea tuturor experiențelor 
nucleare. Acum este rîndul Occi
dentului. Noi am acceptat o întîl- 
nire a reprezentanților celor trei 
puteri la Moscova, pentru a încerca 
încă o dată realizarea unei înțele
geri în această problemă. Dar 
succesul acestei întîlniri va depinde 
de bagajul cu care reprezentanții 
S.U.A. și Angliei vor veni în țara 
noastră.

Președintele Statelor Unite abor
dează o problemă de cea mai mare 
importanță a contemporaneității, 
ca dezarmarea generală și totală. 
El are dreptate cînd spune că 
această problemă nu este simplă și 
ușoară, că pentru rezolvarea ei vor 
fi necesare multe eforturi și un 
anumit timp.

Nici astăzi guvernul sovietic nu-și 
precupețește eforturile în examina
rea problemelor dezarmării. Oame
nii de stat trebuie, în sfîrșit, să 
devină conștienți de marea răspun
dere ce le revine în fața omenirii 
pentru rezolvarea unei sarcini atît 
de urgente ca încetarea cursei înar
mărilor.

Președintele Kennedy este de pă
rere că ar fi bine dacă mijloacele 
devenite disponibile în urma încetă
rii cursei înarmărilor vor fi îndrep
tate spre țeluri mai nobile. într-ade- 
văr, în lume există încă multă mi
zerie, foamete și șomaj. Ar fi bine 
dacă bunele intenții cu privire la 
dezarmare ar fi urmate de acțiuni 
concrete din partea guvernului Sta
telor Unite.

Propunerile guvernului sovietic 
în această privință sînt bine cuno
scute.

în afara problemelor sus-mențio- 
nate, extinderea legăturilor econo
mice, dezvoltarea comerțului au o 
mare importanță pentru îmbunătă
țirea situației internaționale și a 
relațiilor dintre state.

Din păcate, președintele S.U.A. nu 
spune nimic în această privință în 
discursul său.

Guvernul S.U.A. interzice în mod 
practic comerțul cu U.R.S.S. Ce-i 
drept, a fost ridicată interdicția 
asupra importului în S.U.A. de crabi 
din Uniunea Sovietică. Crabii sînt

într-adevăr gustoși. Dar cu crabii 
nu se rezolvă problema.

Uniunea Sovietică este o țară 
mare. Dispunem de toate resursele 
necesare pentru dezvoltarea indus
triei și agriculturii. Ne dispensăm de 
comerțul cu S.U.A. și, de bună sea
mă, ne vom putea dezvolta econo
mia și pe viitor cu tot atît succes 
fără comerțul cu ele. Vorbesc des
pre dezvoltarea comerțului dintre 
Uniunea Sovietică și S.U.A. deoa
rece comerțul este un indiciu al 
bunelor relații între țări.

S.U.A. nu numai că nu fac ele în
sele comerț cu noi, ci și exercită 
presiuni asupra aliaților lor, le in
terzic adeseori să facă comerț cu 
Uniunea Sovietică. Exemplul cel 
mai edificator al unor asemenea 
presiuni îl constituie faptul că 
S.U.A. au silit firmele vest-germane 
să încalce obligațiile contractuale și 
să nu livreze țevi de oțel Uniunii 
Sovietice.

Aceasta nu ne-a adus prejudicii, 
în timp ce acei care au cedat pre
siunilor au pierdut.

Priviți cum reacționează presa a- 
mericană la vizita în S.U.A. a unei 
delegații de lucrători din comerțul 
exterior sovietic. Ea aproape că 
acuză această delegație de activita
te antiamericană, deoarece delega
ția sovietică încearcă să intre în 
contact cu oamenii de afaceri pen
tru stabilirea de relații comerciale 
normale sovieto-americane. Din mo
ment ce o asemenea activitate este 
considerată în S.U.A. ca nepermisă, 
ce mai rămîne din cuvintele în fa
voarea îmbunătățirii relațiilor sovie
to-americane și a lichidării „războ
iului rece“ ?

ÎNTREBARE : Din discursul pre
ședintelui reiese că el recunoaște 
inevitabilitatea și necesitatea coexis
tenței statelor cu sisteme sociale di
ferite. In același timp, în discursul 
său sînt reluate afirmațiile obișnui
te ale propagandei occidentale, cum 
că comuniștii ar încerca să-și im
pună sistemul altor state și că, pa
sămite, aceasta ar fi cauza prin
cipală a încordării internaționale.

Ce se poate spune în legătură cu 
asemenea afirmații ale președintelui 
S.U.A. ?

RĂSPUNS : Din păcate, în cazul 
de față președintele S.U.A. recurge 
la vocabularul lui Dulles care a lan
sat multe invective la adresa comu
nismului. Rînduielile capitaliste se 
năruie și troznesc în virtutea legi
lor obiective ale dezvoltării istori
ce. Președintele însă încearcă să ex
plice aceasta prin „încercările co
muniștilor de a impune altora sis
temul lor politic și economic“. Nu 
din cauza invectivelor se năruie ba
zele capitalismului, ci în virtutea 
contradicțiilor de. neîmpăcat între 
muncă și capital și ca urmare a 
luptei popoarelor pentru libertate.

După cum este știut, pronunțîn- 
du-ne pentru coexistența pașnică 
a statelor cu orînduiri sociale dife
rite, nu propunem coexistența paș
nică pe tărîmul ideologic, dar nici 
nu sîntem adepți ai rezolvării liti
giilor ideologice printr-un război 
între state. Acesta este punctul nos
tru de vedere, aceasta este politica 
noastră.

Țin să spun în încheiere că în an
samblu discursul lui Kennedy, pre
ședintele S.U.A., produce o impresie 
pozitivă. Primim cu satisfacție 
chemarea la îmbunătățirea relații
lor dintre S.U.A. și Uniunea Sovie
tică, declarația lui „să ne revizuim 
atitudinea față de Uniunea Sovie
tică”. Sîntem de acord cu declarația 
președintelui că popoarele țărilor 
noastre sînt interesate reciproc în 
menținerea păcii. Popoarele Uniunii 
Sovietice respectă talentatul și har
nicul popor al Statelor Unite ale 
Americii și vor să aibă relații de 
prietenie cu el.

Sîntem profund convinși că ape
lul președintelui Statelor Unite ale 
Americii la îmbunătățirea relațiilor 
dintre țări și la lichidarea „războiu
lui rece“, la îmbunătățirea relațiilor 
dintre popoarele Uniunii Sovietice 
și S.U.A. va fi sprijinit de majorita
tea absolută a poporului american. 
Este știut că popoarele Uniunii So
vietice s au situat totdeauna și con
tinuă să se situeze pe aceste poziții. 
Năzuim spre realizarea în practică 
a bunelor relații între țări, dar pen
tru a se obține aceasta nu trebuie 
să se precupețească eforturile în 
lupta împotriva forțelor care se 
situează pe pozițiile „războiului 
rece“ și rezolvării problemelor liti
gioase prin dezlănțuirea războiului.

Timpul va arăta dacă aceste de
clarații vor fi urmate de acțiuni 
concrete ale guvernului american, 
de practica lui politică. Cuvintele 
despre pace trebuie întărite prin 
acțiuni practice. în aceste acțiuni 
concrete guvernul american se va 
bucura de înțelegere și sprijin din 
partea guvernului sovietic.

La rîndul nostru, nu ne vom 
precupeți eforturile pentru a găsi o 
soluție a problemelor nereglemen
tate, pentru a stabili relații bune 
între marile noastre puteri.

Balcanii pot și trebuie să devină 
o zonă denuclearizată !

Cuvîntarea reprezentantului R. P. Romine 
în Comitetul celor 18 state

GENEVA 15 (Agerpres). — în cu- 
vîntarea rostită în cadrul ședinței 
de vineri 14 iunie a Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare, Geor
ge Macovescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al R. P. Romî- 
ne. a scos în evidență necesitatea 
creării de zone denuclearizate în di
ferite regiuni ale globului.

După ce a subliniat că ideea creă
rii unor asemenea zone preocupă 
astăzi popoare și guverne reprezen- 
tînd țări și întinse regiuni geogra
fice, reprezentantul romîn a arătat 
că, pornind de la convingerea că 
statele mari sau mici au datoria 
să-și aducă din plin contribuția la 
consolidarea păcii, guvernul Repu
blicii Populare Romine s-a adresat 
guvernelor țărilor balcanice, în anii 
1957—1959, cu propuneri care preco
nizează transformarea Balcanilor 
într-o zonă a păcii și colaborării, 
fără arme nucleare și rachete. Pro
punerile guvernului romîn — a ară
tat vorbitorul — își păstrează pe 
deplin actualitatea și se bucură de 
un sprijin larg.

Referindu-se la poziția puterilor 
occidentale față de propunerile pri
vind crearea de zone denuclearizate 
în diferite regiuni ale lumii, George 
Macovescu a făcut observația că 
prin glasul delegației britanice la 
Conferință puterile occidentale au 
formulat importante obiecții împo
triva unor asemenea propuneri. 
Printre altele, ele susțin că o denu- 
cleărizare eventuală trebuie accep
tată de țările „direct interesate”.

Dacă reprezentantul britanic — 
a spus șeful delegației ---- 1—
— are 
exprimat al statelor făcînd par
te din zona geografică respec
tivă, nu putem decît să fim de 
acord cu domnia sa. Orice acord 
între două sau mai multe state este 
de conceput numai cu consimță- 
mîntul, liber exprimat, al statelor 
în cauză. Acesta decurge din însăși 
esența dreptului internațional con-

temporan, drept ale cărui norme 
sînt chemate să cîrmuiască relațiile 
dintre statele suverane și egale în 
suveranitatea lor. Cînd sir Paul 
Mason ne vorbește însă despre 
sprijinul „statelor direct interesate, 
ale căror interese ar fi afectate“, 
lucrurile capătă o altă semnifica
ție. Cuvintele acestea pot fi invo
cate de puterile nucleare occiden
tale față de orice propunere ele 
zone denuclearizate în scopul ză
dărnicirii ei și aceasta pentru că în 
orice zonă geografică pe care vrem 
să o denuclearizăm, Statele Unite, 
Marea Britanle, Franța s-ar putea 
declara „state direct interesate“.

Complet lipsit de temei — a spus 
în continuare delegatul romîn — 
este și un alt criteriu al delegației 
britanice, după care o propunere 
de zonă denuclearizată „nu poate fi 
aplicată la o regiune de confrun
tare militară directă a marilor pu
teri“. Această afirmație dezvăluie 
o concepție învechită despre carac
terul relațiilor dintre state în epo
ca noastră, o concepție care era 
aplicată în secolele trecute, carac
terizate prin inegalitatea ce domnea 
în relațiile dintre state.

Referindu-se la un alt argument 
formulat de delegatul britanic, și 
anume că o propunere pentru 
rea unei zone denuclearizate 
poate fi aplicată la regiunile 
există un sistem complex de 
jamente defensive esențiale,
sînt cele din Europa...“, reprezen
tantul romîn a arătat că un aseme
nea „criteriu“ tinde la golirea de 
conținut a însăși ideii zonelor de
nuclearizate.

crea- 
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romine
în vedere acordul liber

Substratul manevrelor 
S.IL A.T.O.

BANGKOK 15 (Agerpres).— Agen
ția France Presse relatează că 
manevrele militare ale blocului 
S.E.A.T.O., care se desfășoară în nor
dul Tailandei de la 11 iunie, au in
trat vineri în „faza ucigătoare“. 
„Adversarii“ parașutați urmează să 
fie respinși de aviația și infanteria 
care participă la manevre. Mane
vrele constituie, după cum se știe, 
o încercare fățișă de a intimida for
țele patriotice din Laos. Organiza
torii manevrelor folosesc denumiri
le de „țara A“ și „țara B“ pentru a 
desemna părțile în „conflict“, ceea 
ce potrivit agenției Associated 
Press, vrea să însemne Laos și 
Tailanda. Exercițiile includ trimite
rea unui ajutor al S.E.A.T.O. în 
Laos pentru a reprima o așa-nu- 
mită răscoală și a face față „unei 
situații similare cu cea existentă în 
Vietnamul de sud“.

Explozie nucleară subterană 
efectuată in S. U. A.

NEW YORK 15 (Agerpres). - 
■Comisia pentru energia atomică a 
S.U.A. a anunțat că Statele Unite 
au efectuat o nouă explozie subte
rană pe poligonul din Nevada.

Aceasta este cea de-a noua explo
zie nucleară subterană efectuată a- 
nul acesta în Nevada.

Lupte crincene 
în nordul Irakului

BAGDAD 15 (Agerpres). — Ag 
țiile de presă relatează că în rec 
nile de nord ale Irakului se desfă
șoară lupte sîngeroase. Guvernul ira
kian a aruncat în lupta împotriva 
partizanilor kurzi 45 000 de soldați, 
ceea ce reprezintă, potrivit aprecie
rilor agenției Associated Press, ju
mătate din efectivul armatei ira
kiene. Trupele guvernamentale sînt 
sprijinite de tancuri și aviație. Agen
ția Associated Press relatează că tru
pele irakiene „duc un război de ex-

• 45 000 de solda)! împotriva par
tizanilor kurzi • Bombardarea sate

lor '

terminare împotriva kurzilor, bom- 
bardînd și mitraliind satele, împuș- 
cînd civili și incendiind recolta“. Ar
tileria irakiană a bombardat toate 
satele pe o rază de 25 kilometri în 
jurul orașului Kirkuk și unele din 
apropiere de Suleimania. Unitățile 
așa-numitei gărzi naționale, c< 
tinuă agenția, au organizat în ac 
Iași timp adevărate masacre în rin- 
dul femeilor și copiilor din satele 
kurde.

Un purtător de cuvînt al O.N.U. a 
anunțat că secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a primit petiții 
din partea unor organizații din dife
rite țări care sprijină lupta popu
lației kurde din nordul Irakului 
pentru recunoașterea drepturilor ei.

★
BERLIN 15 (Agerpres). — Secre

tariatul Federației Democrate Inter
naționale a Femeilor a protestat îm
potriva arestării a trei reprezen
tante ale mișcării de femei din 
Irak, printre care secretara Ligii fe
meilor irakiene, Djamila Hafez.

După ratificarea tratatului 
Bonn — Paris

Ziarele pariziene, inclusiv cele care 
se declară partizane ale tratatului „de 
colaborare“ franco-vest-german, ratificat 
in noaptea de joi spre vineri de Adu
narea Națională Franceză, relatează 
despre criticile vii la care a fost supus 
tratatul în cursul dezbaterilor care au 
precedat votul. „Le Figaro“ își intitulea
ză reportajul parlamentar „Ratificarea 
obținută, dar critici severe din partea lui 
Guy Mollet, Edgar Faure etc“. Ziarul a- 
rată că liderut socialist a respins argu
mentul „reconcilierii" franco-vest-germa. 
ne pe care l-au folosit adepții alianței 
Paris-Bonn. „Dacă ar fi adevărat că tra
tatul servește cauza apropierii franco- 
germane — a spus el — noi l-am ac
cepta. Dar nu este cazul“. In legătură 
cu aceasta, ziarul „Comhot“ arată că, 
în ciuda tratatului 
ratificat, contradic
țiile franco-vest-ger- 
mane se adîncesc. 
„Cu toate contac
tele la toate nivelu
rile, scrie ziarul, R.
mat și urmează o politică externă care 
se deosebește esențial de cea a Pari
sului. In timp ce Franța păstrează dis
tanță față de Washington, Bonnul nu 
încetează să-și întărească legăturile 
sale militare și diplomatice cu S.U.A.".

Principalele critici în Adunarea Na
țională s-au axat pe faptul că tratatul 
este contrar intereselor păcii, stabilită
ții în Europa, și duce la noi pași pe 
calea reînarmării forțelor revanșarde. 
Astfel, vorbind în Adunarea Națională, 
în numele partidului radical, Faure a 
insistat asupra „pericolului pe care-l 
reprezintă diseminarea (răspîndirea) ar- 
melor atomice între diferitele puteri“, 
pericol inclus în acest tratat.

Alți deputați au arătat că tratatul 
creează noi izvoare de conflicte in Eu
ropa. Arătîndu-se că tratatul este un 
pact militar destinat să fie instrumen
tul unei politici agresive, în Adunare 
s-a relevat că Republica Federală Ger
mană dorește să cîștige din aceasta pe 
două planuri : 1. obținerea forței ato
mice prin forța multilaterală a N.A.T.O., 
2. posedarea și fabricarea armei ato
mice prin colaborare la forța atomică 
denumită franceză.

Șeful guvernului, Pompidou, a inter
venit personal în cursul dezbaterilor. 
Arătînd că principalul său argument a 
fost acela că tratatul nu ar putea fi 
contrar intereselor 
semnatarul lui este 
ziarul „Libération"

Corespondență' 
din Paris

F. Germană a ur-

Cereri justificate
LONDRA 15 (Agerpres).— Comi

tetul englez pentru apărarea păcii 
a adresat președintelui Kennedy o 
scrisoare, în care își exprimă spe
ranța că la apropiatele tratative la 
nivel ridicat de la Moscova se va 
putea ajunge la un acord cu pri
vire la încetarea experiențelor nu
cleare. Dorim ca reprezentanții a- 
mericani „să se călăuzească după 
concluziile oamenilor de știință a- 
mericani, printre care și consilierul 
special al președintelui, care au do
vedit că în prezent există mijloace 
de detectare a tuturor experiențe
lor. Sperăm, se arată în scrisoare, 
că nu veți cere un sistem de inspec
ție mai larg decît acela pe care

MOSCOVA. Intr-o notificare guver
nul U.R.S.S. a atras atenția guvernu
lui japonez că amplasarea avioanelor 
militare americane, „F. 105“, „contri
buie la intensificarea încordării în a- 
ceastă regiune a lumii și la atragerea 
continuă a Japoniei în planurile mili- 
taro-strategice ale S.U.A.“. Guvernul 
sovietic și-a exprimat speranța că gu
vernul Japoniei „va trage concluziile 
necesare cu privire la primejdia cres- 
cîndă pe care o implică pentru po
porul japonez noile măsuri ale S.U.A., 
menite să transforme Japonia într-o 
bază pentru un război nuclear".

închiderea consulatului 
portughez din Alger

ALGER. Purtătorul de cuvînt al Mi
nisterului de Externe al Algeriei a de
clarat că guvernul algerian a luat ho- 
tărîrea de a închide consulatul Portu
galiei la Alger. Această hotărîre se în
scrie pe linia măsurilor preconizate de 
conferința de la Addis-Abeba care cere 
guvernelor africane să rupă relațiile 
diplomatice și consulare cu Portugalia 
colonialistă și cu rasiștii din Renu- 
blica Sud-Africană și să le aplice 
sancțiuni economice.

altor patrioți arestați precum și 
berarea lor.

ROMA. In seara de 15 iunie „Miș
carea italiană pentru pace“ a organi
zat. la Roma o puternică demonstrație 
la care au participat peste 10 000 de 
oameni. In cadrul unui miting partici
panta au adoptat textul apelului adre
sat tuturor italienilor care sînt chemați 
să depună toate eforturile pentru a 

înlătura primejdia care planează de
asupra regiunii Mării Mediterane, ca 
urmare a amplasării bazelor racheto- 
nucleare ale S.U.A.

BUENOS AIRES. Asociația studenți
lor paraguayeni care studiază în Ar
gentina a trimis dictatorului Para
guayan, Stroessner, o scrisoare prin 
care îl acuză de recenta asasinare a 
unor deținuți politici din Paraguay. 
Scrisoarea cere garantarea securității 
profesorului Antonio Maidana și a

O scrisoare a P. C. 
din Finlanda

HELSINKI. Partidul Comunist 
Finlanda a adresat o scrisoare deschi
să membrilor Partidului social-demo
crat din Finlanda și Congresului aces
tui partid, care și-a deschis lucrările 
la 15 iunie.

In scrisoare, publicată în ziarul 
„Kansan Uutiset", se subliniază că P.C. 
din Finlanda consideră că este posibil 
să fie unificate forțele întregului po
por muncitor. Drept bază a colabo
rării partidelor și organizațiilor mun
citorești se propune elaborarea unei 
platforme comune în principalele 
probleme ale politicii interne și 
externe.

BUDAPESTA. La 15 iunie, la Buda
pesta a avut loc deschiderea festivă a

celui de-al VI-lea Congres al partiza
nilor păcii din R. P. Ungară. La con
gres participă delegați din U.R.S.S., 
S.U.A., Franța, Anglia, Cehoslovacia, 
Austria, Grecia, Iugoslavia, Cuba, R.D. 
Germană, R. F. Germană, Spania. Din 
partea R. P. Romine, la congres parti
cipă ing. Oliviu Rusu, membru al Co
mitetului național pentru apărarea pă
cii din R. P. Romînă.

DELHI. Luînd cuvîntul la o confe. 
rință de presă, primul ministru al In
diei, Javaharlal Nehru, a declarat că 
poziția U.R.S.S. în ce privește dezvol
tarea industriei Indiei contribuie la 
dezvoltarea economiei naționale a a- 
cestei țări. El a salutat acordul comer
cial încheiat între U.R.S.S. și India și 
și-a exprimat speranța în întărirea con
tinuă a relațiilor economice dintre cele 
două țări. ,

GENEVA. Ambasadorul R. P. Ro
mine în Elveția, Vasile Dumitrescu, 
șeful delegației R. P. Romine la cea 
de-a 47-a Conferință internațională a 
muncii, a oferit la 14 iunie la Geneva 
un dineu în cinstea unor participant 
la sesiune. La dineu au luat parte D. 
Morse, directorul general al Biroului 
Internațional al Muncii, A. Slipcenko, 
vicepreședinte al conferinței, șefii de
legațiilor Indoneziei, S.U.A., Tunisiei 
și personalități elvețiene.

încheierea vizitei 
lui H. Wilson în U.R.S.S.

MOSCOVA. In dimineața zilei de 
15 iunie a părăsit Moscova Harold 
Wilson, liderul partidului laburist en
glez, care a făcut o vizită în Uniunea 
Sovietică la invitația grupului parla
mentar al U.R.S.S. In aceeași zi Ha
rold Wilson a sosit la Varșovia.

NEW YORK. Forțele aeriene ale 
S.U.A. au lansat la 15 iunie de la baza 
militară Vandenberg (statul Califor
nia) un satelit-spion. Agențiile de in
formații americane relevă că satelitul 
lansat face parte din seria „Discove
rer“.

majoritatea oamenilor de ștîință- 
experți, îl consideră suficient“.

Totodată, Comitetul englez pen
tru apărarea păcii exprimă neliniș
tea opiniei publice engleze în legă
tură cu intențiile lui Kennedy ca în 
cursul apropiatei vizite în Anglia 
să insiste pe lîngă guvernul en
glez ca acesta „să semneze planul 
de creare a flotei de suprafață în
zestrată cu rachete „Polaris“.

Dumneavoastră trebuie să știți, 
scriu în continuare partizanii păcii 
englezi, că populația țării noastre 
este foarte nemulțumită de existen
ța bazei pentru rachete „Polaris“ în 
golful Holly Loch.

Comitetul englez pentru apărarea 
păcii îi cheamă pe conducătorii 
S.U.A. să întreprindă măsuri reale 
pentru a se ajunge la un acord cu 
privire la dezarmare. „Tocmai acea
stă orientare, se arată în încheierea 
scrisorii, va asigura o bază trainică 
a prieteniei între popoarele englez 
și american“.

Franței, deoarece 
generalul de Gaulle, 

scrie ; „Argumen
tele — dacă se poa
te spune așa — ale 
apărătorilor tratatu
lui n-au fost de na
tură să ascundă ca
racterul său nefast, 

spiritul reacționar care-l inspiră și pe
ricolul ce-l reprezintă pentru pace".

Intr-adevăr în timpul celor două 
zile cît au durat dezbaterile Adunării 
Naționale grupuri de cetățeni, bărbați 
și femei, studenți etc., membri al Mișcă
rii pentru pace, ai Asociației republicane 
a foștilor combatanți, ai Federației na
ționale a deportaților și luptătorilor din 
Rezistență, ai Uniunii femeilor fran
ceze, precum și numeroase delegații 
din întreprinderi și instituții s-au pre
zentat la sediul Adunării, aducînd rezo
luții și petiții în care se cerea depu- 
taților să respingă ratificarea.

Luînd cuvîntul în cursul dezbaterilor 
în numele deputaților comuniști și fă- 
cîndu-se în același timp ecoul aminti
telor delegații populare care cereau res
pingerea tratatului, François Billoux a 
spus : „Cei care nu ratifică acest tratat 
al nenorocirilor reprezintă majoritatea 
francezilor“. Analizînd apoi pericolul pe 
care-l reprezintă tratatul Bonn-Paris 
element de tensiune internațională, i 
spus : „Tratatul care ne este supus are 
ca efect să ridice și mai mult o parte a 
Germaniei împotriva altei părți a aces
teia. O reală reconciliere franco-germană 
nu poate să aibă ca bază de plecare 
adîncirea prăpastiei între cele două Ger
manii. Acest tratat ridică noi obstacole 
în fața unei reglementări pașnice a pro
blemei germane’’.

întreaga piesă arată că majoritatea 
care a votat pentru ratificare (325 de 
voturi) este constituită numai din de
putății partidului guvernamental U.N.R. 
și din alți cîțiva deputați, căro
ra li se spune „incondiționali“, din 
pricină că votează întotdeauna cu gu
vernul. Voturile împotriva ratificării 
(107) aparțin comuniștilor și socialiști
lor. 42 de deputați s-au abținut, de la 
vot. Si mai strîns a fost scrutinul cu pri
lejul unui vot anterior, de natură pro
cedurală, cînd s-a propus a mina ieri ra
tificării : 183 de deputați au votat pen
tru amînare și numai 277 împotriva ei.

T. VORNICU

Agravarea situației politice din Argentina
BUENOS AIRES 15 (Agerpres). 

— Agențiile occidentale de presă 
anunță că în ultimele 48 de ore si
tuația politică din Argentina s-a 
agravat ca urmare a disputelor le
gate de apropierea alegerilor pre
zidențiale, ' programate la 7 iulie. 
După cum transmite coresponden
tul din Buenos Aires al agenției 
U.P.L, guvernul provizoriu al Ar
gentinei a obiectat împotriva de
semnării lui Vicente Solano Lima 
drept candidat al Frontului popu
lar și național pentru postul de 
președinte și a introdus o acțiune 
judiciară la un tribunal din Buenos 
Aires în care 
desemnări.

Tribunalul 
iunie această

cere anularea acestei

a respins însă la 14 
acțiune subliniind că,

din punct de vedere constituțional, 
guvernul nu are dreptul să se a- 
mestece în această problemă.

între timp, potrivit relatărilor a- 
genției Associated Press, se mani
festă o „nervozitate sporită” din 
partea conducătorilor armatei ar- 
gentiniene, Associated Press scrie 
că în diferite garnizoane din provin
cie au avut loc numeroase întruniri 
ale ofițerilor superiori. ,;în urma 
unei asemenea întruniri, desfășura
tă la baza militară Campo de Mayo, 
arată agenția, s-a Zăcut cunoscut că 
comandanții au luat în considerare 
propunerea de a anula alegerile de 
la 7 iulie dacă acestea vor avea 
drept rezultat revenirea la putere 
a peroniștilor”.
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