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CADRELE
A

INTIMPINAREA CONGRESULUI PARTIDULUI SI A ZILEI UE 1 MAI

FONDUL DE AUR RAPORTAM SUCCESELE NOASTRE
AL PARTIDULUI Toate angajamentele Un nou obiectiY indu,trigl PESTE PLAN:

vasta operă de făurire 
socialiste, de construc-

Conducted 
a orînduirii 
ție economică și culturală, partidul 
nostru acordă o atenție deosebită 

.selecționării, creșterii și promovării 
.cadrelor. Conducerea partidului a 
'îndrumat în permanență organele 
de partid și de stat să manifeste o 
înaltă principialitate în munca cu 
cadrele, să le studieze și să le cu
noască în muncă, să le promoveze 

. -.finind seama de devotamentul lor 
față de cauza socialismului, de pre
gătirea și capacitatea lor, să se o- 
cupe cu răbdare și perseverență de 
educarea și călirea lor ideologică și 
politică. Partidul s-a îngrijit de îm
binarea armonioasă a elementelor 
cu experiență în muncă și viață cu 
elemente tinere, avind perspective 
de dezvoltare. Aplicarea consecventă 
a acestor principii leniniste a a- 
sigurat succesele obținute de parti
dul nostru in munca de formare a 
cadrelor. Ridicarea din rîndurile ce
lor ce muncesc a zeci și sute de mii 
de cadre valoroase, devotate trup și 
suflet cauzei socialismului, compe
tente și talentate, constituie o mă
reață realizare a partidului și a sta
tului democrat-popular, unul din 
factorii principali ai marilor înfăp
tuiri din anii construcției socialiste.

Plenara C.C. al P.M.R. din 14— 
15 aprilie a relevat o serie de re
zultate bune obținute în domeniul 
pregătirii 
Așa cum 
plenarei, 
permanente ale organelor de partid 
a fost promovarea în aparatul de 
partid, in conducerea organizațiilor 
de masă și în funcții de răspundere 
în aparatul de stat și economic, a 
unor oameni bine pregătiți din 
punct de vedere profesional și poli
tic, cu experiență, care se bucură 
de autoritate și prestigiu în fața co
lectivelor pe care le conduc. O re
flectare a acestei preocupări este 
faptul că peste 76 la sută din 
totalul activiștilor au un stagiu în 
munca de partid mai mare de 5 ani. 
în ceea ce privește cadrele din eco
nomie, mai mult de 67 la sută din 
directori și 58 la sută din inginerii 
șefi ai întreprinderilor republicane 
au o vechime în producție de peste 
10 ani. Numărul ridicat al cadrelor 
cu un stagiu îndelungat în munca 
politică și în producție este o che
zășie a maturității politice și com
petenței profesionale.

S-au realizat progrese în asigura
rea stabilității în funcții a cadrelor. 
Continuitatea în muncă dă posibili
tatea cadrelor să pătrundă în miezul 
problemelor, să cîștige experiență 
te munca de conducere, le întărește 
simțul răspunderii personale pentru 
îndeplinirea sarcinilor încredințate, 
răsfrîngîndu-se pozitiv asupra între
gii activități a unităților în care 
muncesc.

O preocupare a organelor de 
partid o constituie promovarea în 
funcții de răspundere a cît mai mul
tor femei din rîndurile celor mai 
active și mai capabile.

Caracteristic pentru politica de ca
dre a partidului nostru este îmbina
rea țalegerii și repartizării juste 
cu grija pentru creșterea și e- 
dncarea acestora, pentru pregăti

tor multilaterală. Ca rezul
tat al preocupării organelor de 
partid pentru ridicarea nivelului po
litico-ideologic al cadrelor, peste 90 
Ia sută dintre lucrătorii de partid 
sînt absolvenți ai școlilor de partid 
centrale și regionale, sau ai univer
sităților serale de marxism-leninism.

și promovării cadrelor, 
se arată în Hotărîrea 
una din preocupările

rea

In regiuni ca: Bacău, Dobrogea, 
Maramureș, Galați, Mureș-Auto- 
nomă Maghiară, Hunedoara, aproa
pe totalitatea 
solvit diferite școli 
De asemenea, 
politice marea majoritate a cadrelor 
din organizațiile de masă. Tot mai 
mulți activiști de partid își comple
tează studiile medii sau superioare 
de stat. Faptul că toate cadrele de 
partid au trecut în ultimii ani prin 
invățămîntul de partid de diferite 
grade, creșterea continuă a ponde
rii cadrelor cu studii medii și su
perioare se oglindește în calitatea 
activității desfășurate de organele 
și organizațiile de partid, în capa
citatea de orientare a acestora.

Partidul înconjoară cadrele cu a- 
tenție și căldură tovărășească, le a- 
jută cu grijă și răbdare, îndeosebi 
pe cele de curînd promovate, pentru 
a-și însuși problemele specifice do
meniului lor de activitate, a asimila 
experiența înaintată, a-și îmbunătă
ți stilul și metodele de muncă, a se 
ridica la nivelul răspunderilor în
credințate.

Complexitatea problemelor pe care 
le ridică înaintarea țării noastre pe 
calea desăvîrșirii construcției socia
liste face să sporească și mai mult 
rolul cadrelor de partid, de stat și 
din economie și, implicit, exigența 
față de ele. Tocmai de aceea plena
ra C.C. al P.M.R. a pus în fața or
ganelor de partid sarcina de a se o- 
cupa în continuare, cu perseverență, 
de promovarea în organele și apa
ratul de partid, în conducerea or
ganizațiilor de masă, economice și 
de stat, a celor mai buni muncitori, 
țărani, tehnicieni, ingineri și a altor 
intelectuali, de a perfecționa neînce
tat munca de creștere și pregătire a 
cadrelor.

Partidul, oamenii muncii dau o 
înaltă prețuire unor asemenea tră
sături proprii cadrelor de partid, 
cum sînt devotamentul față de par
tid și față de cauza socialismului, 
înalta principialitate partinică, sim
țul de răspundere și pasiunea cu 
care muncesc pentru îndeplinirea 
sarcinilor, inițiativa în muncă și 
dragostea față de tot ceea ce e nou 
și înaintat, combativitatea și intran
sigența față de lipsuri, față de tot 
ceea ce frînează progresul. Cinstea 
și modestia, integritatea morală în 
viața obștească și personală între
gesc în mod armonios chipul moral 
al activistului, care prin întreaga lui 
activitate și comportare trebuie să 
fie un exemplu pentru oamenii 
muncii. Cultivarea tuturor acestor 
trăsături presupune o preocupare 
permanentă pentru munca cu ca
drele din partea organelor de par
tid. o atitudine plină de atenție și 
grijă tovărășească față de fiecare 
om în parte, un control sistematic 
și o înaltă principialitate și exigen
ță în aprecierea activității, stimula
rea însușirilor bune, concomitent cu 
critica lipsurilor. Merită să fie evi
dențiată în acest sens 
comitetelor regionale 
București și Hunedoara. Secretarii 
acestor comitete obișnuiesc să lucre
ze îndeaproape cu cadrele de partid, 
din aparatul de stat, din economie, 
le ajută în mod practic în rezolva
rea sarcinilor, discută cu ele și 
interesează 
preocupările lor, 
cît și în 
sprijină în înlăturarea unor lipsuri.

activiștilor au ab- 
de partid, 

au urmat școli

activitatea 
de partid

de

viața

se 
comportarea și 
atit în muncă, 
particulară, le
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îndeplinite
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 

In fabricile, uzinele, schelele petro
liere și rafinăriile din regiunea Plo
iești domnește un puternic avînt în 
muncă. Bilanțul realizărilor este rod
nic. Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii din toate unitățile industriale din 
regiune și-au îndeplinit și depășit 
angajamentele luate în înirecere 
pentru etapa pînă la 1 Mai. Pe an
samblul industriei regiunii, planul 
producției globale a fost depășit cu 
peste 60 000 000 lei, față de 22 000 000 
lei cît prevedea angajamentul, iar 
planul producției maifă — cu 
46 000 000 lei, față de 20 000 000 lei. 
La prețul de cost s-au realizat eco
nomii suplimentare de 17 000 000 lei, 
depășindu-se cu aproape 2 milioane 
lei angajamentele luate. In ultimele 
zile, în întreprinderi au avut loc 
consfătuiri de producție în cadrul 
cărora muncitorii, inginerii și tehni
cienii și-au propus ca, pe baza va
lorificării și mai intense a rezervelor 
interne existente, să obțină realizări 
și mai importante în întrecerea so
cialistă în Cinstea celui de-ai IV-leă 
Congres al partidului. Colectivul ra
finăriei Teleajen a hotărît să obțină 
pînă la 1 iulie o depășire de 1 300 090 
lei Ia producția marfă și să reali
zeze 3 500 000 lei economii la pre
țul de cost. Obiective concrete, 
mobilizatoare în întrecerea socialistă 
în întîmpinarea Congresului parti
dului și-au stabilit și colectivele de 
la Uzina „24 Ianuarie", întreprinde
rea de cimentări-operații și trans
porturi speciale Ploiești, precum și 
din alte întreprinderi. - .

Uzina de preparare a minereurilor
de la Tarnița in probe tehnologice

leri-dimineaja, cînd maistrul Irimia 
Giosanu a cuplat automatul de por
nire la alimentatorul cu plăci de la 
silozul Uzinei de preparare a mine
reurilor de la Tarnifa pentru înce
perea probelor tehnologice, pe har
ta patriei se consemna apariția unui 
nou obiectiv industrial construit în fi
nii șesenalului : „Complexul minier 
de la Leșul Ursului — Qstra”, regiu
nea Suceava. Prin intrarea acestuia 
în producfie, vor fi puse în valoare 
zăcămintele de minereuri cuprifere 
din munții de pe Valea Bistriței. De 
aici vor fi livrate combinatelor de la 
Baia Mare și Turnu Măgurele canti
tăți importante de minereu concen
trar de cupru și pirită, iar ulterior și 
de plumb și zinc. Uzina de prepa
rare a minereurilor de la Tarnița este 
una din principalele unități ale com
plexului industrial minier situat în 
munții din nordul Moldovei. Desfă
șurând larg întrecerea socialistă în 
cinstea celui 
partidului și 
structorii și 
dițiile pentru 
nologice la
muncitorii care au adus o contribu
ție deosebită la realizarea 
biectiv se numără cei din 
conduse de Gh. Coman, 
venciuc, Gh. Buruiană, V, 
Goidoș și I. Rotaru.

Uzina de preparare a minereurilor 
de la Tarnița este înzestrată în între- 
gjaje cu utilaje modern^ fabricate 4a

de-al l-V-lea Congres al 
a zilei de 1 Mai, con- 
montorii au creat con- 
incuperea probelor leh- 
primele linii. Printre

acestui o- 
echipele 

Gh. Cer- 
Cozoș, O.

.. .........

fara noastră, iar soluțiile de proiec
tare sînt superioare față de cele a- 
dopfate ia alte uzine similare. Aici, 
fluxul tehnologic se desfășoară „în 
cascadă", adică tulbureala — pasta 
de minereu cu apă — înaintează de 
la un proces de producție la altul prin 
cădere liberă. Se realizează astfel un 
consuni redus de energie electrică și 
mecanică.

Succese deosebite s-au obținut și 
pe celelalte șantiere din cadiul com
plexului. In vederea începerii exploa
tării minereului pe versanții munților 
de pe malul Bistriței, la Leșul Ursu
lui, brigada lui Gligor Giurg , ca.e 
lucrează la puțul principal de extrac
ție, a realizat in ultima lună 62 ml lu
crări de lărgire și betonare. Ea a de
pășii recordul pe țară — de 60,5 ml. 
La cele trei orizonturi deschise se 
pregătesc ‘f-onîurile de abataj din care 
minereul va fi transportat prinfr-un tu
nel lung de peste șase kilometri, la a 
cărui betonare se lucrează pe ,u|J<ma 
suta de metri. . .

Concomitent cu lucrările pentru da
rea în folosință a acestui important 
obiectiv industrial au fost luate mă
suri de pregătire a muncitorilor ce vor 
lucra la stația de preparare și în 
mină. Pentru muncitorii, inginerii și 
tehnicienii din cadrul complexului se 
construiesc la Osîra 332 de aparta
mente, un complex comercial, un 
club cu 400 de locuri etc.

Nistor ȚUICI) 
coresp. „Scînteii"

de 50 milioane lei
BAIA MARE (coresp. „Scînteii''). — 

Din datele centralizate la Direcția re
gională de statistică reiese că oamenii 
muncii din întreprinderile industriale 

: din regiunea Maramureș și-au îndepli
nit înainte de termen sarcinile de plan 
pe primele pattu luni ale anului și an
gajamentele luate în întrecerea socia
listă pentru etapa pînă la 1 Mai. Pe an
samblul industriei regiunii s-a realizat 
peste plan o producție marfă în valoare 
de peste 50 milioane de lei. Față dc 

; perioada corespunzătoare a anului tre
cut, producția industrială a regiunii a 
crescut cu 10 la sută. S-au dat peste 
plan metale și produse chimice în var 
loare de peste 40 milioane lei, mașini 
și utilaj minier a căror valoare.se ridică 
lai circa 2 milioane lei, 15 200 metri 
cubi de bușteni și cherestea, importan
te cantități de materiale de construcții, 
confecții, mobilă și alte produse. Mun
citorii, inginerii și tehnicienii clin uni
tățile industriale ale regiunii au dobîn
dit rezultate importante și în domeniul 
îmbunătățirii calității produselor. La 
prețul de cost s-au obținut economii 
suplimentare de aproape 3 milioane lei. 
Cele mai însemnate realizări în îndepli
nirea planului și a angajamentelor au 
dobîndit colectivele uzinelor „1 Mai“- 
Baia Mare, exploatării miniere Săsar, 
întreprinderii forestiere Vișetr.

Partieipînd cu entuziasm la întrecerea 
socialistă, colectivul secției prelucrări 
mecanicc-montaj de la uzinele „Tim
puri Noi“ din Capitală intîmpină ziua 
dc 1 Mai cu realizări deosebite. El a dat 
peste plan 16 compresoarc. în fotografie 
(de la stingă la dreapta) : cițiva dintre 
muncitorii care s-au evidențiat în în
trecere — Dumitru Jugureanu, Con
stantin Baron. Tănase Ciupa și Con

stantin Daia
Foto : M. Cioo

IN OBIECTIV. RECOLTA 1965
Din cauza timpului nefavorabil, 

în regiunea Iași, lucrările agricole 
au început destul de tîrziu. Apoi, 
ploile căzute au stînjenit desfășura
rea lot într-un ritm susținut. Totuși, 
în cele mai multe locuri, țăranii 
cooperatori, mecanizatorii din S.M.T. 
și lucrătorii din gospodăriile de stat 
s-au străduit să folosească cît mai 
bine „ferestrele" dintre ploi, să trea
că imediat, cu toate forțele, Ia pre
gătirea terenului și la semănat, pe 
parcelele zvîntate.

In ultimele trei zile, situația în- 
sămințării florii-soarelui și sfeclei 
de zahăr, care era mult rămasă în 
urmă, s-a îmbunătățit. Pină în seara 
zilei de 
agricole 
mințate 
sută din
sfeclă de zahăr aproape 75 la sută. 
In întreaga regiune a început și se
mănatul porumbului. Cele mai mari 
suprafețe s-au realizat în raioanele 
de șud : Bîrlad și Huși. In raionul 
Bîrlad, pînă în seara zilei de 27 a- 
prilie au fost însămînțate cu porumb 
6 700 ha și s-au pregătit alte 12 500 
ha. Trebuie spus însă că în alte

27 aprilie, în cooperativele 
de producție au fost însă- 
cu floarea-soarelui 83,5 la 
terenurile prevăzute, iar cu

În ferestrele"
dintre ploi

locuri (raioanele Pașcani, Hîrlău. 
Iași, Negrești și Vaslui) se bate pa
sul pe loc la semănatul porumbului. 
De altfel, în raioanele Pașcani și 
Hîrlău nici i floarea-soarelui nu se 
însămînțează într-un ritm satisfă
cător.

Această situație nu se datorește 
numai ploilor. Cu prilejul unei vizi
te făcute prin mai multe unități a- 
gricole din regiune a reieșit clar că 
sînt și alte cauze, de ordin subiectiv, 
care fac ca rezultatele să nu fie pe 
măsura posibilităților. Iată despre ce 
este vorba.

La Popricani, raionul Iași, se lucra 
de zor Ia semănatul porumbului, a- 
tît la gospodăria de stat, cît și la coo
perativa agricolă de producție. Ală
turi, însă, la cooperativa agricolă din 
Tigănaș, 11 tractoare stăteau nefolo-

site la sediul brigăzii din Cîrniceni. 
Tractoriștii respectivi erați plecați 
din localitate. Din această cauză, la 
Tigănași semănatul celor aproape 
1 000 ha cu porumb se face în pas 
de melc. Aici, mai sînt de semănat 
și aproape 100 ha cu floarea-soare
lui. In comuna Telejna din raionul 
Vaslui, tov. Constantin Florescu,' 
președintele cooperativei agricole de 
producție, și ing. D. Bîjbîiac contro
lează terenurile zvîntatd în fiecare 
oră și îndrumă spre ele. fără întîr- 
ziere, pe tractoriști. In cursul zilei 
de 27 aprilie, în această unitate s-a 
terminat semănatul florii-soarelui 
și s-a trecut la însămînțarea porum
bului. Și aici însă există posibilități 
nefolosite. Dacă consiliul de condu
cere s-ar ocupa cu mai multă grijă 
de folosirea atelajelor la pregătirea

terenului, rezultatele ar fi mult mai 
bune.

în cooperativa agricolă de pro
ducție Zăpodeni, întîrzierea însă- 
mînțârilor se datorește și faptului 
că atunci cînd vremea s-a îmbu
nătățit, semănătorile trimise de 
S.M.T. Vaslui n-au putut începe 
imediat lucrul deoarece erau prost 
pregătite. La unele nu erau mon
tate bine discurile 
la altele , aceste 
Nici în alte locuri mijloacele me
canice existente nu sînt folosite cum 
trebuie. în ziua de 27 aprilie, trei 
tractoare ale S.M.T. Codăești, care 
lucrează la Pribești, nu plecaseră în 
cîmp nici pină la ora 14. deși tere
nul era zvîntat.

Aceste deficiențe trebuie să fie 
înlăturate grabnic. Este de datoria 
organelor locale de partid și de stat, 
a conducerilor unităților agricole 
socialiste să ia toate măsurile în 
vederea folosirii din plin a fiecărei 
ore bune de lucru, precum și a tu
turor tractoarelor, mașinilor agrico
le și atelajelor.

distribuitoare, 
piese lipseau.

Manole CORCACI
coresp. „Scînteii"

Un cîmp întins, cu lanuri de 
grîu, ori de porumb, cu de toate. 
(Și cu liniștea lui patriarhală...). 
In mijlocul acestui cîmp s-au o- 
prit cîțiva oameni. Aici se va ri-* 
dica o uzină. Conform planului, 
mîine dimineață două sute de 
tineri vor începe săparea funda
țiilor. In depărtare se aude du
duitul excavatoarelor. Fiecare 
tren care sosește în gară aduce 
zeci de oameni, materiale de 
construcție, mașini. Inginerii, teh
nicienii își consultă planurile, 
dau ultimele dispoziții, timplarii 
finisează barăcile, cantina, bi
rourile administrației...- Așadar, 
aici se va ridica o uzină. In pla
nurile constructorilor este trecută 
și data la care uzina va trebui 
să intre în funcțiune... Așa a în
ceput Săvineștiul, așa Roznovul, 
orașul Gh. Gheorghiu-Dej și atî- 
tea altele.

In locurile unde nu se întîm- 
plase nimic, oamenii așteptau cu 
înfrigurare primul cîntec,al sire
nei. Mîine dimineață la șase... 
mîine dimineață. Iar dimineața, 
lucrătorii erau petrecuți pînă la 
poarta uzinei : Noroc și sănătate 
la toți 1 Da, lucrul a început,, u- 
zina produce, uzina noastră... De 
la un an la altul, barăcile din ju
rul uzinelor s-au transformat în 
blocuri moderne: aici se va con
strui cartierul uzinei... Treptat,: a- 
ceste cartiere s-au extins, pe 
harta țării au apărut noi orășele. 
Da, uzina noastră a primit drapo- 
lul de fruntașă pe ramură, da, u- 
zina noastră exportă produse în 
cîteva țări... Viața oamenilor s-a 
legat de uzină. Și astfel, viața 
multora dintre ei a căpătat un 
sens nou, o siguranță: Sînt mun
citor la uzină. M-am înscris la 
școala de calificare. Am fost 
propus pentru facultate...

Un tehnician de pe șantierul 
Uzinei cocsochimice de la Hu
nedoara (era pe la începutul lu- 
ciărilor) ținea din proprie iniția
tivă tot ' ' 
care și 
cîieva 
numai 
meserie 
zidari, fierar-betoniști etc. Ceilalți 
abia acum se hotărau. Dar se 
hotărau greu. Toți își doreau o 
meserie sigură, o meserie pe 
viață. După orele de lucru pe 
șantier, se duceau la școala de 
calificare. In anii aceștia, mul-' 
te locuri au dobîndit fai
mă datorită uzinelor cu care se 
mîndreso. Și-atunci, este de înțe
les că muncitorii noștri țin să 
precizeze : Am învățat meserie 
la uzina de la Săvinești, de Ia 
Hunedoara, la combinatul de la 
Brazi. De multe ori, această pre
cizare înseamnă un certificat de 
bun meseriaș.

De curînd, un cunoscut amator 
de excursii îmi spunea : In că
lătoriile mele m-am ferit să po
posesc la Slatina. Pentru mine 
Slatina (din cite auzisem) nu pre
zenta absolut nici un interes. 
După cum nici Călărașii sau 
Turnu Măgurele. Și iată că 
niște obligații (și nu plăcerile 
excursiei) m-au dus la Slatina. E 
altceva decit auzisem. Da, mi-a 
plăcut : un orășel în mișcare, în 
transformare, se schimbă șl se va 
schimba mult locul acesta. Aici 
se construiește o uzină de alu
miniu, aici huruie mașini, aici se 
fac planuri, aici se trăiește ou 
adevărat.

Ziarele ne informează mereu : 
O nouă uzină la Slatina, un com
binat Ia Turnu Măgurele, o ter
mocentrală la Luduș, un complex 
de industrializare a lemnului la 
Turnu Severin.. Am auzit de a- 
ceste orășele, știm să le desco
perim imediat locul pe hartă, 
poate că le-am și vizitat în urmă 
cu ani. Și încercăm să ni le în
chipuim acum. închipuirea noa
stră fixează o uzină, un complex 
undeva, la marginea orășelului 
— dar numai atit e puțin : ne 
scapă suflul nou, trezirea la via
ță a acestor orășele. Va trebui 
să refacem itinerarul excursiilor. 
Pentru ca să putem aprecia, așa 
cum se cuvine, ce a însemnat 
construirea uzinelor, a complexe
lor în locuri unde nu se întîmpla 
nimic. Pentru ca să ne eliberăm 
de vechile imagini...

felui de evidențe, prinire 
aceea a calificării : din 
sute de tineri angajați, 
vreo patruzeci aveau o 
precisă — excavatorișii

TELEGRAMA

COMITETULUI EXECUTIV
AL PARTIDULUI MUNCITORESC IRLANDEZ

DUBLIN
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn transmite dele- 

gaților la cel de-al V-lea Congres Național al Partidului Muncitoresc 
Irlandez, tuturor comuniștilor irlandezi un cald salut frățesc și urează 
întregului partid succes în activitatea ce o desfășoară pentru apărarea 
intereselor poporului muncitor irlandez, pentru pace și progres social.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMîN

Președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romine, Chivu Stoica, a pri
mit joi la amiază pe Abdul Hakim 
Shahalami, trimis extraordinar și 
ministru plenipotențiar al Afganis
tanului la București, în legătură cu 
plecarea sa definitivă din țară,

La întrevedere, care a decurs in
tr-o atmosferă cordială, au partici
pat Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, și George Maco- 
vescu, adjunct al ministrului aface
rilor externe. (Agerpres)

valoare.se
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CADRELE
FONDUL DE AUR
AL PARTIDULUI
(Urmare din pag. I-a)

Birourile comitetelor regionale au 
luat atitudine fermă ori de cite ori 
au apărut abateri, punîndu-le 
în dezbaterea organizațiilor de 
partid respective sau a adunărilor 
activului de partid. în munca cu 
cadrele s-au dovedit eficiente ex
punerile urmate de discuții, or
ganizate de unele comitete regionale, 
raionale și orășenești pentru apara
tul de partid, despre înaltele calități 
moral-politice ale activistului, des
pre comportarea în societate și fa
milie a acestuia. Educarea activiști
lor în spiritul unei înalte principia
lități partinice, al ideologiei și mo
ralei socialiste are o deosebită în
semnătate atît pentru îndeplinirea 
cu succes a sarcinilor ce li s-au în
credințat, cît și pentru asigurarea 
prestigiului acestora în rîndurile 
maselor de oameni ai muncii.

Cadrele vor putea răspunde cu 
atît mai bine înaltelor exigențe ale 
partidului, cu cît vor munci mai te
meinic pentru a-și îmbunătăți con
tinuu pregătirea profesională și po- 
litico-ideologică, pentru a-și lărgi 
orizontul cultural. Aceasta nu este 
un lucru ușor, ținînd seama de mul
tiplele sarcini pe care le au de în
deplinit, de puținul timp liber de 
care dispun. De aceea, este necesar 
ca organele de partid să se ocupe 
de buna organizare a studiului ca
drelor, să perfecționeze neîncetat 
formele de învățămînt, în conformi
tate cu cerințele vieții.

Trebuie reținută în această pri
vință experiența unor comitete re
gionale de partid, ca Ploiești, Cluj, 
care, ținînd seama de faptul că cei 
mai mulți activiști au absolvit în 
anii trecuți diferite școli de partid, 
au organizat pe scară largă studiul 
individual, care oferă largi posibili
tăți de aprofundare a teoriei mar- 
xist-leniniste, a politicii partidului. 
Studiul a fost adaptat nevoilor și 
preocupărilor specifice ale activiști
lor, elaborîndu-se tematici diferite 
pentru cei ce se ocupă de proble
mele industriei, agriculturii, învăță- 
mîntului, culturii etc. O contribuție 
prețioasă la înarmarea activiștilor 
cu cunoașterea temeinică a hotărî- 
rilor partidului și guvernului, a po
ziției partidului nostru în proble
mele interne și internaționale aduc 
seminariile organizate de numeroa
se comitete regionale, raionale și 
orășenești în cadrul instructajelor 
lunare, pe marginea documentelor 
de partid.

Există o experiență bună și în 
munca de perfecționare a pregătirii 
de specialitate a cadrelor, de creș
tere a competenței lor profesionale. 
Comitetul orășenesc de partid Bucu

rești, în afara cursurilor speciale 
pentru directorii întreprinderilor 
industriale, cadrele din comerț și 
din alte sectoare ale vieții econo
mice, a inițiat organizarea unei uni
versități tehnice cu 11 secții. Cursu
rile acesteia, axate pe probleme de 
mare actualitate tehnică din prin
cipalele ramuri ale. economiei, sînt 
audiate de peste 1 100 cadre tehni- 
co-inginerești din întreprinderile 
Capitalei.

Expunerile ținute de oameni de 
știință, artă și cultură, pe probleme 
actuale ale vieții științifice și cultu
rale, contactul frecvent cu institute 
de cercetări, cu muzee, expoziții, in
stituții artistice sînt de natură să 
contribuie la lărgirea orizontului 
cultural al activiștilor.

O caracteristică principală a ca
drelor noastre este legătura lor 
strînsă cu masele de oameni ai 
muncii. A fi mereu în mijlocul celor 
ce muncesc, a avea neîntrerupt con- j 
tact direct, personal, cu muncito
rii din fabrici, uzine, de pe șantiere, 
cu țăranii, cu intelectualii, a cunoaș
te aprofundat problemele care-i 
preocupă pe aceștia spre a putea in
terveni în cunoștință de cauză în 
sprijinul rezolvării lor, a cunoaște 
părerile oamenilor muncii și a ține 
seama de ele este o îndatorire a ori
cărui membru de partid și cu atît 
mai mult a celor care ocupă funcții 
de răspundere. Experiența arată tot
odată ce influență pozitivă are asu
pra întregii munci politice participa
rea nemijlocită a activiștilor de par
tid, a cadrelor din aparatul de stat, 
din economie, la activitatea de infor
mare a maselor asupra problemelor 
actuale ale politicii partidului. In 
raioane ca Tîrgoviște și Cîmpina din 
regiunea Ploiești, Titu, Fetești din 
regiunea București, a devenit un lu
cru obișnuit ca secretari și alți 
membri ai birourilor și comite
telor raionale să țină expuneri în a- 
dunările generale de partid, ca și în 
fața oamenilor muncii fără de par
tid, pe teme economice, educative, 
ale situației internaționale. Legătu
rile strînse pe care activiștii și le-au 
creat cu oamenii muncii, dragostea 
și autoritatea pe care și le-au cîști- 
gat în rîndurile acestora sporesc ca
pacitatea lor de a mobiliza masele 
la realizarea politicii partidului.

Cadrele reprezintă fondul de aur 
al partidului. îmbunătățirea neînce
tată a selecționării și promovării ca
drelor, educarea și creșterea lor cu 
grijă și dragoste constituie o pîrghie 
hotărîtoare pentru ridicarea nivelu
lui muncii în toate sectoarele, pentru 
obținerea de noi succese în măreața 
operă pe care o înfăptuiește poporul 
nostru muncitor, sub conducerea 
partidului.

POȘTA REDACȚIEI
Să le facem o vizită

In lunca Someșului 
muncitorii, tehnicienii și 
inginerii Întreprinderii de 
construcții-montaj Cluj 
înalță o cetate a chimiei. 
Vă invităm să faceți, in 
tovărășia noastră, o vizită 
constructorilor.

Șantierul Combinatului 
de celuloză și hîrtie din 
Dej. Cu mijloace mecani
zate moderne, oamenii 
toarnă temelii de beton, 
ridică schele, ziduri. Trep
tat, combinatul prinde 
contururi. Din statistici a- 
flăm că pînă acum planul 
de producție a fost înde
plinit în proporție de 
104,7 la sută și s-au reali
zat economii suplimentare 
la prețul de cost în valoa
re de 140 000 lei.

Termenele stabilite în 
grafice sînt respectate. La 
barajul de pe Someș 
s-au turnat toate pile
le ; au fost montate pa
tru din cele șase stăvi- 
lare. Se ridică estacadele 
conductelor tehnologice. 
La fabrica de celuloză 
s-au montat 85 la sută din 
utilaje și s-au început lu
crările de finisare. Con-

duda de aducțiune, termi
nată de curînd, se află în 
faza probelor tehnologice. 
Peste cîteva zile va intra 
în funcțiune stația 110/35/6 
kV. La aceste realizări o 
contribuție însemnată au 
adus muncitorii Iosif Bote, 
Ion Cocean, Nicolae Hosu, 
Iosif Gonczi și alții.

Constructorii aplică me
tode eficiente pentru a 
scurta durata de exe
cuție a lucrărilor și a 
realiza economii. Pentru 
montarea stîlpilor prefa
bricați de mari dimensiuni 
inginerul Pavel Chirilă a 
propus monolitizarea lor 
pe cale umedă. Durata de 
execuție a fost astfel mult 
redusă, realizîndu-se în 
același timp însemnate 
economii. Constructorii de 
pe acest șantier și-au pro
pus ca, în întîmpinarea 
Congresului partidului, să 
termine mai devreme lu
crările de construcții și 
montaje la fabrica dț ce
luloză.

Liviu TOMAS 
economist 
Gaza VALKAI 
tehnician

buie la degradarea ma
terialelor și a mijloacelor 
de transport. Au existat 
zile cînd autocamioanele 
n-au fost folosite rațio
nal. Macaraua A 3 a stat 
cîteva zile neutilizată. 
Toate acestea se răsfrîng 
asupra costului lucrări
lor, asupra ritmului de 
execuție. Nu întîmplător 
productivitatea muncii 
realizată la acest lot este 
mai mică decît la lotul 
II.

Care sînt, după părerea 
mea, cauzele acestei si
tuații ? In primul rînd, 
lipsa unui control siste

matic din partea condu
cerii grupului de șantie
re. In al doilea rînd, aici 
nu se face mai nimic 
pentru popularizarea ex
perienței și a metodelor 
înaintate aplicate de 
muncitorii și tehnicienii 
fruntași.

Socot că este bine ca 
tovarășii din conducerea 
lotului I să împrumute 
ceea ce este bun și înain
tat în activitatea vecini
lor, obținînd în felul a- 
cesta rezultate similare.

Dumitru IONESCU 
muncitor

Actorii noștri

A 20-A aniversare a victoriei

ASUPRA GERMANIEI HITLERISTE

Nu văd pînă
Trustul regional de 

construcții Oltenia ridi
că la Tg. Jiu sute de a- 
partamente. Munca pe 
șantierul de construcții 
de aici este organizată pe 
două loturi. De la început 
vreau să subliniez că, 
antrenate în întrecerea 
socialistă, colectivele ce
lor două loturi au obținut 
succese în predarea îna
inte de termen a unor lu
crări și în executarea con
strucțiilor de calitate co
respunzătoare. In această, 
scrisoare aș vrea să sem
nalez, însă, unele defi
ciențe care socot că ar

la vecin
trebui înlăturate. Deși 
cele două loturi au ace
leași condiții de muncă, 
rezultatele sînt diferite. 
Mă refer în special la or
ganizarea muncii pe șan
tiere, la gospodărirea 
materialelor, folosirea u- 
tițajului. Asemenea lip
suri sînt mai frecvente 
la lotul I. Cărămizile și 
alte materiale sînt depo
zitate la întîmplare, ) ne
stivuite. Descărcarea lor 
se face neglijent. Se risi
pesc nisip și pietriș, se 
sparg cărămizi. Drumu
rile de acces nici nu se 
mai văd, ceea ce contri

In scrisoarea de față 
vreau să vorbesc despre 
echipa de teatru din co
muna Comana. In cei 
10 ani care au trecut de 
la prezentarea primei 
piese, colectivul echipei a 
crescut mereu, numărînd 
în prezent 26 de artiști 
amatori. In acești ani au 
fost pregătite, 46 de piese 
de teatru, care au fost 
prezentate în fața a peste 
30 000 de spectatori. De-a 
lungul anilor, colectivul de 
conducere al căminului 
cultural s-a orientat spre 
punerea în scenă a unor 
piese cu un bogat conți
nut de idei, mobilizatoare 
în sprijinul cooperativiză
rii agriculturii, al formării 
conștiinței noi, socialiste 
a țăranilor cooperatori.

In pregătirea echipei 
noastre de teatru am pri
mit un sprijin prețios de 
la colectivul Teatrului de 
stat din Constanța, care 
ne-a ajutat să alegem 
piesele cele mai potrivi
te, să le înțelegem con
ținutul și să ne însu
șim cunoștințe de re
gie și interpretare. Am 
fost oaspeții artiștilor din 
Constanța, am asistat la 
repetițiile lor, la specta

cole. Ca urmare, echipa 
noastră de teatru a putut 
pune în scenă piese mai 
dificile, cărora le-a asigu
rat o interpretare tot mai 
bună. Intre timp, în co
mună a fost construit un 
cămin cultural, cu o sală 
de spectacole de 350 de 
locuri. Dispunem, în pre
zent, de un fond bogat 
de decoruri, costume și 
mijloace de machiaj. Ast
fel, am putut pune în sce
nă piese ca „Anii negri", 
„Ultimul mesaj" și altele, 
care s-au bucurat de a- 
precierea nu numai a 
consătenilor noștri, dar și 
a celor din Limanu, Man
galia, Basarabi, Negru 
Vodă, Topraisar etc, unde 
echipa a jucat, cum s-ar 
spune, în turneu.

Datorită faptului că e- 
chipa a prezentat nu
meroase piese, în satul 
nostru avem astăzi un 
public spectator care a 
îndrăgit teatrul și este tot 
mai exigent față de cali
tatea pieselor jucate, a 
regiei și interpretării.

Nicu OȚELEANU 
directorul căminului 
cultural din comuna 
Comana-Dobrogea

ELIBERAREA
Parcă a fost ieri. Și totuși... au 

trecut două decenii de la elibe
rarea Cehoslovaciei. Tinerii de a- 
tunci au devenit maturi, cei abia 
născuți sînt astăzi în floarea ti
nereții. Vechiul a dispărut în mare 
parte, făcînd loc vieții noi. A- 
ceeași traiectorie ascendentă a 
urmat și Zvolenul din care acum 
20 de ani oștile sovietice, îm
preună cu care au luptat și tru
pele armatei romîne, au izgonit 
hoardele cotropitorilor fasciști.

Am stat de vorbă ou mai mulți 
locuitori ai orașului, care au evo
cat evenimentele de acum 20 de 
ani.

— Nu voi uita bătălia pentru 
Zvolen — își începe istorisirea 
unul din interlocutorii mei, Pavel 
Bosak, asistent universitar. Deși 
s-a desfășurat pe o adîncime de 
numai 25 km, ea a durat 33 de 
zile. Trebuie 'spus că prin așe
zarea sa, Zvolenul oferă acces 
spre nord, pe valea rîului Hron, 
în orașul Banska-Bystrica, spre 
sud — în Krupina și Sahy, spre 
vest — în Handlova, Previce și 
Trencin, iar spre est — pe valea 
rîului Slatina, în Lucenec. Elibe
rarea lui urma să ducă la smul
gerea din mîinile hitleriștilor a 
unor importante centre industria
le de pe valea Hronului. De ace
ea, la sfîrșitul lui ianuarie 1945, 
fasciștii au opus o rezistență în- 
dîrjită înaintării armatelor sovie
tice și romîne spre Zvolen, meu- 
ținînd o puternică zonă defen
sivă pe valea rîului Slati
na și pe pantele munților 
Javor. In colaborare cu uni
tățile armatei a 40-a sovieti
ce, divizia 21 infanterie romînă a 
acționat în lungul comunicației 
de pe Slatina, o vale îngustă, cu 
cîteva sate formate din locuințe 
răsfirate și străjuită din ambele 
părți de înălțimi variind între 
500—700 m. Fiecare casă, fiecare 
înălțime erau riguros întărite 
de către nemți, constituind ade
vărate cazemate.

Un moment important în cadrul 
operațiunilor trupelor romîne din 
această zonă l-a constituit cuce
rirea masivului Javor, înalt de 
1 044 m. Andrey Golema, asistent 
la facultatea de pedagogie din 
Banska-Bystrica, arată : „Masivul 
Javor era o serioasă piedică în 
înaintarea spre Zvolen a armate
lor eliberatoare. In apropiere se 
afla și un teren special înzestrat 
de fasciști cu cele mai moderne 
mijloace de luptă și amenajat 
pentru a constitui un obstacol 
„de netrecut" în calea armatelor 
eliberatoare. Pentru cucerirea a- 
cestui masiv s-au desfășurat lup
te crâncene, la care au participat 
7 divizii romîne totalizînd peste 
70 000 de ofițeri, subofițeri și 
ostași. Dintre aceștia, peste 15 700 
au reprezentat pierderile suferite 
în lupte. E un mare tribut dat do 
poporul frate romîn, în acest sec
tor al frontului, pentru libertatea 
poporului nostru".

La festivitățile prilejuite de cea 
de-a 20-a aniversare a eliberării 
orașului Zvolen a fost invitată și 
o delegație romînă din care au

ZVOLENULUI
făcut parte, printre alții, colone
lul Manta Virgil și colonelul 
rezervă Mîndru Costache, fost șei 
al biroului operații al diviziei 21 
infanterie. Intîlnirile lor cu oame
nii pe care i-âu cunoscut acum 
20 de ani au fost emoționante. La 
Krivan, unde au început luptele 
pentru Zvolen, la Detva-Krno, lă 
Lukove, la fabrica de produse^ 
lactate din Zvolen, la LeSkovec și-> 
Krupina, peste tot pe unde a că
lătorit delegația romînă în pe-X 
rioada festivităților, locuitorii au" 
întîmpinat-o cu multă căldură, e- 
vocînd amintiri ale luptelor pur
tate de militarii noștri, împărfa- 
șindu-și sentimentele de recunoș
tință pentru eroismul și spiritul '■ 
de sacrificiu de care au dat do
vadă în bătăliile pentru izgoni
rea cotropitorilor.

Președintele comitetului națio- ■ 
nai orășenesc Zvolen, Digo Ju- 
ray, le-a vorbit membrilor dele- . 
gației despre cîteva din realiză
rile obținute de locuitorii orașu
lui în perioada celor 20 de ani de 
viață nouă. Zvolenul s-a dezvol
tat mult, a devenit un principal 
centru al industriei de prelucrare 
a lemnului.

In semn de recunoștință, în fie
care an la 14 martie, la cimitirul 
eroilor din Zvolen, unde sînt în- 
mormîntați 17 000 de militari so
vietici și 11 000 de militari romîni, 
au loc solemnități în cadrul că
rora se depun coroane și jerbe 
de flori la mormintele eroilor.

In multe orașe și sate ceho
slovace am întâlnit monumente și 
pietre comemorative închinate 
militarilor romîni cazuți în lupta , 
antihitleristă. Am vizitat de curînd 
orașul Havlickuv Brod și împre
jurimile sale, unde, în ultimele 
zile ale războiului și chiar după . 
capitularea Germaniei hitleriste, , 
au avut loc bătălii crîncene îm-, 
potriva unei' grupări de trupe 
dușmane.

Iată cota 488. Aci a fost ridica
tă o piatră comemorativă pe care 
stă scris : „10 mai 1945. Un oma
giu în memoria veșnică a ostași-, 
lor romîni din regimentele 26 Do
robanți, Rovine, Craiova, căzuți • 
în lupta pentru eliberarea Ceho- , 
slovaciei".

Pietre comemorative și monu
mente asemănătoare pot fi văzu
te și în : localitățile Kvetinov-Mi- 

■ chalovcevez. Michalbvce, Dobro- 
utov, Novych-Dvoru, unde militari 
romîni din divizia a 18-a infan
terie, regimentul 42 artilerie, re
gimentul 9 artilerie diît divizia 2 
infanterie și din alte unități și 

' mari unităti au căzut în luptele 
din 9—12 mai 1945

— Toate acestea — mi-a spus 
tov. Jaroslav Beranek, președinte
le Sfatului popular al orașului 
Havlickuv Brod — exprimă oma
giul adus de poporul nostru vite
jilor fii ai poporului romîn. Noi 
cinstim prietenia cu poporul ro- 
min, cimentată prin luptele și , 
jertfele comune, prietenie care 
vrem să.,triumfe peste veacuri.

Al. LIȚA
Prag a

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE

Teatrul de Operă și Balet : Traviata — 
(orele 19.30). Teatrul de stat de operetă: 
Țara surtsului — (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : Oameni și șoareci — (orele 19,30), 
(sala Studio) : Intflnire cu Îngerul — (o- 
rele 19,30). Teatrul de Comedie : Troilus 
și Cresida — (orele 19,30). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (sala Studio, str. Al. 
Sahla nr. 76 A) : Dragă mincinosule —

Unul dintre produsele de înaltă tehnicitate realizate la uzinele „Elec- 
troputere"-Cratova : autotranstormatorul de 200 MVA. Muncitorul Toma 

Milltaru montează bobina de reglaj
Foto : Agerpres

S-au împlinit 20 de ani de cînd, 
pe baza unei hotărîri a conducerii 
partidului, a fost înființată „Univer
sitatea Muncitorească a Partidului 
Comunist din Romînia“ — azi Școa
la superioară de partid „Ștefan 
Gheorghiu".

Rezultat al preocupării statornice 
a partidului față de creșterea și for
marea multilaterală a cadrelor, 
școala a desfășurat în acest răstimp 
o activitate ideologică legată de 
profundele transformări social-eco- 
nomice din țara noastră, contribuind 
la pregătirea cadrelor de partid, 
în cei 20 de ani de la înființarea sa, 
Școala superioară de partid, îm
preună cu fostul Institut de științe 
sociale de pe lingă C.C. al P.M.R. — 
cu care s-a unificat în anul 1958 — 
precum și diferitele cursuri care au 
funcționat în cadrul acestora au 
fost absolvite de numeroși tova
răși. Azi nu există în țara noastră 
regiune, domeniu mai important al 
activității de partid și de stat unde 
să nu lucreze absolvenți ai școlii. în 
prezent, cursurile de zi ale școlii 
sînt frecventate de peste 800 de stu- 
denți, aspiranți și cursanți, în timp 
ce cursurile fără frecvență sînt ur
mate de circa 600 de activiști de 
partid și de stat, lucrători din do
meniul ideologic etc.

îndrumarea permanentă, grija 
deosebită a conducerii partidului, a 
C.C. al P.M.R., pentru orientarea ac
tivității școlii constituie elementul 
determinant al îmbunătățirii con
ținutului și al creșterii efica
cității muncii de pregătire a ca
drelor în școală. La baza întregului 
proces de învățămînt se află studiul 
aprofundat al operelor clasicilor 
marxism-Ieninismului, al documen
telor Partidului Muncitoresc Romîn. 
Acest puternic fundament ideo
logic asigură înarmarea studenți
lor și cursanților cu teoria mar- 
xist-leninistă și politica partidului 
nostru, permite ridicarea conținutu
lui de idei, îmbogățirea continuă a 
programelor, cursurilor, lecțiilor și 
seminariilor cu problemele noi puse 
de viață, de experiența desăvîr- 
șirii construcției socialiste, de dez

voltarea procesului istoric contem
poran.

în centrul procesului de învăță
mînt stau problemele actuale ale 
construcției socialiste în țara noas
tră. îndreptîndu-și eforturile spre 
îndeplinirea sarcinilor calitativ noi 
ce se ridică în domeniul muncii ideo
logice, al pregătirii multilaterale a ca
drelor, colectivul școlii acordă aten
ție atît analizei teoretice a proble
melor esențiale ale desăvîrșirii con
strucției socialiste, cît și înfățișării 
activității vii a partidului în dife
rite domenii ale economiei și cultu-

patriei noastre, cu condițiile social- 
economlce.

Tratarea problemelor internațio
nale actuale, analiza științifică mul
tilaterală a evenimentelor vieții so
ciale contemporane în lumina bo
gatului tezaur de idei cuprins în 
Declarația P.M.R. din aprilie 1964 
cu privire la poziția sa în proble
mele mișcării comuniste și munci
torești internaționale constituie pen
tru noi o sarcină deosebită. Valori
ficarea, în continuare, a tezelor a- 
cestei Declarații privind conținutul 
epocii noastre, dezvoltarea sistemu-

DOUĂ ora DE ACTIVITATE
1 ȘCOLII SUPERIOARE DE PARTID
____  Grigore COMARTIN ______  

rectorul Școlii superioare de partid „Ștefan Gheorghiu"

rii. în predarea construcției de par
tid urmărim să se reflecte în mai 
mare măsură experiența bogată a 
muncii de partid, să înarmăm ab
solvenții cu temeinice cunoștințe 
practice asupra problemelor vieții 
organelor și organizațiilor de partid, 
încît aceștia să posede capacitatea 
de a le rezolva în mod just. în lec
țiile și seminariile de economie po
litică, construcție economică, mate
rialism istoric cadrele didactice cau
tă să oglindească mai operativ cele 
mai noi preocupări ale partidului 
să generalizeze rezultatele activită
ții partidului și statului nostru.

Ridicarea continuă a nivelului 
predării disciplinelor istorice, în 
special a istoriei P.M.R., impune ca
drelor noastre didactice înfățișarea 
cu maximă rigurozitate științifică a 
gloriosului drum de luptă al parti
dului în strînsă legătură cu istoria

lui socialist mondial, întărirea uni
tății partidelor comuniste și munci
torești și a țărilor socialiste pe baza 
principiilor marxism-Ieninismului și 
internaționalismului proletar, pri
vind criza generală a capitalismu
lui, mișcarea de eliberare națio
nală și celelalte probleme principa
le ale contemporaneității reprezin
tă o îndatorire pentru fiecare lucră
tor al școlii.

încadrată în vasta muncă educa
tivă desfășurată de partid, școala 
noastră se îngrijește de educarea 
partinică a studenților și cursanți
lor, de cultivarea la ei a trăsături
lor noi ale conștiinței socialiste.

Prin eforturile depuse de colec
tivul nostru didactic, toate cursuri
le de bază ale Școlii superioare de 
partid sînt asigurate cu manuale 
elaborate de catedrele ei de specia
litate, fapt ce a contribuit la mai

buna desfășurare a procesului de în
vățămînt. Cadrele noastre didactice 
participă la sesiunile științifice or
ganizate în școală sau în afara ei, cît 
și la diverse manifestări științifice în 
domeniul științelor sociale ce au loc 
în țară sau peste hotare. Sarcina 
elaborării de manuale și cursuri, de 
broșuri, studii și culegeri de mate
riale care să contribuie, la activita
tea generală de propagandă desfă
șurată de partid rămîne în conti
nuare unul din obiectivele princi
pale ale cadrelor noastre didacti
ce. îmbunătățind continuu mun
ca teoretică, de concepție, apro- 
fundînd cercetarea științifică în do
meniile noi indicate de partid, lucră
torii școlii își vor lărgi tot mai mult 
cîmpul cunoașterii științifice.

In lumina recentei Hotărîri a Ple
narei C.C. al P.M.R. din 14—15 apri
lie cu privire la întărirea rîndurilor 
partidului și munca de pregătire și 
promovare a cadrelor, colectivul 
școlii noastre este conștient că tre
buie să-și sporească eforturile pen
tru a ridica nivelul activității școlii 
la înălțimea exigențelor partidului. 
El este hotărît să muncească cu toa
te forțele, perseverent, pentru îm
bogățirea conținutului politico-ideo
logic al învățământului și legarea lui 
mai strînsă de nevoile practice ale 
muncii de partid, pentru pregătirea 
multilaterală a absolvenților încât 
aceștia să poată face față cu succes 
la locurile lor de muncă sarcinilor 
trasate de partid în toate domeniile 
vieții social-politice.

Cu aceleași sentimente de mîndrie 
și vie însuflețire care animă între
gul nostru popor, cadrele didactice, 
studenții și cursanții școlii întîmpină 
Congresul al IV-lea al P.M.R.. —
eveniment de însemnătate istorică în 
viața partidului și poporului nostru. 
Luptînd pentru traducerea în viață 
a mărețelor obiective pe care le va 
stabili Congresul, cadrele de partid 
își vor spori contribuția lor la apli
carea liniei politice științifice a par
tidului, politică menită să ridice pa
tria noastră pe noi culmi ale progre
sului și civilizației.

(orele 19,30). Teatrul ,,C. I. Nottara" 
(sala Magheru): Colombe — (orele 19.30), 
(sala Studio) ■ 3.3.3. — (orele 20). Teatrul 
.,Barbu Delavrancea" (Șos. Ștefan cel 
Mare nr. 34) : Dracul uitat — (orele 20). 
Teatrul Mic (Str. C. Miile hr. 16): 
Vulpile — (orele 19,30). Teatrul ./Ion 
Creangă." (Str. Eremia Grigorescu nr. 
24); Un vis Vesel — (orele 9,39).

CINEMATOGRAFE
Neamul șoimăreștilor — cinemascop 

(ambele serii) : Patria (9; 12; 15; .18; 21), 
București (9; 12: 15; 18; 21), Grivița (9; 
12; 15; 18; 21), înfrățirea între popoare 
(orele 19). Fata în doliu : Republica (10; 
12,15; 14,30; 17; 19; 21), Excelsior 12; 
14; 16; 18,15; 20,30). Cu bicicleta spre
Lună : Luceafărul (10; 12; 14; 16; 18,15: 
20,3(1), Floreasca (grele 16). Străinul. — 
cinemascop (ambele serii) : Floreasca 
(orele 18). Vară și fum : Carpațl (9,15; 
11,30; 13,45: 16). Logodnicele văduve : Ca
pitol (9 11; 13; 15; 17; 19; 21), Miorița (10: 
Î2: 14: 16; 18.15; 20,30). Joe limonadă — 
cinemascop : Festival (9,45; 12; 14,15;
16,30; 18.45; zi), Feroviar (9,30; 11,45; 14; 
10,15; 18,30; 2(1,45), Melodia (10; 12: 15; 17; 
19: 21), Aurora (9; 11; 13). Doi băieți ca 
plinea caldă : Victoria (10; 12; 14; 16; 
18.15; 20,30). Unde ești acum, Maxim 7 — 
cinemascop : Central (10,30; 12,30; 14,30; 
16,30: 18,30; 20,45), Ferentari (16; 18,15;
20.30) Strigătul Corlei : Lumina (10; 

.12,30; 15; 18; 20,30). Titanic . vals .Jtajgn
(16; 18,15; 20,30). Parisul vesel : Doina (10f 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Pe drumurile. 
Africii — Secretul diamantului — Săjiă} 
tate — Toco — Venițl eu noi : TisWpurț 
Noi (10; 11,45; 13,45; 15,30; 17,15; 19,15-;'' îl)l 
Soții în oraș : Cultural (15,30; 18; 20.30), 
Progresul (15.30; 18; 20,15), Lira (10,30; 
15.30; 18; 20,30). Spărgătorul — cinema
scop : Dacia (9,30: 11,45; 14; 16,15; 18,45; 
21). Animalele : Buzești (14.15; 16.30;
18,45; 21). Pădurea spînzurațildr —
cinemascop (ambele serii) : Arta (16;
19.30) , Moșilor (16 ; 19.30), Pacea (16 ; 
19). Sărutul : Crîngași (16; 18,15; 20.30), 
Un enoriaș ciudat : Viitorul (15,30; 18;
20.30) . Gaudeamus igitur : Volga (10r«12j 
15; 17; 19; 21). Modern (10; 12; 14; Tifao; 
18,30; 20.30). Tovarășii : Rahova (15,30; 18; 
20,30). Regina cîntecelor : Drumul Sării 
(16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE
Orele 18,30 — Universitatea tel 'nlcă la 

televiziune. Automatizarea n» sinilor 
unelte, de Ing Aristide Predoiu ie la 
Institutul de proiectări de aparataj elec
trotehnic și instalații de automatizare. 
19,00 — Jurnalul televiziunii. 19.20 -4.
Pentru tineretul școlar : Vreau să știu... 
20.00 — Săptămîna. 21,00 — Prin.exnozi» 
țiile Capitalei. 21,20 — Vitrina •-dlsoiHuiJ 
de Radu Gheciu. In încheiere : Buletin 
de știri, buletin meteorologic..

Cum va ti vremea
Timpul probabil pentru zilele de 1, 

2 și 3 mai. In țară : Vremfe schimbă
toare cu cer temporar noros. Vor că
dea ploi locale mai ales sub formă de 
averse. Temperatura în scădere, mai 
accentuat în a doua parte a interva
lului. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 1 grad și 9 grade,- iar‘..maxi
mele între 10 grade și 20 'grade. 
Brumă locală în nordul țării. în 
București : Vreme, schimbătoare, cu 
cer temporar noros. Va ploua' slab. 
Temperatura în scădere mai ales în 
a doua parte a intervalului.
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ADUNĂRI
FESTIVE 
CONSACRATE 
ZILEI DE 1 MAI

Joi au continuat să aibă loc în 
întreaga țară adunări festive con
sacrate zilei de 1 Mai — Ziua 
solidarității internaționale a ce- 

■lor ce muncesc. La adunarea de 
la Uzinele „Grivița roșie" din Ca
pitală au participat peste 2 500 
de muncitori, tehnicieni, ingineri 
și funcționari. Despre însemnă
tatea zilei de 1 Mai a vorbit tov. 
Traian Dudaș, secretar al Comi
tetului orășenesc București al 
P.M.R. El a scos totodată în evi
dență succesele în producție ob
ținute de constructorii de utilaje 
chimice din această uzină în în- 

. tîmpinarea zilei de 1 Mai.
în sala clubului muncitoresc 

„Siderurgistul" din Hunedoara a 
avut loc adunarea furnaliștilor, 
oțelarilor și laminatorilor din lo
calitate. Despre însemnătatea săr
bătorii internaționale a celor ce 

.muncesc a vorbit tov. Gheorghe 
! Călin, prim-secretar al Comite
tului regional.. Hunedoara al 
P.M.R La marea sărbătoare, si- 

.derurgiștii hunedoreni se pre- 
zintă cu un bilanț bogat de rea
lizări.

în fața a numeroși constructori 
de mașini de la Uzinele mecani- 

> ce din Timișoara a luat cuvîntul 
■tov. Ion Cîrcei, prim-secretar al 
Comitetului regional Banat al 
P.M.R., tov. Teodor Haș, prim- 
secretar al Comitetului regional 
Crișana al P.MR., a vorbit Ia a- 
dunarea de lă Uzina de alumină 
din Oradea,, iar tov. Ștefan Ma
tei. prim-secretar al Comitetului 
regional Argeș, al P.M.R., la Uzi
na de aluminiu din Slatina.

Adunări în întîmpinarea zilei 
de 1 Mai au mai avut loc la Uzi
nele ..Oțelul roșu", unde a vorbit 
tov. Roman Pircea, secretar al 
Comitetului regional Banat al 
P.M.R., lă\uzipa ..;îhfrățirea“; din 
Oradea, liride.'a vorbit f.toV. Du
mitru Tut^.uș, secretar al Corpi- 
tetului regional Crișana ăTF’.M.R., 
la Academia- R. P. Romîne, unde 
a vorbit acad. Gheorghe Mihoc, 
rectorul Universității București, 
la Institutul medico-farmaceutic 
din Tg. Mureș, unde a vorbit 
prof. dr. Csbgdr Ludovic, recto
rul institutului, și în alte între
prinderi și instituții din țară.

(Agerpres)

Ieri la baschet...
La Brașov au continuat meciurile 

finale ale campionatului republican 
feminin de baschet. în mod surprin
zător, formația Voința Brașov a în
trecut pe Rapid, lidera clasamen- 

. tuiul, cu 47—46 (20—23). Știința
i București a cîștigat clar, cu 66—46, 
partida cu Mureșul Tg. Mureș, după 
ce la pauză conducea doar cu un 
avantaj minim (32—31). In cel mai 
echilibrat meci al programului s-au 
întrecut echipele bucureștene Con
structorul și Voința. La sfîrșitul 
timpului regulamentar de joc scorul 
era egal : 43—43 (23—18). In prelun
giri, echipa Constructorul a reușit 

: sa . obțină victoria. Scor final : 
, 58—47.

în urma acestor rezultate, pe pri
mul loc în clasament se află echi
pele Rapid și Știința București, cu 
cîte 37 puncte fiecare.

...și la box
Ultima gală a „Turneului celor 4“ 

a avut loc aseară în sala Floreasca. 
Pe ring au urcat unii dintre selec- 
ți.onfbilii pentru „europenele" de la 
Ber n. Un meci pasionant au furni
za! Stanev și Buzuliuc. Stanev a 
cîștigat prin k. o. în repriza a treia 
•Partida dintre „semiușorii" Antonio 
și Moldovan a durat mai puțin de 

ți un minut; primul a obținut victo
ria. Gruiescu I-a întrecut pe Costes- 
cu, iar Gîju pe Covaliov.

După gala de aseară, juriul tur
neului a definitivat clasamentele la 
opt categorii. Locul întîi i-au o- 
cupat : Gîju (cocoș), Stanev (pană). 
Antonio (semiușoară), Marin (semi- 

..mijlocie), Dobre (mijlocie mică), Ol
teanu (mijlocie). Trandafir (semi
grea), Mariuțan (grea). La categoria 
muscă,- Gruiescu va susține o parti
dă suplimentară cu Ciucă. întrece
rile la categoria ușoară vor avea loc 
la sfîrșitul săptămînii viitoare.

Delegații sindicale de peste hotare 
la sărbătorirea zilei de 1 Mai in tara noastră

La invitația Consiliului Central al 
Sindicatelor din R. P. Romînă au 
sosit, pentru a participa la sărbăto
rirea zilei de 1 Mai, delegații sindi
cale din următoarele țări : R. S. 
Cehoslovacă, R. P. Chineză, Cipru, 
Congo-Brazzaville, Republica Cuba, 
R. D. Germană, Guineea, Japonia, 
R. P. Polonă, R. P. Ungară, U.R.S.S.

Delegații ale C. C. S. din R. P. Romină 
la sărbătorirea zilei de 1 Mai peste hotare

Răspunzînd invitațiilor primite, 
delegații ale Consiliului Central al 
Sindicatelor din R. P. Romînă au 
părăsit în aceste zile Capitala pen
tru a lua parte la sărbătorirea zi
lei de 1 Mai peste hotare.

Delegațiile sînt conduse de to
varășii : Ion Alexandru, membru 
supleant al Prezidiului C.C.S., pre
ședintele Consiliului regional al 
Sindicatelor Ploiești — în R. P. Al
bania; Vichente Bălan, membru al 
C.C.S., președintele Consiliului Re
gional al Sindicatelor Hunedoara — 
în R.P. Bulgaria; Ion Necșoiu, ad
junct al șefului' Secției Organizato
rice a C.C.S. — în R.S. Cehoslovacă; 
Vasile Olteanu, membru al Prezidiu
lui C.C.S., președintele Comitetului 
Uniunii Sindicatelor din Comerțul 
de Stat și Cooperația de Consum — 
în R. P. Chineză ; Gheorghe Mără- 
șoiu, secretar al Uniunii Sindicate
lor din Unitățile Sanitare — în Re
publica Cuba ; Ion Jiva, președin-

INFOR
Joi seara s-a înapoiat în Capi

tală venind de la Dublin (Irlanda) 
delegația Grupului romîn al Uniu
nii interparlamentare care a parti
cipat la lucrările sesiunii de pri
măvară a Uniunii interparlamenta
re. Din delegație au făcut parte Tra^ 
ian Ionașcu, vicepreședinte al Co
mitetului de conducere a grupului, 
Barbu Solomon și Stanciu Stolen, 
membri ai comitetului..

★
Joi dimineață a plecat în Franța 

o delegație alcătuită din ing. Gh. 
Feneșer, secretar general în Ministe
rul Economiei Forestiere, Tiță Flo- 
rea, președintele Asociației genera
le a vînătorilor și pescarilor sportivi 
din R. P. Romînă, și ing. Virgil Mi
ron, .director al Direcției economiei 
vînatului din Ministerul Economiei 

■ •Forestiere Delegația va participa la 
lucrările celei d.erg-12-a adunări ge
nerale 3* Consiliului internațional de 
vînătoare, care va avea loc la Arles.

★

Prof. dr. Margareta Dumitrescu, 
de la Institutul de speologie al Aca
demiei R. P. Romîne, a fost aleasă 
vicepreședinte al Asociației interna
ționale pentru studiul arachnidelor 
(C.I.D.A.), cu ocazia desfășurării 
Congresului internațional de arach- 
nologie de la Frankfurt pe Main, 
unde a participat și a prezentat o 
comunicare.

Ștrandul Tineretului. înotători bucureștenl Ia primele antrenamente tn 
aer liber Foto : M. Cioc

Noi maeștri
Joi la amiază, la sediul Comi

tetului general al U.C.F.S., a avut 
loc festivitatea decernării titlului 
de maestru al sportului unor 
sportivi și sportive de frunte care 
au obținut performanțe deosebite 
în competiții interne și interna
ționale. Printre cei distinși cu 
acest titlu se află Gh. Zamflres-

Meciul de „adio" a lui Matthews
Ultimul mare episod din îndelungata 

activitate fotbalistică a lui Stanley 
Matthews a avut loc in mod festiv 
miercuri-seara pe stadionul din 
Stoke-on-Trend. După 33 de ani de 
neîntrerupt contact cu balonul rotund, 
în care timp a jucat de 54 de ori în 
echipa reprezentativă a Angliei (pri
ma dată la 19 ani și ultima dată la 
42 de ani) și în peste 700 de meciuri 
de campionat, Matthews și-a luat ră
mas bun de la activitatea competi
tivă, Zilele trecute însă, el a ținut să 
precizeze că de fapt „nu se retrage 
din fotbal", ci doar „își schimbă ocu 
palia".

In prezenfa a aproape 40 000 de 
„fans" (cuvînt sinonim cu suporteri 
înflăcărați) — unii dintre ei venifi din 
alte orașe britanice — precum, și. în 
fata multor milioane de telespecta
tori, a început meciul între e- 
chipa lui Matthews și un „11° 
international. In ovațiile tribunelor,

De asemenea, și-au anunțat sosirea 
delegații sindicale din R. P. Albania, 
Algeria, Austria, R. P. Bulgaria, 
Chile, Congo-Leopoldville, R. P. D. 
Coreeană, Franța, Ghana, Grecia, 
Italia, R. S. F. Iugoslavia, Mali, 
R. P. Mongolă, Uruguay, Venezuela, 
precum și reprezentanți ai Federa
ției Sindicale Mondiale.

tele Consiliului Regional al Sindi
catelor Bacău — în R. D. Germană; 
Oliviu Rusu, membru al Consiliului 
Central al Sindicatelor — în Ghana; 
Teodor Prunea, membru supleant al 
Prezidiului C.C.S., președintele 
Consiliului Regional al Sindicatelor 
București — în R.S.F. Iugoslavia ; 
Ion Tîrniceru, președintele Consi
liului Regional al Sindicatelor Su
ceava — în R. P. Mongolă; Pa- 
raschiv Benescu, președintele Consi
liului Regional al Sindicatelor 
Galați — în R. P. Polonă; Constan
tin Tudor, membru al Prezidiului 
C.C.S., președintele Comitetului 
Uniunii Sindicatelor din Instituțiile 
Administrative de stat și Sfaturile 
Populare — în R. P. Ungară ; Nico- 
lae Moraru, membru al Prezidiului 
C.C.S., președintele Comitetului 
Uniunii Sindicatelor din întrepfin- 
derile Industriei Metalurgice și 
Construcțiilor de Mașini — în
U.R.S.S.

MÂȚII
Acad. Elie Carafoli, directorul 

Institutului de mecanică aplicată al 
Academiei R. P. Romîne, a plecat la 
Londra unde va participa la ședința 
comitetului de pregătire a Congresu
lui internațional de astronautică.

(Agerpres)

Florica Jebeleanu Cordescu

Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă și Uniunea Artiștilor Plas
tici din R. P. Romînă anunță cu 
profundă durere încetarea din viață 
a artistei emerite Florica Jebelea- 
nu Cordescu.

Născută la 10 mai 1914, Florica 
Cordescu a urmat Școala de Belle 
Arte din București ca elevă a pic
torului Steriadi și a activat pe tărî- 
mul artei plastice încă din 1933. 
Imediat după eliberare, ea s-a. în
cadrat în primele rînduri ale artiș
tilor militanți pentru cauza clasei 
muncitoare, pentru o artă legată de 
popor.

Artistă deosebit de sensibilă, în
zestrată cu o impresionantă capaci
tate imaginativă, Florica Jebeleanu 
Cordescu a creat în ciclurile sale 
ilustrative adevărate echivalențe 
plastice ale diferitelor universuri li-

ai sportului
cu, Gh. Costache, Alex. Spiridon 
(atletism). Ion Drîmbă (scrimă), I. 
Alionescu, Șt. Tampa, Gh. Tapa- 
lagă (lupte), Ileana Enculescu, 
N. Mincev (volei), Gh. Bădără, E. 
Rusu, N. Ciumeti, C. Ciocan (ci
clism), I. Tuțuianu (rugbi), M. 
Roșea (tir), I. Cucu (motociclism) 
etc.

sărbătoritul a apărut ultimul pe te
ren. Insolit de un cimpoier scoțian, 
așa cum cer regulile unei asemenea 
festivități, el a prezentat președinte
lui Federației internaționale de fot
bal, Stanley Rous, pe jucătorii celot 
două echipe. în echipa internațională 
au figurat printre alții Iașin, Pluskal, 
Masopoust, Di Stefano, Kubala, Jo
hansson, Schnellinger. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 6—4 (4—2) pen
tru oaspefi.

La 50 de ani, Matthews și-a înche
iat în mod strălucit o carieră de fot
balist, căreia i s-a dedicat cu toată 
pasiunea. Numele lui este dat și as
tăzi ca exemplu de jucător care nu a 
obiectat niciodată la o decizie a arbi
trului, nu a fost niciodată eliminat 
de pe teren și nici măcar menționat 
pe foile de arbitraj.

Liviu RODESCU
Londra (prin telefon)

CU PRILEJUL
SĂRBĂTORII NAȚIONALE 
A JAPONIEI

însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Japoniei la București, Itaru Ma- 
ruo, a oferit joi după-amiază o re
cepție cu, prilejul sărbătorii naționa
le a Japoniei.

Au participat acad. Ștefan S. Ni- 
colau, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, Mihail Petri, mi
nistrul comerțului exterior, Eduard 
Mezincescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, conducători ai 
unor instituții centrale, oameni de 
știință, artă și cultură, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați în R. P. Ro
mînă și alți membri ai corpului di
plomatic.

(Agerpres)

Seară a prieteniei 
romino-ungare

La Institutul Politehnic din Timi
șoara a avut loc joi o seară a prie
teniei romîno-ungare, cu prilejul 
celei de-a XX-a aniversări a elibe
rării Ungariei de sub jugul fascist. 
Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, nu
meroși oameni de știință, artă și 
cultură, cadre didactice, studenți, 
precum și reprezentanți ai Ambasa
dei R. P. Ungare la București.

Cu acest prilej, prof. univ. Ion 
Anton, membru corespondent al A- 
cademiei R. P. Romîne, prorector al 
Institutului Politehnic din Timișoa
ra, a vorbit despre realizările R. P. 
Ungare pe drumul construcției so
cialismului. A vorbit, de asemenea. 
Renyi Rezso, consilier al Ambasadei 
R. P. Ungare la București. Cei pre- 
zenți au vizionat apoi filmul ungar 
„Drama ciocîrliei".

terare asupra cărora reflectase. în 
grafica de șevalet ea a cîntat va
lorile majore ale vieții umane, adu- 
cînd astfel o contribuție importantă 
la progresul graficei romînești con
temporane Expozițiile sale au fost 
unanim elogiate de critica romînă și 
străină.

Moartea a răpus-o într-o epocă de 
prodigioasă fecunditate artistică, 
atestată în zecile de lucrări de gra
fică de șevalet și de tablouri create 
în ultimele luni.

Muncitoare neobosită, graficiană 
militantă, Florica Jebeleanu Cordes
cu lasă o amintire de neșters în 
mințile și inimile celor ce au cunos
cut-o și care i-au apreciat și iubit 
arta.

înhumarea va avea loc azi, 30 a- 
prilie, ora 13, la cimitirul Bellu-

Orarul de vara 
TAROM

La I Mai intră în vigoare orarul de 
vară al curselor de pasageri și mărfuri 
cu avioanele TAROM. Zilnic, exceptînd 
duminica, circulă avioanele, avînd ple
carea în orele de dimineață și întoarce
rea după-amiaza, pe liniile : București- 
Bacău-Iași ; București-Sibiu ; București- 
Tulcea; București-Timișoara; Bucu- 
rești-Oradea ; București-Tg. Mureș-Cluj; 
București-Cluj ; București-Cluj-Baia- 
Mare ; București-Bacău-Suceava (inclu
siv duminica). Zilnic, inclusiv duminica, 
circulă avioanele ou plecarea în orele 
de după-amiază și întoarcerea în dimi
neața zilei următoare, pe liniile : Bucu- 
rești-Bacău-Suceava (de la 1 iunie) ; 
București-Tg. Mureș-Cluj ; București- 
Cluj-Baia Mare; București-Ctaiova-Ti- 
mișoara ; Buourești-Sibiu-Cluj ; Bucu- 
rești-Cluj-Satu Mare ; București-Deva ; 
București-Oradea ; București-Timișoara- 
Arad. Pe linia Buourești-Constanța vor 
fi două curse zilnic înoepînd de la 1 iu
nie, iar cu aviz special se vor utiliza și 
avioane de mare capacitate. Curse regu
late ale avioanelor de marfă au loc luni 
și vineri pe linia București-Tg. Mureș- 
Cluj-Oradea ; miercuri pe linia Bucu- 
rești-Bacău-Iași, iar marți, foi și sîmbătă 
pe linia București-Timișoara-Arad.

Excursii la sfîrșitul 
acestei săptamini

Mii de turiști vor porni în drume
ție la sfîrșitul acestei săptămîni. 
Aproape 2 000 de bucureșteni își vor 
petrece ziua de odihnă la cabanele 
și complexele turistice din munții 
Bucegi, Bîrsei, Cibinului sau în sta
țiunile de pe Valea Prahovei. Alți 
1 500 excursioniști din București, 
Timișoara, Cluj, Bacău, Galați etc. 
vor parcurge un itinerar dunărean 
și vor vizita orașul Tr. Severin, 
insula Ada-Kaleh, Cazanele și zona 
viitoarei hidrocentrale de la Porțile 
de Fier. 1 000 de excursioniști din 
regiunile Constanța, Banat, Oltenia, 
Cluj și alte locuri vor fi oaspeții 
Capitalei.

CU TRENUL SPERANȚEI
• Turiștii vin, emigranții pleacă • Pe urmele lui Rocco • Noroc, 
mai ales noroc I • Pe ultima pagină : realitatea

Soarele sudului arde puternic și 
doar vîntul ce suflă dinspre mare 
mai răcorește obrazul încins al o- 
rașului. Cai somnolenți, împodo
biți cu pampoane multicolore, stau 
la umbra palmierilor ori a uriașilor 
cactuși prăfuiți, stăpînii lor invitîn- 
du-i gălăgioși pe turiștii străini să 
urce în „carozzela", pitoreasca birjă 
siciliană. Siracusa, antica așezare 
care a cunoscut cuceririle Atenei și 
Cartaginei, de al cărei nume este le
gat cel al lui Arhimede, îți oferă la 
tot pasul frumuseți de neuitat: de 
la templul doric, ridicat în cinstea 
zeiței Minerva, la Foro Siracusano, 
de la minunatul teatru grec, unde au 
răsunat cîndva glasurile actorilor 
din piesele lui Eschyl, la impunăto
rul Dom înălțat în secolul al Vll-lea. 
Toate aceste comori ale unei culturi 
milenare stîrnesc pe bună dreptate 
admirația vizitatorului.

In duminica de aprilie, am văzut 
însă și oameni trecînd grăbiți pe 
via Minerva și pe viale Teocrito, 
ducînd în mîini mari valize de car
ton legate cu rafie, nebăgînd în sea
mă nici ruinele antichității, nici mo
numentele evului mediu în fața că
rora foiau turiștii. Erau bărbați ti
neri, cu fața măslinie și părul negru, 
erau femei purtînd în brațe copii, e- 
rau oameni în puterea vîrs.tei împin- 
gînd cărucioarele improvizate, pli
ne cu cele mai felurite obiecte cas
nice. încotro zorea mulțimea aceas
ta tăcută, ca Ia o adevărată proce
siune ?

Pînă la plecarea trenului „diretto", 
ce leagă orașul sicilian de nordicul 
Torino, mai sînt două ceasuri. Dar 
peroanele sînt pline de călători gu
ralivi, care abia se mișcă printre 
valize vechi și copii în a căror pri
vire deslușești și uimire și teamă.

Toți cei ce se agită de-a lungul 
peroanelor gării din Siracusa sînt 
emigranți. Unii au venit, cu prilejul 
sărbătorilor, să petreacă în familie 
cîteva zile. Acum se întorc în Ger
mania occidentală, în Franța sau 
Elveția, unde și-au găsit locuri de 
muncă. Alții lucrează în nordul țării, 
la Torino, Milano sau'Genova și au 
revenit în sud, minați de același dor 
de familie, de casă. Dar cei mai 
mulți sînt cei ce-și încearcă pentru 
prima oară norocul, plecînd în pri
begie în căutare de lucru. Sînt 
„braccianti", adică argați pe pămîn- 
turile moșierilor, sînt oameni care au 
bătut zadarnic la porțile fabricilor, 
încă puține pe pămî.ntul ars de soa
re al Siciliei, mici țărani împovărați 
de datorii și de camăta nemiloasă. 
Potrivit datelor oficiale, între anii 
1946—1963, mai bine de cinci milioa
ne și jumătate de oameni — marea 
majoritate provenind din sudul țării 
și îndeosebi din Sicilia — au pornit 
asemeni păsărilor călătoare, să 
caute de lucru fie în triunghiul in
dustrial din nordul Italiei, fie în 
străinătate.

Problemele sudului, cu întreaga 
lor complexitate, nu datează de azi, 
de ieri. Chiar îndată după unifica
rea Italiei, ele au fost luate în stu
diu, s-au întocmit fel de fel de pro
iecte în domeniul reformei agrare, 
al construcției de drumuri, al dez
voltării industriei și al rețelei de 
școli. Anii au trecut însă și, în tot 
timpul dominației fasciste și al răz
boiului, în sudul țării, precum și pe 
insulele Sicilia și Sardinia, lucrurile 
au rămas în aceeași înapoiere 
cruntă. în anii de după eliberare 
s-au făcut unii pași spre lichidarea 
rămînerii în urmă. Prin înființarea 
acelei instituții numită „Casa del 
Mezzogiorno", care a avut la dispo
ziție fonduri de 2 000 miliarde lire 
pentru perioada 1950—1965, a fost 
înfăptuită parțial reforma agrară, 
s-au executat unele lucrări de hidro
ameliorații, s-au construit drumuri, 
apeducte, locuințe, a luat oarecare 
avînt industria mică și mijlocie. Re
cent, parlamentul italian a luat în 
dezbatere un plan care să ducă la 
înviorarea economiei sudului, să a- 
sigure lucru pentru un număr mai 
mare de locuitori din aceste regiuni. 
Deocamdată, aplicarea planului este 
în faza inițială.

Privind fețele de pe care s-au 
șters de mult zîmbetele, vălmășagul 
de bagaje sărăcăcioase, hainele po
nosite, îți revin fără voie în memorie 
imaginile filmului lui Visconti și 
Testori : „Rocco și frații săi". Ase
meni tînărului sicilian Rocco, pe 
care sărăcia l-a alungat de acasă, 
laolaltă cu frații săi, mulți din cei 
de față pornesc din sudul însorit cu 
.trenul speranței", cum este numit 
astăzi lungul șir de vagoane cu care 
vor călători spre orașele din nord, 
sau mai departe, dincolo de grani
țele țării. Ion MARGINEANU

Șomerii sudului se Înscriu pe liste In așteptarea unul angajament care să le asigure de lucru departe de 
tară t in Belgia, in Franja sau Germania occidentală

Vagonul de clasa a doua e vechi. 
Banchetele de lemn sînt roase, iar 
vopseaua a dispărut de mult. Poli
țele de deasupra sînt pline, așa în- 
cît valizele au fost așezate și sub 
banchete și pe intervalul dintre ele. 
Cineva a adus o întreagă creangă 
de portocal, pe care fructele mari și 
aurii atîrnă greu. E un petec din Si
cilia scăldată de soarele sudului, 
aici, în semiobscuritatea vagonului, 
în care miroase a tutun tare și a 
sudoare. Cînd „trenul speranței" se 
pune în mișcare, pe peroane și în 
vagoane e o hărmălaie de nede- 
scris. Ți-e dat să asiști la scene 
zguduitoare. Femei rămase pe pe
ron, care se despart cu țipete sfîșie- 
toare de soții ce pleacă să cîștige 
o bucată de pîine pentru casa pli- 
liă de copii. „Antonio... Mama... Gui
do..." Numele se împletesc cu ură
rile de drum bun și mai ales cu 
cele de noroc. Căci, într-adevăr, au 
mare nevoie de noroc acești dez
moșteniți ai soartei, porniți în lun
ga și dramatica lor emigrație.

Trenul gonește de-a lungul coas
tei și merge atît de aproape de țăr
mul mării, îneît ai uneori senzația 
că va fi spălat de valurile ce se 
rostogolesc, egale și leneșe. în 
dreapta, se întind cit vezi cu ochii 
livezile de portocali și lămîi. Ici- 
colo, la cîte un pîlc de măslini bă- 
trîni, sapă țărani cu trupuri schele
tice. Pe măsură ce trenul se apro
pie de Catania, peisajul se schim
bă. Se văd coșuri de fabrici, rezer
voarele argintii ale rafinăriei de la 
Augusta.

...Stau la fereastră lîngă un bărbat 
cărunt. Privește gînditor marile re
zervoare. Mario L. vine dintr-un sat 
vecin cu Siracusa. A muncit 
ca argat mai bine de 20 de ani. 
A încercat apoi să găsească de 
lucru la Palermo, la Siracusa 
și Catania. Negăsind, în cele din 
urmă a plecat în Elveția. Lucrează 
la Basel, ca muncitor constructor. 
„Vreau să mă întorc acasă. Mă 
chinuie dorul de copii, de casa pă
rintească. Dar ce să fac aici ? Unde 
să muncesc ? în fabricile din sud nu 
este de lucru pentru toți, iar eu am 
de hrănit șapte guri. Am vrut să-l 
aduc și pe băiatul cel mare. Dar 
autoritățile elvețiene l-au trimis 
înapoi. Nu avea contract de lucru. 
A muncit ca salahor două luni la 
stația de frontieră Domodossola ca 
să facă rost de bani pentru a se 
întoarce acasă..."

Fiul lui Mafio se numără printre 
cei 10 000 de muncitori italieni care, 
în ultimele două luni, voind să e- 
migreze în Elveția, au găsit frontie
ra închisă. Cifra aceasta a fost con
firmată recent de un comunicat ofi
cial al Ministerului Muncii și Preve
derilor Sociale.

Pe culoarul vagonului e un du-te- 
vino continuu. Un tînăr mă îmbie să 
fumez din pachetul cu „Nazionale". 
II întreb încotro călătorește.

— Spre Torino. Am un prieten a- 
colo. Mi-a scris că poate îmi gă
sește o slujbă. La o spălătorie. Eu 
am vrut să lucrez în fabrică, Ia 
FIAT. Se pare că n-am șanse.

îi privesc fața. Pare încă un copi
landru. Nu s-a bărbierit pe semne 
niciodată pînă acum, obrazul îi e 
acoperit de puful adolescenței.

— Și acasă ce făceai ?
— Unde, la Carlentini ? Cînd era 

nevoie, munceam ca „bracciante", 
dar asta numai 6 luni pe an. Restul, 
bateam din poartă în poartă să gă
sesc ceva ocazional. Am un tată bă- 
trîn și invalid din război și cinci frați 
mai mici. Dacă găsesc de lucru la 
Torino și fac rost și de o cămăruță, 
îi chem să vină și ei. Pe doi dintre 
frați, unul de 12 ani și altul de 10, 
o să-i trimit să lucreze. La vre-un 
negustor de zarzavaturi sau de 
fructe.

Și tînărul D. Carlo continuă să 
fumeze, privind visător întinsul de 
un albastru pur, al mării. Trenul 
ajunge la Messina în amurg. Din
colo, peste strîmtoare, se văd stră
lucind luminile de la Villa san Gio
vanni, o mică localitate de pe conti
nent, situată chiar în vîrful „cizmei" 
peninsulei. Ferry-boatul înghite ne
sățios întreaga garnitură de vagoa
ne, plus cîteva zeci de limuzine ale 
turiștilor. Și în vreme ce traversăm 
strîmtoarea, plutind pe valurile mă
rii, părăsim compartimentul de tren 
și urcăm pe punte. In fața unei ceș- 
cuțe cu cafea, o mică masă rotun
dă. Sînt de față trei bărbați. Toți 
trei lucrează Ia Milano. Unul dintre 
ei, un om cam la vreo 40 de ani, 
Fulvio S„ povestește :

— Sînt din Castelluclo, de pe Va
lea Basilicata. In ultimii ani s-a con
struit acolo o mare centrală termo

electrică. Cînd s-a înălțat uzina, am 
crezut că voi putea munci acolo. 
Doar la inaugurare, în mica piață a 
orașului, s-au ținut discursuri în 
care s-a vorbit despre crearea a 
400 noi locuri de muncă. Numai că 
întreprinderea ENEL a adus specia
liști din alte regiuni ale Italiei. Ia* 
eu, ca și alții ca mine, a trebuit să 
pornesc pe marele drum al căutăto
rilor de lucru".

Altul dintre muncitorii cu care stau 
de vorbă — De Santis s-a recoman
dat el simplu — ne spune.

„O vreme, am vîndut țigări ame
ricane de contrabandă. Pe urmă am 
fost om-reclamă pentru un mare 
magazin. Cu toate că sînt mecanic 
de meserie. Am reușit să intru în fa
brică dînd maistrului, trei luni în șir, 
un sfert din salariul pe care îl pri
meam. Așa fusese învoiala. Dacă 
nu mă învoiam, ce-aș fi putut face 
decît să devin ori un șomer perma
nent, ori să mă reîntorc acasă la 
Paola, pe coasta mării Tireniene, să 
mă rog de don Augusto să-mi îngă
duie să pasc oile și caprele pe dea
lurile lui". Omul scoase apoi un „e" 
scurt; expresie favorită a italienilor, 
semnificînd „cam asta e", și coborî 
de pe punte spre vagon.

Ferry-boatul tocmai ajunsese la 
țărm. In compartiment era întuneric. 
Ardea un singur bec albăstrui. Dar 
cui îi era somn ? Cîțiva tineri cîntau 
acompaniați de chitară o canțone
tă. Cineva a scos un fluier și în va
gonul tixit se revarsă un cîntec de 
păstor de pe meleagurile siciliene. 
Toți acompaniază bătînd din pal
me Frînturi de conversație : „Ma- 
rio, crezi că ne așteaptă Filippo la 
gară ?... Și dacă nu vei găsi de lu
cru, ce ne facem... Sîntem cinci și 
nu cîștigă decît el"... „Bastal" o re
pede bărbatul.. Vom vedea. Bărba
tul e vecin de banchetă cu mine. 
Povestește că e din Bocale, un sat 
de lîngă Reggio di Calabria, că 
pentru a pleca la Torino și-au vîn
dut totul : o căsuță, un petec de pă- 
mînt cu cîțiva măslini, două capre și 
șase găini. Cocoșul l-au tăiat și l-au 
făcut friptură. Cei doi copii — amîn- 
doi sub 10 ani — au înfulecat tot 
timpul din el.

In compartiment plutește un fum 
gros. Fumează mulți. Unul dintre 
călători deschide fereastra și vîn
tul nopții aduce briza mării. E se
nin, cerul e înstelat și, din goana 
trenului, țărmul calcaros pare un 
crîmpei de peisaj lunar.

Am trecut de mult de Napoli, co
nul Vezuviului a rămas undeva în 
stingă și călătorii s-au. ridicat de la 
locuri strîngîndu-se ciorchine la fe
restre. Nu am înțeles pentru mo
ment gestul. Abia cînd linia ferată 
s-a desprins de lîngă țărm pornind 
spre munte și cînd ultimul petec de 
mare a început să dispară, toți cei 
de la ferestre au făcut cu mîna un 
semn de rămas bun, strigînd : „Ciao 
Mare" — la revedere mare. Vor trece 
mulți ani, iar pentru unii poate 
chiar toată viața, fără o reîntîlnire 
cu frumusețea mării. Iar marea 
semnifică pentru oamenii aceștia 
pămînturile natale, părinții, copiii. 
Intr-un cuvînt, totul l

Dimineață torineză. Unde este 
soarele îmbietor al sudului? Aici 
plouă, e frig. Ca într-o zi de toamnă. 
Oamenii zgribuliți coboară din va
goane, se destină după lunga că
lătorie — aproape 24 de ore de la 
Siracusa la Torino — și privesc cu 
uimire la vălmășagul peroanelor. 
Vînzătorii oferă cafea și bere. Re
clame mari îi îmbie să cumpere 
ciocolata Baci și.cozonacul „Motta", 
iar la chioșcurile de ziare trecăto
rii cumpără „La Stampa", ziarul 
torinez. Pe prima pagină, o infor
mație : „Bilanțul pe 1964 a fost în
cheiat pentru FIAT cu un beneficiu 
de 15 miliarde lire" Pe ultima pa
gină a cotidianului, organ al mono
polului FIAT, emigranții din sud, 
abia sosiți în marele oraș puteau 
citi : „M.P. de 42 de ani, emigrant 
din Reggio Calabria, caut de lucru 
orice..."

Torino, cu cerul îmbîcsit de fumul 
fabricilor, cu străzile invadate de 
ultimele modele FIAT gonind nebu
nește, cu căsuțele mici ale perife
riei unde emigranții trăiesc în con
diții grele, îi face pe oamenii su
dului să se gîndească nostalgic la 
„...marea, gravul ghioc 
în care se aud suflînd păstorii

Siciliei 
cîntecul stins al carelor legănate

pe drumuri 
pe unde roșcovul freamătă-n albul 

miriștii"
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Radiogramă din Rio de Janeiro Plenara C.C
Fușcași marini ai S. U. A. la lucru in R. S. Cehoslovacă bombardate și mitraliate■ al P.S.U.G:

în Republica Dominicană
Republica Dominicană trăiește din nou 

momente grave Debarcarea pușcașilor 
marini americani anunțată miercuri seara 
constituie, după părerea unor largi 
cercuri ale opiniei publice de aci, un ac* 
caracteristic de amestec în treburile unei 
țări independente și suverane.

Așa curn s-a mai anunțat, o mișcare 
insurecțională formată din militari și ci
vili, declanșată sîmbătă noaptea, a reușit 
să răstoarne junta condusă de Donald 
Reid Cabrai, declarind că scopul ei este 
de a salva țara de tiranie și de a permite 
fostului președinte Juan Bosch (răsturnat în 
1963 printr-o lovitură militară și actualmen 
te exilat în Porto Rico) de a se întoarce 
pentru a-și împlini mandatul constituțio
nal. Dar acestui lucru i s-au opus din 
capul locului unele cercuri militare, 
al căror exponent este generalul Elias 
Wessin, comandantul bazei militare San 
Isidro, din apropiere de Santo Domingo. 
Se spune că acel ce controlează San 
Isidro, controlează întreaga tară.

Merită menționat că generalul Wessin 
este tocmai omul care s-a împotrivit des
chis regimului lui Bosch și, în cele din 
urmă, a determinat înlăturarea lui sub 
pretextul nefondat de „radicalism"... Pen
tru această ispravă, colonelul Wessin a 
primit epoleți de general. Presa latino- 
americană îl caracterizează drept un re
prezentant tipic al castei militare, aflate 
ca și în alte părți ale continentului In 
solda oligarhiei autohtone și a monopo
lurilor străine. Un alt detaliu: pe vremea 
singerosului dictatei Trujillo i-au fos* 
conferite înalte distincții pentru „merite 
neprețuite în serviciul democrației (II 
din emisferă". Nu degeaba i s-a încre
dințat 
tare

Din 
siva.
de tancuri din subordinea lui Wessin au 
supus pozițiile insurgenților la 
și îndelungate bombardamente, 
moment dat se anunțase chiar 
definitivă". Realitatea era însă

trare dreptului internațional nu este greu 
de ghicit. Mișcarea 
transformase dinfr-o tentativă de înlătu
rare a unui guvern dictatorial, care pe 
lingă că ducea țara spre ultimele limite 
ale ruinei economice, ținea sub teroare 
întregul popor, intr-o revoltă generală a 
cărei țintă era eliberarea nu numai de 
sub jugul impus de iunta lui Reid Ca
brai, ci și de dominația oligarhiei aliată 
cu „United Fruit“ și alte grupuri mono
poliste americane. Pentagonul și-a asu
mat, cum a făcut nu o dată în trecut, ro
lul de jandarm al intereselor acestor gru
puri. încă un factor, de ordin mai gene
ral, pe care cercurile de presă de 
aici îl relevă în mod deosebit, este ur
mătorul • hotărîrea luată de Washington 
a fost determinată desigur și de faptul 
că eventuala pierdere a controlului în 
Republica Dominicană ar 
de evenimente similare 
bazinul Mării Caraibilor 
de mai departe, punînd 
frebare în fața dominației S.U.A. pe con
tinent. Tocmai pentru a evita așa ceva, 
guvernul american a reînviat faimoasa 
diplomație a canoniereloi (niciodată a- 
bandonată de tot), recurgînd la o inva
zie de fapt Aici se tace o paralelă în
tre agresiunea în Vietnam și intervenția 
în Republica Dominicană. Ambele ac
țiuni ale S.U.A denotă o orientare, spre 
vechea politică de forță, care nu a dat 
pînă acum și nu poate da nici pe viitor 
decît roadele cele mai negative pentru 
autorii ei.

insurecțională se

putea fi urmată 
în alte țări din 
și poate chiar 

un semn de în-

Vasile OROS

I

PRAGA 29. — Corespondentul
Agerpres, Al. Liță, transmite : Joi 
dimineață, delegația militară romî
nă, condusă de ministrul forțelor 
armate ale R. P. Romîne, general 
de armată Leontin Sălăjan, care a 
făcut o vizită prietenească în R. S. 
Cehoslovacă, a părăsit Praga, în- 
dreptîndu-se spre patrie.

La plecare, pe peronul gării, de
legația a fost condusă de L. Strou- 
gal, secretar al C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia, general de armată B. 
Lomsky, ministrul apărării naționale 
al R.S. Cehoslovace, și adjuncți ai 
săi, generali și ofițeri și alte oficia
lități.

Au fost prezenți, de asemenea, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al R.P.R. la Praga, prof. 
Gh. Nițescu, și membri ai ambasa
dei. Au fost de față, de asemenea,

atașații militari ai țărilor socialiste, 
acreditați la Praga.

Pe peron era aliniată o gardă de 
onoare. Generalul de armată 
mir Lomsky și generalul de 
tă Leontin Sălăjan au rostit 
tari, după care au trecut în 
garda de onoare. Un grup de pio
nieri au oferit oaspeților buchete de 
flori.

Bohu- 
arma- 
cuvîn- 
revistă

★
în drum spre patrie, delegația Mi

nisterului Forțelor Armate ale 
R.P.R. a trecut joi seara prin Bu
dapesta. La gara de est delegația a 
fost întîmpinată de Czinege Lajos, 
ministrul apărării al R. P. Ungare, 
și de alte oficialități. Au fost de față 
Mihail Roșianu, ambasadorul R.P.R. 
la Budapesta, precum și membri ai 
ambasadei.

conducerea principalei

acest post el a pornit 
Escadrilele de aviație

baze mill-

contraofen- 
și unitățile

puternice 
iar la un 
„victoria 
alfa. In

surecția a antrenat la luptă împotriva re
gimului militar largi pături ale popu
lației Pe străzile capitalei se înălțau ba
ricade, grupuri de insurgenți civili distri
buiau cefățenilor arme. Epilogul încleș
tării devenea tot mai incert. Și atunci a 
intervenit elementul atît de cunoscut de 
toate țările emisferei . in fața coastelor 
dominicane au apărut nave de război 
nord-americane. Pe bordul unui porf-a- 
vion erau transportați patru sute de puș
cași ai infanteriei marine, după cifrele 
oficiale, și o mie cinci sute, după al
tele neoficiale. Președintele Johnson a- 
nunța la televiziune : ,,Am dat instruc
țiuni secretarului apărării McNamara ca 
să trimită trupele necesare". Pretextul era 
același dintotdeauna: pentru a se apăra 
securitatea cetățenilor americani rezidenți 
în insulă. In Republica Dominicană locu
iesc circa două mii de americani dintre 
care nici unul nu avusese nimic de su
ferit. Trebuia găsită însă o falsă expli
cație unei autentice agresiuni împotriva 
poporului dominican. Infanteriștii marinei 
de război americane au debarcat deci 
pe insulă. Mobilul acestei acțiuni con-

Viz ta ministrului
al R. P. Romine

CAIRO 28. — Corespondentul
Agerpres. N. Plopeanu, transmite : 
Continuîndu-și vizita în R.A.U., mi
nistrul afacerilor externe al R. P. 
Romîne, Corneliu Mănescu, a vizitat 
Ismailia și Port Said. La Port Said, 
oaspetele romîn a depus coroane de 
flori la monumentul martirilor. Gu
vernatorul Hassan Ibrahim Rouch- 
dy a oferit un dejun în cinstea mi
nistrului afacerilor externe al R. P. 
Romîne.

DIN VIATA Șl LUPTA

de externe
în R. A. U

Mă-Revenind la Cairo, Corneliu 
nescu a oferit un dejun în cinstea 
lui Mahmud Riad, ministrul de 
terne al R.A.U., la care au mai 
parte Nusseir Mohammed Abu, 
nistrul locuințelor și serviciilor 
blice, Hussein Khallaf, ministrul 
pentru relațiile culturaie și tehnice 
cu străinătatea, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe al 
R.A.U. A fost, de asemenea, pre
zent ambasadorul R. P. Romîne la 
Cairo. Mircea Nicolaescu.

ex- 
lunt 
mi- 
pu-

HANOI 29 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția de presă V.N.A,. 
în noaptea de 27 spre 28 aprilie și în 
cursul zilei de 28 aprilie, avioane a- 
mericane și sud-vietnameze au bom
bardat și mitraliat de cîteva ori re
giuni populate din R. D. Vietnam, 
precum și insulele Hon Mat și Con 
Co. Au fost, doborîte cinci avioane 
inamice, iar altele au fost avariate. 
Misiunea de legătură a înaltului co
mandament al armatei populare 
vietnameze a transmis președintelui 
Comisiei internaționale de suprave
ghere și control un protest în legă
tură cu noile atacuri.

★
Șeful misiunii de legătură a 

înaltului comandament al arma
tei populare vietnameze a tran
smis Comisiei internaționale de 
supraveghere și control un me
saj 
triva 
mice 
dării 
ne americane 
„Este vorba despre o încălcare bru
tală a suveranității și teritoriului 
R. D. Vietnam, o violare gravă a 
acordurilor din 1954 de la Geneva 

privire la Vietnam și o încălcare

comandament al 
vietnameze a 

Comisiei internaționale 
un 

în care protestează împo- 
„folosirii de substanțe chi- 
toxice cu prilejul bombar- 

insulei Con Co de către avioa- 
și sud-vietnameze“.

cu

a principiilor dreptului internațio
nal" — se spune în mesaj.

★
Ministerul Afacerilor Externe al 

R. D. Vietnam a dat publicității la 
29 aprilie o declarație în care pro
testează împotriva acțiunilor guver
nului S.U.A. de intensificare a răz
boiului agresiv din Vietnam după 
recenta conferință de la Honolulu.

★
Agenția vietnameză de presă 

V.N.A. anunță că în noaptea 
zilei de 28 aprilie și în cursul 
zilei de 29 aprilie avioane ame
ricane și sud-vietnameze au e- 
fectuat 5 noi raiduri aeriene asupra 
teritoriului R. D. Vietnam, bombar- 
dînd și mitraliind regiuni populate 
din provinciile Nghe An, Ha Tinh, 
și Quang Binh, precum și insula Con 
Co. Două avioane americane au fost 
doborite, iar alte avioane au fost 
avariate.

Șeful misiunii de legătură a înal
tului comandament al armatei 
populare vietnameze a adresat Co
misiei internaționale de supraveghe
re și control din Vietnam un protest 
energic în care cere ca S.U.A. și au
toritățile sud-vietnameze să pună 
capăt acțiunilor agresive impotriva 
R. D. Vietnam și să respecte 
rile de la Geneva din 1954.

acordu-

CLASEI MUNCITOARE INTERNAȚIONALE
ANGL A: O revendicare 
cu vechime

In Anglia aproximativ opt mili
oane de femei se afla în cîmpul 
muncii. După cum scrie „Daily 
Worker", la o muncă egală cu cea 
a bărbaților ele primesc în medie 
numai jumătate din remunerația 
lor. Lupta pentru înlăturarea aces
tei nedreptăți se duce de mult. 
Sindicatele britanice au cerut pen
tru prima oară salarii egale pentru 
bărbați și femei în 1888 Dar de 
curînd la Congresul femeilor sin
dicaliste, această cerere, rămasă 
nesatisfăcută a fost repetată din 
nou. In timpul campaniei sale e- 
lectorale, partidul laburist a pro
mis să lichideze discriminarea. Dar 
pentru a aduce salariul femeilor la

nivelul celui al bărbaților ar tre
bui' depășită suma prevăzută în 
buget pentru 
laburiștilor :

o altă promisiune a 
majorarea salariilor.

SPANIA : Chemarea 
sindicatelor clandestine

La intrarea în Departamentul de Stat al S.U.A. Demonstrație prin ședere a 
studenților americani împotriva bombardării teritoriului R. D. Vietnam

GRECIA 
greviste

Acțiuni

Mai, in Grc- 
o serie de 
muncitoare, 
află în gre-

In ajunul zilei de 1 
cia se semnalează 
acțiuni ale clasei 
La Atena și Pireu se 
vă șoferii și conductorii de auto
buze. în nordul Greciei au între
rupt lucrul mașiniștii și fochiștii 
de pe locomotive. Pescarii din Vo
ios. care au desfășurat timp de 45 
de zile o grevă, au obținut satisfa
cerea majorității revendicărilor lor. 
Pregătesc noi acțiuni muncitorii și 
funcționarii din

Mai multe organizații sindicale clan
destine și-au propus să marcheze ziua 
de 1 Mai prin greve și alte manifes
tări împotriva regimului lui Franco. 
Corespondentul ziarului „Le Monde" 
la Madrid relatează că Alianța sindi
cală muncitorească a lansat un apel 
prin care cheamă pe muncitori să 
protesteze cu prilejul sărbătorii inter
naționale a muncii împotriva repre
siunilor îndreptate contra muncitorilor 
și să susțină dreptul lor la grevă. La 
rîndul său, Consiliul provincial al 
muncitorilor din Biscaya — constituit 
din mai multe grupări clandestine — 
a cerut să se organizeze manifestații 
la Bilbao și în alte trei orașe ale pro
vinciei.

sistemul energetic.

PARIS 29 (Agerpres). — La 29 a- 
prilie a fost dat publicității la Paris 
comunicatul cu privire la vizita ofi
cială făcută de A. A. Gromîko mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S. 
în Franța, la invitația guvernului 
francez. în timpul vizitei, ministrul 
de externe sovietic a avut convor
biri cu președintele Republicii, de 
Gaulle, cu primul ministru, G. 
Pompidou, cu ministrul afacerilor 
externe. Couve de Murville. și cu 
alți reprezentanți ai guvernului 
francez.

lui A. Gromîko în Franța
încheierea convorbirilor

COMENTARIUL ZILEI

al muncl- 
parizieni

R. S. A.: Pînă unde 
merge apartheidul

PARIS 29 (Agerpres). — Comu
niștii și oamenii muncii din Franța 
au marcat la 28 aprilie cea de-a 65-a 
aniversare a nașterii lui Maurice 
Thorez.

Cu acest prilej a avut loc o adu
nare in sala ,Mutualite“ din Paris. 
Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de Waldeck Rochet, secretar gene
ral al Partidului Comunist Francez.

Raymond Guycșt. membru al Bi
roului. Politic al P.C.F., a rostit 
amplă cuvîntare consacrată vieții 
activității lui Maurice Thorez...

Viena

o
Și

După vizita 
lui Wilson la Roma

ROMA 29 (Agerpres). - Primul 
ministru al Marii Britanii. Harold 
Wilson, și-a încheiat joi vizita sa la 
Roma, unde a avut o serie de în
trevederi cu premierul Aldo Moro 
și cu alte oficialități ale guvernului 
italian. In comunicatul dat publi
cității se arată că cele două 
guverne au acordat „o mare im
portanță menținerii forței și coeziu
nii alianței atlantice" și au ho- 
tărît să continue studierea pro
blemelor privitoare la „dezvoltarea 
interdependenței nucleare în inte
riorul alianței" Comunicatul men
ționează interesul pe care cele două 
țări îl au față de crearea F.N.A., 
proiect lansat de guvernul britanic.

în ce privește problema Vietna
mului, comunicatul subliniază că 
cele două guverne recunosc că 
„punctele lor de vedere se aseamănă 
într-o măsură destul de mare și-și 
exprimă speranța că o. soluție paș
nică poate fi găsită".

în problemele politice vest-euro- 
pene. comunicatul declară că „gu
vernul italian a considerat întot
deauna că participarea Marii Brita
nii la C.E.E este de dorit". Pe de 
altă parte, cei doi prim-minlștri „au 
confirmat importanța pc care ei o 
acordă întăririi legăturilor între 
Piața comună și A.E.L.S.".

Capitala britanică va găzdui între 3 
și 5 mai sesiunea Consiliului ministe
rial al S.E.A.T O. (Organizația Trata
tului Asiei de sud-est). Intr-un comen
tariu din Londra, agenția U.P.I. relevă 
circumstanțele deosebite în care se des
chide sesiunea : unul dintre membrii 
neasiatici ai pactului Statele Unite, 
desfășoară de cîteva luni acțiuni agre
sive de mare amploare în sud-estul 
asiatic ; pentru prima oară de la crea
rea S.E.A.T.O. (6 septembrie 1954), 
ministrul de externe francez nu va par
ticipa la o sesiune anuala — Franța va 
fi reprezentată, ca și la conferința ex- 
perților militari care a început ieri di
mineață, doar simbolic de un obser
vator ; Pakistanul a anunțat oficial că 
nu va lua 
„Calul de 
S.E.AT.O., 
rea Chine 
părerea agențif citate, toate 
conferă apropiatei reuniuni o notă dra
matică puțin obișnuită.

în preajma sesiunii, atenția observa
torilor politici continuă să fie atrasă 
de hotărîrea Franței care, după cum 
scrie ziarul „Le Monde", a avut efec
tul unui „șoc psihologic". Discursul 
radiotelevizat rostit marți seară de pre
ședintele de Gaulle este apreciat în 
presa ca fiind o reafirmare a liniilor 
directoare ale politicii externe france
ze, inclusiv o reafirmare fermă a pozi
ției față de S.E.A.T.O. „Condamnînd în 
mod public războiul din Vietnam — 
scrie „La Gazette de Lausanne“ — qe-

parte la manevrele maritime 
mare", organizate în cadrul 
care se vor desfășura in Ma
la începutul luni' mai. După 

acestea

Miting 
lorilor 
in semn de pro
test împotriva 
concedierilor ho- 
tărite de trustul 
Bull-General E- 

lectrlc

Serviciul poștal din Republica Sud- 
Africană este amenințai de o „situafie 
de criză", ca urmare a aplicării 
apartheidului, deoarece negrilor le este 
interzisă exercitarea funcțiunii de poș
tași, iar numărul 
totul insuficient, 
într-un viitor nu 
(enii sud-africani
singuri la poștă pentru a-și ridica scri
sorile. Cu toate acestea, autoritățile 
poștale au declarai că ar prefera mai 
curînd să suspende întregul serviciu de 
predare a poștei la domiciliu decît să 
angajeze personal de culoare.

poștașilor albi este cu 
Se prevede chiar că 
prea îndepărtat cetă- 
să fie nevoifi să vină

Miting în memoria 
victimelor fascismului

VIENA 29 (Agerpres). — In Hel- 
denplatz, una din piețele centrale 
din capitala austriacă, a avut loc un 
mare miting consacrat memoriei 
victimelor fascismului. La miting 
au participat mii de vienezi, prin
tre care reprezentanți ai organiza
țiilor de masă și democratice. La 
placa memorială, consacrată memo
riei victimelor fascismului, au fost 
depuse coroane din partea guvernu
lui federal al Austriei, precum și a 
diferitelor organizații.

Centrifuga S. E.A.T. 0
neralul de Gaulle și-a înăsprit net po- 
zijia fajă de atitudinea americană in 
sud-estul asiatic". La rîndul său, ziarul 
„Times" precizează că „prin hotărîrea 
luată, Franfa evită obligafia de a sub
scrie la politica americană în privin|a 
Vietnamului".

in rîndui membrilor S.E.A.T.O. hotă
rîrea franceză a fost primită în mod 
diferit — de la teama Filipinelor expri
mată de ziarul „Manila Daily" că a- 
ceasta „ar putea fi un preludiu la re
tragerea din S.E.A.T.O." și pînă la de- 
clarajia Ministerului de Externe englez, 
care „deplînge hotărîrea guvernului 
francez și iși exprimă speranja că ea 
este motivată numai de divergentele 
de vederi provocate, în prezent, în pro
blema Indochinei și nu semnifică o slă
bire po termen lung a sprijinului a- 
cordat de Franfa pactului". Cercurile 
oficiale din Washington — transmite 
corespondentul A.F.P. — „refuză pen
tru moment să considere gestul fran
cez drept indiciu că această jară in
tenționează să se retragă". Agenjia 
U.P.I. explica pozijia franceză ast
fel : „Franfa a devenit tot mai nemul
țumită de S.E.A.T.O. întrucît ea consi
deră acest pact ca reflectînd pur și sim
plu politica Statelor Unite fajă de Asia 
de sud-est".

La Lond'a și Washington nu se as
cunde o oarecare îngrijorare fafă de 
ecoul pe care atitudinea franceză l-ar 
putea avea în Asia. „Inițiativa franceză 
— scrie „Financial Times" — are o 
semnificație deosebită pe plan diplo-

mafie, ta îi va îndemna pe conducă
torii asiatici să adopte atitudini mai 
ostile fafă de America ; dacă o putere 
europeană se arată gata să se opună 
unui război american în Asia, va fi 
greu pentru guvernele asiatice să nu 
facă același lucru**. Valabilitatea aces
tei interpretări a fost ilustrată apoi prin 
hotărîrea Pakistanului de a nu parti
cipa la apropiatele manevre aie 
S.E.A.T.O.

De altfel, relafiile americano-pakista- 
neze au devenit tot mai glaciale în 
ultima vreme. Amînarea din inifiativa 
Washingtonului a vizitei pe care urma 
să o facă în S.U.A., la sfîrșiful lunii 
aprilie, președintele Ayub Khan a dus 
la o accentuare a divergentelor. Gu
vernul pakistanez este vădit nemulțu
mit de .-olul care i se atribuie atît în 
S.E.A.T.O. cît și în C.E.N.T.O. „Membrii 1 
asiatici ai S.E.A.T.O. nu primesc sufi
cient ajutor, în timp ce dificultățile lor 
economice cre$c“ — declara delegatul 
pakistanez la una din sesiuni (Pakis- < 
tanul întrefine o armată de 253 000 de 
oameni și alocă anual 269 milioane 
dolari în scopuri militare). De remar
cat că h ultimele sesiuni, Pakistanul 
fie că nu a participat (1961 și 1963), 
fie că a manifestat o atitudine de ex
pectativă în cadrul dezbaterilor. Reze^ 
va guvernului pakistanez față de hotă- 1 
rîrile grupului conducător din S.E.A.T.O., 
exprimată și în refuzul de a lua parte 
la manevrele militare comune, arată 
încă o dată că Pakistanul, ca și Franfa, 
nu este dispus să sprijine politica ame
ricană în Asia de sud-est.

Probabil că Statele Unite nici , nu se 
așteptau ca la această reuniune să ob
țină un sprijin militar cvasiunanim și deci 
folosirea steagului S.E.A.T.O. în acțiu
nile lor agresive. Doar așa cum arafă 
Și 
„in 
fost 
fie de război", 
spera să objina lotuși o aprobare, fie și 
fotmală, în situația în care, de pe foaie 
meridianele, se odică voci care protes
tează împotriva acjiunilor agresive din 
Vietnam și în care chiar unii din aliajii 
S.U.A. se desolidarizează de politica 
„escaladării". „Trebuie să recunoaștem 
— scrie Walter Lippmann în „New York 
Herald Tribune” — opozijia asiatică 
generală față de războiul nostru din 
Asia... Alături de no' se află guvernul 
Tailandel care este slab, guvernul da 
la Seul, pe care-l subvenționăm, guver
nul de la Taipe, pe . care-l profejăm, și 
guvernul de la Saigon, .care controlea
ză mai puțin de iumătate din Vietna
mul de sud".

Presa occidentală subliniază că in ac
tualul context international sesiunea mi
nisterială de la Londra poate 
derată ca o primă confruntare 
ielor de vedere înfr-un caz 
acțiunile agresive ale S.U.A. 
nam. Tendințele centrifuge fot 
denfe în aceasfă confruntare reliefează 
o dată în plus fisurile și tofodafă ana
cronismul pactului S.E.A.T.O.

cotidianul britanic „Guardian'1
11 ani de existentă S.E.A.T.O. n-a 
niciodată activ și, unit într-o situa-

Diplomafia americană

fi consi- 
a punc- 

concret : 
în Vief- 
mai ev:-

Dumitru ȚINU

BERLIN 29 (Agerpres). — între 
26 și 28 aprilie a avut loc cea de-a 
9-a Plenară a C.C. al P.S.U.G. Ple
nara a aprobat în unanimitate ra
portul lui Walter Ulbricht, prim-se- 
cretar al C.C. al P.S.U.G. și pre
ședinte al Consiliului de Stat *al 
R.D.G., „Misiunea națională a R.D.G. 
și creația spirituală în republica 
noastră", raportul Biroului Politic 
al C.C. al F.:.7“ 
Werner Jarowinsky, 
pleant al 
P.S.U.G.. 
Gerhard 
pleant al 
P.S U.G.. 
vățămintele conferințelor 
ale țăranilor și sarcinile agricultu
rii în 1965“

De asemenea a fost aprobat în 
unanimitate proiectul unui manifest 
pe care Camera Populară îl va adre
sa poporului german și popoarelor 
și guvernelor tuturor statelor cu o- 
cazia celei de-a 20-a aniversări a 
eliberării Germaniei de sub jugul 
fascist.

P.S.U.G., prezentat de 
membru su- 

Biroului Politic al C.C. al 
precum și raportul lui 
Gruneberg, membru su- 
Biroului Politic al C.C. al 
„Despre rezultatele și în- 

raionale

Plenara 
Executiv 
al P. C.

Comitetului
Național 
din Canada
(Agerpres). — Intre 
a avut loc Plenare 

Executiv Național al

TORONTO 29 
23 și 25 aprilie 
Comitetului
Partidului Comunist din Canada. In 
cuvintarea rostită la plenară, secre
tarul general al P.C. din Canada, 
William Cashtan. a chemat la des
fășurarea unei largi campanii pen
tru lichidarea șomajului, ridicarea 
puterii de cumpărare a populației, 
reducerea chiriilor și a subliriiat că 
este necesară efectuarea de reforme 
în domeniul învățămîntului, asis
tenței medicale și acordării pen
siilor.

Referindu-se la agresiunea S.U.A. 
în Vietnam, Cashtan a declarat că 
„încetarea agresiunii americane a 
devenit cerința și necesitatea cea 
mai urgentă pentru întreaga ome
nire".

SCURTE ȘTIRI
NEW YORK. La 28 aprilie 1965, 

ambasadorul Mihail Ilașeganu, repre
zentantul permanent al R. P. Rornine 
pe lingă Organizația Națiunilor Uni
te, a depus la Secretariatul O.N.U. 
instrumentul de aderare a Republicii 
Populare Romîne la Convenția pri
vind creai ea Organizației maritime 
consultative interguvernamentale, în
cheiată la Geneva, la 6 martie 1948. 
Convenția aie ca principal scop insti
tuirea unui sistem de colaborare în- 
trP..gJiy.erpe_în domeniul navigației 
maritime comerciale internaționale și 
încurajarea adoptării celor mai ridi
cate standarde pentru securitatea și 
eficacitatea navigației maritime.

CAIRO. Conferința reprezentanților 
personali ai șefilor statelor arabe — 
exceptînd Tunisia — s-a deschis 
miercuri la Cairo. Ea a adoptat joi o re
zoluție care respinge „orice propu
nere de a recunoaște și coexista paș
nic cu Izraelul"

PEKIN. Delegația R. P. Romîne 
condusă ele Gheorghe Cioară, secre
tarul Comisiei guvernamentale ele co
laborare economică și tehnico-științi- 
lică, care va participa la cea de-a 
10-a sesiune a Comisiei mixte romîno- 
ehineze ele colaborare tehnieo-științi- 
fică, a sosit la Pekin. La aeroport, de
legația a fost întîmpinată de Cin Wen- 
lun, adjunct al ministrului industriei 
petrolului al R. P, Chineze, președin
tele grupului chinez clin cadrul co
misiei. A fost, de asemenea, prezent 
Dumitru Gheorghiu, ambasadorul 
R. P. Romîne la Pekin.

NEW YORK. Consiliul Națiunilor 
Unite pentru comerț și dezvoltare a 
adoptat o rezoluție, recomandînd sta
bilirea la Geneva a sediului secreta
riatului Conferinței pentru comerț și 
dezvoltaie, devenit organ permanent 
al O.N.U. printi-o hotărîre adoptată 
la cea de-a 19-a sesiune a Adunării 
Generale.

MOSCOVA. Membrii delegației 
P.C. Italian, care se află în drum spre 
Hanoi la invitația Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, s-au oprit la 
Moscova, unde au avut o convorbire 
cu M. Suslov și B. Ponomariov, se
cretari ai C.C. al P.C.U.S. La 29 apri
lie delegația a sosit la Pekin, unde a 
avut o convorbire cu Den Siao-pin, se
cretar general al C.C. al P.C. Chinez, 
și cu alți membri ai Comitetului Cen
tral.

ATENA. Primul ministru al Gre
ciei, G. Papandreu, a procedat 
miercuri la o remaniere parțială a gu
vernului grec. Fiul său, Andreas Pa
pandreu, a redevenit ministru adjunct 
al coordonării economice, post din 
care demisionase în noiembrie anul 
trecut.

PNOM PENII. Intr-un comunicat 
dat publicității de înaltul comanda
ment militar al Cambodgiei se spune 
că, la 28 aprilie, patru avioane avînd 
semne de recunoaștere sud-vietname
ze au bombardat satul cambodgian

Anlong-Tras, aflat la 74 km sud-est 
de Kompong-Ciam. Se semnalează 
morți și răniți.

TEHERAN. însărcinatul cu afaceri 
a.i. al R. P. Romine în Iran, Valentin 
Vlad, a predat rectorului Universi
tății din Teheran, dr. Djahansliah Sa
leh, pentru biblioteca universității al
bume despre R. P. Romînă și cărți 
științifice din partea I.R.R.C.S. și a 
legației romîne.

CAIRO. La 29 aprilie, la Cairo 
s-au încheiat convorbirile dintre I. B. 
Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, 
și Gamal Abdel Nasser, președintele 
R.A.U. Potrivit agenției Taniug, con
vorbirile s-au referit la activitatea pe 
plan internațional a țărilor neangaja
te și la problemele internaționale ac
tuale.

BUENOS AIRES. Filmele romînești 
de scurt metraj „Lumină și oțel" în 
regia lui C. Rudiștean și „Sub aripa 
vulturului" în regia lui Ion Bostan 
au fost distinse cu „Diploma de 
onoare" la cel de-al II-lea Concurs 
internațional de cinematografie știin
țifică. organizat de Universitatea dip 
Buenos Aires — Argentina.

SANAA. După cum anunță agenția 
A.D.N.. la 28 aprilie, reprezentanții 
R.D.G. și guvernului Republicii Ara
be Yemen au semnat un acord cu 
privire la lărgirea relațiilor dintre 
cele două țări. Acordul se referă la 
relații în domeniul economiei, al o- 
crotirii sănătății, cultură etc.

PHENIAN. După cum anunță A- 
gentia centrală telegrafică coreeană, 
un avion american de spionaj, tip 
„RB-47“, a pătruns la 28 aprilie în 
spațiul aerian al R.P.D. Coreene, dea
supra localităților Sinchang și Riwon. 
Avionul a fost doborît de o unitate 
de aviație a Armatei Populare Co
reene.

BRUXELLES. Pentru prima oară 
după cei de-al doilea război mondial 
pe teritoriul Belgiei a sosit o subuni
tate germană. Potrivit relatărilor pre
sei, o companie dintr-un batalion de 
transport greu al Bundesxvehrului a 
lost dislocată la baza militară Aren- 
donc. provincia Antwerpen, din apro
pierea frontierei Belgiei cu Olawja.

RANGOON. Agenția 1 lirmaneză tie 
informații a anunțat la 28 aprilie ca 
autoritățile guvernamentale de la 
Rangoon au arestat 92 de demnitari 
budiști. Potrivit agenției, cele 92 de 
persoane sînt acuzate de acțiuni anti
guvernamentale.

NEW YORK. în Comitetul special 
al O.N.U însărcinat cu cercetarea 
politicii de apartheid a R.S.A. a fost 
difuzată, la 28 aprilie, ■4- ca docu
ment oficial - o rezoluție a Organi
zației Unității Africane (O.U.A.), în 
care se cere adopțarea de sancțiuni 
Împotriva . Republicii Sud Africane 
pentru practicile rasiste folosite de 
guvernul acestei țări.
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