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Anul acesta, primăvara a fost puțin favorabilă 
lucrărilor agricole. Deși începerea acestora a 
întîrziat, datorită măsurilor organizatorice și teh
nice luate de organele și organizațiile de partid, 
de consiliile agricole, datorită muncii harnice de
puse de către țăranii cooperatori, lucrătorii din 
gospodăriile de stat și S.M.T., campania de însă- 
mînțări se desfășoară în condiții agrotehnice bune, 
în multe unități terminîndu-se semănatul. în 
aceste zile, o dată cu îmbunătățirea timpului 
trebuie grăbit ritmul de însămînțare a porumbu
lui îndeosebi în regiunile Suceava, Crișana, Banat, 
Maramureș, unde această lucrare a întîrziat.

A face semănatul la timpul optim și de bună 
calitate are o mare importanță pentru sporirea 
producției la hectar. Dar semănatul nu este totul. 
Aplicarea, în continuare, a lucrărilor de întreți
nere a culturilor asigură condițiile necesare pen
tru ca plantele să se dezvolte și să dea recolte 
mari la hectar. Timpul umed a favorizat dezvol
tarea buruienilor. Totodată, se înmulțesc și dău
nătorii. Aceasta cere luarea unor măsuri urgente 
de combatere. în regiunile din sudul țării, unde 
însămînțările s-au făcut mai devreme, culturile 
au răsărit și se dezvoltă bine. Multe gospodării de 
stat și cooperative agricole au început lucrările 
de îngrijire. Institutul central de cercetări agricole 
a recomandat ca, la cîteva zile după semănatul 
porumbului, terenul să se lucreze cu grapa cu 
colți reglabili pentru a se distruge buruienile în 
curs de răsărire. După prima lucrare cu sapa ro
tativă trebuie începute prașilele mecanice între 
rînduri, urmate imediat de prașilele manuale.

Asigurarea densității optime prin operația de 
rărit are o deosebită utilitate pentru producție. 
Această lucrare nu trebuie făcută la întîmplare., 
E bine să fie folosită experiența unităților agricole 
fruntașe în cultura porumbului, care în anii tre- 
cuți au organizat echipe speciale pentru răritul 
plantelor.

în complexul de măsuri agrotehnice, un loc 
important ocupă combaterea dăunătorilor. Este 
necesar ca specialiștii să controleze zi de zi starea 
culturilor și să ia de urgență măsurile ce se im
pun. Pe baza cunoașterii situației de pe teren în 
ce privește dezvoltarea plantelor, evoluția dăună
torilor etc., specialiștii să recomande cum și cînd 
să se facă fiecare lucrare.

întrucît semănatul s-a prelungit, iar în multe 
locuri trebuie să se treacă imediat la executarea 
lucrărilor de îngrijire, se cere o bună organizare 
a muncii astfel ca prășitul să se poată executa 
fără întîrziere. în numeroase cooperative agricole, 
lucrările de întreținere a culturilor se fac cu aju
torul mașinilor de la S.M.T. Extinderea acestei 
măsuri va da putință cooperativelor agricole să 
facă într-un timp mai scurt prășitul culturilor, să 
obțină recolte mari la hectar. Dar întrucît în 
multe locuri pămîntul este prea umed și folosirea 
mașinilor este îngreunată, trebuie să înceapă pră
șitul manual.

Depinde de activitatea desfășurată de organele 
și organizațiile de partid, de consiliile agricole, de 
conducerile unităților agricole și de specialiști, de 
măsurile concrete ce se iau în fiecare loc în parte 
pentru organizarea bună a muncii și utilizarea 
rațională a tuturor mijloacelor, ca semănatul să 
se termine grabnic pe toate suprafețele și să 
se treacă neîntîrziat Ia executarea lucrărilor de 
îngrijire a culturilor.
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(Prin telefon de la Teliuc).
Mina Teliuc este un adevărat am

fiteatru. De oriunde ai privi, ți se în
fățișează panoramic imaginea mun
cii rodnice a celor care extrag mine
reul de fier. Excavatoare puternice 
„mușcă" mereu din muntele mistuit 
de explozii. Autobasculante de 
mare capacitate gonesc pe serpen
tinele pietruite pînă în vîrful dealu
lui, de unde, pe drumul aerian al 
funicularului, mina se leagă de ma
rile furnale ale Hunedoarei.

Realizările minerilor Teliucului 
în întrecerea pe acest an însumează 
28 500 tone de minereu peste plan și 
11 000 tone de metal în plus pentru 
siderurgiștii din Hunedoara și Călan. 
Sarcina de creștere a productivității 
muncii a fost depășită cu aproape 4 
la sută, iar la prețul de cost s-au 
realizat economii suplimentare de 
732 000 de lei.

în cinstea celui de-al IV-lea Con
gres al partidului, colectivul minei 
s-a angajat să extragă în plus 35 000 
tone de minereu, să realizeze o pro
ductivitate fizică și valorică cu 4 la 
sută mai mare față de plan și eco
nomii suplimentare de 850 000 de lei. 
Pentru a sprijini pe furnaliști în ri
dicarea indicilor de utilizare a agre
gatelor și în reducerea consumului 
de cocs, minerii Teliucuiui și-au pro
pus să livreze 9 100 tone de fier în 
plus, prin ridicarea conținutului 
metal în minereul extras.

★
Iată cîteva remarcabile fapte 

muncă din întrecerea pornită în 
tîmpinarea Congresului partidului.

UE FIER Ștefan LUCA

de

de 
în-
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întregiiFunicularul este „nervul" 
mine. De funcționarea lui ireproșa
bilă depinde aprovizionarea ritmică 
a Hunedoarei. La Teliuc, sub condu
cerea inginerului Samson Faur și a 
maistrului Laurențiu Pasau, s-a înche
gat o valoroasă echipă de funicula- 
riști. Ei întrețin drumul aerian spre 
Hunedoara și intervin cu rapiditate 
ori de cîte ori se ivesc defecțiuni. 
Așa s-a întîmplat în primele zile din 
această lună. Cablul de tracțiune, 
împlinind trei ani, trebuia înlocuit. 
O operație dificilă care presupune 
o lungă staționare. Dar timpul e pro- 
țios. Doi funiculariști și alți 25 de oa
meni au recurs la o soluție inge
nioasă : cei 8 000 m de cablu au fost 
depanați și întinși chiar cu motorul 
funicularului. După o muncă încor
dată de 27 de ore, funicularul a rein
trat în funcțiune. Operațiunea a fost 
realizată într-un timp record. Furna
lele Hunedoarei au primit în acea zi 
cu aproape 1 000 de tone de minereu 
mai mult.

★
La orizonturile 140 și 100 lucrează 

brigăzile minerilor Ion Enășcău și 
Victor Marincaș. Ei obțin cele mai 
înalte randamente — aproape 7 tone 
de minereu pe post, cu 3 tone mai 
mult decît în alte abataje. De unde 
diferența ? Abatajele sînt noi, dota
te cu perforatoare, screpere și ma
șini moderne de încărcat. Dar aceas
ta nu este singura explicație. Cei doi 
mineri sînt foarte buni organizatori 
ai producției, știu să folosească bine 
mașinile și timpul de lucru. Trebuie 
spus însă că în unele abataje veci
ne munca este mai slab organizată, 
nu se asigură o aprovizionare rit
mică ou vagonete goale și materiale. 
Conducerea sectorului și a minei ar 
trebui să ia măsurile cuvenite pen
tru ca toate brigăzile din subteran 
să obțină indicatori înalți, să se ri
dice la nivelul brigăzilor fruntașe.

In carieră, la 77 m adîncime, am

găsit Ia lucru 
Culcea. într-o 
ralizată 
aici — un excavator cu cupa de 3 mc 
încărca dintr-o dată o autobascu
lantă.

— Cîte cupe ridicați într-un 
schimb ?

— Peste 700, ne spune excavato- 
ristul Gheorghe Buzgău. Asta în
seamnă tot atîtea basculante.

— Și cîte autobasculante transpor
tați ?

Răspunsul îl dă șofeul Alexandru 
Hruban :

— Fac 25—30 de curse într-un 
schimb de lucru.

în prezența maistrului Laurențiu 
Toader, președintele sindicatului din 
întreprindere, am discutat o proble
mă importantă : cum sînt folosite 
mașinile și utilajele cu care a fost 
dotată mina în ultimii ani. Excava- 
toriștii Gheorghe Buzgău, Aurel Cio
bănel și Alexandru Vîjoi, șoferii A- 
lexandru Hruban, Ioachim Vlad, Dan 
Petru și Ion Sicoe folosesc bine ma
șinile. La două excavatoare de mare 
capacitate se lucrează cu indici 
înalți de utilizare. Șoferii reușesc să 
atingă cicluri de peste 100 000 km. 
în sector muncesc însă și excavato- 
riști, frezori și șoferi care nu reali
zează în întregime indicii stabiliți. 
Dacă și ei ar fi sprijiniți să se ridice 
la nivelul realizărilor medii ale frun
tașilor, firește că s-ar pune în valoa
re importante rezerve de sporire a 
producției și productivității muncii.

★
...Toată dimineața activitatea din 

amfiteatrul minei s-a desfășurat in
tens. La ora 14,45 — o întrerupere. 
După un sfert de oră, un fulger de 
explozie a năruit din munte încă 
20 000 tone de minereu. Munca și-a 
reluat apoi cursul. Spre furnale au 
continuat să plece cantități sporite 
de minereu.

brigada lui Cosma 
zonă puternic mine- 

cum spun muncitorii de

Laurențiu VISKI 
coresp. „Scînteii"

Președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Române, Chivu Stoica, a primit 
joi pe ministrul agriculturii și silvi- ' 
culturii al Austriei, ing. dr. Karl 
Schleinzer, care se află în vizită în 
țara noastră.

Au luat parte Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, și 
Mihai Dalea, președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii.

A asistat dr. Johann Manz, amba
sadorul Austriei în R. P. Română.

Th timpul întrevederii, care a de
curs într-o atmosferă cordială, a 
avut loc un schimb de păreri asupra 
problemelor de interes comun în do
meniul agriculturii și silviculturii, 
precum și asupra posibilităților de 
dezvoltare a colaborării între cele 
două țări. (Agerpres)

Plecarea delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. Române la Praga

O delegație de partid și guverna
mentală a R. P. Române condusă de 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, a părăsit joi dimineața 
Capitala plecînd la Praga, unde, la 
invitația C.C. al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia și a guvernu
lui R. S. Cehoslovace, va participa 
la sărbătorirea celei de-a XX-a a- 
niversări a eliberării Cehoslovaciei 
de sub jugul fascist. Din delega
ție fac parte tovarășii Iosif Banc, 
membru al C.C. al P.M.R., prim-se- 
cretar al Comitetului regional Mu- 
reș-Autonomă Maghiară al P.M.R.,

general-locotenent în rezervă Mi
hail Corbuleanu și Gheorghe Ni- 
țescu, ambasadorul R. P. Române 
la Praga.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost conduși 
de tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Alexandru Bîrlădeanu, 
Paul Niculescu-Mizil, Petre Blajo- 
vici, Gheorghe Gaston Marin, 
Gheorghe Rădoi, membri ai C.C. al 
P.M.R. și ai guvernului, activiști de 
partid.

Au fost de față șefii misiunilor 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mână și alți membri ai corpului 
plomatic.

di-
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LINIȘTEA ORAȘULUI
Indiferent de locul unde se află — pe stradă, în uzină 

sau chiar în propria-i locuință — omul trăiește într-un me
diu de zgomote și vibrații. Pe multe nu le sesizează, cu al
tele se obișnuiește, unele însă îl deranjează direct, risipin- 
du i liniștea.

Asigurarea unui climat propice activității zilnice și nevo
ilor de odihnă și recreare ale populației urbane preocupă 
numeroși oameni de știință, acusticieni, medici, ingineri, 
psihologi, arhitecți, pedagogi. Una dintre bunele măsuri 
luate în ultimii ani este interzicerea folosirii de către con
ducătorii auto a semnalelor sonore în principalele orașe ale 
țării. Alte măsuri au dus de asemenea la atenuarea zgomo
telor și vibrațiilor în unitățile industriale sau pe unele ar
tere de mare circulație ale orașelor.

La redacție sosesc însă mereu scrisori în care cetățenii 
ridică problema liniștii orașului.

Care sînt mijloacele de combatere a zgomotelor și ce se 
întreprinde în acest domeniu ? — iată tema anchetei între
prinse de redacția noastră cu sprijinul prof. univ. Aurelian 
Stan, membru în Comisia de acustică a Academiei R. P. Ro
mâne, și dr. Cantemir Anghelescu din Inspecția de stat pen
tru igienă și protecția muncii. împreună am făcut cîteva vi
zite la foruri în sarcina 
zgomote citadine.

cărora stă combaterea principalelor

Cu rezonanță
Răsfoind cîteva scrisori de la ce

tățeni, citim: „Locuiesc intr-un bloc 
nou din cartierul Pieptănari. E o 
mîndrețe de locuință. Numai cu un 
singur lucru nu mă împac — cu zgo
motul. Camerele parcă sînt niște 
cutii de rezonanță — amplifică. Nu 
mai vorbesc de zgomotul străzii, dar 
chiar al ușilor trîntite în apartamen
tele vecine“. Aceleași neajunsuri ni 
le sesizează și Calunce 
cartierul Balta Albă și 
din Capitală.

Poposim în cabinetul

Domnica din 
alți cetățeni

tov. ing. Pop

Simion, directorul Institutului 
„Proiect-București" (institut care 
proiectează locuințele din Capitală).

— în ce măsură țineți cont la 
proiectare de cerințele izolației fo
nice ?

— Deocamdată — ne spune tov. 
Pop Simion — tiu ne putem mîndri 
cu lucruri extraordinare în această 
direcție. Dar să începem cu ce e bun. 
Noua urbanistică — cu blocuri dis
puse în poziții diverse, cu mult spa
țiu verde între ele — a desființat 
străzile coridor, care, cum se știe, au 
o rezonanță deosebită.

— Dar apartamentul ?
— în apartament n-am făcut a-

proape nimic. Cauza ? Lipsa mate
rialelor izolatoare acustic de calitate 
corespunzătoare.

— Există, totuși, cîteva norme de 
principiu, care sînt obligatorii pen
tru proiectanți și care se bazează pe 
materialele existente.

— La ce norme vă referiți ?
I se prezintă cîteva. Directorul 

Institutului „Proiect“-București le 
consultă. Apoi constată :

— Chiar dacă se ține seama de a- 
cestea la proiectare nu există încă 
nici un sistem de controlare a apli
cării lor de către constructori. Sin
gurul în măsură să urmărească a- 
cest lucru e dirigintele de șantier. 
La recepție se pot efectua măsură
tori care să arate în ce mod au fost 
respectate

— Și se 
surători ?

— După 
nici recepționerii.

Deci, problema combaterii re
zonanței apartamentelor, reiese 
limpede că nu constituie în mo
mentul de față obiectul unei atenții 
deosebite — așa cum s-ar cuveni — 
din partea proiectanților și a con
structorilor.

Cîteva detalii în plus aduce tov. 
ing. Grațiela Cristescu, șeful ser
viciului tehnic :

— Majoritatea soluțiilor indicate 
în catalogul C.S.C.A.S. sînt de alt
fel depășite; ele nu se mai aplică 
în proiectare.

— Atunci, ce se aplică ?
— Se aplică niște soluții de com

promis. pînă în momentul cînd o să 
apară un normativ valabil.

Din acest dialog reies cîteva con
statări. In privința normativelor de

normativele.
efectuează asemenea mă-

cîte știu, nu. Nici noi și

materiale, a faptului că C.S.C.A.S. 
menține cataloage cu normative 
pentru materiale depășite ori care 
nu se mai produc, cererile proiec- 
tanților sînt îndreptățite... dar nu
mai pe jumătate; pentru că, în 
special în ultimii ani industria 
noastră de materiale de construcții 
a realizat o seamă de materiale noi, 
cu proprietăți fonoizolante superioa
re care au lărgit mult gama de mij
loace puse la îndemîna proiectanților 
pentru a lupta împotriva zgomotelor 
din apartament. Revistele de specia
litate — ale C.S.C.A.S. și ale minis
terelor producătoare — au expus pe 
larg proprietățile acestor ma
teriale, le-au popularizat. Esențial 
este să existe mai mult interes din 
partea proiectanților de a căuta, de 
a se informa și cunoaște aceste ma
teriale, de a fi mai îndrăzneți în pro
movarea lor. Faptul că la Bacău și 
în alte regiuni, organizațiile de pro
iectări regionale au reușit să elabo
reze proiecte care prevăd un grad ri
dicat de izolare fonică dovedește că, 
practic, proiectanții — inclusiv cei 
din București — au la îndemîni 
mijloace (și materialele corespunză
toare) pentru a atenua mult zgomo
tele în apartamente. Este un lucru 
la care trebuie să se gîndească se
rios tovarășii de la „Proiect“-Bucu- 
rești.

„Nocturna" la... trei țevi
Citim o altă scrisoare : „Cînd îmi 

este somnul mai dulce se găsește 
cineva care să deschidă robinetul. 
Izbucnește atunci cea mai stranie

„nocturnă" la... trei țevi (căci sînt 
înconjurat de trei conducte princi
pale)". Reproducem tovarășului Ro
mulus Iliescu, inginerul-șef al ser
viciului instalații, tot de la „Pro- 
iect“-București, cuvintele corespon
dentului nostru. Răspunsul e 
prompt :

— Pentru a evita zgomotele pro
duse de instalații avem nevoie de 
materiale corespunzătoare. Zgomotul 
din conductele de apă se datorește 
în primul rînd robinetăriei de tip 
vechi fabricată la Cluj. Acum se fa
brică un nou sistem de robinete eu 
un alt principiu de funcționare a 
ventilului care elimină trepidația 
conductelor. Așa că, cel puțin la con
strucțiile viitoare, locatarii vor fi 
scutiți de asemenea zgomote. La ro- 
binetăria de tip vechi s-a renunțat.

— în domeniul proiectării instala
țiilor au fost elaborate norme care 
prevăd realizarea unui anumit nivel 
de fonici ta te. Se respectă aceste 
norme ?

— Cele care pun probleme de 
principiu în proiectare, de calcul 
etc., se respectă. Cele care se referă 
la materiale nu ne sînt folositoare 
fiindcă multe dintre materialele cu
prinse în standarde nu se prea gă
sesc. De pildă, există un standard 
de țevi, dar eu sînt nevoit, pentru 
țevi de peste 150 mm diametru să 
folosesc țevi cu pereți îngroșați pe 
care uzinele din Roman le fabrică 
pentru... utilaj petrolier, nu pentru 
locuințe.

★
In aceeași zi, delegația a sosit 

capitala R. S. Cehoslovace.
La aeroport, delegația a fost 

tîmpinată de J. Lenart, membru al 
Prezidiului C.C. al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, președin
tele guvernului R. S. Cehoslovace, 
O. Simunek, membru al Prezidiului 
C.C. al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, vicepreședinte al gu
vernului, A. Krcek, prim-secretar 
al Comitetului de partid al orașului 
Praga, și de alți reprezentanți ai 
organizațiilor de partid și de stat.

Au fost prezenți, de asemenea, 
membrii ambasadei R. P. Române 
la Praga.

Un grup de pionieri a oferit oas
peților buchete de flori.

(Agerpres)
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N-am să uit vreodată lunga mea 
convorbire de o noapte cu medi
cul din Cicîrlău. El însuși fiu de 
țăran, omițînd cu modestie să evu- 
ce spinoasa lui ascensiune spre 
știință, s-a întors să ajute ca ge
nerațiile noi să întilnească o altă 
imagine a satului românesc decît 
aceea pe care el a descoperit-o 
în copilărie. E o masivă și com
plexă modificare, pînă la intima 
fibră, tot ceea ce se petrece în 
satul zilelor noastre.

Transcriem cîteva notații, pentru 
a jalona cursul pe care l-a luat 
convorbirea noastră. De-afară ne 
însoțeau clipocitul unui pîrîiaș gu
raliv și șușotitul vrăjit al porumbiș- 
tilor neliniștite.

— Avem suficiente pagini re
velatoare asupra școlii sătești de 
ieri și a celor care, cu mari sacri
ficii, o slujeau. Unicul intelectual, 
învățătorul, în veșnică luptă pen
tru un local mai bun, pentru ma
terial didactic, pentru cărți, 
gînd după copii să 
lă... Am moștenit, 
un sat măcinat de 
funde.

Nu puteam să nu 
cierile, de-o strînsă logică, ale me
dicului. El însuși însemna un re
per nou în peisajul sătesc, el și 
clădirea în care profesa, el și su
rorile medicale și întreg cabinetul 
de consultație.

Medicul a fost chemat în noap
tea aceea de patru ori în diverse 
puncte ale satului risipit pe pan
tele dealurilor. Zilnic străbătînd 
zeci de kilometri, înarmat cu tru
sa, noaptea cu un felinar de vînt. 
Uneori, e adevărat, regreta clini
ca, avantajele unei instituții per
fect dotate, comodității orașului. 
Dar aci, unde efortul e mai mare, 
pare că și valoarea succesului 
sporește.

în noaptea aceea, urcînd o că
rare printre pomi spre luminița 
unei odăi unde un bolnav îl aș
tepta pe medic, într-un sat, am 
înțeles mai bine ce însemnează 
mîndria de a așeza cărămizi, de a 
înălța un edificiu, de a birui greu
tățile începutului, de a spulbera 
inerții, de a fi contemporan cu a- 
ceste zile de mari prefaceri.

Țin minte că una din știrile re
latate în presă ne înștiința că în 
Dobrogea s-au căsătorit doi tineri: 
un inginer agronom și o ingineră 
zootehniciană. Lucrau în aceeași 
cooperativă agricolă și pentru noua 
familie se construise o casă. Dacă 
e adevărat că niciodată în trecut 
n-am întîlnit imortalizată pe o pîn- 
ză imaginea unui țăran cu o carte 
în mină, e *ot atît de adevărat că, 
oricîf aș răsfoi presa românească 
dinainte de eliberare, o știre ase
mănătoare tot nu aș găsi. Dacă un 
medic tot se mai găsea risipit pe o 
circumscripție enormă, dacă învă
țător întîlneai, în orice caz inginer 
agronom — nu-i vorba de „ca
merele agricole" sau de marile 
moșii — să fi dat cu pușca nu 
întîlneai. Majoritatea populației se 
ocupa de munca cîmpului ; ocupa
ția cea mai des notată la recru
tări, în rolurile percepțiilor, în evi
dențele școlare era aceea de agri
cultor.. Și totuși, cea mai rară pa
săre a fost specialistul în materie.

Cei doi s-au stabilit. S-au stabilit 
mii de ingineri agronomi, de me
dici, în satul de azi.

N-am să uit nici pe un inginer 
agronom de la un S.M.T. din re
giunea București. Viscolul ne imo
bilizase. El cutreiera cu un tractor 
satele deservite de S.M.T., fără 
răgaz. 11 răzbea frigul, înnopta în 
cîmp, înfrunfînd vîrtejurile de ză
padă. l-am văzut într-o asemenea 
noapte degetele înțepenite pe 
ceașca fierbinte de ceai, întors dm 
drum. Știam că i se oferise posi
bilitatea să rămînă în orașul natal. 
N-ar fi înfruntat acum stihiile dez
lănțuite, nu i-ar fi dogorit obrajii 
înghețați alice de gheață...

— Unele renunțări sînt inevita
bile, dar...

Și inginerul agronom mi-a 
descris unul din momentele sim
bolice ale muncii sale. Trebuie 
aici să-i mulțumesc pentru că a- 
cel moment a fost sîmburele unei 
suite de povestiri dedicate trac
toriștilor din Bărăgan. Momentul 
cînd toate tractoarele aliniate pe 
brigăzi pleacă în campanie. E 
într-adevăr un moment unic. „E 
o tăcere de-nceput de leat..."

J, aler- 
vină la școa- 
fără îndoială, 
suferințe pro-

urmăresc aso-

(Continuare în pag. IlI-a)

Plecarea la Berlin a delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. Române

Joi dimineață a părăsit Capitala 
plecînd la Berlin, o delegație de 
partid și guvernamentală a R. P. 
Române condusă de tovarășul Ale
xandru Drăghici, membru al Biro
ului Politic al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, care, la invitația C.C. al P.S.U.G., 
Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane, va 
ticipa la sărbătorirea celei 
XX-a aniversări a eliberării 
maniei de sub jugul fascist,
delegație fac parte tovarășii Matei 
Ștefan, prim-secretar al Comitetu
lui regional Argeș al P.M.R., gene- 
ral-locotenent Petre Constantinescu 
și Ștefan Cleja, ambasadorul R. P. 
Române la Berlin.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, membrii delegației au fost con
duși de tovarășii Alexandru Mo- 
ghioroș, Gogu Rădulescu, membri 
ai C.C. al P.M.R. și ai guvernului, 
activiști de partid.

par- 
de-a 
Ger-

Din

Vasile TINCU

(Continuare în pag. III-a)

Au fost de față Ewald Moldt, am
basadorul R. D. Germane la Bucu
rești și membri ai ambasadei.

- *
in aceeași zi, delegația a sosit în 

capitala R. D. Germane. Pe aero
portul Schânefeld din Berlin dele
gația a fost salutată de Herbert 
Warnke, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Uniunii sindicatelor libere germane, 
Georg Ewald, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului pentru agri
cultură, Max Sefrin. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane, H. Witting, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului economiei na
ționale a R. D. Germane, și alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți, de asemenea, 
membrii Ambasadei R. P. Ro
mâne în R. D. Germană și alți 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)
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LULEAUA
L U I
MOȘ
SOLOVĂSTRU

Răsărind peste .viață și moarte, 
Licărea al victoriei nimb : 
Țara-ntreagă, cu brațe-narmate, 
Răspundea-nverșunatului timp...

Cînd războiul — în goană nebună — 
Ca un monstru învins da-napoi, 
Sovietici, români, împreună 

Risipind uriașu-i puhoi,

Cînd alături, în ultimul iureș, 
Fugăream pe dușmanii-aruncați 
Peste podul înalt de pe Mureș 
Duduind de mașini și soldați,

Cum să i scape biet moș Solovăstru 
Pe nepoți, din urgia de plumb ?
Le aflase și el adăpostul 
într-un lan părăsit, de porumb.

Șarpe lung cu inele de zvastici
Se zbatea gifîind pe șosea : 
Ridicînd nori de pulberi fantastici, 
Cea din urmă coloană trecea...

— „Mă, nici unul din voi să nu miște!“ 
...Lingă moș Solovăstru, pe brînci 
Pitulîndu se, sta-n porumbiște 
Nepoțimea, grămada de țînci.

— „Voi, sărace odrasle-ale noastre, 
Nu vă-ți pierde ca fulgul la vînt! 
Nici vă-ntindeți, ca babele proaste, 
La mătănii cu nasu-n pămînt..."

Alpinism

- - - - - - - - - - TEATRE - - - - - - - - - -
Teatrul de stat de operetă ; Prințesa circului (orele 

19,30). Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
Apus de soare (orele 19,30), (sala Studio): Adam și Eva 
(orele 19,30). Teatrul de Comedie : Rinocerii (orele 20). 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Cum vă place (orele 19,30), (sala Stu
dio, str. Al. Sahia nr. 76 A) : Jocul de-a vacanța (orele 
19,30). Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Magheru) : Luna dez
moșteniților (orele 19,30), (sala Studio) : Zizi și., formula 
ei de viață (orele 20). Teatrul Muncitoresc C.F.R. : Pădu
rea împietrită (orele 19,30). Teatrul ,,Barbu Delavrancea" 
(Șos. Ștefan cel Mare nr. 34): Școala nevestelor (orele 20). 
Teatrul Mic (Str. C. Miile nr. 16) : Vulpile (orele 19,30). 
Teatrul „Ion Creangă" (Str. Eremia Grigorescu nr. 24) : 
Harap Alb (orele 9,30). Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Caragiale" (Str. 30 Decem
brie nr. 9) : Anna Christie (orele 20). Teatrul „Țăndărică" 
(sala din Calea Victoriei nr. 50): Katia și crocodilul (orele 
15 și orele 17), (sala din Str. Academiei nr. 18) : Băiatul 
și vîntul (orele 17). Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Revista dragostei (orele 20). Ansamblul ar
tistic al C.C.S. (Str. Lipscani nr. 59) : O carte despre fru
musețe (orele 20). Circul de stat : Aii Baba și cei 40 de 
acrobați (orele 20).

- - - - -  CINEMATOGRAFE- - - - -
Laleaua neagră — film pentru ecran panoramic : Sala 

Palatului R. P. Române (seria de bilete 1417 — orele 10; 
1418 — orele 16 și 1421 — orele 20). Neamul Șoimăreștilor
— cinemascop (ambele serii): Patria (9; 12; 15; 18; 21),
București (9,30; 12,30: 17; 20,15), Grădina „Progresul" (Str. 
Ion Vidu nr. 5 — orele 19,30). Casa Ricordi: Republica
(8,30: 11; 13.30; 16; 18,45: 21,15), Capitol (8,30; 11; 13,30; 16; 
18,45: 21). Stadionul Dinamo (Șos. Ștefan cel Mare — orele 
20), grădina „Doina" (Str. Doamnei nr. 9 — orele 20). Ra
chetele nu trebuie să decoleze — cinemascop: Luceafărul 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Feroviar (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 
20,45). Scrisoare de la o necunoscută: Carpați (10; 12; 14; 
16). Cronica unui bufon: Festival (9.45; 12: 14,15; 16.30:
18,45; 21; la grădină — Pasajul Eforie — orele 19,45). Joe 
Limonada — cinemascop: Arenele Libertății (Str. 11 Iunie
— orele 20), Modern (9.45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Sen
tința: Victoria (10: 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Gaudeamus 
igitur: Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 20,30), Flacăra
(10; 14,30; 16,30; 18,30; 20.30). Furtuna — Eroii de la Păuliș: 
Central (orele 18,30). Ghepardul — cinemascop (ambele 
serii): Lumina (10; 13,15; 16,45; 20,15). Legea și forța: Union 
(14,15; 16,30; 18,45; 21). Program pentru copii : Doina (orele 
10 dimineața). Ucigașii de femei ; Doina (11,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Floreasca (16,30; 18,30; 20.30). Valurile deasu
pra noastră — Dinosaurii — Praga fără ochelari — Co
mandantul regimentului — Colțul prieteniei: Timpuri Noi 
(10—15,15 în continuare ; 17; 18,45; 20,30). Logodnicele vă
duve : Giulești (10; 12,30; 15; 17,30; 20), Dacia (9,30; 11.15; 
13; 15; 17; 19; 21), Tomis (10; 12; 14; 16,30; 20,30) ; rulează 
și la grădină — orele 19,45). Pace noului venit : Tomis 
(orele 18,30). Animalele : înfrățirea între popoare (10,30; 
15,45: 18; 20,15), Volga (9.45: 12; 14,15; 16,30; 21). Cerul n-are 
gratii : Volga (orele 18,45). Doi băieți ca pîinea caldă : 
Excelsior (10; 12; 14.30; 16,30; 18,30; 20,30). Vieți uscate: Bu- 
zești (15,30; 17,45; 20,15). Hatari (ambele serii) : Grădina
„Buzești" (Str. Buzești nr. 9—11 — orele 19,30). Fata în do
liu : Grivița (10; 12; 16; 18,15; 20,30), Melodia (10; 12; 14,30; 
16,30; 18,30: 20,30). Cu bicicleta spre lună : Bucegi (10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30). Sedusă și abandonată: Grădina „Bu
cegi" (Bd. 1 Mai nr. 57 — orele 20). Vremea păgînilor :
Unirea (16; 18,15; 20,30). Soții în oraș : Vitan (16; 18,15; 
20,30 ; rulează și la grădină — orele 19,45), Colentina (16; 
18,15; 20,30). Scaramoiiche — cinemascop : Miorița (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Flamura (10; 12; 16: 18,15; 20,30). Djura
— cinemascop : Munca (14: 16,15; 18,30; 20,45). Umbrelele 
din Cherbourg : Grădina „Unirea" (Bd. 1 Mai nr. 143 — 
orele 20). Spărgătorul — cinemascop : Popular (16; 18,15; 
20,30). Regina cîntecelor: Arta (11; 16; 18,15; 20,30 — ru
lează și la grădină — orele 20

NEAMUL

ȘOIMĂREȘTILOR

Scoate moș Solovăstru o pungă
Și-n lulea tot îndeasă tutun :
— „Bine fug (un blestem să-i ajungă!) 
Pe șenilă și roată de tun...

Doar în fugă își caută leacul.
Nu le place deloc să mal stea.
Vorba e, pe cum văd, tune l dracu', 
Că nu poți să fumezi o lulea.

Rău mă freacă tîlharii. Ca-n cușcă.
Nu sînt eu de mătănii și post...
Și ce poftă grozavă mă mușcă.
Ce-aș mai trage un fum... Dar nu-i rost!"

— „Uite, moș Solovăstru !...“
O șoaptă 

Se auzi ca din fund de butoi:
„Ăștia trei... Ce-nvîrt ăștia ? Ce așteaptă ? 
S-au oprit. N-or veni către noi ?“

Manifestări consacrate 
comemorării 
lui George Enescu

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de comemorarea a 10 ani de la moar
tea lui George Enescu, orchestra sim
fonică și corul Radioteleviziunii au 
prezentat joi seara, în studioul de 
concerte al Radioteleviziunii, un 
festival ,.George Enescu". Conduce
rea muzicală a aparținut dirijorului 
Iosif Conta, iar soliști au fost Nico- 
lae Gafton, Virginia Gudzichievicl 
și Ludovic Spiess. Dirijorul corului 
— Aurel Grigoraș.

Cu același prilej, Filarmonica de 
Stat din Ploiești a dat un concert 
cuprinzînd lucrări de George Enescu.

- - - - - - - TELEVIZIUNE- - - - - - - -
Orele 18,30 — Universitatea tehnică Ia televiziune. 

Linii automate în construcția de mașini, de ing. Radu Ma- 
noliu de la Institutul de cercetări tehnologice pentru pro
cese tehnologice specifice industriei construcțiilor de ma
șini. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,20 — Pentru tine
retul școlar : „Vă place muzica ?" — prezintă Alfred Men
delsohn. maestru emerit al artei. 20,00 — Săptămina. 21,00 
— De Ziua Victoriei. Recital de versuri. 21,15 — Muzică 
pentru toți. 21,45 — Șah. 22,00 — Emisiune de artă plas
tică ; Muzeul Louvre (III). 22,15 — Treizeci de minute cu 
Costache Antoniu, artist al poporului. 22,45 — Filmul
„Praga de stmbătă seara pînă duminică dimineața". 23,10 
Filmul muzical Cîntă Trio Enzo. în încheiere : Buletin de 
știri, buletin meteorologic.

---------- Cum e vremea --------------
Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 și 10 mai a. c. în 

tară : Vreme schimbătoare, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi locale, mai ales sub formă de averse, mai 
frecvente în jumătatea de nord a țării. Vînt potrivit cu 
unele intensificări trecătoare. Temperatura staționară j mi
nimele vor fi cuprinse între 0 și 10 grade, iar maximele 
între 12 și 22 de grade, local mai ridicate la sfîrșitul in
tervalului. în București : Vreme schimbătoare, cu cerul 
alternînd între înnorări și înseninări. Vînt potrivit cu in
tensificări trecătoare. Temperatura în general staționară.

Multe pagini eroice din 
trecutul poporului nostru și, 
implicit, multe pagini din 
vasta operă literară sadove- 
niană oferă premise cinema
tografice dintre cele mai in
teresante, conțin subiecte re
velatoare pentru oameni și 
întîmplări din vremuri de de
mult, evocări dramabce 
ale luptei pentru liber
tate a celor mulți și 
obidiți. „Neamul Șoimărești
lor" este, alături de „Lu- 
peni 29“ și „Tudor", una din 
primele incursiuni ale cineaș
tilor noștri în acest univers 
de tradiții și realități istorice 
și păstrează vie atracfia ine
ditului tematic, insuflînd 
spectatorilor înalte senti
mente patriotice.

Plasîndu-și acfiunea la un 
veac după epoca de echili
bru și putere pe care o re
prezentase domnia lui Ște
fan cel Mare, pe fundalul 
unor încleștate ciocniri pen
tru domnie și rivalități între 
boieri, romanul lui Sado- 
veanu este axat pe un con
flict cu bine definită proble
matică istorică și socială ; 
sprijinită pe o documentare 
esențială și susținută de in
tuirea exactă a luptelor de 
clasă în epoca respectivă, 
cartea marelui nostru proza
tor, consacrată acestui con
flict dintre țăranii încă liberi 
și boierimea care, treptat, îi 
subjugă, transformîndu-i în 
iobagi, este fundamental rea
listă și dramatică. Prin „Nea
mul Șoimăreștilor”, apărut în 
epoca lili 1907, Sadoveanu 
scria în fond un manifest al 
trecutului de luptă, despre 
dîrzenia strămoșilor. Este și 
un filon romantic în povesti
re — dragostea lui Tudor 
Șoimaru pentru fiica dușma
nului de moarte al neamu
lui său — după cum pagi
nile eroice ocupă, de ase
menea, un loc aparte în ac
țiune.

Elementele de acțiune 
sînt valorificate, cu prepon
derență, în filmul regizoru
lui Mircea Drăgan și al sce
nariștilor Al. Sfruteanu și C. 
Mitru, Anvergura evocării 
cinematografice este de
terminată de desfășurarea 
dinamică și aventuroasă a 
acțiunii, cu multe detalii de 
efect și elemente spectacu
loase. In acest fel, accentul 
principal al filmului este pus 
pe filonul eroic al textului 
originar și'multe din sec
vențele filmului au un ade

vărat dinamism cinematogra
fic, care corespunde în mare 
măsură intențiilor artistice 
ale realizatorilor. „Neamul 
Șoimăreștilor" atinge mo
mente de mare tensiune, 
printre care se evidențiază 
pregătirea decisivei lupte 
pentru domnie din partea 
a doua a filmului. „Scurta și 
crîncena" bătălie de dinco
lo de zarea Tătăranilor este 
doar sugerată, în planuri 
paralele, prin preludiul ei : 
înaintarea falnică, parcă me
canică, a oștilor mercenare

interpretează, gradînd exce
lent evoluția sa în acțiune, 
de la apariția furtunoasă la 
hanul lui Chirilă și pînă la 
ciinoșenia dinspre final. 
G. Calboreanu impune vigu
ros atenției personajul bătrî- 
nului și înțeleptului răzeș 
Moș Mihu, Colea Răutu (Te- 
mir-bei), într-o compoziție 
inedită, reușește, cred, una 
din creațiile de vîrf ale ca
rierei sale artistice. Alături de 
Mihai Boghiță, care întruchi
pează personajul central al 
filmului, Amza Peltea dese-

CRONICA CINEMATOGRAFICĂ

tocmite de Movilești față 
tn față cu așteptarea încor
dată a armatei conduse de 
Tomșa. In aceste secvențe, 
un rol important revine par
titurii muzicale (în general 
inspirată), semnată de Theo
dor Grigoriu, care însoțeș
te imaginile cu un comenta
riu accentuat dramatic. 
Bătăliile pentru domnie au 
o desfășurare amplă, impu
nătoare și datorită efortu
lui cu totul meritoriu al ope
ratorilor George Cornea și 
Aurel Samson.

Spre a-și realiza practic 
intențiile și continuînd tră
săturile definitorii ale sce
nariului, regizorul a optat 
pentru formula superproduc
ției. Pentru aceasta a folosit 
mijloace din cele mai diver
se : cinemascop, peliculă 
eastmancolor, stereofonie, mii 
de figuranți și cai ; minunate 
vestigii arhitectonice (mînă- 
stirile moldovenești), frumoa
se peisaje din diferite col
țuri ale țării, un dinamism 
maxim în scenele de masă. 
El și-a confirmat astfel capa
citatea de a „pune în miș
care" masele (atestată vigu
ros în „Setea" și verificată 
în „Lupeni 29"), un dezvol
tat simț al plasticii de an
samblu, o înclinație evidentă 
spre fresca cinematografică.

Atunci cînd scenariul izbu
tește să contureze personaje 
viabile și complexe sau nu
mai printr-o aprofundată in
terpretare actoricească se 
obțin portrete de epocă me
morabile. Cel mai bun exem
plu mi se pare a fi înfățișa
rea cinematografică a boieru
lui orheian Stroie : Ștefan 
Ciubotărașu realizează în to
nuri vii personajul laș, temă
tor și fără scrupule, pe care-l

nează cu mult firesc profilul 
avîntatului boier Bîrnovă, 
Dina Cocea compune minu
țios figura văduvei lui vodă 
leremia Movilă, Dem. Rădu- 
lescu, Const, Rauțchi și Er
nest Mattei au hazul unor 
adevărați urmași ai lui Plan
chet, Ioana Drăgan debutea
ză mai mult decît promiță
tor, vădind o prezență foarte 
cinematografică în rolul fru
mos și „sadovenian" al Ani- 
ței. In roluri episodice Cos- 
tache Antoniu, Toma Dimi- 
triu, George Măruță, Fory Et- 
terle, Jean Lorin, Dan Nicolas 
realizează tipuri ce se rețin.

Există însă în film o ten
dință spre simplificare a per
sonajelor din roman, tendin
ță care se răzbună, datorită 
unei interpretări neconvin
gătoare, tocmai la unele 
personaje centrale : inter
pretul lui Tudor Șoimaru, 
deși are ținuta exterioară a 
personajului, redă palid pe 
ecran trăirile sale sufletești, 
după cum debutanta Ana 
Mana Nicolau, în rolul Mag- 
dei Orheianu, nu a fost a- 
jutată suficient spre a do- 
bîndi firescul expresiei. Epi
sodul romantic al dragostei 
dintre Tudor și fiica Orhe- 
ianului e fad, neconvingă- 
for. Tot prin simplificare, 
unele personaje devin mai 
greu inteligibile. Vodă Tomșa 
(deși e interpretat de un bun 
actor al filmului, Ion Besoiu, 
care marchează cu evidență 
temperamentul vulcanic, ne- 
stăpînit al domnitorului) este 
înfățișat incert și contradic
toriu, ba ca un partizan al 
luptei răzeșilor, ba ca un 
domnitor crud și însetat de 
mărire. Personajul văduvei 
lui Movilă a fost de aseme

nea prezentat uneori într-o 
lumină confuză, mai mult 
compătimitoare, insuficient 
de demascator.

Filmul debutează cu o 
lungă încleștare armată, care 
se pierde într-o imagi/le 
amorfă, lipsită de detalii 
semnificative și captivante,
prim-planuri vii * (existen
te în alte secvențe de
bătălii). Pe lingă aceas
ta, la început spectatorul 
este încă străin de persona
je și prea îndelungata ex
punere a luptei, în care nici 
nu se disting taberele opu
se, obosindu-l, îi răpește, 
după părerea mea, din re
ceptivitatea la cele ce vor 
urma. Lungimi, de altfel, 
mai există pe tot parcursul 
filmului (balul de la lanev, 
desprins de firul central al 
povestirii, sau alte momen
te, îndeosebi din partea în- 
tîi). Asemenea neîmpliniri, 
precum și accentuarea exce
sivă a elementelor de spec
taculozitate ale superpro
ducției au, neîndoielnic, re
percusiuni în rezultatele ar
tistice finale : armonia sado- 
veniană în înfățișarea poves
tirii Șoimăreștilor se pierde. 
Dacă filonul acțiunii propriu- 
zise este supralicitat, cel ro- 
mantico-poetic este escamo
tat : scena de dragoste dintre 
Tudor și Magda în pădurea 
de mesteceni (printre narci
se I) sună fals, este lipsită 
de poezie, după cum epi
sodul sadovenian „Magda se 
arată a treia oară" este tra
tat regizoral sec, fără emo
ție. Unele momente decla
matorii, exterioare, prezen
te în înfățișarea țăranilor ră
zeși și îndeosebi costumația 
lor de operetă îndepărtează 
filmul de adevărul istoric, cu 
afîta grijă respectat de Sa
doveanu.

Ultima realizare a lui Mir
cea Drăgan, fără a se ridica 
la nivelul de autenticitate al 
„Setei" și fără a atinge for
ța emoțională din „Lupeni 
29", ilustrează, totuși, încă 
o dată — și poate mai preg
nant ca oricînd — capaci
tatea mare de producție de 
care dispun studiourile noas
tre de la Buftea. „Neamul 
Șoimăreștilor" reprezintă un 
pas pe drumul creării onor 
realizări cinematografice de 
mari proporții, inspirate din 
istoria poporului nostru,

Călin CALIMAN
— „Stați cuminți. Nu cumva să vă vadă. 
Să nu miște nici unul. Nici cum".

— „Duc o ladă...
Și-atîrnă, din ladă,

Parc-o viperă galbenă-n drum..."
— „Taci chitic, vrpbioiule gureș !“

Iar se-aude și cellalt nepot :
— „Doi din el se îndreaptă spre Mureș. 
Lada-aceea... o vîră sub pod".

— „Aia-i buba ! Vedeți cum se scurge 
Lung, din ea, ca un șnur de puroi ?
Doftori, măre !... Dar las că s-or duce. 
Și-om fi doftori, pe urmă, și noi."
— „Dau degrabă..."
— „Răbdare oleacă !“
— „Șnuru-acela, nu vezi ?...“
— „I-au dat foc".
— „S-au urcat în mașini..."
— „Zornici pleacă !“
— „Las-să plece. Eu nu-i țin în loc."

Scoate moș Solovăstru din pungă
Și n lulea mai îndeasă tutun.
— „Ducă-se (un blestem să-i ajungă!) 
Tot în brînci și-n prohoduri de tun..."
— „Ia stai, moș Solovăstru, stai nunta', 
Unde fugi ?“

— „Păi nu-i chip, măi nepot, 
Șnurul arde... Se ntrece cu gluma. 
N-o să-l las să ajungă la pod.

Ia, nici unul din voi să nu miște!“
...Se repede bătrînul acum
Dlntr-un salt, de-unde sta-n porumbiște, 
Lingă vipera-aprinsă în drum,

— „Doftor, măre, și moș Solovăstru !“
— „Ca să vezi ... Ca un glonte s-a dus". 
El o-nhață, ca pe un căpăstru,
Și de ndată, săltînd-o în sus,

Dintr-un singur smucit de custură 
îi retează, scurt, capul de jar... 
Rîde apoi. Și domol, cu măsură, 
Chibzuit ca un vechi ghinărar,

Prinde capă tu-aprins, fără grabă,
Tacticos se oprește în loc,
Și-1 îndeasă-n lulea :

— „Bună treabă.
Bogdaproste... De cînd vream un foc 1“

...Peste podul înalt de pe Mureș 
Trec copiii, la căși se întorn.
— „Iac-așa, vrăbioii mei gureși..."
— „Till! Ce fum..."
— „Cum mai tragi!“
— „Ca un horn !“

— „Asta-i, moș Solovăstru, fă-ți placul".
— „Sănătos să ne fii dumneata !“
— „Bine, mă, că s-au dus (tune-i dracu') 
Să mai poți să fumezi o lulea..."

A 20-A ANIVERSARE A VICTORIEI 

ASUPRA GERMANIEI NAZISTE

PARTIDUL

COMUNIST 

organizatorul 

luptei 

poporului român 

în războiul 

antifascist

Participarea României la războ
iul antihitlerist, eroismul poporu
lui român în lupta pentru zdro
birea fascismului, aportul său la 
înfrîngerea Germaniei naziste con
stituie o pagină glorioasă în isto
ria patriei. Organizatorul efortu
rilor maselor poipulare pentru spri
jinirea frontului antifascist a fost 
eroicul Partid Comunist, stega
rul luptei patriotice pentru intere
sele vitale ale poporului, inițiato
rul și conducătorul insurecției ar
mate de la 23 August 1944, al u- 
riașei opere de făurire a vieții 
noi. Vasta muncă politică și orga
nizatorică desfășurată de partid a 
unit și îndreptat spre un țel co
mun masele largi populare, arma
ta, organizațiile democratice în
mănuncheate în Frontul Național 
Democrat, toate forțele patriotice 
ale țării, subordonîndu-le marii 
cauze a eliberării patriei, zdrobi
rii fascismului, apărării și dezvol
tării libertăților democratice cu
cerite după răsturnarea dictaturii 
antonesciene.

Planul general insurecțional con
ceput încă în vara anului 1943 de 
partid prevedea ca obiective fun
damentale răsturnarea dictaturii 
militare-fasciste, scoaterea Româ
niei din războiul hitlerist și alătu
rarea ei la coaliția antifascistă. în 
vederea realizării acestor țeluri a 
fost întreprinsă o acțiune sistema
tică pentru dezvoltarea activității 
grupelor înarmate, extinderea for
mațiunilor de luptă patriotice, in
tensificarea muncii de partid în 
rîndurile armatei prin crearea de 
grupuri antifasciste de militari 
conduse de comuniști și cîștigarea 
pentru cauza insurecției a unor 
generali și ofițeri patrioți care în
țelegeau necesitatea salvării țării 
de la catastrofa spre care o împin
geau Hitler Și Antonescu.

întreaga evoluție a evenimente
lor a confirmat pe deplin juste
țea acestei linii politice a Parti
dului Comunist Român, forța sa 
de mobilizare a maselor.

După victoria insurecției armate 
din august 1944. România s-a alătu
rat coaliției antihitleriste cu în
tregul ei potențial militar și econo
mic. Exprimînd voința poporului, 
întreaga Armată română a întors 
armele împotriva fascismului și a 
luptat, umăr la umăr cu Armata 
sovietică, pînă Ia zdrobirea Germa
niei naziste.

Sprijinirea prin toate mijloacele 
a frontului antifascist a consti
tuit un obiectiv fundamental al 
întregii activități desfășurate de 
partid în această perioadă. Pri
mul număr legal al ziarului 
„România liberă", apărut la 24 au
gust 1944, publica Declarația Co

mitetului Central al P.C.R. care 
chema poporul român la acțiune 
hotărîtă cu arma în mînă : „în 
ciocnirea inevitabilă cu forțele hi- 
tleriste, Partidul Comunist din 
România cheamă muncitorimea, 
țărănimea, intelectualitatea și toți 
cetățenii României la luptă fără 
cruțare, cu toate armele, împotriva 
dușmanului de moarte al poporu
lui român, pentru asigurarea 
viitorului său".

Partidul a acordat o deosebită 
atenție muncii în rîndurile unități
lor militare care luptau cu arma 
în mînă, dînd jertfe grele, împo
triva dușmanului. „Luptați într-un 
război drept, război de eliberare — 
se arăta în manifestul C.C. al 
P.C.R. către armată din 4 septem
brie 1944. întregul popor român în
conjoară cu dragoste lupta voastră 
plină de elan și jertfă, căci lupta 
voastră este lupta întregului popor 
pentru libertate, independență și o 
viață mai bună".

Numeroase cadre de partid au 
fost trimise pe front, sute de comu
niști și uteciști s-au înrolat ca vo
luntari în rîndurile armatei; 
exemplul vitejiei și spiritului lor 
de sacrificiu îmbărbăta pe mili
tari, le insufla încredere în vic
toria cauzei drepte pentru care 
luptau.

Cuvîntul partidului ajungea în 
tranșee prin comuniștii din unită
țile militare și din localitățile afla
te în zona frontului, prin presa de 
partid. Un larg ecou a stîrnit în 
rîndurile militarilor Platforma 
F.N.D., propusă de P.C.R., care 
prevedea înfăptuirea reformei a- 
grare cu întîietate luptătorilor de 
pe front, anularea datoriilor țăra
nilor către bănci și stat, acordarea 
de pensii văduvelor și orfanilor de 
război, legiferarea dreptului de vot 
pentru militari.

Politica partidului găsea un pu
ternic ecou în rîndurile ostașilor. 
Numeroși ostași luau parte la adu
nările și mitingurile organizate de 
partidul comunist, răspunzînd cu 
însuflețire chemărilor partidului. 
Un rol important în procesul de 
formare a armatei populare l-a 
avut munca politică dusă de partid 
în rîndul militarilor pentru culti
varea devotamentului față de po
por, față de patrie și puterea popu
lară, a hotărîrii de a apăra intere
sele celor ce muncesc. Aproape 
1 000 de lucrători politici au fost 
trimiși ca ajutori ai comandanților 
pentru munca educativă; ei lămu
reau militarilor sarcinile ce stă
teau în fața poporului în munca 
de refacere economică a țării, le 
înfățișau perspectivele luptei ce 
aveau s-o ducă pentru înflorirea

patriei după întoarcerea de pe 
front.

Participarea României la războ
iul antifascist s-a îmbinat cu lupta 
maselor largi conduse de partid 
pentru profunde reforme sociale 
și instaurarea unei democrații rea
le, pentru eliberarea de sub jugul 
oricărei asupriri și exploatări.

Cu sprijinul larg al forțelor pa
triotice, al maselor populare, parti
dul a anihilat manevrele monar
hiei și partidelor burghezo-moșie- 
rești care, deținînd poziții domi
nante în guvern, încercau în fel și 
chip să slăbească efortul de război 
al țării, căutau ca prin sabotarea 
producției industriale și a lucrărilor 
agricole să împingă țara în haos 
economic, să împiedice aprovizio
narea frontului și să stîrnească 
nemulțumiri în interiorul țării.

Partidul se sprijinea în lupta sa 
pe formațiunile patriotice de luptă, 
care grupau în întreaga țară peste 
60 000 de muncitori înarmați, pe 
comitetele sindicale din întreprin
deri unind în jurul lor sute de 
mii de oameni, pe masele munci
toare stăpîne pe stradă, în uzine și 
fabrici, pe comitetele țărănești 
care izgoneau pe moșieri și înfăp- 
tuiau reforma agrară.

Partidul Comunist Român a 
fost organizatorul și însuflețitorul 
muncii intense desfășurate de 
mase în spatele frontului pentru 
susținerea războiului antihitlerist. 
Sub presiunea maselor conduse de 
partid, încă în perioada cînd la 
cîrma țării se aflau guverne cu 
majoritate reacționară, toate for
țele și resursele României au fost 
puse în slujba războiului elibera
tor. La chemarea Partidului Co
munist Român — „Totul pentru 
front, totul pentru victorie" — 
oamenii muncii din industrie, 
transporturi, țăranii, intelectualii, 
meseriașii, vîrstnici și tineri, și-au 
încordat puterile și au muncit zi 
și noapte, în condiții deosebit de 
grele, îndurînd nenumărate pri
vațiuni, și au asigurat frontul cu 
toate cele necesare înfrîngerii duș
manului.

Răspunzînd chemării partidului 
comunist, zeci de mii de muncitori, 
țărani, intelectuali, însuflețiți de 
un puternic elan patriotic, au ce
rut să fie trimiși pe front ca vo
luntari. Sindicatele, Uniunea Tine
retului Comunist, Apărarea Patrio
tică trimiteau pe front caravane 
cu daruri pentru ostași, însoțite de 
muncitori care, mergînd pînă în 
primele linii, vorbeau militarilor 
despre eforturile muncitorimii și 
țărănimii în Vederea sprijinirii 
frontului, despre lupta lor pentru 
reforme democratice.

După instaurarea la 6 martie

1945 a guvernului democratic în 
frunte cu eminentul patriot Dr. 
Petru Groza, acțiunea de sprijinire 
a armatei care lupta pe frontul 
antifascist a cunoscut o și mai mare 
amploare. Au apărut primele în
treceri patriotice ale muncitorilor 
pentru a produce cît mai mult și 
cît mai repede armament, muniții, 
echipament militar, produse ali
mentare necesare frontului. Spre 
a ilustra, chiar parțial, avîntul 
cu care masele muncitoare, ki- 
vingind greutăți și lipsuri de tot 
felul, au sprijinit efortul de 
război al țării este suficient 
să amintim că in decurs de 
numai cîteva luni au fost refă
cute nodurile de cale ferată, podu
rile și tunelurile distruse de na
ziști. Aproape întregul parc de lo
comotive și de vagoane, aproape 
totalitatea flotei fluviale au fost 
puse în situația de a servi frontu
lui. Lucrînd în condiții neînchipuit 
de grele, minerii au dat, în martie 
1945, 213 200 tone de cărbune față 
de 110 016 tone în septembrie 1944, 
iar cantitatea de țiței prelucrată 
în rafinării, de însemnătate vitală 
pentru ducerea războiului, a spo
rit de peste trei ori din septembrie 
1944 pînă în mai 19'5.

Conducătorul vastei acțiuni de 
organizare a participării României 
la războiul antifascist, de mobili
zare a tuturor forțelor și resurselor 
militare și economice ale țării, a 
fost Partidul Comunist Român, Co
mitetul său Central, în frunte cu 
marele fiu al clasei muncitoare, al 
poporului, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, secretarul general al P.C.R. 
Deținînd, din noiembrie 1944 ca 
reprezentant al partidului și clasei 
muncitoare în guvern, conducerea 
Ministerului Comunicațiilor și Lu
crărilor Publice, el a desfășurat o 
uriașă activitate în vederea refa
cerii transporturilor, veriga prin
cipală în redresarea economică a 
țării și în asigurarea frontului cu 
trupe, armament, muniții și ali
mente.

Elanul și spiritul de sacrificiu cu 
care ostașii și ofițerii, masele de 
milioane și-au încordat puterile 
pentru ducerea războiului anti
hitlerist reflectă ecoul uriaș pe 
care l-a avut în popor chemarea 
partidului, încrederea cu care po
porul a urmat partidul. Participa
rea României la războiul antifas
cist, aportul ei la înfrîngerea Ger
maniei naziste — pagină glorioasă 
în istoria poporului român — au 
scos în evidență uriașa forță mobi
lizatoare a partidului nostru, le
găturile sale indisolubile cu ma
sele, marea sa capacitate organi
zatorică.

N. RADULESCU
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In Intfmpinarea Zilei Victoriei
asupra fascismului

Sesiune 
de comunicări 
științifice

Ieri, în sala de festivități a Mu
zeului de istorie a Partidului Mun
citoresc Român a avut loc sesiunea 
științifică organizată de Academia 
Republicii Populare Române, Insti
tutul de istorie a partidului de pe 
lingă C.C. al P.M.R., Academia mi
litară generală și Comitetul organi
zatoric al veteranilor din războiul 
antifascist consacrată aniversării a 
20 de ani de la victoria asupra Ger
maniei hitleriste.

După cuvîntul introductiv al aca
demicianului Andrei Oțetea, directo
rul Institutului de istorie al Acade
miei R. P. Române, au prezentat 
comunicări : prof. univ. V. Maciu, 
membru corespondent al Academiei 
R. P. Române — „însemnătatea isto
rică a victoriei asupra Germaniei hi
tleriste" ; I. Popescu-Puțuri, directo
rul Institutului de istorie a partidu
lui de pe lingă C.C. al P.M.R. — „In
surecția armată de la 23 August 1944 
— punct culminant al luptei antifas
ciste, moment de cotitură în viața 
poporului român" ; general-maior 
C. Popa — „Participarea armatei 
române la războiul antihitlerist, u- 
măr la umăr cu armata sovietică" ; 
prof. univ. N. N. Constantinescu — 
„Efortul economic al României în 
războiul antihitlerist" ; P. Nichita, 
șef de sector Ia Institutul de istorie 
a partidului de pe lîngă C.C. al 
P.M.R. — „Mișcarea de rezistență a 
popoarelor împotriva fascismului și 
a agresorilor hitleriști" ; prof. univ. 
V. Roman — „Istoriografia burghe
ză despre cel de-al II-lea război 
mondial".

Comunicările au fost urmărite cu 
interes de academicieni, cercetători 
de la institutele de istorie, cadre di
dactice din învățămîntul superior, 
generali și ofițeri superiori, veterani 
din războiul antifascist, publiciști.

PRIMIRI LA CONSILIUL 
DE MINIȘTRI

Alexandru Moghioroș, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, a 
primit joi pe ing. dr. Karl Schlein- 
zer, ministrul agriculturii și silvi
culturii al Austriei, care a fost în
soțit de colaboratorii săi. La între
vedere, care s-ă desfășurat într-o 
atmosferă cordială, au luat parte 
Mihai Dalea, președintele Consiliu
lui Superior al Agriculturii, Mihai 
Suder, ministrul economiei forestie
re, Bucur Șchiopu, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului Superior al A- 
griculturii. A fost de față dr. Johann 
Manz, ambasadorul Austriei la 
București.

★

Gogu Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a primit joi 
în audiență pe ing. Rudolf Sallin- 
ger, președintele Camerei federale 
pentru comerț și industrie a Aus
triei, și pe dr. Mayer Gunthof, pre
ședintele Uniunii industriașilor aus
trieci. Oaspeții au fost însoțiți de 
Gerhard Loschnigg, atașat comer
cial al Ambasadei Austriei la Bucu
rești. A luat parte Mihail Petri, mi
nistrul comerțului exterior.

LUCRĂRILE UNOR
COMISII PERMANENTE
ALE MARII ADUNĂRI

NAȚIONALE
în ziua de 6 mai, Comisia admi

nistrativă și Comisia juridică ale 
Marii Adunări Naționale au exami
nat și avizat în ședință comună u- 
nele proiecte de decrete ce le-au 
fost trimise în acest scop de pre
ședintele Consiliului de Stat.

(Agerpres)

„Cupa Victoriei44 la tir
Pe poligonul de la Tunari au con

tinuat joi întrecerile competiției de 
tir „Cupa Victoriei". Proba de pis
tol viteză a fost cîștigată de M. Du- 
mitriu (Steaua) cu 593 puncte (re-

Craiova — Bonsucceso 2 1Știința
CRAIOVA (cor-esp. „Scînteii"). — 

Pe stadionul Tineretului din Craio
va a avut loc joi meciul amical de 
fotbal dintre echipa locală Știința și 
formația braziliană Bonsucceso. în 
ciuda timpului ploios, cei aproape 
10 000 de spectatori au vizionat un

Adunare consacrată celei de-a XX-a aniversări LINIȘTEA ORAȘULUI
(Urmare din pag. I-a)

în sala Teatrului C.C.S. din Ca
pitală a avut loc joi o adunare fes
tivă organizată cu prilejul celei 
de-a 20-a aniversări a eliberării 
Cehoslovaciei.

Au participat tovarășii Ștefan 
Voitec, Petre Blajovici, membri ai 
C.C. al P.M.R., ai guvernului, re
prezentanți ai conducerii unor insti
tuții centrale și organizații obștești, 
generali și ofițeri superiori, ziariști 
români și străini.

Au fost prezenți șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mână și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Vasile Drăgoiescu, secretar 
al Comitetului executiv al Sfatului 
popular al Capitalei.

Luînd cuvîntul, ministrul învăță- 
mîntului, Ștefan Bălan, a subliniat 
că eliberarea Cehoslovaciei de sub 
jugul fascist a constituit un moment 
de mare însemnătate în istoria Ce
hoslovaciei. Umăr la umăr cu ar
mata sovietică, poporul cehoslovac, 
sub conducerea Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, și-a adus contri
buția la slăbirea și zdrobirea mași
nii de război hitleriste. împreună 
cu armata sovietică și patrioții ce
hoslovaci — pentru libertatea po
porului frate cehoslovac — s-au 
jertfit mii de ostași și ofițeri ai ar
matei române.

Vorbitorul a subliniat în conti
nuare că în cei 20 de ani care au 
trecut de la eliberare, prin munca, 
talentul și hărnicia poporului, s-au 
produs transformări radicale în via
ța economică și social-politica a Ce
hoslovaciei. Poporul român se bu
cură de succesele oamenilor muncii 
din R. S. Cehoslovacă.

Intre R. P. Română și R. S. Ce
hoslovacă, membre ale comunității 
frățești a statelor socialiste, s-au 
statornicit strînse relații de priete
nie, colaborare și întrajutorare to

INFORMAȚII

ÎNTOARCEREA TOVARĂȘULUI 
CORNELIU MÂNESCU

DIN R.A.U.

Joi seara s-a înapoiat în Capi
tală, venind din Republica Arabă 
Unită, ministrul afacerilor externe 
al R. P. Române, Corneliu Mănescu, 
care a făcut o vizită de bunăvoință 
la invitația ministrului afacerilor 
externe, Mahmud Riad. La sosire, 
pe aeroportul Băneasa, au fost pre
zenți Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, miniștri, pre
cum și șefii unor misiuni diploma
tice acreditați la București.

CU PRILEJUL EXPOZIȚIEI 
INDUSTRIALE AUSTRIECE

Președintele Camerei federale pen
tru comerț și industrie a Austriei, 
ing. Rudolf Sallinger, a oferit joi 
seara, în saloanele Casei Centrale a 
Armatei, o recepție cu prilejul ex
poziției industriale austriece. Au 
luat parte Mihai Dalea, președintele 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
Mihail Petri, ministrul comerțului 
exterior, Adrian Dimitriu, ministrul 
justiției, Nicolae Giosan și Bucur 
Șchiopu, prim-vicepreședinți ai Con

Intelectualul satului de azi
(Urmare din pag. I-a)

Răsplătește o astfel de tăcere, urmată 
de vuietul miilor de cai putere concen- 
frafi In cilindri, nopfile nedormite, dru
murile ane’voioase pe ogoare controlînd 
sub zăpadă cum o duce griul sau înfrun- 
tind noroaiele de primăvară, îndurînd ar
șița verii.

N-ar fi trăit acel moment unic, de în
ceput, așa cum nici medicul n-ar fi trăit 
sentimentul datoriei împlinite pînă la ca
păt.

Sînt într-adevăr de înfruntat greulăfi 
necuprinse în obiectele de studiu la fa
cultate și școală. Trebuie dat un examen 
fa(ă de viată, fafă de conștiință. Un ase
menea examen l-au trecut mii și mii de 
ingineri, medici, profesori, învățători din 
satele noastre.

Există unele articole din H.C.M.-uri 
care-mi sînt deosebit de dragi. Ele subli
niază acum un aspect uzual, înțeles în

joc dinamic, de bună calitate. Craio- 
venii au avut mai mult inițiativa și 
au cîștigat cu 2—1 (1—1). Autorii 
golurilor : Bărbulescu (min. 20) și 
Eftimie (min. 50) — pentru gazde, 
Wellis (min. 37). A arbitrat corect 
Aurel Bentu (București).

a eliberării Cehoslovaciei
vărășească. Popoarele noastre sînt 
pe deplin conștiente că fiecare din
tre succesele pe care le dobîndesc în 
construcția societății socialiste con
stituie aportul lor cel mai de preț la 
consolidarea și dezvoltarea sistemu
lui mondial socialist, factor principal 
al progresului și păcii în lume.

O neliniște îndreptățită trezește în 
opinia publică mondială intervenția 
Statelor Unite ale Americii în Viet
nam și Republica Dominicană. Față 
de încercările cercurilor agresive im
perialiste de a atenta la pacea și secu
ritatea popoarelor sînt necesare 
eforturi sporite pentru întărirea uni
tății și coeziunii forțelor progresului și 
păcii. Partidul nostru, profund devo
tat principiilor internaționalismului 
proletar, militează consecvent și cu 
perseverență pentru unitatea și coe
ziunea țărilor sistemului mondial 
socialist și a mișcării comuniste 
mondiale.

în continuare a luat cuvîntul am
basadorul R. S. Cehoslovace la Bucu
rești, Jaroslav Sykora.

După ce a transmis poporului ro
mân frate cele mai cordiale salutări 
din partea oamenilor muncii din pa
tria sa, vorbitorul a spus : Pentru 
poporul cehoslovac ziua de 9 Mai 
1945, ziua eliberării orașului Praga, 
ziua înfrîngerii totale a fascismului 
german, a devenit o sărbătoare na
țională. Cînd privim azi în trecut 
ne amintim cu dragoste și cu stimă 
de toți cei care au participat cu noi 
la lupta împotriva fascismului și la 
croirea căii spre o viață nouă. în 
istoria și în inimile poporului ceho
slovac va rămîne înscris în veci ro
lul eliberator al armatei sovietice 
care în cel de-al doilea război mon
dial a dus sarcina hotărîtoare a 
luptei în coaliția antihitleristă. Ală
turi de ea au participat la luptele 
duse pe teritoriul nostru și unități 
ale armatei românești. Sîngele văr
sat în comun a pecetluit și a sfințit 

siliului Superior al Agriculturii, 
Pompiliu Macovei, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Victor Io- 
nescu, președintele Camerei de Co
merț a R. P. Române, conducători 
de instituții centrale, reprezentanți 
ai vieții economice, oameni de știin
ță și cultură, ziariști.

Au participat ministrul agricul
turii și silviculturii al Austriei, ing. 
dr. Karl Schleinzer, care se află în 
vizită în țara noastră, împreună cu 
colaboratorii săi, dr. Mayer Gunt
hof, președintele Uniunii industria
șilor austrieci, și alți oaspeți din 
Austria sosiți în legătură cu expo
ziția, organizatorii expoziției și re
prezentanți ai firmelor expozante.

Au luat parte, de asemenea, dr. 
Johann Manz, ambasadorul Austriei 
la București, și membri ai ambasa
dei.

LA AMBASADA AUSTRIEI

Ambasadorul Austriei în R. P. 
Română, dr. Johann Manz, a oferit 
joi o masă cu prilejul vizitei în țara 
noastră a ing. dr. Karl Schleinzer. 
Au participat Mihai Dalea, preșe
dintele Consiliului Superior al A- 
griculturii, Mihai Suder, ministrul 
economiei forestiere, Nicolae Gio
san și Bucur Șchiopu, prim-vicepre-

sensul în care înțelegi că oxigenul între
ține arderea. E vorba de prevederile le
giferate cu privire la asigurarea condiții
lor de viată ale intelectualului la sate. 
E literă de lege. Acele articole din 
H.C.M. sînt însoțite de o refea complexă 
de măsuri. E vorba de o locuință comodă, 
de o ambiantă familiară, atrăgătoare, în 
care-și găsesc locul și antena televizoru
lui, și laboratorul. Medicul, inginerul, 
profesorul nu sînt musafiri. Se stabilesc 
în sat, aparțin satului, se află acasă și tre
buie să se simtă ca atare. Ceea ce e ia
răși demn de luat în seamă.

Profesorii și învățătorii sînt acum pe
riodic chemafi la cursuri de perfecționare. 
La sesiunile științifice, fie pe teme medi- 
co-sanitare, fie legate de agricultură, nu
meroase comunicări aparțin cadrelor de 
specialiști stabiliți la sate.

In contextul satului de azi, intelectua
lul e o figură de seamă. Munca lor fru
moasă și grea în același timp merită o 
strîngere de mînă. 

cord republican egalat). La armă li
beră calibru redus 3x40, pe primul 
loc s-a clasat N. Rotaru (Steaua) cu 
1 135 puncte. întrecerile continuă 
astăzi.

Reprezentativele de rugbi seniori 
și juniori ale Bucureștiului aflate 
in pregătire pentru apropiata intîl- 
nire cu selecționatele similare ale 
Pirineilor, au susținut ieri un joc de 
antrenament pe stadionul Gloria din 

Capitală
Foto : M. Cioc

prietenia și frăția noastră. Vorbitorul 
a trecut apoi în revistă succesele 
obținute de poporul cehoslovac în 
cei 20 de ani de construire a socia
lismului, subliniind că în cadrul u- 
nei strînse colaborări cu țările so
cialiste, care se dezvoltă pe baza 
marxism-Ieninismului și pe princi
piile internaționalismului proletar, 
un loc important îl ocupă colabora
rea româno-cehoslovacă.

Ambasadorul R. S. Cehoslovace a 
subliniat în încheiere că poporul său 
se bucură sincer de succesele obți
nute de poporul român frate sub 
conducerea Partidului Muncitoresc 
Român.

Cuvîntările au fost subliniate de 
aplauze.

După adunare a fost prezentat un 
program artistic.

★

Cu prilejul celei de-a XX-a ani
versări a eliberării Cehoslovaciei de 
sub jugul fascist, Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă a organizat 
joi seara la cinematograful „Repu
blica" un spectacol de gală cu fil
mul „Cronica unui bufon" — pro
ducție a studiourilor cehoslovace. 
Președintele Consiliului Cinemato
grafiei, Mihnea Gheorghiu, a vorbit 
despre succesele cinematografiei 
cehoslovace și a prezentat publi
cului pe cineaștii din R. S. Ceho
slovacă sosiți în țara noastră cu 
această ocazie. La spectacol au par
ticipat Vasile Dinu, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, funcționari superiori 
din M.A.E., oameni de cultură, un 
numeros public. Au fost de față 
Jaroslav Sykora, ambasadorul R. S. 
Cehoslovace în R. P. Română, 
membri ai ambasadei, șefii altor 
misiuni diplomatice și alți membri 
ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

ședinți ai Consiliului Superior al 
Agriculturii, Pompiliu Macovei, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, și alte persoane oficiale.

PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

La 6 mai, adjunctul ministrului 
afacerilor externe, George Maco- 
vescu, a primit în audiență pe Leslie 
Charles Glass, C.M.G., în legătură cu 
apropiata prezentare a scrisorilor 
sale de acreditare ca ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Marii Britanii la București.

CU PRILEJUL SĂRBĂTORII 
NAȚIONALE A IZRAELULUI

Joi după-amiază, ministrul Izrae- 
lului la București, Zvi Ayalon, a o- 
ferit o recepție cu prilejul sărbătorii 
naționale a Izraelului. Au luat par
te acad. Șt. S. Nicolau, vicepreședin
te al Marii Adunări Naționale, E- 
duard Mezincescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Octav Li- 
vezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
oameni de cultură. Au participat 
șefii unor misiuni diplomatice acre
ditați în R. P. Română și alți 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

A apărut

PROBLEME ECONOMICE
nr 4/1965

Numărul pe luna aprilie 1965 al 
revistei „Probleme economice" cu
prinde studiile : Marxism-leninismul 
— îndreptar în construirea socia
lismului de VASILE RAUSSER, 
Considerațiuni privind influența 
dobinzii asupra eficienței creditului 
pe termen scurt de C. MIRESCU, 
Elaborarea și folosirea balanței ve
nitului național în planificare de 
A. ROZEN, Importanța economică 
a lărgirii sferei de utilizare a fibre
lor chimice de ȘT. UNGUREANU, 
Mecanizarea lucrărilor în construc
ții de C. OLARIU (Timișoara), îm
bunătățirea structurii culturilor și 
folosințelor de teren producătoare 
de nutrețuri de V. NICA, Probleme 
de structură ale industriei austriece 
de EDMUND FIALA (Austria).

Rubrica „Din planul Institutului 
de cercetări economice" cuprinde 
articolul Valorificarea superioară a 
resurselor naturale și repartizarea 
teritorială a industriei de C. IO- 
NESCU și C. IACOBOVICI-BOLDI- 
ȘOR.

în cadrul rubricii „însemnări" 
sînt publicate materialele : Aspecte 
ale dezvoltării economiei Republicii 
Socialiste Cehoslovace de V. CIU- 
BOTARU, Despre calitatea con
strucțiilor industriale de E. V. TO- 
PALĂ, Activitatea de creație și ca
litatea produselor industriei ușoare 
de ȘT. ȘTEFĂNESCU, Folosirea 
mijloacelor de cointeresare materia
lă a lucrătorilor de la Fabrica de 
rulmenți Bîrlad de P. DUMITRU 
(Iași).

La rubrica „Critică și bibliogra
fie" sînt înserate articolele : Apor
tul economic al României la obți
nerea victoriei împotriva Germaniei 
hitleriste de EUGEN PRAHOVEA- 
NU, O lucrare filozofică privind 
construcția socialismului de Z. 
ORNEA, Ediție critică a corespon
denței lui N. Bălcescu de DINU C. 
GIURESCU, Un manual folositor 
învățămîntului tehnic-financiar de 
A. PAȘCOVICI, Optică realistă în 
problemele dezvoltării economice de 
I. LEMNIJ.

(Specialiștii spun că nu țevile de 
150 mm au ponderea cea mai mare 
la construcția unei locuințe și că nu 
acestea sînt cele care produc zgo
mot, mai ales cînd au și pereții în- 
groșați).

— „Noi producem o gamă largă de 
țevi, tuburi șl alte materiale de in
stalații pentru construcții — susțin 
tovarășii de la fabrica de mase plas
tice „București". Fabrica de mase 
plastice Iași realizează, de aseme
nea, o gamă largă de materiale de 
instalații printre care și țevi de po

lietilenă cu diametrul de 150 mm. Din 
păcate, proiectanții de instalații nu 
le prea prevăd în proiecte".

De ce ? Pentru simplul motiv că 
multe dintre ele nu-s cuprinse în 
normativele C.S.C.A.S. sau n-au pre
țuri de catalog. Dar oare acest lucru 
este atît de greu de rezolvat ? Nu, 
dacă C.S.C.A.S. — care face reco
mandări — și ministerele producă
toare de astfel de materiale ar con
lucra mai strîns în această privință. 
O asemenea conlucrare ar avea, fi
rește, ca rezultat și o mai bună „a 
cordare" a nevoilor proiectanților și 
constructorilor cu producția unități
lor care realizează practic asemenea 
materiale. Așa cum de altfel s-au 
făcut multe lucruri bune în această 
privință în ultimii ani.

Pe arterele de circulație
„De cîteva săptămîni — scrie un 

corespondent — pe strada Gramont, 
unde locuiesc, trece mașina 32. în 
puține zile pavajul care n-avea, pe 
semne, terasament solid, s-a trans
format în gropi și hîrtoape. Cînd 
trece mașina, vai de urechile 
noastre".

— Este o soluție provizorie, spune 
tov. ing. Nicolae Iosub, director 
adjunct al secției de gospodărie co
munală a Sfatului popular al Ca
pitalei. S-a schimbat traseul din 
cauza unor lucrări ce se efectuează 
în piața Libertății și pe str. Nifon. 
în ce privește atenuarea zgomote
lor produse de circulația din Capi
tală, prima problemă ce se pune 
este aceea a înlăturării deficiențelor 
care există în sistemul rutier. Co
mitetul executiv al S.P.C. a luat o 
serie de măsuri pentru refacerea 
îmbrăcămintei carosabile a străzi
lor de mare circulație, în special a 
celor pe care merg principalele 
mijloace de transport în comun.

— Există o colaborare între sec
ția de gospodărie și I.T.B. în schim
barea traseului unor vehicule ?

— în general sîntem anunțați de 
aceste schimbări. Care sînt cri
teriile ce le determină, n-am putea 
spune.

— Sînt numai două, intervine în 
discuție tov. ing. Vasile Mureșan, 
director adjunct în secția de gospo
dărie comunală. Necesitățile urbane 
și lucrările de sistematizare.

— în această categorie se înca
drează desigur și străzi ca Galați, 
ori Călărași, pe care circulă un nu
măr foarte mare de tramvaie și ma
șini ?

— într-adevăr, pe aceste străzi 
și pe altele, zgomotul produs de cir
culație e mare. Noi am scos însă 
tramvaiele de pe bulevardele cen
trale ale orașului: Ana Ipătescu, 
Magheru, Bălcescu, 1848 — iar stră
zile amintite au fost singurele artere 
unde am găsit „refugiu".

Desigur un asemenea „refugiu" 
este o soluție, dar nu soluția cea 
mai bine gî.ndită. Nimeni nu con
testă că în dirijarea transportului 
în comun pot interveni uneori 
probleme complicate, greutăți ; dar 
soluția trebuie găsită căutînd în a- 
celași timp și posibilități de a res
pecta normele care stabilesc pînă la 
ce nivel este permis să ridicăm zgo
motul străzii. Sîntem siguri că dacă 
s-ar fi avut în vedere aceste norme
— care în fapt înseamnă liniștea 
cetățenilor de pe străzile respective
— s-ar fi putut, și se pot, realmen
te, găsi și alte soluții de a rezolva 
asemenea probleme.

Tramvaiul
de la miezul nopții

îi oferim tov. Gheorghe Turbuțiu, 
director tehnic al I.T.B., o scrisoare 
care începe astfel : „Locuiesc pe 
str. Sevastopol, arteră circulată. 
M-am obișnuit însă cu tot felul de 
zgomote. Numai cu unul nu. în miez 
de noapte trece un tramvai pe care-1 
aud de departe ca pe un morman de 
fier vechi mobil".

— Corespondentul are dreptate. 
Mai ales că noaptea introducem pe 
trasee vagoane mai vechi, cu o ca
pacitate mică.

— De ce ?
— Ca să le cruțăm pe cele care 

circulă ziua.
Dar oare liniștea locuitorilor ora

șului nu trebuie cruțată ? Nu se pot 
oare găsi soluții ca la asemenea ve
hicule zgomotele să fie atenuate sau 
ca tramvaiele respective să circule 
pe străzi cu mai puțină rezonanță, 
mai largi, unde vibrațiile produse de 
ele ar avea un ecou mai mic?

O problemă principală în atenua
rea zgomotelor — ne informează tov. 
Turbuțiu — este buna întreținere a 
vehiculelor.

— Care este situația în această 
privință ?

— Am luat unele măsuri, ba chiar 
am și introdus unele soluții de mo
dernizare. Studiile care s-au alcătuit 
în acest sens au fost urmate de nu
meroase experiențe.

Este foarte bine că se fac studii, 
că se caută soluții etc. Dar miilte 
din vehiculele I.T.B., care circulă 
noaptea pe străzi, sînt prost întreți-

EFECTELE ZGOMOTULUI
Zgomotul excesiv are 

asupra organismului o 
seamă de efecte dăună
toare. De pildă, vibrațiile 
puternice, care depășesc 
limita superioară norma
lă de percepere a orga
nului auditiv, „lovesc" in 
urechea internă — partea 
cea mai sensibilă a aces
tui organism — provo- 
cînd leziuni ce duc la o 
slăbire continuă a auzu
lui. Cercetările au arătat

că zgomotele au, prin 
intermediul sistemului 
nervos central și vegeta
tiv, repercusiuni asupra 
întregului organism. Sub 
influența unui zgomot 
puternic, tensiunea arte
rială crește, pulsul se ac
celerează, agerimea ve
derii slăbește, ritmul 
respirației se schimbă. 
Prin scoarța cerebrală

REMEDII
Oamenii de știință — 

există o rețea întreagă 
de institute ale Acade
miei, ministere, între
prinderi și instituții, care 
includ în studiile lor a- 
ceastă problemă — în
treprind cercetări științifi
ce și experimentale în 
scopul găsirii celor mai 
eficace mijloace de pro
tecție împotriva zgomo
tului. Unele se referă la 
reducerea intensității la 
sursă, altele preconizea
ză crearea de obstacole 
în calea propagării un
delor sonore și pentru a- 
morlizarea vibrațiilor ; în 
sfirșil, alte mijloace ur
măresc protejarea direc
tă a omului.

Rezultatele cercetărilor 
su fost prezentate In 
două consfătuiri pe țară 
organizate în 1959 și 
1963. S-au stabilit, pe 
baza cercetărilor și con
cluziilor, o serie de mă
suri. Aceste măsuri — sin
teze ale cercetărilor pe 
teren și ale datelor din li
teratura de specialitate 
— au fost concretizate 
într-o serie de normative 
și stasuri care fixează li
mitele admisibile ale 
zgomotului în încăperi, 
în vehicule de transport 
și în alte domenii. Apro-

Prof.

nute (aceasta și pentru motivul că 
sînt considerate pe jumătate scoase 
din uz și ca atare „garate" pe linii 
de noapte), in plus nu credem că 
formulăm o cerere deplasată, suge- 
rînd ca fabricile producătoare de u- 
tilaje de transport să acorde, încă 
de la proiectare, mai multă grijă re
ducerii zgomotelor pe care le fac 
vehiculele.

Lăzile, măcelarii, 
dizeuzele și tomberoanele

Ne aflăm în cabinetul tov. Toma 
Albuleț, directorul Direcției comer
ciale a Sfatului popular al Capitalei. 
Deschidem o scrisoare : „Stau pe str. 
11 Iunie. Aici se află un bun centru 
alimentar : una lîngă alta se înșiră 
magazine „Aprozar", „Gostat", „Ali
mentara"... Dar e și un bun centru 
contra... somnului. Mai ales spre di
mineață, cînd se face aproviziona
rea. Peste tot se aud lăzi trîntite, 
bufnete. Toate cad cu zgomot, cam 
de la 3 palme de pămînt".

— Așa e. Cei ce asigură noaptea 
aprovizionarea magazinelor nu prea 
respectă liniștea locatarilor : trîn- 
tesc lăzile, vorbesc tare, strigă.

— Și ce întreprindeți pentru 
curmarea unor astfel de manifes
tări ?

— Oamenii aceștia nu sînt ai noș
tri — se degajă de răspundere tov. 
director. Aprovizionarea o asigură 
fabricile de produse alimentare și 
cooperativele agricole de producție. 
Personalul de manipulare e al lor. 
Noi le trimitem doar sesizările oa
menilor muncii.

— Dar responsabilii de magazi
ne, ai cui sînt ?

— Firește, nici personalul din re
țeaua comercială n-a eliminat cu 
totul zgomotele nocturne. Mai ales 
cei de la centrele de carne. Lucră
torii vin aici devreme și încep să 
tranșeze carnea. Și o fac cu gălă
gie. Am luat o serie de măsuri pen
tru înlocuirea utilajului zgomotos 
de tăiere a oaselor, am pus butuci 
care amortizează loviturile ; totuși 
nemulțumiri sînt, căci oamenii a- 
pelează tot la... utilajele tradițio
nale.

— Și de ce nu curmați această si
tuație ?

— Orice reclamație primită e a- 
nalizată în ședințe de producție. în
cercăm să întreprindem o largă ac
tivitate educativă în acest sens cu 
lucrătorii din comerț.

(Cit de eficientă este această ac
tivitate educativă pe care tovarășii 
care răspund de activitatea unități
lor comerciale din Capitală o „în
cearcă", vorbesc rezultatele).

— Dar despre orchestrele de mu
zică ușoară ?

— Aici „oful" e mai mare. Deși 
s-au dat numeroase instrucțiuni, de
cizii, acestea sînt încălcate cu regu
laritate de muzicanți.

— Ce măsuri luați pentru a se e- 
vita ca aceste decizii să nu fie în
călcate „cu regularitate" ?

— Tragem la răspundere pe con
ducătorii unităților de alimentație 
publică respective. Există dispoziția 
ca după ora 23 să se cînte în surdi
nă. Totul e ca instrucțiunile să fie 
respectate.

— Firește, totul e ca instrucțiu
nile să fie respectate ; dar ce mij
loace de control aveți ?

— Noi, mai puține. Miliția mai 
multe.

Răspunsul e lămuritor. Dacă nu 
există mijloace de control, atunci 
cum pot fi trași la răspundere cei 
care încalcă dispozițiile în vigoare? 
Considerăm că un asemenea mod 
„de a trage la răspundere" trebuie 
grabnic schimbat. Din moment ce e- 
xistă mijloace pentru a controla cum 
sînt gospodărite, cum se asigură de
servirea, cum se respectă igiena în 
aceste unități etc. de ce n-ar exista 
asemenea mijloace și în ce privește 
obligația acestor unități de a nu tul

zgomotul provoacă Irita- 
ții nervoase, procesul de 
oboseală se accelerează. 
Obosirea generală a or
ganismului are ca rezul
tat direct scăderea ran
damentului în muncă. .

lată doar cîteva dinfre 
motivele care trebuie să 
ne determine să acțio
năm hotărî» contra zgo
motelor.

Dr. Cantemir ANGHELESCU

bate de forurile în drept, 
normativele au fost tri
mise institutelor de pro
iectări, organizațiilor de 
transport, tuturor acelora 
care într-un fel sau altul 
pot contribui la elimina
rea sau atenuarea surse
lor de zgomot în orașe. 
Din păcate aceste măsu-i 
— la elaborarea cărora 
s-a ținut seama de posi
bilitățile existente la ora 
actuală — nu dau efec
tul scontat pentru simplul 
motiv că... nu se prea 
cunosc sau sînt ignorate 
de cei ce trebuie să le 
aplice.

univ. Aurelian STAN

bura liniștea cetățenilor in timpul 
nopții ?

Și salariații întreprinderii de sa
lubritate au un rol însemnat în a- 
sigurarea liniștii orașelor. Am avut 
în acest sens o convorbire cu tov. 
ing. Anghel Roșu, directorul între
prinderii.

— La noi sursa principală de zgo
mot erau tomberoanele cu șină și 
obadă. De cîțiva ani ele au început 
să fie înlocuite cu cărucioare cu 
bandaj de cauciuc. în prezent circa 
80 la sută din tomberoane nu 
mai fac zgomot. Primim și noi scri
sori în care cetățenii se plîng că 
salariații noștri fac zgomot pe stra
dă. în această direcție am stabilit 
reguli stricte : echipele să se depla
seze ordonat, fără zgomot, să nu se 
vorbească tare. Pentru evitarea zgo
motului nu se mai ridică noaptea 
decît gunoiul străzii depozitat în 
puncte, în general, departe de imo
bile.

— Totuși, mulți cetățeni continuă 
să sesizeze că echipele dvs. le tul
bură liniștea, vorbind tare, strigîn- 
du-se, trîntind materialele. Ce mă
suri ați luat în această privință ?

— Singura soluție e munca educa
tivă.

— în ce constă această muncă e- 
ducativă ?

— S-au întocmit reguli care sînt 
prelucrate în cadrul unor instructa
je ce se țin la locul de muncă.

Cam puțin pentru ceea ce se cere. 
Oare organizațiile de partid și sin
dicatul din această întreprindere nu 
au nimic de spus în legătură cu a- 
ceastă muncă educativă ? Căci așa 
cum se desfășoară în prezent — ju- 
decînd-o după rezultate — este de
parte de a corespunde cerințelor.

— Aveți un sistem de control 
pentru a vedea ce roade dă pe te
ren această muncă educativă ?

— Din partea noastră, a organe
lor centrale, nu prea.

Răspunsul nu mai cere comentarii.

★

Am redat aici pe larg o serie de 
discuții, de păreri exprimate de fo
rurile chemate să contribuie la li
niștea orașului. Concluziile care se 
desprind din ele sînt evidente.

Intîi : există multe, foarte mul
te posibilități ca în condițiile și cu 
mijloacele existente în prezent, să 
se înlăture multe din sursele de zgo
mot care-i deranjează pe locatarii o- 
rașului. Pentru aceasta forurile res
pective trebuie să cunoască și să 
respecte normele în vigoare în le
gătură cu evitarea și atenuarea zgo
motelor ; să dea dovadă de inițiati
vă, de mai mult interes, să caute 
mai puține „motive obiective" și 
mai multe soluții practice corespun
zătoare ; să exercite un control 
ferm, urmat de măsuri eficiente care 
să întărească spiritul de răspunde
re al celor chemați să asigure liniș
tea orașului. Organele și organiza
țiile de partid din instituțiile res
pective trebuie să-și pună și ele din 
plin această problemă de larg inte
res cetățenesc și să acționeze ca 
atare cu mijloacele pe care le au la 
îndemînă.

în al doilea rînd problema liniștii 
orașului este și o chestiune de per
spectivă care trebuie să-și afle un 
loc permanent pe masa de lucru a 
acelora care proiectează noi locuin
țe și ansambluri urbanistice, a cer
cetătorilor în domeniul materialelor 
de construcții și a realizatorilor a- 
cestor materiale, al celor ce se ocu
pă de organizarea transportului în 
comun și de producția vehiculelor 
destinate acestui scop, a aprovizio
nării și a curățeniei orașelor — 
pentru a se găsi în permanență noi 
soluții de a atenua zgomotele cita
dine.

Liniștea orașului este un bun pu
blic prețios. Ea trebuie păstrată cum 
se cuvine.
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Să fie respectat dreptul SĂNTO DOMINGO

poporului dominican
de a-și hotări singur soarta

Intervenția militară americană 
în Republica Dominicană este con
damnată de opinia publică mon
dială ca un amestec brutal în tre
burile unei țări suverane, ca o 
violare a normelor elementare ce 
stau la baza relațiilor dintre state, 
ca o nouă manifestare a politicii 
de agresiune și samavolnicie îm
potriva dreptului la viață liberă și 
independentă al popoarelor.

Faptele sînt cunoscute. La 24 a- 
prilie, la Santo Domingo a izbucnit 
o răscoală populară, care și-a pus 
ca scop înlăturarea juntei guver
namentale de sub conducerea lui 
Reid Cabrai și readucerea la 
putere a fostului președinte al 
țării, Juan Bosch. Temîndu-se 
de ridicarea maselor, de ela
nul lor revoluționar, care căpă
tau o amploare tot mai mare, 
cercurile militare de dreapta s-au 
decis să reacționeze. Generalul E- 
lias Wessin, fost ofițer superior 
trujillist și exponent al intereselor 
oligarhiei autohtone și ale monopo
lurilor străine, a dezlănțuit un atac 
de la baza militară San Isidro în- 
tr-o încercare de salvare a juntei. 
Dar încercarea sa, care a provocat 
un mare număr de morți și răniți 
la Santo Domingo, nu a izbutit. 
Cînd răscoala populară, în desfă
șurarea căreia masele au dat do
vadă de eroism și spirit de sacri
ficiu, era pe punctul de a învinge, 
în largul mării și-au făcut apariția 
mai multe vase nord-americane, 
concentrate din timp în apropierea 
coastelor dominicane. La 28 aprilie, 
un prim contingent de 400 de puș
cași marini ai S.U.A. a fost debar
cat. în zilele următoare, efectivul 
de intervenție a fost sporit cu rapi
ditate. în prezent el a depășit cifra 
de 19 000 de pușcași și parașutiști 
care au luat poziții de luptă împo
triva răsculaților ocupînd o zonă a 
capitalei dominicane. în cursul unei 
ședințe speciale a Adunării legis
lative, care a avut loc luni, colo
nelul Francisco Caamano, condu
cătorul răsculaților. a fost ales pre
ședinte provizoriu al republicii, 
pînă la întoarcerea în țară a lui 
Juan Bosch (care se află la Porto- 
Rico). După alegerea sa, Caamano 
a declarat că trupele americane 
trebuie să părăsească țara cît mai 
repede posibil.

Administrația nord-americană 
a ajuns într-o situație penibilă în 
încercarea de a găsi o justificare 
pentru intervenția și acțiunea sa 
militară în Republica Dominicană. 
Teza propagandei S.U.A. potrivit 
căreia pușcașii marini ar fi fost 
trimiși, chipurile, pentru a salva 
viețile cetățenilor americani aflați 
în Republica Dominicană, motiva
re tradițională a actelor de imix
tiune brutală comise de S.U.A. și în 
alte țări, a eșuat de la bun început. 
Ea a fost dezmințită de însăși des
fășurarea ulterioară a faptelor: 
cînd numărul militarilor debarcați 
a trecut de 14 000 s-a făcut soco
teala că pentru fiecare cetățean a- 
merican rezident în Republica Do
minicană fuseseră trimiși cîte 7 
militari, fără a mai vorbi despre 
întreaga mașină de război mobi
lizată cu acest prilej : o escadră a 
flotei maritime a S.U.A-, unități 
de aviație, mijloace blindate etc. 
în aceste împrejurări, înșiși con
ducătorii administrației americane 
au renunțat la primul argument și 
au dat în vileag adevăratele mo- 
biluri ale acțiunii lor și anume: 
încercarea de a impune un re
gim pe placul cercurilor conducă
toare ale S.U.A. în discursul său 
radiotelevizat din 30 aprilie pre
ședintele Johnson a recunoscut 
deschis : „noi știm ce fel de gu
vern sperăm să vedem instaurat 
în Republica Dominicană".

Răsculații s-au ridicat la luptă, 
cerînd revenirea la regimul con
stituțional instaurat în țară după 
înlăturarea îndelungatei și sînge- 
roasei dictaturi a lui Trujillo și 
după perioada intermediară în 
care s-au succedat la putere mai 
mulți exponenți ai cercurilor mi
litare de dreapta. Juan Bosch, 
fostul șef al acestui regim consti
tuțional, a cărui întoarcere în țară 
o revendică răsculații, venise în 
fruntea guvernului în februarie 
1963, pe baza unor alegeri ținute 
cu respectarea tuturor normelor le
gale în vigoare în țară. El nu s-a 
putut menține însă la putere decît 
timp de 7 luni, deoarece a fost în
lăturat în septembrie același an 
printr-o lovitură de stat militară. 
Rezultă că cei peste 19 000 de mi
litari americani au fost trimiși să 
împiedice cu forța restabilirea u- 
nui regim legal constituțional.

în cuvîntarea sa, președintele 
Johnson a afirmat: „Revoluția din

orice țară e o chestiune care pri
vește țara respectivă. Ea devine o 
problemă care cere o acțiune a e- 
misferei numai — repet — numai 
cînd obiectivul ei este instaurarea 
unui regim comunist". Potrivit u- 
nui asemenea raționament, este 
suficient să etichetezi drept comu
niști pe inițiatorii și sprijinitorii 
unei mișcări de masă îndreptată 
împotriva unor regimuri despo
tice, pentru a-ți aroga dreptul 
de a interveni cu armele în 
scopul de a înăbuși voința de 
libertate a popoarelor. Este 
tocmai ceea ce se întîmplă în 
prezent în Republica Dominicană. 
Așa cum au scris în zilele acestea 
ziarele din America Latină și din 
Europa occidentală, actul de agre
siune comis de S.U.A. în Republica 
Dominicană înseamnă întoarcerea 
fățișă la politica „marii bîte" folo
sită de atîtea ori de S.U.A. împotri
va altor state (de 85 de ori numai 
în perioada 1918—1932). In același 
timp ziarele relevă anacronismul a- 
cestei politici condamnate cu vehe
mență de popoarele ce aspiră să-și 
hotărască soarta potrivit propriei 
lor voințe. Pe drept cuvînt, a scris 
ziarul francez „La Nation" : „In
tr-o epocă in care popoarele cele 
mai sărace, popoarele ce dispun 
cel mai puțin de posibilitatea de 
a-și asigura independența se agață 
cu disperare de ea ca fiind simbo
lul unei demnități la care țin mai 
presus de orice, ultimul lucru ce 
ar trebui făcut este de a aduce o 
atingere acestei demnități, călcîn- 
du-se în picioare pămîntul lor, 
recurgîndu-se la dreptul celui mai 
tare".

în zilele noastre singurele prin
cipii pe care se pot clădi relațiile 
internaționale sînt principiile res
pectării independenței, suveranită
ții, integrității teritoriale a tutu
ror statelor, neamestecului în tre
burile lor interne, respectării drep
tului lor sacru de a-și hotărî sin
gure soarta. încălcarea acestor 
principii incumbă o grea răspun
dere în fața omenirii.

în presa internațională se face, 
cum este și firesc, o legătură di
rectă între evenimentele din Re
publica Dominicană și cele din 
Asia de sud-est. Observatorii văd 
în ele verigi ale unuia și a- 
celuiași lanț de încercări ale cercu
rilor agresive și reacționare ame
ricane de a stăvili prin forța ar
melor avînt.ul luptei antiimperia- 
liste, mișcarea de eliberare națio
nală din țările Asiei, Africii și A- 
mericii Latine, de a spori încorda
rea internațională și a amenința 
pacea lumii. O asemenea orientare 
este profund contrară intereselor 
popoarelor și nu poate aduce pro
motorilor ei decît discredit și izo
lare.

Intervenția armată a S.U.A. în 
Republica Dominicană a trezit 
pretutindeni un val de indignare 
și proteste. Ea este condamnată nu 
numai de numeroși exponenți ai 
opiniei publice din țările Americii 
Latine, dar și de un număr de gu
verne și parlamente din aceste 
țări. Chiar în cursul reuniunii ur
gente a Consiliului Ministerial al 
O.S.A. — organizație sub firma 
căreia S.U.A. încearcă să oficialize
ze această intervenție — s-au auzit 
proteste și cereri cu privire la re
tragerea forțelor americane, la .rea
firmarea principiului neinterven
ției. Cinci state membre ale orga
nizației: Mexic, Chile, Peru, Ecua
dor și Uruguay au votat împotriva 
rezoluției susținute de reprezen
tantul S.U.A. prin care se preve
de crearea unei forțe armate inter- 
americane ce ar urma să fie tri
misă în Republica Dominicană. 
Venezuela s-a abținut de la vot. 
„Administrația este serios în
grijorată de prejudiciile aduse 
reputației ei în cele două Americi— 
a scris ziarul „New York Times". 
Țările latino-americane au expri
mat de pe acum Washingtonului 
nemulțumirea lor față de modul 
cum au procedat în această situa
ție". „Repunerea în funcțiune a 
politicii bîtei celei mari riscă să 
devină — a scris un alt ziar — 
pentru mult timp mai mult păgu
bitoare decît profitabilă interese
lor nord-americane".

Unindu-și glasul cu cel al for
țelor progresului din întreaga lume, 
al tuturor popoarelor, poporul ro
mân dezaprobă cu toată energia 
intervenția americană în Republi
ca Dominicană, cere cu hotărîre în
cetarea ei și retragerea trupelor a- 
mericane. Poporul dominican, ca 
și toate popoarele lumii, are drep
tul de a-și hotărî singur soarta. 
Să fie respectat acest drept sfînt 1

Aurel CERNEA

Situația 
se menține 
încordată
B Incidente între 

insurgenți și militarii 
americani

SANTO DOMINGO 6 (Agerpres). 
Situația din capitala Republicii Do
minicane continuă să rămînă încor
dată. Un violent incident s-a pro
dus miercuri noaptea între trupele 
insurgenților și militarii americani 
care au încălcat zona de demarca
ție. Cinci insurgenți au fost omo- 
rîți, iar patru militari americani au 
fost răniți. Ciocniri armate au avut 
loc în cursul zilei de joi în diverse 
puncte ale zonei de demarcație, 
stabilită după încheierea acordului 
între insurgenți și trupele rămase 
credincioase fostului regim. Pre
ședintele provizoriu, colonelul Fran
cisco Caamano, a dat ord’n să se 
tragă în orice militar american care 
pătrunde în zona controlată de in
surgenți. în cursul nopții de 
miercuri spre joi Statele Unite au 
debarcat la Santo Domingo alți 700 
de militari, un mare număr de care 
blindate și de tunuri.

B Discuțiile din Consiliul 
de Securitate

NEW YORK 6 (Agerpres). — Con
siliul de Securitate și-a reluat joi 
dezbaterile în legătură cu situația 
creată în Republica Dominicană. 
Consiliului îi sînt prezentate un 
proiect de rezoluție sovietic con- 
damnînd intervenția S.U.A. în tre
burile interne ale acestei țări și ce
rînd retragerea imediată a trupelor 
americane, precum și o cerere ver
bală a S.U.A. ca această problemă 
să fie lăsată în sarcina O.S.A.

S-a anunțat, de asemenea, că re
prezentantul Iugoslaviei a adresat o 
notă verbală secretarului general al 
O.N.U., U Thant, în care sprijină 
cererea guvernului sovietic privind 
retragerea imediată a trupelor ame
ricane din Republica Dominicană și 
condamnă S.U.A. pentru intervenția 
în treburile interne ale unei țări 
suverane.

Reprezentantul U.R.S.S., Nikolai 
Fedorenko, a cerut ca proiectul de 
rezoluție sovietic să fie pus neîntîr- 
ziat la vot. El a declarat că S.U.A. 
tind să mascheze ocuparea unei țări 
suverane, membră a O.N.U., prin 
așa-numitele acțiuni colective ale 
O.S.A. La rîndul său, reprezentan
tul Cubei, Alvarez Tabio, a susținut 
proiectul de rezoluție sovietic.

B De Gaulle dezaprobă 
intervenția S. U. A.

PARIS 6 (Agerpres). — Joi a avut 
loc o ședință a Consiliului de Mi
niștri al Franței, prezidată de gene
ralul de Gaulle, în cursul căreia au 
fost abordate o serie de probleme 
internaționale actuale.

La o conferință de presă, ținută la 
sfîrșitul ședinței, Pierre Dumas, se
cretar de stat însărcinat cu relațiile 
cu parlamentul, și Alain Peyrefitte, 
ministrul informațiilor, au declarat 
ziariștilor că, în cuvîntul său, preșe
dintele de Gaulle a dezaprobat in
tervenția trupelor americane în Re
publica Dominicană, exprimînd u-șl 
dorința ca aceste trupe să fie re
trase.

VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID 
Șl GUVERNAMENTALE
A R. P. ROMÂNE LA ZVOLEN

PRAGA 6. — Corespondentul
Agerpres, Al. Liță, transmite : De
legația de partid și guvernamentală 
a R. P. Române, condusă de tova
rășul Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Miniștri, 
care participă la sărbătorirea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
Cehoslovaciei, însoțită de O. Simu- 
nek, membru al Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, vicepreședin
te al guvernului, a vizitat joi ora
șul Zvolen din Slovacia centrală.

Pe aeroportul din Zvolen, pavoa
zat cu drapelele de stat ale R. P. 
Române și R. S. Cehoslovace, de
legația a fost întîmpinată de R. 
Cvik, prim-secretar al Comitetului 
regional din Slovacia centrală al 
P. C. din Slovacia, J. Belovicky, 
președintele Comitetului național al 
regiunii Slovacia centrală, și de alți

reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, muncitori de la 
întreprinderile din Zvolen. Un grup 
de pionieri a oferit membrilor de
legației române buchete de flori.

Delegația română a depus o co
roană de flori la cimitirul eroilor 
din Zvolen, unde sînt înmormîntați 
11 000 de militari români, căzuți în 
luptele pentru eliberarea Ceho
slovaciei. O. Simunek a depus o 
coroană de flori din partea C.C. al 
P. C. din Cehoslovacia și a guver
nului cehoslovac.

în seara aceleiași zile, delegația 
de partid și guvernamentală a 
R. P. Române s-a înapoiat la Praga. 
La plecarea și sosirea delegației, pe 
aeroportul din Praga a fost prezent 
V. David, ministrul afacerilor ex
terne al R. S. Cehoslovace, și func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe.

Teritoriul R. D. Vietnam
din nou bombardat

HANOI 6 (Agerpres). — La 6 mai, 
avioane americane și sud-vietname- 
ze au efectuat un raid asupra teri
toriului R. D. Vietnam. Au fost bom
bardate și mitraliate localități din 
regiunea Do Luong, provincia Nghe 
An, și orașul Ho Xa, din regiunea 
Vinh Linh. Șeful misiunii de legătu
ră a înaltului comandament al Ar
matei populare vietnameze a adresat 
președintelui Comisiei internaționale 
de supraveghere și control din Viet
nam o scrisoare de protest împotri
va noii agresiuni asupra R. D. Viet
nam.

HANOI 6 (Agerpres). — Șeful mi
siunii de legătură a înaltului co
mandament al Armatei populare 
vietnameze a transmis Comisiei in
ternaționale de supraveghere și con
trol un protest în legătură cu recen
ta debarcare în Vietnamul de sud a 
unor trupe aeropurtate din brigada 
americană 173, staționată în Oki
nawa. Efectivul trupelor americane 
trimise în Vietnamul de sud în de
curs de două luni se ridică astfel la 
12 500, în afară de cei 1 000 de mi
litari care însoțesc unitățile de eli
coptere și avioanele de luptă cu 
reacție sosite în aceeași perioadă.

în mesaj se atrage atenția că a- 
ceste acțiuni constituie o nouă vio
lare brutală a independenței și su
veranității Vietnamului și o încăl
care a principiilor fundamentale ale 
acordurilor din 1954 de la Geneva 
cu privire ,1a Vietnam.

PEKIN 6 (Agerpres). — în ziua de 
6 mai, forțele aeriene americane au 
violat din nou spațiul aerian al 
R. P. Chineze. Avioane militare a- 
mericane au pătruns în spațiul 
aerian deasupra insulelor Iunsin și 
Ciaoșu și deasupra insulelor Sișa din 
provincia Guandun.

în Camera Comunelor
„ATMOSFERĂ AGITATĂ»

LONDRA 6 (Agerpres). — Joi au 
avut loc în Camera Comunelor dez
bateri cu privire la proiectul de lege 
pentru naționalizarea industriei o- 
țelului a Angliei. Dezbaterile s-au 
desfășurat într-o atmosferă agitată. 
Ministrul energiei, Fred Lee, care a 
prezentat argumentele guvernului în 
favoarea naționalizării, a fost între
rupt în repetate rînduri de depu
tății conservatori. în intervenția sa,

unul din liderii conservatori, Ian 
Macleod, a lansat un atac vehement 
împotriva guvernului.

Dezbaterile s-au prelungit pînă a- 
proape de miezul nopții. Pusă la vot. 
Cartea Albă cu privire la naționali
zarea industriei oțelului a fost adop
tată cu 310 voturi pentru și 306 con
tra. Deputății partidelor conserva
tor și liberal au votat împotriva 
proiectului de lege.

COMEMORAREA
LUI GEORGE ENESCU
ÎN STRĂINĂTATE

PARIS 6 (Agerpres). — La sediul 
U.N.E.S.C.O. din Paris a avut loc 
o seară comemorativă închinată lui 
George Enescu. Au participat Mo
hammed El Fasi, președintele Con
siliului executiv al U.N.E.S.C.O., 
acad. Athanase Joja și B. Tuncel 
(Turcia), vicepreședinți ai Consiliu
lui executiv. Au fost prezentate un 
fragment din opera „Oedip" și fil
mul documentar „Mărturii despre 
Enescu". Radiodifuziunea franceză 
a prezentat la 4 mai o emisiune de 
75 minute închinată lui George 
Enescu. Soliști francezi au inter
pretat lucrări din opera marelui 
muzician.

PARIS. în cadrul dezbaterilor 
Consiliului Executiv al U.N.E.S.C.O., 
reprezentantul R. P. Române, acad. 
Athanase Joja, a subliniat însemnă
tatea valorilor culturale ale conti
nentului african pentru cultura 
mondială și a sprijinit propu
nerile directorului general al 
U.N.E.S.C.O., Rene Maheu, ca or
ganizația să se preocupe îndea
proape de problema unificării al
fabetelor limbilor nescrise afri
cane.

partidului pe Kozo Sasakl, in lo
cul lui Jotaro Kawakami, care a 
demisionat din motive de boală. 
A fost adoptată o rezoluție pri
vind organizarea unei mișcări na
ționale împotriva agresiunii Sta
telor Unite în Vietnam și a nego
cierilor japono — sud-coreene 
pentru așa-zisa normalizare a re
lațiilor dintre cele două țări.

VARȘOVIA. La 5 mai, general- 
maior loan Oprenea, atașatul mi

TOKIO. La 6 mai a avut loc la 
Tokio cel de-al 25-lea Congres ex
traordinar al Partidului Socialist 
din Japonia — principalul partid 
de opoziție din tară. Congresul a

La Paris, supraviețuitorii lagăre
lor naziste au sărbătorit cea de-a 
20-a aniversare a eliberării lor. 
1 500 de foști deținuți în „lagă
rele morții" s-au îndreptat pe 
Champs-Elysâes spre mormîntul 
soldatului necunoscut. „Cînd trec 
fantomele. Parisul nu-și poate 
retine lacrimile", scrie revista 
„Paris-Match" din care reprodu

cem fotografia de ma! sus

Lucrările Comisiei economice O.N.U. 
pentru Europa
Cuvîntarea reprezentantului R. P. Române

GENEVA 6. — Corespondentul
Agerpres, Horia Liman, transmite :

Comisia economică a O.N.U. pen
tru Europa a început examinarea 
raportului cu privire la „situația e- 
conomică a Europei în anul 1964", 
întocmit de Secretariatul Comisiei.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor pe marginea acestui raport, re
prezentantul R. P. Române, C. Mur- 
g-escu, a declarat:

Importanța raportului prezentat 
constă în înseși particularitățile dez
voltării economice în anul 1964 ; 
dezvoltarea producției industriale 
în aproape toate țările Europei, 
creșterea comerțului internațional, 
lărgirea relațiilor economice Est- 
Vest, importante creșteri ale pro
ductivității etc, dar și continuarea 
în unele țări a unor tendințe nega
tive, în special în domeniul presiu
nilor inflaționiste.

Relevînd în completarea datelor 
din raport anumite preocupări ale 
politicii economice a R.P.R., vorbito
rul a spus : Ca și în anii precedents 
industrializarea țării se află la baza 
dezvoltării României, industrializare 
pe care o continuăm și o vom conti
nua cu o fermă perseverență. Ca 
rezultat al aplicării acestei politici 
s-a produs o schimbare continuă a 
locului pe care îl ocupă industria în 
ansamblul economiei, care este re
flectată în primul rînd în creșterea

litar al R. P. Române In R. P. Po
lonă, a ținut în garnizoana Mod- 
lin o conferință cu tema : „Contri
buția României la războiul anti
fascist". Au fost prezentate apoi 
trei filme românești: „Eroii de la 
Păuliș", „De strajă țărmului pa
triei" și „Mamaia 1964".

ROMA. In noaptea de miercuri 
spre joi, Ia sediul din Milano al 
Asociației naționale a partizanilor 
italieni (A.N.P.I.) s-a produs o

aportului industriei la crearea veni
tului național, a rolului său în pro
cesul de dezvoltare economică a Ro
mâniei.

Vorbitorul a relevat faptul că In
dustrializarea este însoțită de o sis
tematică creștere a gradului de va
lorificare a resurselor naturale de 
care dispune țara noastră.

în același timp, a declarat el, o 
atenție susținută și permanentă este 
acordată producției agricole, impor
tant sector al economiei noastre na
ționale.

Reprezentantul român a subliniat 
că dezvoltarea economiei naționale, 
diversificarea producției creează 
posibilități sporite pentru lărgirea 
colaborării economice cu toate ță
rile, indiferent de sistemul econo
mic și social, pe baza principiilor 
respectării reciproce a suveranității 
și independenței naționale, al egali
tății în drepturi și avantajului mu
tual. în 1964 volumul comerțului 
exterior a fost de două ori mai mare 
ca acela din anul 1959. în conti
nuare vorbitorul s-a ocupat de pro
blemele comerțului internațional.

Reprezentantul român a cerut ca 
studiile anuale asupra situației eco
nomice în Europa să acorde în per
manentă întreaga atenție analizei 
dezvoltării relațiilor între țările 
membre ale Comisiei avînd sisteme 
economice diferite.

CORESPONDENȚA din londra

S. E. A. T. o.: 
COMUNICAT FINAL 

...DAR NU COMUN
Lancaster House, o Impunătoare con- 

strucfie de la începutul secolu
lui trecut, cu o intrare somptuoasă 
și galerii de tablouri, a fost timp de 
trei zile sediul zăvorit al sesiunii mi
nisteriale anuale a blocului militar 
S.E.A.T.O. Din incinta întrunirii a fost 
făcut cunoscut publicului doar un co
municat final, din care cercurile ziaris
tice se străduiesc să deducă u- 
nele aprecieri și concluzii. De la pri
ma lectură a textului se remarcă faptul 
că la sesiunea aceasta — a zecea în 
istoria pactului — comunicatul a fost 
mai pufin „comun” ca oricînd. Intr-ade
văr, unui din membri, Franja, a fost re
prezentat doar de un observator, care 
nici nu a luat măcar parte la elabo
rarea comunicatului final. După cum se 
anunță în cercurile S.E.A.T.O. partici
pante la conferinfă, faptul că guvernul 
francez nu se consideră angajat cu ni
mic prin comunicatul final care acordă 
sprijin politicii S.U.A. în Asia de sud- 
est, inclusiv agresiunii americane în 
Vietnam, este considerat ca o breșă 
semnificativă.

Cele mai multe comentarii le-a stîr- 
nit însă atitudinea delegafiei Pakista
nului care, deși a participat la ceremo
nia semnării comunicatului, a reușit să 
introducă în text anumite rezerve care 
nu sînt, desigur, pe placul liniei pro- 
americane. In paragraful respectiv se 
spune că „delegația Pakistanului a ex
primat consiliului deosebita sa îngrijo
rare față de consecinfele continuării 
conflictului armat în Vietnam".

Unii observatori sînt de părere că 
această pozifie distonează în mod 
neechivoc cu așteptările americane în 
legătură cu o totală adeziune a mem
brilor S.E.A.T.O. la așa-numifa „linie 
dură". Ei susfin că abfinșrea Pakistanu
lui diminuează în mare măsură din ceea 
ce autorii comunicatului numesc „un 
cald sprijin pentru politica guvernului 
S.U.A.". Ziarul „Times" scrie că „deși 
a folosit un limbaj mai prudent, Pa
kistanul a adoptat totuși o pozijie si
milară cu cea pe care a avut-o Franja 
la precedenta întrunire a Consiliului 
S.E.A.T.O. la Manila în aprilie 1964". 
în situația nou creată, unii comentatori 
âu început să-și pună de pe acum în
trebarea dacă nu cumva Pakistanul, 
urmînd poate exemplul Franfei, nu va 
mai trimite la conferinja S.E.A.T.O. din 
1966 o delegajie condusă de ministrul 
său de externe, ci se va mul|umi 
să fie și el reprezentat de un simplu 
observator. Deși în cercurile ziaristice 
din Londra se evită a se aprecia cît 
de profund poate deveni acest început 
de dezacord al Pakistanului și ce im
plicații ar putea avea el în continuare 
pentru coaliția din sud-estul Asiei, to
tuși de pe acum este comentată știrea 
că, atunci cînd forfele navale ale 
membrilor S.E.A.T.O. vor lua parte la 
exercițiile comune denumite „Calul de 
mare” din Marea Chinei de sud, Pa
kistanul nu va participa, urmînd și aci 
un precedent care aparține Franței. 
Semnificativă pare în această privință 
întrebarea pe care și-o pune ziarul 
„Times" în comentariul său : „Nu cum
va sînfem martorii unui început de de
zintegrare a S.E.A.T.O.

Liviu RODESCU

bruarie să Instituie controlul asu
pra capitalei, Vientiane.

BONN. O petiție semnată de 
peste 1 500 de cetățeni din R.F.G. 
a fost remisă Bundestagului vest- 
german. Petiția cere guvernului și 
parlamentului vest-german să a- 
nuleze interdicția P.C. din Germa
nia și să proclame amnistia gene
rală a deținuților politici.

MANILA. Ziarul „Manila Chro
nicle" relatează că membrii Con-

SC U R T E ST IR I
ales în funcția de președinte al

Orașul Hannibal (statul Missouri — S.U.A.) a fost inundat în urma 
revărsării fluviului Mississippi

explozie care a provocat avarii 
întregii clădiri. în prezent se fac 
cercetări pentru descoperirea rău
făcătorilor. Se crede că este o ac
țiune a organizațiilor neofasciste, 
presa italiană punînd-o în legă
tură cu pregătirea de către 
A.N.P.I. a festivităților ce vor avea 
loc duminică la Milano în cadrul 
manifestărilor cu prilejul aniver
sării eliberării țării și a Rezisten
tei.

VIENTIANE. Un purtător de 
cuvînt al guvernului de la Vien
tiane a anunțat la 6 mai că șeful 
forțelor rebele care acționau în 
delta fluviului Mecong, colonelul 
Kapkeo, a fost omorît în cursul 
unui atac al unităților armatei gu
vernamentale. Kapkeo :a aflat în 
fruntea trupelor rămase fidele li
derului forțelor de dreapta, Fumi 
Nosavan, care au încercat în fe-

gresului filipinez se opun trimite
rii de trupe filipineze în Vietna
mul de sud, așa cum a propus re
cent președintele Macapagal. 
Joaquin Roces și Luciano Millan, 
membri al Camerei reprezentanți
lor, au declarat că o asemenea ac
țiune ar însemna atragerea Filipi- 
nelor lntr-un război dus de S.U.A. 
împotriva unui popor asiatic.

TOKIO. Un avion de vtnătoare- 
bombardament F-105, de la baza 
americană din Yokota, s-a prăbu
șit miercuri noaptea deasupra 
unui cvartal de locuințe al fami
liilor americane din regiunea Sa- 
gamihara (prefectura Kanagawa). 
In urma acestui accident și-au 
pierdut viața doi copii, iar opt au 
fost răniți.

MOSCOVA. La 6 mai, la Muzeul 
Revoluției din Moscova a fost 
deschisă expoziția „20 de ani de 
la victoria asupra Germaniei fas
ciste". Cele 1 500 de exponate în
fățișează faptele de eroism ale po
porului sovietic, pe front și în 
spatele frontului, prietenia de 
arme dintre ostașii sovietici și cei 
străini, mișcarea de rezistentă din 
țările Europei.

ROMA. Miercuri a avut loc la 
Opera Scala din Milano un spec
tacol cu opera „Aida” de Verdi, 
sub bagheta dirijorului Gian An
drea Gavazzeni. Rolul lui Amneris 
a fost interpretat de mezzosoprana 
Elena Cernei de la Teatrul de 
Operă și Balet din București, ar
tistă emerită a R. P. Române. 
Spectacolul s-a bucurat de succes, 
solista română fiind călduros a- 
plaudată.

i
NEW YORK. La 6 mal Consi

liul de Securitate a adoptat cu 
șapte voturi pentru și patru abți
neri proiectul de rezoluție privind 
Rhodesia de sud, prezentat de 
Coasta de Fildeș, Iordania și Ma- 
layezia. Rezoluția invită guvernul 
Marii Britanii să ia toate măsurile 
necesare pentru a împiedica pro
clamarea unilaterală a indepen
denței Rhodesiei de sud de către 
guvernul rasist al lui Ian Smith,

ATENA. Joi a sosit la Atena, în
tr-o vizită oficială de trei zile, 
președintele Ciprului, Makarios. 
El va avea convorbiri cu premierul 
Papandreu și cu alte oficialități 
ale guvernului grec în problema 
cipriotă.
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