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Tinerii din cadrul combinatului chi
mic Borzești participă la diferite acțiuni 
gospodărești. De la începutul anului și 
pînă acum, ei au colectat și predat 
peste 120 tone fler vechi.

De asemenea au participat la ac
țiunea de înfrumusețare a combinatu
lui. Au plantat pomi și arbuști orna-

Organ al Comitetului Central al P.M.R

0 SURSĂ IMPORTANTĂ DE SCĂDERE A PREȚULUI DE COST
-------- k——---------c.—.......... .....................................................................................................................................

Așa cum se arată în Directivele celui de-al III-lea Congres al partidului, în perioada planului de șase ani cel puțin 50—60 Ia sută din 
reducerea totală a prețului de cost 
se va realiza pe calea micșorării 
cheltuielilor materiale pe unitatea 
de produs. în marea majoritate a întreprinderilor și ramurilor indus- triale, elementul principal al prețului de cost îl constituie materia- primă și materialele folosite în procesul de producție. Pentru a putea reduce deci prețul de cost, este nevoie ca în fiecare întreprindere și la fiecare loc de muncă să se desfășoare o activitate susținută, perseverentă, de reducere a consumurilor specifice de materii prime.în întrecerea socialistă pentru îndeplinirea planului la toți indicii, muncitorii și tehnicienii din numeroase întreprinderi au inițiat un șir _ de acțiuni menite să ducă la mai buna gospodărire a materiei prime, la micșorarea consumurilor specifice planificate. Muncitorii și tehnicienii de la laminorul de platine al uzinelor „Oțelul Roșu” au laminat la toleranțe minime aproape întreaga producție realizată în 4 luni, economisind pe această bază 1.000 tone de metal. Constructorii de mașini agricole de la uzinele „Semănătoarea” din Capitală, studiind posibilitatea reducerii greutății unor piese sau subansam- ble la mașinile pe care le produc și dînd o marc atenție debitării raționale a tablei, prin întocmirea unor planuri judicioase de croire, au redus cu 1 la sută consumurile specifice planificate, obținînd astfel o economie de peste 28 tone metal. Realizări de seamă în reducerea, consumului specific de ma- terii.prime au dobîndit și metalur- giștii de la Uzinele mecanice Turnu Severin, muncitorii și tehnicienii de la fabricile de încălțăminte „So- lidaritatea”-Oradea, „Timpuri Noi”- Brașov și altele.Colectivele întreprinderilor industriale înțeleg töt mai bine că gospodărind judicios materia primă — metalul, lemnul, lina, bumbacul, pielea, talpa etc. — pot să realizeze mai multe produse din aceiași cantitate de materie primă, să reducă costul producției și astfel, prin creșterea beneficiilor, să contribuie la sporirea acumulărilor socialiste ale statului. Grija pentru economisirea materiei prime se împletește în tot mai multe fabrici și uzine cu lupta pentru calitate— acestea fiind sarcini de nedespărțit în activitatea economică a fiecărei întreprinderi.în unele întreprinderi însă rezervele interne în domeniul utilizării materiei prime nu au fost îndeajuns de bine valorificate, normele de consum planificate fiind depășite. Bunăoară, la Uzina de strunguri din Arad, prin melor de consum materiale la unele cheltuit în plus în tru la acest capitol brica de încălțăminte „Flacăra Roșie” din Capitală și Fabrica de pielărie și încălțăminte din Cluj au depășit și ele consumul specific în sectorul tăbăcărie. Consumurile specifice au fost depășite în primul trimestru și în unele întreprinderi metalurgice din orașul și regiunea Brașov.Aceste fapte arată că atît conducerile acestor întreprinderi cît și organizațiile de partid respective nu s-au ocupat îndeajuns de înlă-
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depășirea nor- planificate de produse, s-au primul trimes- 140.000 lei. Fa-

Posibilități mari de sporire 
a producției agricole

CALAFAT (coresp. „Scînteii“). — Peste 220 de deputați și invitați, pre
ședinți de gospodării colective, ingi
neri agronomi și zootehnicieni, me
dici veterinari, directori de gospodă
rii de stat și S.M.T., brigadieri frun
tași din gospodăriile colective și alți 
activiști de partid și de stat au par
ticipat în zilele de 25 și 26 mai a.c. 
la sesiunea extraordinară a Sfatu
lui popular al raionului Calafat.

S-a dat citire deciziei comitetului 
executiv al sfatului popular raional 
privind numirea consiliului agricol 
raional din care fac parte 95 
membri.

Mulți vorbitori au propus să se 
generalizeze experiența gospodării
lor colective fruntașe, să se extindă 
suprafețele agricole aplicînd o serie 
de lucrări corespunzătoare pe tere
nurile care în prezent nu sînt folo
site. In planul de măsuri al consiliu
lui agricol raional s-a prevăzut 
printre altele ca pînă în anul 1965 
suprafața arabilă pe raion să spo
rească cu 1.300 ha prin defrișări de 
vii hibride, desțeleniri, defrișări 
de arborete etc. S-a prevăzut, de a- 
semenea, terminarea lucrărilor de 
sistematizare a teritoriului în unele 
comune ce însumează o suprafață de 
peste 17.500 ha.

turarea cauzelor care au generat risipă, n-au atras un larg activ de muncitori și tehnicieni la găsirea celor mai bune soluții tehnice și organizatorice. Se pune întrebarea: de cîte ori au analizat această problemă organizațiile de partid și organele sindicale, ce muncă politică și educativă au desfășurat și, mai ales, ce eficacitate practică a avut ea ?în legătură cu depășirea consumurilor specifice în unele întreprinderi metalurgice, în ultima vreme ne-au sosit la redacție scrisori de la muncitori și tehnicieni în care semnalează că asemenea întreprinderi continuă să livreze unele sortimente de laminate supradimensionate care, cum se știe, sînt o sursă de utilizare nerațională a metalului. Organele tutelare și conducerile uzinelor respective au făcut prea puțin pentru a îmbunătăți lucrurile în această privință.Potrivit unei vorbe din bătrîni, este bine să măsori de șapte ori înainte de a tăia odată. Acest lucru este cu atît mai valabil atunci cînd e vorba de utilizarea materiei prime. în folosirea ei cu maximum de grijă este direct interesat și poate participa nemijlocit fiecare muncitor și tehnician. La orice loc de muncă — la planșeta proiectantului, la mașina strungarului sau a țesătoarei, la masa de croit a nimicitorului care pregătește piese pentru încălțăminte etc. — peste tot se cere o adîncă chibzuială pentru găsirea celor mai bune căi și metode care să ducă la înlăturarea risipei, la folosirea cu economie a materiei prime, fără a dăuna cu nimic calității produselor.într-o serie de întreprinderi, îndeosebi din industria constructoare de mașini, există mari posibilități de a folosi mai bine metalul atît pe calea reproiectării unor piese sau subansamble, cît și prin introducerea și extinderea tehnologiei moderne. Sînt „încă multe piese și chiar subansamble care aii adausuri mari de prelucrare, ceea ce atrage după sine un consum exagerat de materie primă. Or, prin soluții constructive mai bune și prin extinderea tehnologiei moderne de turnare și forjare, adausul de prelucrare se reduce mult, realizîndu-se astfel mari economii de metal.O altă sursă importantă de economisire a materiei prime și de micșorare a consumurilor specifice o constituie reducerea continuă a procentului de rebuturi. Odată cu măsurile tehnice și organizatorice ce se cer luate de conducerile întreprinderilor pentru micșorarea coeficientului de rebuturi, este nevoie ca organizațiile de partid și organele sindicale să desfășoare o temeinică muncă politică pentru a dezvolta la fiecare muncitor, tehnician și inginer spiritul de răspundere pentru lucrul pe care-1 execută.Cu mult înainte de începerea noului an, în întreprinderi au fost întocmite planuri de măsuri tehnico- organizatorice menite să ajute muncitorii și tehnicienii să lucreze mai cu spor, să reducă consumurile specifice de materii prime, în- tr-un cuvînt să îndeplinească cu succes sarcinile de plan la toți indicii. Este nevoie ca aceste măsuri să fie aplicate în întregime și la termenele stabilite. Acolo unde se dovedește tărăgănare, organizațiile de partid trebuie să intervină operativ, să controleze îndeaproape felul cum conducerile administrative respectă prevederile incluse în planurile de măsuri.Dovedind maximum de grjjă în utilizarea materiei prime, găsind căile și soluțiile cele mai bune pentru reducerea consumurilor specifice, fiecare colectiv de întreprindere va putea să realizeze din materia primă intrată în fabricație, mai multe produse, să reducă continuu prețul de cost și să sporească beneficiile întreprinderii în care lucrează.
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face zilnic informarea politică a 
muncitorilor forestieri. Aci se pot 
cili ziare, reviste și broșuri. Iată, 
în fotografie, pe maistrul Gh. La
zăr, împreună cu cîțiva muncitori, 
în timpul unei pauze.

(Foto : Agerpres)

* Experiența înaintată — larg 
răspîndită : N. Mocanu — Tere
nuri cîștigate pentru agricultu
ră ; Z. Molnar — Vom crește 
și îngrășa 1.300 porci (pag. 2-a).

© Din scrisorile sosite la re
dacție : Chestiune... de prestigiu (pag. 2-a).

© Note și comentarii (pag. 
2-a).

0 T. Olaru — Problemele vîeții 
de partid în ziarul „Făclia"-Cluj (pag. 2-a).

® Vești din țările socialiste (pag. 3-a).
© Scrisoare din Italia : G. Io- nescu — Peregrinări florentine (pag. 4-a).
® Lucrările Comitetului celor 

18 state pentru dezarmare (pag. 
4-a).

început de sezon pe fiîtoralA început sezonul de vară în stațiunile balnoo-cli- matice de pe litoralul Mării Negre.Noul sezon de vază găsește stațiunile de pe litoral mai frumoase ca orieînd. La Mamaia s-a terminat construcția întregului complex de hoteluri cu 4, 11 și 14 etaje, mărindu-se capacitatea stațiunii cu încă 5.000 de locuri față de anul trecut. La Eforie-sud s-au ridicat alte două clădiri cu 560 de locuri, un restaurant- cofetărie cu 1.200 de locuri și un pavilion de băi reci, iar la Techirghiol o cantină nouă cu 750 de locuri.S-au asigurat astfel condiții ca în actualul sezon de vară stațiunile de pe litoral să poată găzdui cu peste 40.000 ds oaspeți mai mult decît anul trecut.(Agerpres)

Serba re 
populară 
îurîstică
CLUJ (coresp. 

„Scînteii"). — Dumi
nică in pădurea Fă
get a fost organiza
tă o serbare popu
lară turistică. Pesta 
20.000 clujeni au pe- 
trecdt o zi plăcută 
In aer liber. Au fost 
prezentate programe 
cultural-sportive și 
jocuri distractive.

menfali, au amenajat spafii verzi pe o 
suprafafă de 60.000 m.p. Pînă în pre
zent au fost efectuate paste 57.000 ore 
muncă patriotică, obfinîndu-se impor
tante economii. în această acfiune s-au 
evidential tinerii de la atelierul meca
nic, secfiile clorură de var, electro
liză, ș.a.

de întreținere a culturilorCONSTANȚA (trimisul „Scînteii"). — Hotărîți să obțină producții mari, oamenii muncii de pe ogoarele dobrogene acordă o deosebită atenție lucrărilor de întreținere a culturilor. Ajuiați de mecanizatori, colectiviștii din raioanele Negru Vodă și Medgidia au terminat de mult prașila I-a la floarea-soarelui, trecînd acum cu toate forțele la executarea prașilel a Il-a.Colectiviștii din Valul lui Traian au terminat și prașila a Il-a pe întreaga suprafață semănată cu floarea-soa- ■xelui, în fruntea lucrărilor situîndu-sp- membrii brigăzii a Il-a condusă de Petre Pădureanu.La gospodăria colectivă din comuna Siminoc pe întreaga suprafață cultivată cu porumb s-a făcut prașila I. Fruntași la lucrările de întreținere a culturilor sînt colectiviștii din echipele conduse de Mircea Neacșu, Elena Tiță, Ion Olaru. Inginerul agronom Besim Osman este mereu în cîmp, dînd sfaturi prețioase colectiviștilor. „în planul de producție din acest an se prevede să obținem o producție de 5.000 kg porumb boabe la hectar de pe o su-

prafață de 150 ha. Colectiviștii noștri s-au angajat însă să obțină o astfel de producție pe întreaga suprafață semănată cu porumb — a- proape 300 hectare — ne-a spus tovarășul inginer agronom. De altfel, ca urmare a bunei organizări a muncii prașila întîia la porumb am executat-o în numai 6 zile, nu în 10 cît a durat anul trecut“.în întreaga regiune sînt con- bune de lucru. Ritmul lucră- de întreținere a culturilor este nesatisfăcător. în raioanelediții iilor însăTulçea, Măcin, Adamclisi sjnt unități agricole unde datorită slabei organizări a muncii, prașila I-a la floarea-soarelui e mult rămasă în urmă. Prima prașilă la porumb pe regiune a fost făcută în proporție de 57 la sută.La recenta sesiune a sfatului popular regional, numeroși participant la discuții s-au referit, în cuvîntul lor, la necesitatea urgentării lucrărilor de întreținere a culturilor.Este de datoria comitetelor regional și raionale de partid, a consiliilor agricole regional și raionale să la măsuri urgente pentru grăbirea lucrărilor de întreținere a culturilor.
0©

TELEGRAMĂ
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ,

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER,
Președintele Consiliului de Miniștri 

al- Reptiblicii Populare Romîne
BucureștiDragi tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, al guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace și al întregului popor cehoslovac vă transmitem sincere mulțumiri pentru salutul frățesc și felicitările cordiale adresate cu prilejul celei de-a 17-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de către armata sovietică.Vă dorim, dragi tovarăși, dv. și întregului popor romîn, multe noi succese în construirea socialismului și în lupta pentru pace în lumea întreagă.

ANTONIN NOVOTNY VILIAM SIROKY
Prim-secretar al Comitetului Central Președintele guvernului
al Partidului Comunist din Ceho- Republicii Socialiste Cehoslovace 
slovacia, Președintele Republicii

Socialiste Cehoslovace

Lucrările de întreținere a cul
turilor efectuate Ia timp și de 
bună calitate asigură recolte bo
gate. De aceea timpul favorabil 
este folosit în majoritatea gospo
dăriilor colective pentru efectua
rea acestor lucrări, în fotografie : 
Gheorghe Păun, președintele 
G.A.C. din comuna Dîrvari, re
giunea București și brigadierul 
Nicolae Dumsîrache, controlează 
felul cum s-au făcut lucrările de 
întreținere là porumb.

Sdptâmina filmului pentru copii“
Cu prilejul zilei de 1 Iunie —■ Ziua 

internațională a copilului — la cinemato
grafele „Timpuri Noi" și „13 Septembrie” 
din Capitală s-a organizat între 28 mai 
și 3 iunie „Săptămîna filmului pentru 
copii". La unele spectacole, copiii se 
vor întîlni cu realizatorii filmelor.

In orașele Cluj, lași, Timișoara se vor 
organiza, între 1 și 3 Iunie, „Zile ale 
filmului de desene animate și de păpuși", 
iar intre 28 mai și 3 iunie aceste filme 
vor fi prezentate în matinee speciale.

Asemenea programe vor fi organizate 
la cinematografele din 200 de localităfi 
— centre regionale, muncitorești și reșe
dințe de raion.

întreprinderile cinematografice regio
nale, împreună cu secfiile de învăfămînt 
și cultură, organizațiile U.T.M. și comi
siile regionale de. femei au luat măsuri 
ca filme pentru co
pii și tineret să fie 
prezentate în aceas
tă perioadă și în 
numeroase sate, din 
fără.

Asistentă medicală 
mai operativăPentru îmbunătățirea asistenței medicale în policlinici, secția sanitară și de prevederi sociale a Sfatului popular al Capitalei a introdus zilele acestea — în mod experimental în raionul „1 Mai“ — "un nou sistem de consultații. Astfel, bolnavii care au nevoie de asistență de specialitate (O.R.L., oftalmologie, obstetrică-ginecologie) nu vor mai trece pe la cabinetul de consultații al circumscripțiilor sanitare, ci se vor prezenta direct la cabinetele respective din policlinici. Pe baza rezultatelor obținute, urmează ca acest sistem să se extindă și în alte raioane din Capitală.

T

(Agerpres)

Un nou punct de atracție la Magazinul copiilor : 
expoziția de jucării organizată cu prilejul decadei ca
dourilor pentru copil. (Foto : M. Cioc)

Cînd etai să-i asculți, totul pare simplu. Nimic mai simplu, de exemplu, decît cazul Oprescu. Apelînd din cînd în cînd la soția sa pentru amănunte, tovarășul Popișteanu povestește :— Vasăzică, ne tot gîndeam să dăm o mină de ajutor cîtoiva părinți de pe la noi, din Mărțișor. Nu se prea pricepeau cum să-și crească copiii. Ori erau peste măsură de severi, ori erau prea îngăduitori ori, nevrînd să-și ia partea de răspundere în educația lor, lăsau totul numai în grija școlii. Ne-am gîndit să lolosim gazeta de stradă. Sînt responsabilul gazetei. Tot ne înțepau articole cam rupte de cartierului.ne-am tot pem. Și am Un interviu tovarășului noastră. El e muncitor la o fabrică. Soția e și ea în producție. Au doi copii, un băiat de 11 ani și o fată. Model de copii — și acasă, și pe stradă, și la școală. Cum i-ai eres, cut, tovarășe ? — îl întrebam noi în interviu. Și el răspundea cum i-a educat, cum i-a învățat să se gospodărească singuri și să se poarte între oameni. Articolul a avut mare răsunet. Mulți au căzut pe gînduri, și-au confruntat experiența lor cu aceea a tovarășului Oprescu. Așa am făcut cu inter
viul...— Adică, ne-am gîndit că însuși educatorul trebuie educat în unele cazuri — completă tovarășa Popișteanu.— A fost, pe urmă, povestea cu 
A. Ș. Tot cartierul se plîngea și de 
ea și de copiii ei, turbulenți, neres- pectuoși cu cei mari. Cum să-i îndreptăm ? Comitetul de stradă a convocat o ședință cu cetățenii. N-a fost o ședință anume pentru 
A. Ș„ că mai aveam șl alte treburi

oamenii că avem treburile O bucată de vreme sfătuit cu ce să înce- început cu un interviu, în toată regula, luat Oprescu de pe strada

MISIUNEA DE BUNĂ
VOINȚĂ A REPUBLÏCH 
DAHOMEY, în frunte cu vicepreședintele republicii S. Migan Apithy, a sosit la 28 mai la Moscova.

GREVA GENERALĂ 
CELOR 2 MILIOANE 
MUNCITORI AGRICOLI 
DIN ITALIA a început luni 
dimineața.

GENEVA. La 28 mai au 
început la Geneva lucră
rile celor două subcomi
tete ale Comitetului O.N.U. 
pentru folosirea spațiului 
cosmic In scopuri pașnice 
— subcomitetul tehnico- 
științlfic șl subcomitetul 
Juridic. în flecare 
ceste subcomitete 
prezentate cele 
state membre ale 
tulul, printre care 
Romlnă.

R 
DE

din a- 
sînt re- 
28 de 
comite- 
șl R.P.

LA BURSA DE ACȚIUNI 
DIN NEW YORK au loc noi scăderi considerabile a valorilor acțiunilor. „Astăzi, relatează agenția Reuter, noi milioane de dolari au fost pierdute prin scăderea valorilor acțiunilor".

de discutat. Sala — plină ochi. Au luat cuvîntul cîțiva. Și-o țineau în- tr-o strună : nu se mai poate trăi de răul fămiliei Ș. Au luat-o, cum zicem noi, „în unghii". Acuma, e bine să vă spunem, la noi în Mărțișor sînt mulți tovarăși cu sarcini obștești, învățați să judece lucrurile cu chibzuință și cumpătare, să le privească pe toate fețele. S-a ridicat unul și a vorbit cam așa :•— Bine, bine — căutăm noi păcatele tovarășei Ș. dar noi ce-am făcut ? Are casă grea, cinci copii. Poate nu mai dovedește. Soțul, șofer, e mai mult pe drumuri, prin țară.Apoi, altul :— Ne-am gîndit numai la copiii noștri, să-i știm bine crescuți. Dar să spunem drept, la ei ne-am gîndit ? La urma urmei,' primesc educație nu numai de la părinții lor, dar și de la colectivitate, de la noi toți. Să ne gîndim cum să ni-i a- propiem.Pînă la urmă ne-am pomenit că ședința s-a transformat într-o școală de educație, de recapitulare a regulilor de bună conviețuire între cetățeni.Pe urmă, tovarășul Popișteanu a tăcut. Apoi, am aflat cum l-a ajutat pe băiatul cel mai mare, de 16 ani, împreună cu alți tovarăși din comitetul de stradă și cu organizația de partid din cartier, treacă examenele cu bine intre la școala profesională întreprinderea „Dîmbovița", tul de care înainte nu puteai să te apropii 1 Alt cetățean, Lupu Constantin, se ocupă de cel mai mic și mai năzdrăvan. Și-a schimbat într-o bună măsură purtarea și tovarășa Ș. Ședința a dat, așadar, rezultate. Inrîurirea noastre, formele obștești fluențare se fac simțite...Se fac simțite și pe Soția tovarășului Popișteanu

să-și și să de la Băia-
moralei de Înalte căi. e

IN APROPIEREA COAS
TELOR CUBEI, sînt săvîr- șite acțiuni ostile față de navele sovietice care transportă încărcături pașnice potrivit contractului comercial sovieto-cu- ban — scrie Pravda. A- ceste acțiuni ale unor nave și avioane americane devin tot mai frecvente în ultimul timp.

TRATATIVELE ADOULA- 
CHOMBE. Un comunicat 
anunță că la recoman
darea lui R. Gardi
ner, șeful misiunii O.N.U. 
în Congo, Adoula șl 
Chombe au căzut de acord 
In vederea formării unor 
comisii care să examineze 
„problemele pendinte" în
tre guvernul central și au
toritățile din Katanga. Este 
semnificativ. In legătură 
cu convorbirile de Ia Leo
poldville, comentariul zia
rului „New York Times“, 
„în lumina evenimentelor 
trecute din Congo — scrie 
ziarul — este prematur să 
manifestăm optimism".

președinta comisiei de femei în circumscripția 136 raională. E și responsabilă culturală pe tot cartierul Mărțișor. Dacă mulți tineri și adulți au prins gustul lecturii au să-i mulțumească și ei. Vara o vezi cu prichindeii la „cercul de basme" — unde se dezvoltă pe nesimțite și gustul pentru cărți, dar și bunele deprinderi.Cinci biblioteci sînt sub grija ei, dintre care una donată de maestrul Tudor Arghezi. Tovarășa Popișteanu a ținut referate despre romanele „Setea" de Titus Po- povici, „Șoseaua Nordului" de Eugen Barbu.— Toate ar fi bune, ne spune președinta comisiei, de n-am avea un necaz. Și către soțul ei : Poate să-i arătăm caietul cu scoarțe albastre. Ne-am gîndit acum trei ani să-i ajutăm și pe elevii de la noi din cartier. Le-am scris numele în caiet — și am rugat școala să indice în dreptul fiecăruia cum stau cu învățătura și cu purtarea. Luam legătura cu cei slabi la carte și ne sfătuiam cu părinții ce să facă pentru ca să se îndrepte... Dar, de o bucată de vreme, școala nu ne mai ajută...Știm, situația școlară se discută în ședințele cu părinții. Dar nu e păcat să se lipsească conducerea școlii nr. 102 de ajutorul inimos al unor cetățeni care s-au oferit s-o sprijine în eforturile ei î (Am stat de vorbă cu tov. director, care ne-a rugat să comunicăm să se trimită din nou caietul cu scoarțe albastre pentru completare. Ceea ce și facem aici)....Stăteam și-i ascultam. Doi oameni de inimă, legați de tot ce e în jurul lor. Sînt amîndol învățători pensionari, trecuți de 60 de ani. Și-și spun cu modestie, ca atîtea mii și mii de oameni, activiști obștești.
V. SEBASTIAN



punga altuiaGospodar pe

/r"

Flori la

întreg. Cîteva cuvinte ton ridicat, însojite de

care pînă hec-
Colectivul I. S. „1

electro- 
înlîm-

lucrat la săparea scurgere a apelor

cu '"Salcîmi, haturi izolați. Chiar lîngă

O macara și mea ceva

cu un păși iar în partea stingă cu pante abrupte, supu-

în palmă în Valea Si- începutul primăverii pe vasta întindere a și colo ocoale de gar-
N. MOCANU 

coresp. „Scînteii“

în configurația raionului Adjud terenul prezintă două aspecte : în dreapta Șiretului — are forma unor pante domoalemînt bun pentru agricultură viticultură, — dealuri se procesului de eroziune. Intre a- cestea se găsește Valea Șiretului cu teren bun și neted ca în palmă.Ce te izbește încă din primul moment cînd cutreieri această regiune sînt suprafețele mari de teren smulse circuitului agricol sub diferite forme : garduri vii, uneori cu o lățime pînă la 2—-3 metri, terenuri supuse inundațiilor sau acoperite cu arborete de salcîmi, mărăcini, arbori izolați. După unele aprecieri, numai pe raza comunei Ruginești suprafața de teren acoperită cu garduri vii se ridică la 50—60 hectare. Aici ca și în comuna Păunești, Păucești etc. mulți țărani ținuseră să-și îm- prejmuiască neapărat fiecare prăjină pe care o aveau în diferite părți ale comunei și în special cele plantate cu vii și pomi.La începutul primăverii cînd s-a încheiat colectivizarea și în raionul Adjud una din principalele probleme luate în discuție de adunările generale ale gospodăriilor colective a fost și aceea a valorificării și redării în circuitul agricol a suprafețelor de teren neproductive. în multe gospodării colective s-au format echipe de colectiviști care au defrișat terenurile de mărăcini, arbori izolați, garduri vii etc.Comuna Adjudul Vechi are un teren drept ca retului. La puteai vedea tarlalelor ici duri vii în mijlocul cărora se găseau cîțiva butuci de viță de vie hibridă. Din loc în loc petice de teren acoperite înțelenite, pomi

șoseaua națională, pe o pantă foarte dulce, se aflau o parte din viile celor din Adjudul Vechi. Aici se găseau în total vreo 10—12 hectare cu vie hibridă. Ele ocupau mai puțin de jumătate din teren, iar restul era acoperit de garduri vii, cioate și pomi izolați. într-o adunare generală colectiviștii de aici au hotărît să defrișeze acest teren. Timp de peste o săptămînă, zece colectiviști, ajutați de un tractor de la Ș.M.T. Adjud, au lucrat la scoaterea cioatelor și gardurilor vii. Prin defrișări, distrugerea gardurilor vii și a haturilor, colectiviștii din Adjudul Vechi au reușit să redea îți circuitul agricol peste 40 ha teren. Acțiunea de valorificare a terenurilor va continua în toamnă și la iarnă.La G.A.C. Homocea suprafața va fi valorificată și plantată în 1965 va ajunge la circa 200tare. In această primăvară colectiviștii de aci au defrișat -și terașat primele 15 hectare pe care le-au plantat cu porții și vie nobilă. în toamnă vor mai defrișa și planta alte suprafețe. Dar gospodăria colectivă din Homocea și-a mărit suprafața de teren arabil și pe alte căi : au fost desființate o serie de drumuri de cîmp care au devenit de prisos în urma noii reorganizări a terenului. Numai prin desființarea acestor drumuri s-au cîștiggt vrço 4—5 hectare.Cea mai mare parte a terenului gospodăriei colective din Lărgășeni este în pantă. încă șcurn 4 ani colectiviștii au început să planteze a- ceste dealuri cu pomi și vie. în prezent gospodăria are o livadă de circa 60 hectare cu pomi și viță nobilă. Plantațiile s-au făcut numai pe terenurile acoperite ’ cu arborete și care nu erau bune pentru cultivarea cerealelor. In primăvara aceasta, colectiviștii au mai defrișat încă vreo 12 hectare pe care le-au plan-

tat cu meri, peri și cireși, iar 3 ha le-au însămînțat cu pepeni. Au mai fost defrișate încă 10 ha care vor fi plantate în toamnă tot cu pomi fructiferi. Dar aci valorificarea mai bună a pămîntulul îmbracă și alt aspect. Colectiviștii au defrișat circa 30 ha cu vie hibridă de slabă productivitate obținînd teren bun pentru cultura cerealelor. Pe terenul eliberat s-a însămînțat porumb și mazăre. Culturile furajere, lucerna și țrifoiul care s-au însămînțat ani la rînd în valea Berhecinlul au fost mutate pe terenurile în pantă mai dulce, iar îp locul lor s-a înșămîn- țat porumb. In felul acesta, numai în priniăvșră ș-a mărit suprafața arabilă a gospodăriei cu circa 60 hectare.în țgațe conmnele raionului colectiviștii șînt preocupați de valorificarea gcelor terenuri care au fost smulse în decursul anilor șub diferite forme din circuitul agricol. La Lehançea timp de dotiă șăptămîni colectiviștii au unor canale depe valea Hanței care an de an inunda culturile. Colectiviștii au însămînțat aici porumbul de pe care vor obține o producție de 5.000 kg la ha și sfecla de zahăr. Aici se găsește doar çel mai bun pămînt al lor.Deși abia a început, această acțiune a dus pe întregul raion Adjud, pînă acum, la o creștere a suprafețelor arabile cu aproape 1.500 ha. Desigur, este o suprafață mică față de întinderea terenurilor ce pot fi valorificate. în prezent în regiunea Bacău a început o acțiune de depistare și evaluare a acestor suprafețe după care se va întocmi un plan pe baza căruia se vor executa vaste lucrări de valorificare a acestor terenuri.

Gospodăria noastră colectivă este situată în zona de șes a regiunii Maramureș. Avem pămînt bun, care lucrat cum trebuie, ne asigură recolte mari de cereale, cartofi, sfeclă și alte culturi. Aceasta ne-a permis să dezvoltăm creșterea animalelor. Anul trecut din sectorul zootehnic am obținut un venit de circa 2.600.000 lei, din care aproape 600.000 lei din vînzarea porcilor. Așa cum s-a arătat la Consfătuirea pe țară a țăranilor colectiviști, precum și la recenta sesiune extraordinară a Marii Adunări Naționale, o sursă care asigură obținerea într-un timp scurt a unei producții sporite de carne este creșterea porcilor.In planul de producție pe acest an prevăzusem inițial să îngrășăm și să vindem statului 1100 porci. Ana- lizînd apoi mai bine posibilitățile noastre ne-am dat seama că putem îngrășa în plus cel puțin 200 porci. Pe ce ne-am bazat ? In primul rînd am intrat în acest an cu o matcă proprie de aproape 800 porcipe din care 170 scroafe. Aceasta ne asigură numărul necesar de porci pentru îngrășat.La ferma de porci lucrează colectiviști buni cum este, de pildă, Alexandru Pereni, care prlntr-o bună îngrijire a scroafelor izbutesc să crească pînă la înțărcare un număr mult mai mare de purcei față de cîț am prevăzut.Pentru dezvoltarea continuă a creșterii porcilor noi dăm cea mai mare atenție asigurării bazei furajere. După cum se știe, furajul de bază pentru îngrășarea porcilor este porumbul boabe. De aceea, încă din toamna anului trecut toate brigăzile noastre de cîmp

ș-au angajat să obțină cîte 5.000 kg porumb boabe la ha. în hrana porcilor folosim și furaje mai ieftine cum sînt cartofii, furajele verzi, trifolienele.Folosind cît mai rațional furajele, fiecare porc îngrășat ne gdpee un venit net de circa 350-400 lei. Aceasta dovedește cîț de avantajos este pentru fiecare gospodărie colectivă să crească și să îngrașe cît mal mulți porci. Avantajele sînt și mai mari cînd îngrășarea acestora șe face în loturi ipari.Gospodăria noastră va crește și va îngrășa în acest an 1260 porci pe care îi vom livra în 7-8 etape. In felul acesta vom obține un venit de circa 1.200.000 lei, ceea ce reprezintă aproape 20 la sută din totalul veniturilor bănești ale gospodăriei.Dar nu ne vom opri aici. De curînd ne-am întocmit un plan de creștere a porcilor pînă în anul 1985. Pa baza creșterii continue a producției de furaje vom crește și vom viride statului în 1965 circa 3000 de porci grași. Pentru aceasta ne pregătim încă de pe acum. La sfîrșitul acestui an vom avea un efectiv de 900 porcine dintre care 290 scroafe. Vom construi o nouă maternitate și încă un complex pentru creșterea și îngrășarea a 1000 porci. Prin dezvoltarea continuă a creșterii porcilor vom aduce o contribuție și mai mare la buna aprovizionare cu carne a oamenilor muncii de la orașe și vom obține venituri bănești tot mai mari.
ZOLTAN MOLNAR 

brigadier Ia ferma de porci 
G.A.C. Berveni, raionul Carei

Asță toamnă, Ia Brașov 
a început construcția unui 
cinematograf. Constructo
rii dădeau mare zor, in 
dorința de g terming cit 
mai repede lucrarea. Ge
rul nu i-a împiedicat să 
toarne betonul.

A veniț și primăvara, 
firește însoțită de con
diții de lucru mult mai 
ușpare pentru șantier. Dgr 
tocmai atunci ritmul Ș-a 
încetinit. Ce s-a intim- 
plat ? Nu cprrțva nu se 
iițqi considera urgentă 
terminarea construcției ? 
Ba da. Afund ? O nimica 
toată : lipsea o macara cu 
care să se ridice elemen
tele prefabricate ale aco
perișului. Nu se putea găsi 
o macara ? Ba da. S-a șl 
găsit, după o bună bucată 
de vreme. Dar mai 
lipsește ceva : preocupa-

rea conducerii întreprin
derii 3 construcții pentru 
această lucrare. Tov. luliu 
Daniei, vicepreședintele 
Comitetului executiv pf 
Statului popular orășenesc 
Brașov, olt și tov. Zeno 
Centea, directorul trustu
lui regional de construc
ții, au lost pe șantier, au 
analizat situația... dar lu
crările continuă sä fie tă
răgănate.

Conform planului, peste 
o lună noul cinematograf 
urma să fie inaugurat. Dar 
e limpede că nu va pu
tea fi terminat la timp. 
De ce ?

Iată o întrebare la care 
numai T.R.C. șl Sfatul 
popular orășenesc Brașov 
pot sä răspundă'

(De la corespondentul 
regional al „Scînteii")

.. „Doina” din Capitală produce diferite instrumente muzicale. Recent 
ș-a terminat prima serie de acordeoane de tip nou cu 80 de bași și 6 registre. Noul tip 
de acordeon, „Serenada", are calități acustice superioare, iar prețul Iui de cost a fost redus 
cu 12 Ia sufă. în fotografie : un grup de muncitori iruntași din secția acordeoane 
Constantin Diăghia, Lina Moscu, Nipolae Panait, Octavian Bălușel și Elisabeta Să- 
punaru, (Foto ! K- Coslln)

Intr-o scrisoare adresată redacției, Maria Săbioiu, muncitoare la întreprinderea minieră Brezoi, relata următoarele ; „Am constatat recent cu eurprindere că Matei Șteian, .inginerul șef al întreprinderii noastre, e certat cu npr- mele de conduită ,și bunăcuviință pe care orice om trebuie să Je aibă în relațiile cu cei din jurul său. De la un fapt mărunt — era vorba de folosirea telefonului pentru o convorbire interurbană cu comitetul raional U.T.M., eu fiind și secretara organizației U.T.M. din întreprindere — a pornit un scandal rostite pe un anumite ges-
★

Redacția zia-NOTA REDACȚIEI.
rului nostru a trimis scrisoarea Co
mitetului raional de partid Rm. Vîl- 
cea, în vederea cercetării acestui caz 
și luării de măsuri corespunzătoare.

Zilele trecute am primit răspun
sul. De la început se vede că lu
crurile au fost cercetate temeinic la 
fața locului. S-a constatat că faptele 
corespund realității. în răspuns- se 
arată că inginerul Matei Ștefan are 
o atitudine inadmisibilă și față de 
alți muncitori din întreprindere. 
Pentru aceste abateri a fost criticat 
în repetate rînduri. Dar și față de 
critică Mâței Ștefan are o atitudine 
negativă, nu o primește, cqns.ide- 
rînd-o că i-ar scădea „prestigiul“.,Se 
subliniază, de asemenea, că și în ac
tivitatea sa profesională are lipsuri 
serioase : în loc să se ocupe de or
ganizarea muncii în întreprindere, 
pleacă cu săptămînile în diferite de
legații, pentru treburi mărunte, care

® 9 ®turi spontane, și m-am văzut pur și simplu dată afară din birou. La început am crezut că e vorba de un caz izolat. Dar lucrurile nu stau așa. în loc să ofere un exemplu de comportare față de oameni, el are asemenea atitudini inadmisibile și față S de alți salariați ® ai întreprinderii.Atrăgîndu-i atenția asupra purtării sancționată cu mussale, am fost trare scrisă cu avertisment. Refractar față de critică, inginerul șef Matei Șîefan nu primește ajutorul pe care i-1 dau tovarășii săi de muncă, membri și nemembri de partid din întreprindere, și se răzbună pe el.*
ar putea fi rezolvate de alți sala
ri ați. .

Pentru abaterile comise, inginerul 
șef Matei Ștefan trebuia tras la răs
pundere, iar atitudinea sa să fie dis
cutată cu toată seriozitatea în orga
nizația de partid. Era un bun prilej 
pentru a-l face să înțeleagă că pres
tigiul și-l poate căpăta și păstra nu
mai printr-o comportare cuviincioa
să, demnă față de tovarășii săi de 
muncă, priptr-o activitate susținută 
pe linie profesională.

Dar comitetul raional de partid n-a 
dat indicații în acest sens. Din răs
punsul primit reiese că s-a mulțumit 
doar să cerceteze situația și să con
state că ea corespunde realității, nu 
a folosit autoritatea sa pentru a in
terveni ca lucrurile să se îndrepte. 
Te întrebi nedumerit ce rost au mai 
avut cercetările întreprinse ? 
este rezultatul lor practic ?

Care

Țesături frotir... sînt țesături spe
ciale din bumbac, care au proprie
tatea de a absorbi apa. Ele sînt fo
losite în special pentru prosoape, 
halate de baie, pături pentru plajă 
etc. La fabrica „30 Decembrie" din 
Arad au fost realizate țesături fro
tir imprimate, cu colorit și desene 
foarte reușite.

★

confecții tricotaje București 
ceput producția costumelor pentru 
plajă din fire sintetice supraelasti- 
ce. Calități : practice, ușoare, se în
tind după măsura corpului. Noile 
modele vor apărea curînd în maga
zine.

Folosirea firelor sintetice se ex
tinde continuu. Recent, la fabrica de

Cinematograful— 
în tot mai multe 

sateIAȘI (coresp. „Scînteii") — întreprinderea regională cinematografică Iași a- cordă o mare a- tenție extinderii rețelei cinematografice la sate. In prezent se fac ultimele pregătiri peptru instalarea de a- parate cinematografice și în comunele Spi- neni, Pocreaca și Popricani (raionul Iași) și Prăjeni, (raionul Hîrlău). Cu a- cestea în toate comunele raioanelor Iași și Hîrlău vor fi instalate ■ aparate cinematografice.Pînă la 1 iunie a.c. se vor mai instala aparate cinematografice și în co- mv Reiß Heleș- teni, raionul Pașcani, și Cos- mești, raionul Huși. Astfel, în regiunea Iași rețeaua cinematografică va cuprinde aproape 200 sate.

D întreagă comună, Bor- 
ca, din raiontil Piatra 
Neamț, cu 7 școli elemen
tare, cu școală medie, cu 
două staționare, cu far
macie, poștă, cămine cul
turale, într-un cuvînt cu 
tot ce se poate găsi într-o 
comună în zilele noastre, 
așteaptă lumina electrică... Pentru a-i da o mină de 
ajutor, întreprinderea „23 
August“ din Piatra Neamț 
a cedat Sfatului popular 
Borca un grup 
gen. Asta s-a 
plat la 28 decembrie 1060. 
De atunci și pînă astăzi, 
în loc să repartizeze așa 
cum e firesc, fondurile 
necesare montării grupu
lui electrogen, Sfatul 
popular Borca tot pierde 
vremea încercind să execute aceste operații pe so
coteala altora.

Vasile Bejan, președinte-

le comitetului executiv al 
sfatului popular, a bătăto
rit un drum lung. Birouri
le directorului de la „23 
August**, ale Inginerului- 
șef de la Întreprinderile 
comunale din Piatra 
Neamț și ale șefului gos
podăriei comunale de la 
Sfatul popular regional 
Bacău sini periodic asal
tate cu cererea de a se 
executa gratuit lucrarea.

Ca în atitea alte cpmu- 
ne, cetățenii sînt dispuși 
sä contribuie la rezolva
rea acestei probleme. Lip
sește însă o mină de bun 
gospodar. Pentru că gos
podarului (tovarășului Va
sile Bejqn) i se pare prea 
mare efortul să facă gos
podărie cu mijloacele co
munei, prin contribuția ce
tățenilor. E mal comod—1 
se pare lui — sä fii gos
podar pe punga altuia.,.

Cititorii „Făcliei" au putut constata anul acesta o îmbunătățire simțitoare a tratării problemelor vieții de partid în coloanele ziarului regional din Cluj, atît în ceea ce privește orientarea tematică, frecvența articolelor, cît și îndeosebi conținutul acestora.După cum e și firesc, într-o regiune de curînd colectivizată, problemele muncii de partid pentru consolidarea gospodăriilor colective se află în centrul preocupărilor rubricii „Viața de partid". Documentarea temeinică, analiza competentă caracterizează articolele „întărirea organizației de partid — condiție esențială pentru crearea belșugului în gospodăriile colective", „Sprijin concret gospodăriilor colective" sau amplul articol referitor la munca po- litică-organizatorică a organizațiilor de partid din raionul Dej pentru întărirea gospodăriilor colective.In articolul „Experiența pozitivă să fie generalizată“ se subliniază necesitatea ca experiența bogată a organizației de bază de la gospodăria colectivă din Horoatu Crasnel și din alte gospodării colective fruntașe să fie cunoscută de organizațiile de bază din gospodăriile colective tinere ale raionului Zălau. Secretarul organizației de bază din gospodăria colectivă din Boian, raionul Turda, propune, în cadrul unui alt articol, ca membrii birourilor organizațiilor de bază și organizatorii de grupe de partid din gospodăriile colective fruntașe să viziteze gospodăriile colective de curînd înființate spre a da ajutor concret organizațiilor de bază de aici în organizarea muncii.Ziarul a acordat un ajutor prețios organizațiilor de bază de la sate

referi- vi-prin publicarea unpr articole toare la îmbunătățirea agitației zuale, astfel îneît ea să corespundă noilor sarcini.La rubrica „Viața de partid” șe mai pot întîlni articole ca cel intitulat: „Cei mai buni colectiviști — lucrători în sectorul zootehnic", în care problemele sînt insuficient tratate prin prizma muncii de partid. După o lungă înșiruire de date, de altfel interesante, referitoare la creșterea efectivului de animale și a veniturilor din sectorul zootehnic, la sporirea producției de lapte și construirea de adăposturi pentru animale în gospodăria colectivă din Mînăștireni, se adaugă doar că : „Realizările obținute se dato- resc îndrumării și ajutorului dat de organizația de bază consiliului de conducere al gospodăriei colective“.Merită relevate în mod deosebit numeroase articole referitoare la problema întăririi continue a rîndu- rilor partidului. Articolul „Unele probleme privind creșterea rînduri- lor partidului în raionul Aiud" critică în mod întemeiat lipsurile organizațiilor de bază din raion în ceea ce privește primirea în partid a colectiviștilor.Dintre articolele interesante pe a- ceastă temă mai pot fi amintite cele intitulate „Mai multă preocupare pentru primirea în partid a femeilor“, „Toată atenția educării candi- daților în timpul stagiului”. Redacția neglijează însă problemele referitoare la primirea de intelectuali 
în partid ca și în general munca da

partid în rîndul intelectualității — lucru cu ațît mai surprinzător pentru un ziar care apgre într-un însemnat centru cultural.Multe lucruri bune a făcut ziarul spre a contribui la îmbunătățirea învățămîntului de partid. Articolele, raidurilș-anchetă, grupajele de informații publicate frecvent în paginile „Făcliei" orientează organizațiile de partid spre asigurarea' unui bogat conținut de idei și lărgirea sferei de cuprindere a propagandei de partid, subliniază necesitatea creșterii eficacității învățămîntului de partid. Șe remarcă prin tratarea aprofundată a problemelor, prin spirit combativ articolele : „Să milităm pentru un bogat conținut de idei în propaganda de partid", „Propaganda de partid prin conferințe în centrul atenției* (referitor la activitatea desfășurată în raionul Aiud), grupajele de articole scurte publicate sub titlul : „Invățămîntul de partid la nivelul sarcinilor actuale" (despre cîteva cercuri de în- vățămînt de partid din întreprinderile Clujului).„Oare numai tov. vină ?" — este titlul temeinică analiză a çului de economieuzinele „Industria Sîrmei" dip Cîm- pia Turzii, condus de propagandistul Romulus Pamfil ; în acest articol este criticată insuficienta preocupare a Comitetului orășenesc de partid Turda pentru pregătirea propagandiștilor. în orientarea articolelor pe 
teme ale învățămîntului de partid

Pamfil .este de unui articol de activității cer- polițică de la

se manifestă însă și neajunsuri serioase. Astfel, în unele cercuri ale învățămîntului de partid legarea teoriei de practică este realizată unilateral, prin a- bordarea problemelor specific consfătuirilor de producție. Singurul lucru ce se spune într-un articol referitor la desfășurarea seminarului cercului de economie politică de la întreprinderea de reparații auto din Cluj este că aici s-a făcut propunerea de a se trece la recondiționarea pieselor recuperabile. Propunerea este desigur prețioasă, dar locul discutării unor asemenea probleme sînt sindicale, consfătuirile de nu cercurile de studiere marxișt-leniniste. în loc organizațiile respective și gandiști să înțeleagă just legătura învățămîntului cu practica, șă nu cadă în practicism, ziarul scrie în încheiere : „Cam în felul acesta își desfășoară activitatea toate cercurile învățămîntului de partid de la I.R.A.”.Articolele „Făcliei" pe teme de partid sînt în general interesante, vii, mobilizatoare ; ținuta, prestigiul ziarului cer însă o mai mare exigență și în problemele stilului, limbajului, astfel îneît să fie evitate asemenea formulări neglijente cum sînt : „In çuvîntul său, concluzionînd asupra lucrărilor adunării generale..." șau „Membrii și candidații de partid sînt mai bine cuprinși çu sarcini concrete”.„Făclia" a realizat, în ultimele luni, progrese evidente în tratarea problemelor vieții de partid, dar sarcinile ce revin ziarelor regionale în noile condiții obligă la mai mult, la mai bine.

★

Duroflex... este o nouă talpă din 
cauciuc neted, care are o mare re
zistență la uzură, e flexibilă, moa
le și ușoară. Fabricile de încălță
minte din Timișoara utilizează noua 
talpă în special la confecționarea 
încălțămintei pentru sezonul cald.

adunările producție, a teoriei să ajute pe propa-

TUDOB OLARU

FILARMONICA DE STAT „GEORGE 
ENESCU“ (Sala mică a Palatului R.p. 
Romîne) : RECITAL DE PIAN — (orele 
20).

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R.P. ROMÎNE : TRUBADURUL — (orele 
19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
ROSEMARIE — (orele 19,30).

TEATRUL NATIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : REGELE 
LEAR — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
BOLNAVUL ÎNCHIPUIT — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) : FRAȚII KARAMAZOV — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : BĂIEȚII VE
SELI — (orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ ; SFINTA IOANA — (orele 
19,30). (Sala Studio) : CRED IN TINE - 
(orele 19,30).

TEATRUL DE COMEDIE : NUNTA LA 
CASTEL — (orele 19,30).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.- 
GIULEȘTI : MĂRIA SA BĂRBATUL — 
(orele 19,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TA- 
NASE“ (Sala Savoy) : VORBA REVISTEI 
- (orele 20). (Sala Victoriei 174) : CON
CERT ÎN RE... HAZLIU - (orele 20).

CIRCUL DE STAT : ARENA CURAJU
LUI — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : POMPIERUL A- 
TOMIC : Patria (9; 11; 13; 15; 17; 19,15; 
21,15), București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Gh. Doja (10; 12: 15.30; 17,30; 19,30; 21,30), 
Alex. Sahla (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21 -
trăding 20 15), Grădina Progresul (21.30), 

tadlonul Giulești (20,30), Stadionul Di
namo (20.15), Stadionul Republicii (20,15). 
CĂLĂTORIILE LUI GULLIVER : Repu
blica (10; 12; 15; 17; 19; 21), Elena Pavel 
(10; 12; 15; 17; 19; 21 r- grădină ” 
înfrățirea între popoare (10,30; 
14,30; 16.30; 18,30; 20,30), Libertății (10; 12; 
14; 16,30; 18,30; 20.30 - grădină 20), Gră
dina 13 Septembrie (20,15). INTOARCE-TE: 
Magheru (10,15; 12; 15; 17; 19; 21), I. C. 
Frimu (10; 12; 15; 17; 19; 21), Miorița (10: 
12; 16,30; 18,30; 20,30) — CHEMAREA
MĂRII DE GHEAȚA : V. Alecsandrl (15: 
17; 19; 21), Lumina (rulează în continuare 
de la orele 10 pînă la orele 14, după- 
amlază 16; 18,30; 20,30), Unirea (16; 18). 
OMUL AMFIBIE rulează la clnematogra-

20,«).
12,30;

Decorarea pălăriei cu 
flori este un obicei stră
vechi în satele noastre. 
Flori se găsesc in toate 
satele Dar îg unele șale 
din regiunea Banat nu se 
găsesc pălării șau se gă
sesc în cantități mici și 
nu modelele și culorile 
cerute în partea locului.

Fgbrica din comuna Pe
riam produce pentru sate 
pălării de toate felurile, în 
cantități care ar ajunge 
pentru toți solicitant!'!. In 
depozitele I C R.T.l, se 
acumulează înșă storuri dp 
pălării. De ce nu ajung la 
cumpărători? Pentru că

pălărie
cererile cooperativelor de 
consum nu sînt satisfăcute 
cum se cuvine, se trimit 
pălării la inlîmplare, fără 
a se ține seama de gustu
rile localnicilor.

în sfîrșiț, din pricina 
transportării lor în condi
ții cu totul nepotrivite, 
chiar și pălăriile care a- 
jung în magazinele sătești 
nu pot fi cumpărate de
oarece sînt prăfuite, șifo
nate etc.

Flori la pălărie.. E fru
mos. Dar de unde pălării, 
tovarăși de la l.C.R T I. ? 
Glndiți-vă la asta.

Nu e floare la... ureche l

Discuri de teatru și operă
Magazinele de specialitate din Capi

tală șl din fără au prirniț zilele acestea 
noi discuri realizate de Casa de discuri 
„Electrecord“. Unul dintre aceste discuri, 
așteptat cu nerăbdare de iubitorii teatru
lui, confine înregistrarea integrală a 
piesei „O scrisoare pierdută“, avînd în 
distribute artiști de frunte ai scenii 
noastre dramatice, printre care artiștii 
poporului Ion Finieșfeanu. Costache 

, Antonici, Alexandru Giugaru, Radu Be- 
ligan, artiștii emerifi Elvira Godeanu, 
Niki Atahasiu, Nicolae Brancomir și 
Marcel Anghelescu. Tn curînd vor apare 
discuri asemănătoare cu piesele : 
„Steaua fără nume“ de Mihail Sebas
tian și „Citadela slărîmată“ de Horia 
Lovinescu.

Amatorii de muzică de operă au pri
lejul acum să-și îmbogățească disco
teca cu primul disc din colecfia „Mari 
cînlărefi romîni“. Acesta este dedicat

artistului poporului George Niculescu- 
Basu și cuprinde arii din diferite opera, 
cînteçe populare, prelucrări din folclor 
interpretate de cunoscutul nostru ar
tist.

Ol<>

Un punct muzeistic 
la SlănicBACÂU (coresp. „Scînteii"). — Zilele trecute s-a deschis la Slănicul Moldovei un punct muzeistic permanent organizat de muzeul regional din Bacău. Vizitatorii vor putea admira aici opere originale ale pictorilor romîni Verona, Tatt.arăscu, Băncilă, Petrașcu șiPunctul muzeistic numeroși oameni ai în stațiune.

alții.este vizitat de munciț veniți

fele Maxim Gorki (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Arta (16 30; 18,15; 20,30), 16 Fe
bruarie (16; 18; 20). ȘOFERII IADULUI : 
Central (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 2Î),
1 Mal (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Dru
mul Serii (14,30; 16.45; 19; 21,15). DRA
GOSTEA ȘI PILOTUL SECUND ; Victo
ria (10; 12; 15; 17; 19; 21). FILME DOCU
MENTARE rulează la cinematograful 
Timpuri Noi în continuare de la orele 
10 pînă la orele 21. PROGRAM SPECIAL 
PENTRU COPII : 13 Septembrie (orele 
10 și orele 11). EL HAKIM : 13 Septem
brie (12,15; 14,30; 16,45; 19; 21.15). PACE 
NOULUI VENIT ; Tinerelului (10; 18,15; 
20,30). BĂTĂLIE IN MARȘ - ambele 
serii ; Cultural (16; 10,15). C1NE-I DE 
VINA ? : rulează la cinematograful Alex. 
Popov în continuare de la orele 9,30 
pînă ia orele 31. LUNGA NOAPTE A 
LUI ’43- 8 Martie (15; 17.05; 19.10 - gră
dinii 20.30). N. BiUcescu (16; 18.13; 20.30). 
CINTECUL ÎNTRERUPT : Grivița (16: 
18; 20). TOT AURUL DIN LUME rulează 
la cinematograful C-tin David (15,30; 18; 
20,30). POVESTE SENTIMENTALA ru
lează la cinematografele V. Roaită (10; 
12,15; 14 30; 16,45; 19: 21 grădină 20,30), 
23 August (10; 12.15; 14,30; 16.45; 19 —
grădină 20,30), Volga (15; 17; 19; 21), 
G. Coșbuc (10; 12,15; 16; 18.15; 20,30). ANII 
FECIORIEI ; Flacăra (15: 17; 19; —
Donca Simo (16; 18; 20). Floreasca 
19; 21), 30 Decembrie (15; 17; 19;
ÎNOTĂTORII : T. vladlmlrescu (16;
20). INTRE DOUA IUBIRI : Munca 
10,15; 20.30) CAVALERII TEUTONI am
bele serii ; Popular (16; 19.30). POST
RESTANT : Moșilor (16; 18,15; 20,30), A- 
PARTAMENTUL — cinemascop : M. 
Emineseu (15; 17.15; 19.30; 21,30). MAI
TARE CA URAGANUL : Iile Pintilie (15; 
17; 19; 21) Luceafărul (15; 17; 19 - gră
dină 20,30). CARMEN DE LA RONDA : 
8 Mai (15, 17; 19; 21), Grădina Iile Pinti- 
lle (20). CASA SURPRIZELOR : G. Baco- 
Via (16; 18 20). IUBIRE ÎNCĂTUȘATĂ 
rulează la cinematograful Olga Banele 
(15,30; 18)1 PROFESIUNEA DOAMNEI 
WARREN rulează la otnematograful Au
rel Vlaicu (15; 17; 19; 21). GARDIANUL 
rulează la cinematograful B. Delavran- 
cea (16; 18; 20). ULTIMUL MEU TANGO: 
Grădina Moșilor (20,15). ENRICO CA
RUSO : Grădina Unirea (orele 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Emisiune pentru 
copil. 19,20 -- Telemagazln. 20,ÎS

21). 
(17;
21). 
18;

(16;

Transmisie de la Circul de Stat : ARENA 
CURAJULUI : în pauză : flimul docu
mentar .PERLE ALBASTRE" — primit 
din partea televiziunii sovietice. In în
cheiere : ultimele știri.

RADIO, marți 29 mai • Lucrări de 
compozitori romîni — orele 9,30 
Orchestre de mandoline — orele
I « Cîntă corul și orchestra de 
populară a Radiodifuziunii din 
(R.P. Polonă) — orele 11,03 — I 
zică de estradă — orele 12.00 — I 
certul nr. 26 în Re major pentru pian 
.și orchestră de Mozart - orele 12.40 —
II • Soliști de muzică populară romî- 
nească - orele 13,10 — I • Emisiunea Stu
dioului do radio Craiova - orele 14,00 
— Ie Muzică populară romlnească — 
orele 15 00 - II » Program pentru luhl- 
torii muzicii ușoare — orele 15.30 — II
• Vorbește Moscova - orele 16.15 - I » 
Tribuna Radio — orele is.50 - II o Mu
zică din opere cerută de ascultători — 
orele 17,15 — I « Concertul pentru or
chestră de coarde de Ion Dumitrescu — 
orele 18 os — ii e Limba noastră — orele 
18,30 — Ie Revista economică radio — 
orele 19.00 — I • Opera „Boema“ de 
Puccini — orele 10,35 - II o La micro
fon : Satira și umorul - orele 21 15 - I
• Fragmente din opereta ..Véronique“ 
de Messager — orele 22.30 -In concert 
simfonic — orele 23,00 — la Estrada me
lodiilor — orele 23,15 — II.

- I • 
10,08 - 
muzică
Silezia
• Mu- 
» Con-

m va fi O 
vremea £

Timpul probabil pentru zilele de 30, 31 
mal șl 1 Iunie : Vreme ușor Instabilă, 
cu cer variabil. Ploi locale, însoțite de 
descărcări electrice vor cădea în toate 
regiunile țării, mal frecvente vor fi tn 
Ardeal și in regiunea muntoasă. Vint 
potrivit din sectorul vestic. Temperatura 
in scădere tn a doua parte a Interva
lului. Minimele vor fi cuprinse intre 5 șl 
15 grade, iar maximele Intre 15 șl 21 da 
grade.

1
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Congresul P. S, D. G. de la Köln
(Foto : Agerpres)

însărcinate cțj pregătirea referendumului.Data intrării în vigoare a acestei hotărîri nu a fost menționată. Ollenhauer, acestei poli*

? a unei expoziții 
de utilaje și produse industriale italiene

MOSCOVA 28 (Agerpres). TASS 
transmite : La 28 mai, N. S. Hruș- 
ciov a rostit o cuvîntare la cere
monia deschiderii expoziției de uti
laje și produse industriale ale fir
melor italiene, organizată în Parcul 
de cultură șt odihnă „Sokolniki“.

Constatînd că în ultimii ani volu
mul comerțului între Uniunea So
vietică și Italia a crescut de 10 ori, 
șeful guvernului sovietic a subliniat

că această expoziție va contribui la 
înțelegerea dintre cele două țări și 
la lărgirea continuă a legăturilor 
economice și a comerțului dintre ele. 

Directorul general al societății, 
„Novasider", Piero Savoretti, a salu
tat pe conducătorii P.C.U.S. și guver- 
'nului sovietic Alexei Kosîghin, Frol 
Kozlov, Nikita Hrușciov și Anastas 
Mikoian care au participat la deschi
derea expoziției.

---------- o o o-----------

Decretul guvernului francez cu privire la restabilirea 
Algeria...dreptul să-și desfășoare propaganda lor în vederea referendumului, și să țină- mitinguri.Decretul precizează însă că orice întrunire cu caracter politic va tre-

Din noul peisaj al orașului Calan

PARIS 28 (Agerpres). — La 27 mai guvernul francez a dat publicității la Paris un decret prin care autoriză restabilirea libertăților politice în Algeria în vederea participării partidelor politice la referendumul bui anunțată din timp autorităților în problema autodeterminării poporului algerian, care va avea loc la 1 iulie. Potrivit noului decret toate partidele și grupările politice au

TOKIO 28 (Agerpres). — La 26 mai, Partidpl Comunist din Japonia a dat publicității o „chemare către poporul japonez" în care expune linia sa politică în campania electorală pentru alegerile în Camera superioară a parlamentului japonez ce vor avea loc la 1 iulie a.c.In această chemare, partidul comunist arată că va cere retragerea trupelor străine din Japonia, lichidarea bazelor militare americane, anularea „tratatului de securitate* japono-american, proclamarea de către guvernul japonez a politicii de neutralitate.In scopul apărării securității țării și al păcii în Extremul Orient, partidul comunist se pronunță pentru renunțarea de către Japonia la încheierea dg alianțe. militare cu

orice stat, pentru încetarea imediată a trimiterii de trupe american« de pe insulele Okinawa și din Japonia în Indochina, pentru ca guvernul să declare fățiș că sprijină mișcarea de eliberare națională a popoarelor din. Asia, Africa și America Latină, pentru renunțarea la politica ostilă față de țările socialiste.Partidul Comunist din Japonia își propune drept una din principalele sarcini lupta pentru apărarea Constituției, pentru democrație și ridicarea nivelului de trai al poporului.Partidul Comunist din Japonia îndeamnă la unitate partidul socialist, partidul socialismului democratic și toate organizațiile progresiste ,în campania electorală pentru viitoarele alegeri pentru Camera superioară a parlamentului japonez.
■O» O-----------

Primirea flc către ministrul 
aîaccrilor externe al R.P. Romîne 
a ministrului Belgiei la Bucureștita 26 mai a avut loc la Ministerul Afacerilor Externe semnarea Plșnului de colaborare culturală între R. P. Romînă și R. D. Vietnam pe anul în curs.Ip urma tratativelor, care s-au desfășurat într-o atmosferă de înțelegere reciprocă, părțile au căzut de acord cu privire la schimburile care vor avea loc în acest an, în domeniile științei, învățămîntului, artei și culturii.Planul a fost semnat din partea

ad-romînă de Vasile Dumjtreșcu, junct al ministrului afacerilor externe, iar din partea vietnameză de Le Van Chat, însărcinat cu afaceri ad-interim al R. D. Vietnam la București.La semnare au fost de față Al. Buican, vicepreședinte al I.R.R.Ç.S., funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul In- vățămîntului și Culturii, precum și membri ai ambasadei R. D. Vietnam din București.

Ministrul afacerilor externe al R. P. Romîne, Corneliu Mănescu, a primit luni în audiență pe noul trimis extraordinar și ministru plenipotențiar al Belgiei Ja București, Honoré Cambier, în legătură cu a- propiata prezentare a scrisorilor de acreditare. .

...dar bandele O.A.S. continuă 
șirul crimelor

®

Plecarea delegației 
de ziariști austrieci

-O» O

Sărbătorirea artistului poporului Ion Jalea
dr. ziariști austrieci, Franz Stamprech, ziarului „Wiener vizitat R. P. Ro-Academia R. P. Romîne și Uniunea artiștilor plastici au sărbătorit — în cadrul unei ședințe festive care a avut loc- luni după-amiază în aula Academiei — pe artistul poporului Ion Jalea, membru corespondent al Academiei R. P. Romîne, președintele Uniunii artiștilor plastiçi, cu prilejul împlinirii vîrs- tei delf75 de ani.Ședința , a. fpst .deschisă de acad. Iorgu Iordan, vicepreședinte al Academiei R. P. Romîne Au luat cuvîn- tul acad. G. Oprescu, președintele subsecției de artă a Academiei, artistul poporului Boris Caragea, membru corespondent al Academiei, și sculptorul Ion Irimescu, secretar al Uniținii artiștilor plastici, care au relevat că opera de mare valoareopera de mare valoare

artistică a lui Ion Jalea este caracterizată printr-un bogat conținut de idei, prin legătura strînsă lui cu viața poporului, au subliniat amploarea de creația artistică a lui, în anii puterii populare, contribuția adusă de el la îmbogățirea moniului artei noastre contemporane. : •. Tuturor • le*a răspuns- sărbătoritul care a subliniat că cele mai bune rezultate obținute în activitatea sa creatoare se datoresc sprijinului permanent pe care partidul și guvernul îl acordă înfloririi artelor în patria noastră.Sculptorul Ion Jalea a fost felicitat călduros de toți .cei prezenți.(Agerpres)

a artistu- Vorbitorii cunoscută Ion Jaleapatri-

Delegația de condusă de redactor-șef al Zeitung“, care amînă, a părăsit Capitala.La plecare, delegația a fost condusă de reprezentanți ai Direcției Presei din M.A.E. A fost de față dr. Franz Irbinger, însărcinat cu afaceri ad-interim al legației Austriei la București. (Agerpres)
Noul orar al avioanelor

-o^o

Cu prilejul închiderii expoziției industriale 
a R. S. Cehoslovacede Comerț a R. P. Rola restau-Camera mine a oferit luni seara rantul Pescăruș un cocteil cu prilejul închiderii expoziției industriale 

a R. S. Cehoslovace, care a fost organizată la București.Au luat parte tovarășii Gogu Ră- dulescu, ministrul comerțului exterior, Bujor Almășan, ministrul minelor și energiei electrice, Aurel Mălnășan, adjunct al ministrului

afacerilor externe, membri ai conducerii unor ministere, directorii unor întreprinderi de stat pentru comerțul exterior.Au participat Jaroslav - Sykora, ambasadorul R S. Cehoslovace la București, membri ai ambasadei, precum și Vaclav Bok, directorul expoziției, și specialiști cehoslovaci aflați cu acest prilej în București.(Agerpres)

De la 1 iunie intră în vigoare ora- riul de vară al curselor de avioane TAROM. Pe liniile interne s-a prevăzut o creștere a numărului zilnic de curse ; față de anul trecut el va fi aproape dublu. S-a avut în vedere realizarea unor cît mai bune și rapide legături aeriene cu orașele îndepărtate ale țării. In scopul îmbunătățirii transportului celor ce merg în sezonul balnear la stațiunile de pe malul Mării Negre, se studiază crearea unor curse directe între marile orașe și litoral. S-a completat cu aparatură modernă de navigație o serie de așrodroame Cluj, Deva, Oradea, Arad, Bacău. Transportul mărfurilor cu avioanele va crește în acest an cu aproximativ 25 la sută față de 1961.

LA ALGER: Nici un arab nu poate părăsi 
cartierul săuPARIS 28 (Agerpres). .— Indulgența autorităților franceze față de căpeteniile fasciste ale '•■O.A.S. a fost interpretată de ultracolonialiști'.drept o încurajare. Deși aflat. în închisoa

re, Salan n-a încetat să trimită scri
sori de încurajarea fasciștilor din 
O.A.S., îndemnîndu-și asasinii Ia 
continuarea tacticii „pămîntului pîr- 
jolit“Aceste încurajări n-au rămas fără părăsească cartierul său, aceasta ar rezultat.

în cursul zilelor de 26 și 27 mai 
la Alger și Oran au fost distruse 
peste 25 de școli și instituții unde se presupune că vor fi instalate centrele de vot în timpul referendumului.Continuă atacurile directe împotriva populației musulmane. în ultimele 
48 de ore la Alger și Oran, precum 
și în celelalte orașe algeriene, au 
fost ucise peste 60 de persoane și 
rănite alte 40. Agenția France Presse relevă, de asemenea, că la 27 mai a 
fost descoperită, în apropierea ora
șului Constantine, o groapă comună 
în care se aflau numeroși algerieni 
asasinați de O.A.S.Andre Canal, trezorierul O.A.S.-u- lui pentru Franța, a fost arestat a- cum cîteva zile și asupra lui s-a găsit o scrisoare în care Salan îi ordona să depună pe numele unor oameni politici din Franța, printre care și Bidault, mai multe milioane de franci vechi drept recompensă pentru sprijinul și ajutorul acordat O.A.S.

alCorespondentul din ALGER ziarului „Times“ descrie situația tragică a populației arabe:
„Intrucît toate centrele algeriene 

de asigurare socială și de ajutorare 
sînt .închise; algerienii duc o exis
tență mizeră. Nici unul din ei nu 
și-a păstrat serviciul în partea eu
ropeană a orașului Alger. Dacă un 
arab din Alger îndrăznește astăzi să

însemna pentru el moarte sigură. 
Sentința dată lui Salan a confirmat 
neîncrederea algerienilor față de jus
tiția franceză. Prin aceasta li s-a de
monstrat că luptg împotriva O.A.S. 
nu poate fi încredințată nici arma
tei și nici tribunalului francez“.

KÖLN 27 (Agerpres). — Ea 26 mai s-a deschis la Köln congresul ordinar al Partidului Social-Democrat din Germania.Potrivit intențiilor conducerii P.S.D.G., la Köln trebuie să fie a- probată și continuată linia capitulardă inaugurată fățiș de liderii so- cial-democrați la congresul de la Bad-Godesberg în anul 1959. Renun- țînd total la principiile fundamentale ale socialismului, cercurile conducătoare ale partidului au proclamat atunci renumita „orientare nouă“, care, atît din punct de vedere politic, cît și din punct de vedere ideologic, a dus partidul într-un impas definitiv transformîndu-1 într-un cîmp de influență pentru politica guvernamentală. Acest fapt și-a găsit confirmarea în raportul prezentat de președintele P.S.D.G., Ollenhauer, cu . care s-a deschis congresul.Potrivit afirmațiilor raportorului, R. F. Germană se află în prezent „într-o situație critică“. „Niciodată pînă acum politica guvernului federal nu a fost atît de confuză și de
LA ORAN: „Nu există nici lege, nici autoritătiwA. William, corespondentul ziaru- se murdărească de sînge și priveau lui „Sunday Express“, descrie situa- cadavrul de parcă ar fi avut în fața ția din ORAN, oraș în care, potrivit lor un animal mort. părerii sale, „nu există nici lege și nici autorități“, unde în pofida prezenței unor trupe care numără 15.000 de persoane „teroarea continuă și chiar se intensifică“.
„Am văzut, scrie William, cum pe 

strada centrală din Oran a fost im- w„ „„ „,c.
pușcatjun algerian. . Acesta era un die, cîte 15 algerieni. In ultimul timp

La o distanță de 50 m se aflau 
cîțiva militari din trupele de secu
ritate. Ei priveau în liniște așteptînd 
să vină salvarea și cisterna care să 
spele sîngele de pe trotuar.

Try ultimele șase luni în Oran au 
.fost uciși astfel în fiecare zi, înme-

»♦«

tînăr îmbrăcat în 'pantaloni zdren- 
țuroși și într-o cămașă cenușie. Inel 
s-a tras de cinci ori... El s-a prăbușit 
pe trotuar. In jurul' său s-a adiinat 
mulțimea, erau cetățeni francezi, 
îmbrăcați bine. Ei se străduiau să nu

tot mai1 puțini algerieni merg în car
tierul european al orașului. Teroriș
tii nu se dau în lături sä ucidă chiar fi femeile, de obicei femei de ser
viciu băt.rîne, care lucrează în car
tierul european.

haotică...’, a declarat Dar în loc de a opune tici falimentare o alternativă cu. a- devărat realistă, Ollenhauer s-a grăbit să dea asigurări că P.S.D.G. se va strădui „să găsească o bază comună“ în principalele probleme politice.în proiectul rezoluției de politică externă, conducerea P.S.D.G. cer« „îndeplinirea corectă“ a tuturor obligațiilor militare care revin R. Germane în cadrul N.A.T.O. Autorii rezoluției recunosc că este „imposibil să se impună Uniunii Sovietice o anumită rezolvare a problemei germane“, dar, în același timp, insistă asupra menținerii regi* mului de ocupație în Berlinul ocei* dental. In proiectul de rezoluție- s4 afirmă că „Berlinul occidental apar* ține Republicii Federale Germane^ Ca și guvernul R. F. Germane, con* ducerea P.S.D.G. cere în mod cinic ca reprezentanții R. D. Germane, stat suveran, să fie privați de dreptul de control asupra căilor de acces spra Berlinul occidental. In sfîrșit,. .în- tr-unul din proiectele de rezoluție, conducerea P.S.D.G. se pronunță „îâ principiu" pentru adoptarea legilor excepționale în R. F. Germană,
★ TfrLa congresul P.S.D.G. a prezen* tat un raport Willi Brandt, primarul Berlinului occidental. După părerea lui Brandt, Germania Federală sa află în prezent la o cotitură, atît în privința politicii interne, cît și a politicii externe. „Era lui Adenauer sa încheie, a spus el. Anul viitor noi vom avea un nou cancelar federal". Dar poziția adoptată de Brandt în principalele probleme politice arată că P.S.D.G. continuă să fie numai în scopuri demagogice un partid da „opoziție“, sprijinind de fapt guvernul Adenauer în principalele probleme Interne și internaționale.

Ieri a început

întîlnirea internațională 
de scrimă R. P. Romînă— 

R. P. PolonăIeri după amiază, în sala Floreasca din Capitală, a început întîlnirea internațională de scrimă dintre echipele masculine și feminine ale R. P. Polone și R. P. Romîne, Prima probă a programului — floretă-bă- ieți — a revenit scrimerilor noștri (scor 9—7), prin victoriile realizate de A. Csipler (4), S. Poenaru, T. Mu- reșan (cîte 2), și I. Zilahi (1). Proba de floretă-fețe a fost cîștigată de asemenea de echipa R. P. Romîne, cu scorul de 10—6.Astăzi, cu începere de la ora 17, vor avea loc în aceeași sală întrecerile de spadă și sabie dintre echipele masculine ale celor două țări.
în

In runda a 19-a a turneului interna
tional de șah de la Havana, Ciociltea a 
cîștigat la Garcia, Smîslov la Cobo, 
Naidorf la Șierro și Polugaevski la Pe
rez. Ș-au terminat remiză partidele : 
Pachmann — Gligorici ; Guimard — Haggi 
Milev — Jimenez.

Clasamentul înaintea ultimelor două 
runde : 1—2 Najdorf (Argentina), Smîslov 
(U.R.S.S.) 14,5 puncte ; 3—4 Gligorici
(Iugoslavia), Polugaevski (U.R.S.S.) 14
puncte I 5. Spasski (U.R.S.S.) 13,5 (1) 
puncte. Șahlstul romîn V. Ciociltea ocupă 
locul 9 cu 11 puncte.

★
La Kiev s-au desfășurat campionatele 

unionale de box pa anul 1962. Au cîști
gat medaliile de campioni (în ordinea 
categoriilor) următorii 10 pugiliști : B. 
Bistrov, O. Grigoriev, VI. Safronov, B. 
Nicanorov, A. Tuminș, R. Tamulis, R. 
Lagutin, V, Popecenko, D. Pozniak și A, 
Abramov.

W
Turneul Internațional de fotbal de la 

New York a continuat eu desfășurarea

FOTBAL In Chile, 
înaintea

ultimele pregătiri 
startului

Presa despre verdictul 
in procesul Salan.Ziarul parizian LA NATION : „Există rnomente în istorie unde... datoria judecătorilor se exercită în primul rînd în vederea supraviețuirii unei societăți, a unei națiuni,'a unei civilizații. Crimele comise erau poate prea grele pentru umerii unui singur om, dar ele riscă de azi înainte și pentru mult timp să apese asupra unui întreg popor care nu va reuși să se elibereze de ele. Or, ■ jusțiția este una din puterile statului, care răspunde de popor, de mo- • ralul său și de viitorul său“.Ziarul LIBERATION scrie : Dacă șe admite.cu atîta ușurință ca procesul Jouhaud să fie revizuit, de ce nu s-ar admite oare, mâi cu- rînd, ca să fie revizuit procesul Salan, și nu în sensul clemenței ?în fața complezenței guverpului, republicanii, opinia publică în întregimea ei, cer revizuirea procesului Salan.
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„Săgea ta
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Echipele participante la turneul final 
al celui de-al 7-lea campionat mondial 
și-au continuat antrenamentele. La Vina 
del Mar, unde vor avea loc meciurile 
grupei a lll-a, selecfionata Braziliei a ju
cat cu echipa Everton din prima ligă a 
campionatului chilian pe care a învins-o 
cu scorul de 9—î. După cum transmite 
corespondentul agenjiei „France Presse“, 
fotbaliștii Braziliei au produs o pu
ternică impresie, mai ales linia de atac : 
Garrinchia, Didi, Vava, Pele, Zagalo. în 
orașul Rancagua (grupa IV-a) selecțio
nata R. P. Ungare a avut ca partener 
formația chiliana O'Higgins. Jucătorii 
maghiari au dat safislacjie mareînd 6 
puncte fără a primi nici unul.

Selecționatele U.R.S.S., Uruguayulul, 
Iugoslaviei și Columbiei aflate în orașul 
Arica au efectuat antrenamente ușoare.

Pentru a urmări jocurile au sosit aici 
numeroși turiști printre care 1000 de zia-

riști străini care vor relata desfășurarea 
meciurilor turneului final.

La Santiago s-au încheiat lucrările Con
gresului federajiei internationale de fot
bal — (F.I.F.A.). Cu acest prilej a fost 
ales comitetul executiv al F.I.F.A., s-au 
discutat diferite probleme legate de des
fășurarea campionatului mondial și a 
altor competifii internationale. Președin
tele federației, Stanley Rous (Anglia) ' a 
prezentat raportul de activitate al F.I.F.A. 
subliniind că această organizajie sportivă 
va depune și pe viitor eforturi pentru 
dezvoltarea jocului de fotbal în toate 
țările lumii.

Congresul a hotărî) printre altele ca la 
Jocurile Olimpice de la Tokio să nu (ie 
admiși jucătorii care au luat parte la 
meciurile pentru campionatul mondial, 
cu exçepfia jucătorilor din țările Asiei și 
Africii.

*Influentul ziar britanic „Observer" critică cu asprime sentința blinda în procesul Salan. Sentința pronun
țată în procesul căpeteniei O.A.S., scrie ziarul, va frîna în mod inevita
bil restabilirea păcii în Algeria. A- 
ceasta va da un nou impuls bandelor 
O.A.S., iar Frontului de eliberare 
națională din Algeria îi va fi tot 
mai greu să-i rețină pe arabi 
măsuri de răspuns 
rii O.A.S.Ziarul „Horoya“ fică sentința în drept o capitulare a autorităților îri fața ultracolonialiștilor. Această sentință reprezintă o batjocură la adresa miilor de victime nevinovate, victime ale celui mai respingător rasism și fanatism, scrie ziarul. 
huiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiii H

a

împotriva(Conakry) procesul
de la 
tero-cali-Salan

cîte va
a două întîlnirl. Echipa vest-germană 
Reutlingen a învins cu scorul de 1—0 
pe Hajduk Split (Iugoslavia) iar Palermo 
a terminat la egalitate : 
lajara Mexico.

Echipa de polo 
București care se 
zile în Iugoslavia 
antrenament cu 
Belgrad. Gazdele 
scorul de 3—1.

...Un tren a plecat recent din Moscova spre Leningrad, pe calea ferată cunoscută sub numele de Oktiabrskaia. Pe graficele impiegaților trenul purta numărul 5007, dar moscoviții și muncitorii de la căile ferate l-au botezat „Săgeata roșie". Pînă aici, desigur nimic nou. Cîte trenuri nu pleacă zilnic de la Moscova la Leningrad ?Noul a apărut abia la Leningrad unde 'cronometrele au înregistrat că trenul a

străbătut distanța de 650 de kilometri în cinci ore și douăzeci și opt de minute, cu o sută

îi '•

De la corespondentul 
nostru la Moscova

două oré și douăzeci de minute mai puțin decît cele mai rapide trenuri care circulă pe linia Oktiabrskaia. Aceleași cronometre au arătat că pe o porțiune a parcursului trenul a atins viteza

record deșaizeci și doi de kilometri pe oră.„Săgeata roșie" e o nouă realizare a tehnicii sovietice. Locomotiva „Diesel" a lost fabricată la uzinele din Kolomna; vagoanele trenului se disting prin confortul lor și estetica interiorului. Deocamdată primii pasageri au fost inginerii și oamenii de știință, care au ținut să verifice calitățile acestui tren mers.
A. MUNTEANU

în plin
Recent, cu prilejul Consfătuirii 

unionale a lucrătorilor de la căile 
ferate sovietice a fost deschisă o 
expoziție care a prezentat ultimele 
realizări tehnice în domeniul trans
portului feroviar. La expoziție a 
putut fi văzut șl noul tip de locomo
tivă cu turbină cu gaz de tip „G-l", 
construită Ia Kolomna. Noua loco
motivă are o putere de tracțiune de 
6.000 
mari 
4.000 
de 7

C.P. șl poate transporta cu 
viteze trenuri în greutate de 
tone. Turbina cu gaz consumă 
ori măi puțini lubrifianțl șl nu

folosește deloc apa. i

Pentru instituțiile 
sanitare

0. valoroasă cultură tehnicăPe teritoriul Vietnamului de nord, arborele de cafea a fost adus în 1888. In anii războiului, plantațiile de cafea au avut de suferit, și în 1953 suprafața lor scăzuse la 1.200 ha.Abia în 1956, cînd în Republica Democrată Vietnam au fost create primele gospodării agricole de stat, s-a intensificat și cultivarea de plante tehnice, plantațiile de arbori de cafea luînd o mare dezvoltare. Statul a sprijinit acțiunea de întinerire a celor 1.200 de ha de plantații vechi și de creare a unor plan- noi

apă 
de

î—i cu Guada-

-

a orașului 
mai multe 

un meci de

.-A.-.

Duminică au continuat meciurile pen
tru „Cupa Europei .Centrale" la fotbal. 
Iată rezultatele înregistrate : M.T.'K. 
Budapesta — Banik Ostrava 4—2 ; F. C. 
Bologna — Slovan Bratislava 3—0 ; Fio
rentina Florența — Vojvodina Novi Sad 
0—1 ; Atalanta Bergamo — Partizan Bel
grad 3—3 ; Steaua Roșie Belgrad — 
Honved Budapesta 1—0,

★
în Palatul Sporturilor din Budapesta 

•-a disputat dubla întîlnire internațională 
de gimnastică dintre echipele selecționate 
ale R. P. Ungare și R.S.S Georgiene. 
Ambele intilnin au fost cîștigate de 
gazde ; la feminin scorul a fost de 
92.696—92,164 puncte, iar la masculin 
187,50—186,80 puncte. (Agerpres)

mt echipei Sporting Lisabona care 
meciul decisiv a învins cu scorul de 3—1 
pe Benfica, ciștigătoarea „Cupei cam
pionilor europeni".

tații noi. In prezent, plantațiile ocupă o suprafață de 5.100 ha.Potrivit prevederilor, pină sfîrșitu] cincinalului, în 1965, prafața plantațiilor de cafea crește de 6 ori.
laSuva

La uzina constructoare de 
aparate medicale din Budapesta 
a fost pusă la punct fabricarea 
de utila] complex pentru cabi
nete stomatologice. In fotografie : Controlorul tehnic verifică 
calitatea aparatelor.

*

pe 
află 

a susținut
reprezentativa orașului 
au obținut victoria cu

★
Întrecerile balcanice de lupte libere 

au luat sfîrșit duminică seara la Atena. 
Sportivii din R. P. Bulgaria au cîștigat 7 
din cele 8 titluri puse în ioc. Pe echipe, 
victoria a revenit echipei R. P. Bulga
ria, urmată de Turcia, R. P. Romînă, 
Iugoslavia și Grecia. Dintre luptătorii 
romini, Hathazi (cat. 70 kg), Tampa 
(78 kg) și Crișan (97 kg) s-au comportat 
mulțumitor,

Surpriză
Portugaliei.

clasindu-se pe locurile doi.
★

In campionatul de fotbal al 
Titlul de campioană a reva-

Din reziduurile producției 
de celuloză

s
8=

s 
£

Specialiștii polonezi au pus la 
punct o nouă metodă de utilizare a 
reziduurilor de leșie folosită la fier
berea celulozei. Pînă nu de mult 
reziduurile fabricilor de celuloză 
erau aruncate în apele curgătoare, 
ceea ce dăuna pisciculturii. In 
urma unei prelucrări complexe, din 
aceste reziduuri s-a reușit să se

obțină o substanță aromată sub § 
forma unui praf alb, cu miros a- I 
semănător cu al vaniliei. Noul con- | 
centrat, introdus în prezent pe = scară largă în industria alimentară i 
poloneză, a fost pus la punct de | 
specialiștii de la Combinatul de f 
concentrate alimentare din Ku- § 
jawy. I
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j. fior,,Secretariatul permanent al Con
siliului de solidaritate al țărilor 
Asiei și Africii a adresat tuturor 
comitetelor naționale de solidari
tate cu țările afro-asiatice o scri
soare în care le informează că 
sprijină pe deplin Congresul mon
dial pentru dezarmare generală și pace, care va avea loc în iulie la 
Moscova, și că a hotărît să trimi
tă o delegație la lucrările Con
gresului.

★
In Birmanie au loc pregătiri 

în vederea Congresului Mondial 
pentru dezarmare generală și pace. La Rangoon, Mandalay, 
Prome, Memje s-au desfășurat 
conferințe ale partizanilor păcii. 
La conferințe au participat repre
zentanți din 22 regiuni ale țării 
care au adoptat în unanimitate 
rezoluții aprobînd convocarea 
Congresului Mondial pentru de
zarmare generală și pace.

Conferința națională pentru de
zarmare și întîlnirea națională a 
tineretului pentru pace s-au în
cheiat la 27 mai la Florența prin- 
tr-o impresionantă demonstrație 
împotriva războiului. împreună 
cu participanții la aceste două a- 
dunări reprezentative ale po
porului italian, la demonstrație 
au participat peste 15.000 de flo
rentini, precum și delegații veni
te special din Milano, Roma, To
rino, Bologna, Genova. 
Emilia, Verona și din multe alte J 
orașe ale Italiei. Demonstranții - j 
purtau mii de pancarte: „Pentru 
pace între popoare !■', „Afară din j‘ ............................................ ' L

j 
I

J J' J
IJ

■ I: J Reggio- {)

în îrianul de vest 
partizanii continuă 

operațiunile ofensive
în Spania grevele continua cu aceeași intensitate

Italia cu bazele racheto-nuclea- 
re !", „Vrem să trăim !“

Această demonstrație grandioa
să, care a durat aproape patru 
ore, s-a încheiat cu un mare mi
ting.

HOLLANDIA, îrianul de vest (A- 
gerpres). — Potrivit relatărilor agen
ției Reuter, Comandamentul opera
țiunilor de pe teatrul de luptă Iria- 
nul de vest, organul suprem care di
rijează operațiunile partizanilor îm
potriva forțelor colonialiștilor olan
dezi, anunță că în jurul orașului 
Fak Fak se desfășoară lupte vio
lente. Subunități ale partizanilor au 
străpuns linia de apărare din nordul 
orașului.

Comandamentul partizanilor anun
ță de asemenea respingerea cu suc
ces a unui puternic contraatac olan
dez în regiunea orașului Temina- 
buan, eliberat recent de forțele pa
triotice. Noi unități de. voluntari din 
rîndurile populației se 
țelor de partizani care 
oraș.

Pe de altă parte un 
cuvînt al autorităților 
din Hollandia a declarat că s-a ter
minat evacuarea populației europene 
din cele cinci regiuni din îrianul de 
vest unde se desfășoară lupte. Nu
mărul celor evacuați se ridică 
peste 1.000.

alătură for- 
apără acest

purtător de 
colonialiste

• Greviștii declară că nu vor relua lucrul pînă nu le vor ti satisfăcute 
revendicările ® Populația boicotează mijloacele de propagandă franchisteMADRID 28 (Agerpres). — Oamenii muncii spanioli continuă mișcarea grevistă cu toate că autoritățile franchiste intensifică acțiunile represive împotriva lor. După cum relatează agenția United Press International, în ciuda faptului că Franco a făcut unele promisiuni privind majorarea salariilor, cu condiția ca muncitorii să reia lucrul, în orașele și 

provinciile spaniole grevele continuă 
cu aceeași intensitate. Greviștii au 
făcut dîn nou cunoscut că nu vor 
relua lucrul dacă nu le vor fi satis
făcute revendicările.în legătură cu promisiunea lui Franco referitoare la majorarea salariilor, relatează aceeași agenție, reprezentanții greviștilor au arătat că o asemenea majorare va fi făcută tot pe spinarea muncitorilor, deoarece autoritățile franchiste au

- un nou satelit artificial 
al Pămintului lansat in II. R. S. S.MOSCOVA 28 (Agerpres). — TASS transmite : în Uniunea Sovietică a fost lansat pe o orbită un nou satelit artificial al Pămîntului — „Cosmos-5". Potrivit datelor preliminare, satelitul evoluează pe o orbită care diferă puțin de cea stabilită prin calcul. Perioada de revoluție a satelitului este de 102,75 minute, unghiul de înclinație al orbitei față de planul Ecuatorului este de 49 grade 04 minute, apogeul său este de 1.600 km, iar perigeul de 203 km.La bordul satelitului „Cosmos-5* au fost instalate aparate științifice destinate continuării cercetării spațiului cosmic în conformitate cu programul anunțat de agenția TASS la 16 martie a.c. în afară de aparatele științifice, la bordul satelitului ,,Cosmos-5' au fost instalate un sistem radiotelemetric cu mai multe canale și dispozitive radiotehnice pentru măsurarea traiectoriei. La bordul satelitului există un emițător pe unde scurte care funcționează pe frecvența de 20,008 MHZ.Informațiile radiotelemetrice primite de pe bordul satelitului arată că toate sistemele de bord funcționează normal. La Centrul de coordonare și calcul sosesc informații telemetrice, precum și date cu privire la zer. cepția semnalelor radio ale emițătorului „Maiak*.La 28 mai, satelitul trece deasupra orașelor Melbourne, Ottawa, Capetown, Perth, Chicago, Washington, Portland, Caracas, Rio de Janeiro.

în vedere o nouă sporire cu circa 30 la sută a prețurilor la principalele produse industriale și alimentare. De asemenea, țara este amenințată de o serioasă inflație care încă de la începutul lunii februarie și-a făcut apariția în Spania.După cum relatează corespondentul din Madrid al agenției France Presse, la Bilbao, Barcelona, Madrid 
și în alte orașe spaniole populația 
a început duminică o largă acțiune 
de boicotare a presei, radioului, ci
nematografului, și a tuturor mijloa
celor de propagandă ale regimului 
tranchist, pentru a-și manifesta pro
funda nemulțumire în legătură cu 
faptul că autoritățile spaniole refuză 
să satisfacă revendicările oamenilor 
muncii și că și-au intensificat ame
nințările și arestările. In urma acestui boicot, o mare parte din tirajul ziarelor franchiste a rămas sîmbătă și duminică nevîndută.De asemenea, în orașele șl pro
vinciile spaniole continuă să circule 
manifeste care cheamă pe muncitori 
să nu înceteze greva pînă cînd re
vendicările lor nu vor fi în întregime 
satisfăcute.

o»o

Colaborarea internațională în domeniul cercetării 
și folosirii spațiului cosmic în scopuri pașnice 

Declarația reprezentantului permanent al R. P. Romîne la 0. N. U.GENEVA 28 (Agerpres). — La 28 mai au început la Geneva lucrările celor două subcomitete ale Comitetului O.N.U. pentru folosirea spațiului cosmic în scopuri pașnice — subcomitetul tehnico-științific și subcomitetul juridic. în fiecare din aceste subcomitete sînt reprezentate cele 28 de state membre ale comitetului, printre care și R. P. Romînă.Lucrările ambelor subcomitete au fost deschise de reprezentantul permanent al R.P.R. la O.N.U., Mihail Hașeganu, în calitate de vicepreședinte al comitetului.în cuvîntul său de deschidere, -Mihail Hașeganu a arătat că omul și-a făcut deja intrarea în spațiul cosmic și că fiecare zi ne oferă informații noi în acest domeniu. Viața socială, a spus vorbitorul, trebuie să se adapteze la aceste noi condiții create de dezvoltarea științei și tehnicii. Colaborarea internațională a devenit astfel o necesitate obiectivă a zilelor noastre.în continuare, delegatul R. P. Ro-
---------------------- ------ ------------

mine a arătat că Adunarea Generală a O.N.U. a hotărît tocmai în acest scop să creeze Comitetul pentru folosirea spațiului cosmic în scopuri pașnice, ca un organism coordonator al colaborării internaționale în domeniul cercetării și folosirii în scopuri pașnice a spațiului cosmic. în cursul celei de-a doua sesiuni, care a avut loc recent, a spus M. Hașeganu, comitetul a încercat să pună bazele viitoarei colaborări internaționale în acest domeniu. Pentru a găsi soluțiile-cele mai juste la problemele specifice care se pun în acest domeniu, au fost create cele două subcomitete care și-au început activitatea acum la Geneva. Ele trebuie să devină, a subliniat vorbitorul, adevărate laboratoare unde să se elaboreze prin eforturile comune ale tuturor statelor membre măsurile concrete care urmează a astfel îneît vității sale

sovietic și comunismu-

Scrisoare din Italia

să fie

Florența, mai 1962.

străbătut duminică bu- 
parcurile Moscovei ar

Italie. despre pagini

o

Lucrările Comitetului celor 18 state pentru dezarmareGENEVA 28 (Agerpres). — La ședința plenară din 28 mai a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare a continuat discutarea prevederilor din proiectele de documente supuse spre examinare comitetului. în cursul dezbaterilor, care au avut loc sub președinția reprezentantului R. P. Polone, au luat cuvîntul delegații Angliei, S.U.A., R. P. Bulgaria și Canadei.Străduindu-se să îngreuneze lucrările comitetului și să nu-i per-
•••

Ședința Prezidiului consiliului 
național al frontului național 

al Germanici democrateBERLIN 28 (Agerpres). — La Ber
lin a avut loc o ședință a Prezidiu
lui Consiliului național al Frontului 
național al Germaniei democrate. 
Participanții la ședință au examinat 
problemele cu privire la mersul 
dezbaterii în R. D. Germană, de că
tre întregul popor, a documentului 
„Sarcina istorică a R.D.G. și viitorul 
Germaniei“ și la pregătirile în ve
derea Congresului național care va 
avea loc la Berlin între 16 și 17 iu
nie. După cum se spune în comuni
catul cu privire la ședință, dat pu
blicității, la dezbaterea documentu
lui „Sarcina istorică a R.D.G. și vii
torul Germaniei“, în care sînt tra
sate căile concrete 
sarcinilor actuale ce 
națiunii germane,

rezolvăriiale
stau în fața 
au participat 

5.000.000 de cetățeni ai R.D.G. Pre
tutindeni, acest document a găsit 
aprobarea și sprijinul cel mai larg, 
în cadrul adunărilor care au avut 
loc în întreprinderi, la casele de cul
tură, la cluburile tineretului, la sate 
au fost aleși 2.S00 de delegați la a- 
propiatul Congres național.

mită să se urnească din punctul mort, reprezentanții puterilor occidentale au pus din nou accentul principal nu pe măsuri care duc la o dezarmare reală în timpul cel mai scurt cu putință, ci pe problemele verificării și controlului, ale înființării unui așa-numit „mecanism pentru menținerea păcii" etc. Este semnificativ însă că, în pofida dorinței vădite de a prelungi discuția prin continuarea examinării diverselor amănunte tehnice legate de prima etapă de dezarmare, delegatul S.,U.A. a fost nevoit la 28 mai să treacă la examinarea măsurilor din cea de-a doua etapă de dezarmare, prevăzute de schița de plan americană cu privire la clauzele unui tratat fundamental de dezarmare generală și totală, deși a declarat că va mai lua cuvîntul și în legătură cu prima etapă.După ce a analizat prevederile proiectului sovietic de Tratat cu privire la dezarmarea generală și totală și ale schiței de plan cu privire la clauzele tratatului, propusă de S.U.A., reprezentantul R. P. Bulgaria a arătat că dacă ar fi să se a- bordeze aceste documente din punctul de vedere al rapidității cu care se intenționează să se înfăptuiască procesul de dezarmare și din punctul de vedere al importanței măsurilor a căror înfăptuire este prevăzută încă în primele etape, comparația va fi în mod vădit favorabilă

documentului sovietic. Ținînd seama de aspirațiile popoarelor, a subliniat în această ordine de idei reprezentantul R. P. Bulgaria, proiectul sovietic de tratat prevede încă la sfîrșitul celei de-a doua etape de dezarmare crearea unor condiții în care ar fi greu să ne închipuim izbucnirea unui război termonuclear.

*PARIS 28 (Agerpres). — Agenția France Presse relatează că, într-un manifest difuzat la Madrid, Partidul „Acțiunea democratică", care face parte din blocul de partide de stînga împreună cu Partidul creștin-demo- crat de stînga, Partidul socialist din Spania, Uniunea generală a muncitorilor din Spania, cheamă populația „să se pronunțe împotriva tiraniei, opunîndu-i rezistență civilă". fi supuse comitetului, ele să devină baza acti- de viitor.
S. U. À. au efectuat 
nouă explozie nucleara 

în atmosferaWASHINGTON 28 (Agerpres). — Comisia pentru energie atomică din S.U.A. a anunțat că la 27 mai Statele Unite au efectuat o nouă explozie în atmosferă în regiunea insulei Christmas. Aceasta este a 14-a explozie în atmosferă din actuala serie de experiențe nucleare americane.
*Exprimînd opinia popoarelor țărilor afro-asiatice, Secretariatul permanent al Consiliului de solidaritate al țărilor Asiei și Africii a dat publicității o declarație în care condamnă cu hotărîre experiențele efectuate de Statele Unite în regiunea insulei Christmas.Secretariatul permanent cheamă toate popoarele afro-asiatice să intensifice lupta pentru interzicerea experiențelor nucleare. obișnuit in acesteAspect 

străzile orașelor spaniole.

MOSCOVA, (de la corespondentul 
nostru). — Duminică dimineață, în 
jurul statuii lui Ceaikdvski din fața 
Conservatorului s-a adunat o mulți
me de moscoviți. De la tribună a 
vorbit compozitorul T. N. Hrennîkov 
despre sărbătoarea cîntecului, care a 
devenit tradițională în întreaga Uni
une Sovietică. Poetul Lev Oșanin a 
recitat versuri ale sale închinate pa
triei, omului 
lui.

Cine ar fi 
levardele și fi asistat de zeci de ori la același 
inedit și înălțător spectacol.

Sărbătoarea cîntecului a devenit 
o tradiție și totodată o manifestare a 
artei noi populare de masă în plină 
dezvoltare pe drumul comunismului.

BERLIN. După cum anunță agenția A.D.N., guvernele R.D.G. și Republicii Irak au hotărît să înființeze consulate generale în capitalele celor două țări — Berlin și Bagdad.

Piazza della Slgnoiia șl Palazzo Vecchio

Incidente puse la cale 
de elementele mercenare 
din Berlinul occidentalBERLIN 28 (Agerpres). — După cum anunță agenția A.D.N., în ultimul timp elementele mercenare din Berlinul occidental au pus la cale o serie de explozii îndreptate împotriva unităților de pază a frontierei și a construcțiilor de frontieră ale R.D.G. Poliția vest-berline- ză a deschis, de asemenea, focul a- supra grănicerilor R.D.G. Un grănicer a fost ucis iar altul a fost grav rănit. în legătură cu aceste incidente, Ministerul Afacerilor Externe al R.D.G. a adresat comandanților trupelor de ocupație ale puterilor occidentale în Berlinul occidental scrisori de protest. K. Maron, ministrul de interne al R.D.G., a adresat, de asemenea, o scrisoare de protest lui Brandt, primarul Berlinului occidental. Atacurile poliției vest-berli- neze au stîrnit indignarea populației din R.D.G. și a elementelor democratice din R.F.G. și Berlinul occidental.

( ...Burniță, cer plumburiu. Vreme neobișnuită
> pentru luna mai la Florența. Este cu desăvîr-
> șire exclus însă ca florarii toscani să renunțe
> din pricina unui astfel de timp la tradiționala
> lor „Fiera". Veritabil festival al horticultorilor,
> acest mare tîrg de flori are loc la Florența
> în fiecare primăvară în „Piazza della Signo-> ria". Asistăm aici la spectaculosul „duel" din-
> tre doi participanți la „Fiera", aspiranți, pro- J babil, la titlul de florari emeriți. Dacă vizita-
> torii se îngrămădesc mai mult în jurul ghive-
> celor cu garoafe ale unuia dintre competitori, J pe chipul celuilalt apare o expresie înciudată,
> ochii lui scapără seîntei. Cînd însă trandafirii
> acestuia din urmă stîrnesc admirație, iar garoa- J fele rămîn nebăgate în seamă, figurile, ați ghi-
> cit, se schimbă. Tensiunea între cei doi crește raschivescu,
> pe măsură ce trec orele. Nu-i nici un pericol
> însă, „vendetta" siciliană n-are tradiție printre
> toscani. De altfel, ca la fiecare ediție a tîrgului,
> seara, în fața unei carafe cu „chianti rosso“, 
! va surveni împăcarea pentru ca peste 12 luni, 
y tot într-o zi de mai,' duelul să se reediteze,
> după care... seara.., în fața unei carafe cu
> chianti... bănuiți cum vor decurge lucrurile. Și 
< așa an de an, generație de generație de pe vre-
> mea etrușcilor — ne precizează un notabil al
> municipalității florentine, amintindù-ne astfel 

despre vechea origine a orașului și subliniind 
pasiunea milenară pentru flori a localnicilor.

...Soarele tot nu răspunde la apel. Azurul fai
mos al cerului florentin constituie mai departe 
pentru noi o necunoscută a decorului. Cu toată 
lipsa de bunăvoință a barometrului, curba tra

ficului turistic urcă, 
urcă, urcă... Fiecare 
tren sosit în gara ora
șului îngroașă avalanșa 
vizitatorilor. Principa
la cauză a unei atît de 
mari afluențe de vizi
tatori la Florența face 
parte... din istorie. O 
substanțială contribu
ție la faima de care se 
bucură astăzi orașul 
au adus-o, cu sute de 
ani în urmă, Dante Aii- 
gher.i, Michelangelo, în
treaga pleiadă de ar
tiști și arhitecți strălu
ciți ai Renașterii, nenu- 
mărații discipoli flo
rentini ai acestora. 
Leagăn al limbii lite
rare italiene, Florența 
rivalizează cu cetatea 
eternă Roma în pri
vința comorilor artisti
ce și a vestigiilor isto
rice. Calendarul ma
nifestărilor de ac-

tualitate florentine constituie însă și el în luna explică de ce la Florența, care este 
mai un motiv de atracție deosebit. Festivalul pitala provinciei, au avut loc în ultima 

vreme mai multe manifestații ale mun
citorilor de la sate în sprijinul înfăptuirii refor
mei agrare. încă un fapt caracteristic. La Flo
rența salarizarea muncitorilor din sutele de 
întreprinderi locale de artizanat a rămas la un 
nivel poate mai coborît decît în oricare altă 
parte a țării.

Foarte interesantă a fost pentru noi o vizită 
la primăria orașului. Primarul Florenței, Gior
gio La Pira, a răspuns cu amabilitate audienței 
solicitate de noi. Ne îndreptăm spre „Palazzo 
Vecchio“ —fosta reședință a familiei de Me- 
dicis, astăzi sediul primăriei florentine — dor
nici să cunoaștem pe dl. La Pira, membru mar
cant al aripei de stînga a Partidului democrat 
creștin din Italia, cunoscut pe plan internațional 
pentru inițierea sau sprijinirea unei serii de ac
țiuni în favoarea apropierii și prieteniei între 
popoare.

' Interiorul palatului primăriei, conservat in
tact peste veacuri, este încărcat de detalii evo
catoare. Un singur lucru a fost adăugat : 
liftul modern tapisat cu plastic. Liftierul este 

- îmbrăcat insă îh ‘ costum de epocă cu manșete 
dantelate, așa că pare o apariție desprinsă din- 
tr-o stampă. Apartenența lui la epoca contem
porană este totuși evidentă': băiatul studiază 
absorbit un program de „Totocalcio“ (pronos
portul italian).

Primarul Florenței ne iese în întîmpinare la 
intrarea în vasta sală de audiențe. Convorbirea 
noastră a alunecat repede de la problemele 
vitale ale Florenței la activitatea militanților 
pe~ tărîmul păcii. Dl. La Pira apare și în acea
stă convorbire ca un adept convins al ideilor 
coexistenței pașnice și.înțelegerii internaționale.

Unindu-și eforturile, oamenii de bună cre
dință din întreaga lume care luptă pentru pace 
pot aduce un imens serviciu omenirii și cauzei 
consolidării păcii, ne-a spus dînsul.

Marea sa năzuință este de a vedea întrunită, 
în orașul peț care-l gospodărește, o conferință 
la înalt nivel, lucru pe care l-a afirmat în pu
blic în nenumărate rînduri. întîlnirea dintre 
conducătorii politici ai celor mai mari puteri, 
ne spune dl. La Pira, ar contribui la risipirea 
multor suspiciuni și la destinderea încordării 
internaționale. Apoi interlocutorul nostru ne-a 
informat că la Florența vor avea loc peste cî- 
teva zile o serie de manifestații importante ale 
partizanilor păcii și îndeosebi o conferință na
țională pentru dezarmare la care vor participa 
numeroși reprezentanți din întreaga (Este vorba de Conferința națională care se relatează la începutul acestei (n.r.).

— Vrem ca numele orașului nostru__
indisolubil legat de marile acțiuni în favoarea 
păcii — spune primarul Florenței.

GEORGE IONESCU

muzical de primăvară, expoziția internațională 
de artizanat, conferințele se succed fără înce
tare în această, perioadă. în cadrul festivalului 
muzical, concertul dat de pianistul sovietic 
Sviatoslav Richter a constituit anul acesta un 
punct principal.

Prima plimbare pe care o facem în ziua so
sirii noastre ne oferă prilejul să constatăm că 
în vitrinele librăriilor din centrul orașului, li
teratura romînă este prezentă. în editura „Pa- 
renti" a apărut volumul „Antologia. della poe- sia romena" în care, în afară de creația poetică 
a lui Eminescu și ArgheZi, figurează ver
suri de Mihai Beniuc, Miron Radu Pa- 

, Eugen Jebeleanu, Nina Cassian și alți poeți. A mai fost publicată în Italia în- 
.diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

'|ill||||||||||||||||lllllllllllllllllllllllllllllllllillllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllll!1' tr-o reușită ediție traducerea romanului lui 
Titus Popovici „Străinul". Frunzărind volumul 
de antologie a poeziei romînești, ne oprim, în' 
prefața lui, scrisă de cunoscutul poet italian 
Salvatore Quasimodo, asupra următoarelor rîn
duri : „Italienii vor citi această carte avînd po
sibilitatea să cunoască dragostea pentru fru
mos și pentru valorile umane ale unui popor 
care-și făurește o viață nouă".

Am petrecut numai cîteva zile la Florența, 
dar în acest timp ne-am împrietenit cu mulți 
localnici. Comunicativi, florentinii spun pe dată 
ceea ce au pe suflet, chiar dacă te-au cunoscut 
numai de un sfert de oră. într-un fel, Flo
rența se deosebește ■ de majoritatea orașelor 
italiene. Problemele complexe care se pun în 
marile centre industriale ca Milano sau Torino 
sînt mult mai puțin acute la Florența. Așa- 
zisul „miracol economic“ din regiunile nordice 
a ocolit în bună măsură acest oraș. Florența, 
nu are vaste întreprinderi industriale de pro
porțiile „Fiat"-ului de la Torino sau de pro
porțiile celor de la Milano ca Pirelli, Alfa Ro
meo sau Olivetti. De aceea chestiuni ca fluc
tuații masive de brațe de muncă în întreprin
deri sau ca șomajul și semișomajul ce continuă 
să constituie o problemă presantă în marile 
centre muncitorești nu afectează viața orașu
lui. Apoi la Florența ' .n-ai să vezi peri
feriile dezolante de la Neapole. Aici nu 
te vei ciocni de amănunte de culoare ca vîn- 
zarea mucurilor de țigări cu suta de grame, 
scenă obișnuită în portul napolitan. Pe străzile 
Florenței nu vei întîlni copii desculți rătăcind 
ca în Sardinia sau Calabria. O problemă spi
noasă care se resimte însă la Florența este a- 
ceea a agriculturii. Numărul muncitorilor agri
coli lipsiți de pămînt și al dijmașilor este con
siderabil în provincia toscană, ceea ce

Această hotărîre se datorește întăririi necontenite a legăturilor dintre cele două țări prietene, pentru pace și colaborare, bazate pe încredere.
BONN. Dacă se va confirma că Irakul a stabilit relații diplomatice cu R.D.G., guvernul de la Bonn va trebui să examineze problema ruperii relațiilor cu Irak, a declarat purtătorul de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R.F.G. Prin aceste acțiuni, guvernul R.F.G. se manifestă din nou pe linia politicii sale nerealiste și închistate, încer- cînd să împiedice recunoașterea realității existenței a două state germane.
WASHINGTON. După cum anunță agenția France Presse, un nou batalion format din 1.800 de infanteriști de marină de la baza americană de pe insula japoneză Okinawa a fost îmbarcat spre a pleca în Tailanda. După cum subliniază comunicatul Ministerului de Război al S.U.A. noul contingent de trupe „constituie o rezervă a trupelor americane debarcate recent în Tailapda în legătură cu criza laoțiană".
BERLIN. La Berlin și-a început lucrările simpozionul în problemele

ginecologiei și urologiei la care participă cunoscuți oameni de știință și medici din zece țări. Simpozionul a fost convocat din inițiativa Ministerului Ocrotirii Sănătății din R. D. Germană. Din R. P. Romînă participă prof. univ. Gh. Olănescu.
TEL AVIV. Potrivit datelor Biroului Central de Statistică, în anul 1961 în Izrael impozitele indirecte au sporit cu 34 la sută în comparație cu anul 1960.
LONDRA. în ciuda timpului ploios și rece, în tot cursul nopții de 27 spre 28 mai numeroși locuitori din raionul Betnall-Green din Londra au plecat la reședința ministrului construcției de locuințe, Hill, pentru a-i prezenta un protest hotărît împotriva majorării chiriilor. Participanții la demonstrație, printre care se aflau femei .cu copii, purtau pancarte pe care scria „Vrem dreptate", „Jos legea chiriilor’.
WASHINGTON. La 28 mai au fost arestați și aduși în fața unui tribunal din acest oraș trei cetățeni americani care, în semn de protest împotriva experiențelor nucleare americane de pe insula Christmas, s-au îmbarcat pe un iacht spre a se deplasa în zona experiențelor atomice.
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PARIS (prin telefon).. —
Sîmbătă, 26 mai, 70 de juriști din 13 

jări ale Europei occidentale (Austria, 
Belgia, Danemarca, Finlanda, Franja, Ma
rea Britanie, Grecia, Italia, Luxemburg, 
Norvegia, Olanda, Suedia și Elvefia) s-au 
întrunit la Paris, sub conducerea cunos
cutului avocat francez William Thorpe. 
Ei au examinat din, punct de vedere 
juridic starea excepțională care continuă 
să fie în vigoare în Grecia, ca și limi
tarea libertăfilor publice în această țară. 
După întrunire, participanfii au adresat 
opiniei publice internationale un apel 
solemn cu privire la organizarea unei 
conferințe a jărilor occidentale consa
crate restabilirii libertăfilor democratice 
în Grecia.

In cursul lucrărilor, cei 70 de juriști 
au constatat că starea excepțională în 
vigoare în Grecia este în contradicție 
cu constilufia acestei țări, că legile care 
instituie starea excepțională sînt un in
strument de reprimare a elementelor 
democratice : ele autoriză deportările 
pe cale administrativă, suprimă liberta
tea presei și libertățile sindicale, pla
sează în afara legii diferite partide și 
organizații și în primul rînd partidul co
munist.

La întrunirea juriștilor s-a arătat că în 
urma aplicării acestor legi, în prezent in 
închisorile din Grecia se află 1.500 de 
condamnafi politici, dintre care unii de
ținuți de 18 ani. Printre aceștia sînt eroi 
ai rezistenței împotriva ocupației naziste.
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Cei 70 de juriști reuniți la Paris, ma- 
nilestîndu-și simpatia față de un popor 
cu îndelungate tradiții de luptă pentru 
libertate, își exprimă dorinfa lor de a se 
abroga toate legile de stare excepționa
lă în vigoare în Grecia. In apelul, lor, 
juriștii cer de asemenea o amnistie ge
nerală.

lată numele a ciforva personalităfi ju
ridice care au participat la această în
trunire : Austria — Josef Korn, membru 
al Tribunalului constitutional, membru al 
consiliului Ordinului avocafilor din Viena; 
Belgia — Jules Wolf, avocat la Curtea 
de Apel din Bruxelles, fost delegat al 
Belgiei în Comisia drepturilor omului a 
O.N.U. ; Finlanda — Arvi Salonen, di
rector al secției financiare a guvernămîn- 
tului provincial al Finlandei de sud, preșe
dinte al Asociației juriștilor partidului a- 
grarian ; Franja — André Blumel, avocat 
la Curtea de Apel din Paris, André 
Hauriou, profesor la Facultatea de drept 
din Paris ; Marea Britanie — lan Bruwn- 
lie, profesor Ia Facultatea de drept din 
Nottingham, Marcus Lipton, deputat in 
Camera comunelor, D. N. Pritt, avocat 
și consilier al reginei Angliei ; Grecia — 
I. Evanghelidis, avocat și deputat, Sta- 
matis Merkuris, fost ministru de interne, 
președinte al Mișcării elene pentru înțe
legere balcanică ; Italia — Lelio Basso, 
avocat Ia Curtea de Casație ; Luxemburg 
■— René Blum, fost ministru al justifici, 
precum și alte personalităfi.

B. C.

Miting la Atena pentru apărarea 
democrației în GreciaATENA 28 (Agerpres). — TASS transmite : La 25 mai peste 3.000 de reprezentanți ai intelectualității grecești s-au adunat la teatrul „Kentrikon" din Atena la un miting pentru Grecia.nu va scandatLa miting prezentanți ai în frunte cu din liderii partidului, și deputațidin partea acestui partid, reprezentanți ai Uniunii democrate de stînga și ai altor partide politice, cunoscuți

apărarea democrației în „Democrație !”, „Fascismul trece”, „Unitate !” —participanții la miting.au luat parte reuniunii de centru' Stefanopoulos, unul
au

oameni de știință, scriitori și artiști. Au fost prezenti numeroși reprezentanți ai tineretului universitar și muncitoresc.Luînd cuvîntul în numele juriștilor greci, Antonopoulos a subliniat că în Grecia de astăzi „nu există democrație... legile excepționale a- flate. în vigoare la 13 ani, după terminarea războiului civil, a spus el, au suprimat constituția și democrația*.Participanții la miting au adresat poporului grec chemarea de a intensifica lupta pentru restabilirea democrației.
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