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Materiale noi de construcție

recoltării,

semnul Mwii prietenii
Oamenii

porumbu- 
plante de

bună calitate!

să fie reparat și pus 
funcționare la timpul 
asemenea, să se pre- 
timp spațiile pentru
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Toate lucrările agricole
In întreaga țară se desfășoară cu 

intensitate lucrările de îngrijire a 
culturilor.

Din datele Consiliului Superior al 
Agriculturii rezultă că prima prași
lă la sfecla de zahăr și floarea-soa- 
relui este aproape terminată în ma
joritatea regiunilor țării. Tn regiu
nile București, Dobrogea, Ploiești, 
Galați și Oltenia a fost executată 
pe suprafețe însemnate și prașila a 
doua. La porumb prima prașilă a 
fost efectuată în proporție de peste 
50 la sută. Pe suprafețe mai mari a 
fost executată în regiunile Bucu
rești, Dobrogea, Galați și Oltenia.

în regiunile Argeș, Banat, Mara
mureș și Suceava lucrările de între
ținere a culturilor de floarea-soare- 
lui și porumb sînt mai întârziate.

Asigurarea unor producții mari 
la culturile prășitoare este condițio
nată, în cea mai mare măsură, de 
calitatea lucrărilor de îngrijire. Pen
tru aceasta este necesar ca mecani
zatorii și colectiviștii, sub îndru
marea permanentă a inginerilor a- 
gronomi, să execute toate lucrările 
la un înalt nivel agrotehnic, cores
punzător condițiilor locale de climă 
și sol. Trebuie ca fiecare gospodărie 
agricolă de stat și gospodărie colec
tivă să introducă ca regulă obliga
torie efectuarea a cel puțin 3 pră
șite la porumb și floarea-soarelui și 
4 prașile la sfecla de zahăr. Respec
tarea densității optime de plante 
la hectar, recomandată de institute
le de cercetări, contribuie la spo
rirea recoltelor Ia hectar. De aceea 
răriiul să se facă de echipe bine 
instruite.

O atenție deosebită trebuie acor
dată executării lucrărilor de îngri
jire a culturilor de porumb pe su
prafețele de pe care unitățile agri
cole socialiste și-au propus să ob
țină 5.000 kg boabe la ha în terenuri 
neirigate.

Specialiștii din agricultură tre
buie să controleze permanent cultu
rile pentru a depista dăunătorii și a 
lua imediat măsurile necesare de 
combatere.

Pe terenurile din zona inundabilă 
a Dunării și pe cele de pe care s-a 
recoltat sau pășunat secara furajeră 
să se continue semănatul 
lui pentru siioz și al altor 
nutreț.

Apropiindu-se vremea
în toate regiunile trebuie să se ia 
încă de pe acum toate măsurile pen
tru strîngerea la timp și fără pier
deri a recoltei de cereale păioase. 
în acest scop gospodăriile agricole 
de stat, stațiunile de mașini și trac
toare și gospodăriile colective să-și 
organizeze în așa fel munca ca în
tregul utilaj 
în stare de 
prevăzut. De 
gătească din 
depozitarea recoltei.

în zilele următoare trebuie iden
tificate lanurile pentru sămînță și 
luate toate măsurile pentru recol
tarea lor în cele mai bune condi
ții. Fiecare regiune va trebui să-și 
asigure necesarul de sămînță din 
cele mai productive soiuri.

(Agerpres)

Institutul de proiectări și 
cercetări pentru construc
ții și materiale de con
strucții a obținut, în urma 
unor studii și cercetări 
de laborator și în fabrici, 
o serie de produse noi. 
Astfel a fost realizat 
un nou tip de ciment cu 
proprietăți de întărire 
mult mai rapidă și cu o 
rezistență mai mare cu 

50 la sută față de cele 
realizate pînă acum. Noul 
produs se folosește

La prășitul porumbului
Cutreierînd de la un 

capăt la altul' regiunea 
Crișana, întîlnești în a- 
ceste zile mii și mii de 
țărani colectiviști și me. 
Canizatori lucrînd de 
zor la prășitul florii- 
soarelui, sfeclei de za
hăr și porumbului.

La gospodăria colec
tivă „Viață Nouă" din 
comuna Sîntana, raionul 
Criș, în afară de conta
bil nu-i chip să găsești 
pe cineva. Toți sînt la 
cîmp.

Muncind în întrecere, 
colectiviștii din Sîntana 
au terminat prima pra
șilă mecanică și ma
nuală pe întreaga su
prafață de 838 ha de 
porumb pentru boabe și 
80 ha porumb siloz și 
prașila a Il-a pe 350 ha. 
Cele 200 ha sfeclă de 
zahăr și 60 ha de floa- 
rea-soarelui au fost pră
șite de cîte două ori 
mecanic și manual. Tot. 
odată s-a recoltat lu
cerna de pe 200 ha.

Graficul întrecerii, fă
cut pe un panou mare 
instalat la vedere, în 
fața sediului gospodă
riei, arată că brigada 
I condusă de Gheor
ghe Selejan și brigada 
a V-a condusă de Mar
țian Macarie au lucrat 
cu viteza „avionului" și 
a „trenului rapid", evi- 
dențiindu-se la toate 
lucrările de întreținere a 
culturilor.

I-am vizitat și pe co
lectiviștii din Șimand. 
Aici ies zilnic la prășit 
sute de oameni, 
ședințele 
tov. Ion 
inginerul agronom Vio
rel Budiu, sînt tot timpul 
pe cîmp, printre colecti
viști. Ei dau îndrumări 
și urmăresc pas cu pas 
calitatea lucrărilor de

Pre-
gospodăriei, 
Corbaci, și

In regiunea 
Crișana

întreținere. Colectiviștii 
execută acum a doua 
prașilă la porumb.

în raionul Criș, care 
este fruntaș pe regiune 
la întreținerea culturi
lor, s-a executat pînă 
acum prima prașilă 
mecanică și manuală 
pe aproape întreaga 
suprafață cultivată, iar 
prașila a Il-a pe 3.600 
ha.

Și în raionul Salonta 
se lucrează de zor la 
întreținerea culturilor. 
Bune rezultate la între
ținerea culturilor s-au 
obținut la G.A.C. Ciu- 
meghiu, Salonta, Mădă- 
ras și altele.

Trebuie arătat însă 
că nu peste tot se dă 
atenția cuvenită execu
tării la vreme a lucră
rilor de întreținere a

culturilor. între condi
țiile naturale din raioa. 
nele Salonta și Oradea 
nu este deosebire prea 
mare. Dar, în timp ce în 
gospodăriile colective 
din raionul Salonta s-a 
făcut prima prașilă me
canică și manuală la 
porumb pe circa 15.000 
ha, în gospodăriile 
colective din raionul 
Oradea s-a executat 
prima prașilă pe numai 
5.300 ha de porumb.

La gospodăriile co
lective Diosig .I și Dio- 
sig III, unde munca este 
bine organizată, s-a 
terminat prima prașilă 
la porumb ; în schimb 
la G.A.C. din Chijic, 
Mierlău și Ceica, unde 
lucrurile sînt lăsate să 
meargă de la sine, pră
șitul porumbului abia a 
început.

în raionul Oradea, ca 
și în celelalte raioane 
ale regiunii, există toa
te condițiile să se recu
pereze rămînerea în 
urmă. Organele de 
partid și de stat, con
siliile agricole raionale 
au datoria să mobili
zeze toate forțele pen
tru efectuarea la vreme 
și în cele mai bune con
diții a lucrărilor de în
treținere a culturilor 
care asigură obținerea 
de recolte bogate.

H. GROSU 
coresp. „Scînteii"

însemnări tic pe

Constructorii 
bucureșteni au de 
dat în folosință în 
acest an blocuri 
cu circa 13.000 de 
apartamente. Cea 
mai mare parte
sînt executate de întreprinderile Direcției gene
rale de construcții-montaj a Sfatului popular al 
Capitalei. Au trecut cinci luni din acest an. Ce 
s-a realizat pînă acum ? în ce ritm se lucrează? 
Cum sînt respectate graficele de execuție a lu
crărilor la întreprinderile de 
nr. 4 și nr. 5 ?

construcții-montaj

De ce rezultate diferite ?
construcții, șantie-

• Cuvîntările rostite de N. 
Hrușciov și Modibo Keita la mitingul 
prieteniei dintre popoarele Uniunii 
Sovietice și Republicii Mali (pag. 
4-a).

confecționarea de tuburi 
de presiune, prefabricate 
pentru armarea galeriilor 
de mină.

A început, de aseme
nea, să se producă un 
geam special destinat 
construcțiilor social-cultu- 
rale : școli, spitale, băi, 
etc., la instalațiile de 
semnalizare ale căilor fe
rate, precum și în elec
trotehnică, .acolo unde se 
urmărește obținerea unei 
lumini difuze. (Agerpres)

Conserve 
din noua 

recoltă

Intr-una din secțiile întreprinderii „Electro
magnetica" din Capitală se execută instalații 
pentru automatizarea căilor ferate. Printre frun
tașii in producțio din această secție se numără 
și reglorul Vasile Nistor. Muncitor cu o înaltă 
calificare, el își depășește lună de lună sar
cinile de producție în medie cu 25 la sută. De 
remarcat este faptul că, în cursul acestui an, 
lucrările executate de el au trecut cu succes 
.examenul" controlului tehnic de calitate.

Se amenajează un ștrand 
la Caransebeș

CARANSEBEȘ (coresp. „Scînteii"). 
Pe malul sting al Timișului, în ora
șul Caransebeș, în imediata apropiere 
a stadionului, se execută lucrările la 
un frumos ștrand pentru locuitorii 
acestui oraș. Vor fi amenajate o plajă 
cu o suprafafă de aproape 10.000 mp, 
cabine, bufete etc. Pînă în prezent 
o serie de lucrări de nivelări, trans
portul de materiale și altele au fost 
executate prin muncă patriotică.

De ieri, la fabri
ca. „Fulger” din 
Capitală a început 
producția conserve
lor de mazăre din 
recolta anului 1962. 
Pentru campania din 
anul acesta, în fabri
că au fost făcute o 
serie de amenajări. 
De asemenea, a fost 
mecanizat transpor
tul borcanelor și al 
cutiilor de la maga
zie la secțiile de fa
bricație și s-a tre
cut la sistemul ,,Om
nia” de închidere a 
borcanelor. In pla- 
iiul întreprinderii pe 
1962 este prevăzută 
sporirea cantităților 
de conserve cu 20 
la sută față de a- 
nul trecut, precum și 
realizarea unor sor
timente noi ca : sa
lată de ardei și de 
vinete tocate, con
serve de roșii depi
late, de fasole ver
de tăiată, foi de vită 
și mărar în saramu- 

dovlecei în ulei
..
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LUPENI (coresp. „Scînteii"). 
Muncitorii, inginerii și tëhnicienii 
la exploatarea minieră ■ Lupeni 
obținut importante realizări. Ei
extras peste plan, de la începutul 
anului și pînă în prezent, îndeosebi 
pe baza creșterii productivității mun. plan.

•----------------- ' '■ À '

de 
au 
au

muncii salută cu bucurie apropiata vizită a delegației 
de partid și guvernamentale sovietice

Fabricarea con
servelor de le
gume din noua 
recoltă de mază
re a început și 
la întreprinderea 
„Flora” din Ca
pitală, (unitatea 
„Grivița”). Iată 
un grup de mun
citoare lucrînd 
la masa de um
plere a recipien
telor.

cii, mai bine de 15.000 de tone căr
bune cocsificabil de bună calitate.

. în fruntea întrecerii socialiste este 
brigada condusă de Lucaci Andrei 
din sectorul IV B, care în Tuna mai 
a dat mai mult de jumătate din 
cantitatea de cărbune extrasă peste

TELEGRAMA
Celui de-al XXI-lea Congres 

al Partidului Comunist din Danemarca
Copenhaga

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al P.M.R. adresează un cald salut frățesc dele- 

gaților Ia cel de-al XXl-lea Congres al Partidului Comunist din Dane
marca și tuturor comuniștilor- danezi.

Lupta partidului dv. pentru apărarea intereselor vitale și libertă
ților democratice ale clasei muncitoare și ale tuturor oamenilor muncii 
din Danemarca, pentru unitatea clasei muncitoare și a întregului popor 
în lupta pentru independență, democrație și socialism, se bucură de 
solidaritatea frățească și simpatia oamenilor muncii din țara noastră.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi succese în întărirea ideologică și orga
nizatorică a rândurilor partidului dv. sub steagul marxism-leninismului 
și internaționalismului proletar, în lupta pentru triumful păcii și prie
teniei între popoare.

j
șantierele a două întreprinderi de construcții din Capitală

Cele două întreprinderi de 
rele lor, sînt vecine. întreprinderea nr. 4 con
struiește pe B-dul Dinicu Golescu și Grand-Ba- 
sarab, iar întreprinderea nr. 5 pe Grivița și 
B-dul 1 Mai. Și una și alta dispun de suficiențe 
cadre tehnice calificate și muncitori, de utilaje 
moderne.

Dintr-o analiză făcută activității acestor între
prinderi ies la iveală deosebiri serioase în ce 
privește îndeplinirea principalilor indicatori ai 
planului. Să ne oprim bunăoară la ritmul în care 
se lucrează pe șantierele celor două întreprin
deri. După cum se știe, ritmul realizat, pe un 
șantier sau altul se exprimă în cele din urmă 
în durata construcției, în termenul la care sînt 
date în folosință noile locuințe. Nu e totuna că 
pe șantierele întreprinderii nr. 5 unele blocuri.se 
construiesc în 7—8 luni. în timp ce la întreprin
derea nr. 4 durata de execuție este, în medie, 
cu 2 luni mai mică. Nu e același lucru că la 
prima întreprindere termenele de dare în folo
sință nu sînt respectate, pe cînd la cealaltă a- 
ceasta reprezintă un obiectiv de seamă al între
cerii. Ritmul de execuție, alături de calitatea și 
costul lucrărilor, constituie indicatori de bază ai 
activității oricărei organizații de construcții, 
principalul criteriu de. apreciere a muncii pe 
șantiere. Cum s-a ajuns la aceste deosebiri în 
activitatea celor două întreprinderi?

Pe șantierele întreprinderii nr. 4 munca este 
mai bine organizată ; fiecare echipă, maistru, 
inginer știe precis ce are de executat de la o zi 
la alta. în fiecare săptămînă și lună. Pe șantie
rele fiecărui bloc există grafice de execuție în 
care sînt stabilite lucrările și termenele la care

— „Eu și tova
rășii mei de mun
că de la Combi
natul chimico-me- 
talurgic din Baia 
Mare — scrie 
prim-topitorul Va
sile Radu de la 
secția cupru elec
trolitic — am învă
țat și învățăm ne
contenit din boga
ta experiență a 
metalurgiștilor so
vietici. Aceasta ne 
este de mare „aju
tor în muncă, 
oamenii muncii 
tră socialistă, 
primim cu brațele și cu inima 
deschisă pe oaspeții noștri iubiți, 
să le arătăm cu mîndrie, ce reali
zări am obținut sub conducerea în
țeleaptă a Partidului Muncitoresc 
Romîn, cît de minunat au rodit pe 
pămîntul romînesc nemuritoarele 
idei leniniste“.

— „Așteptăm cu nerăbdare _ să-i 
primim în frumoasa Capitală a pa
triei pe scumpii noștri tovarăși, 
conducători ai marelui stat prieten, 
Uniunea Sovietică — spune frunta
șul în producție Constantin Bratu, 
de la fabrica de încălțăminte „Fla
căra Roșie". Poporul nostru îi va în
tîmpina cu dragoste, cu ospitalita
tea care-1 caracterizează, astfel ca, 
în răs'impul cît vor fi oaspeții noș
tri, să se simtă ca acasă.

Anul trecut, cînd împreună cu alți 
muncitori din fabrică am vizitat Mos
cova și Kievul, fiind trimiși de între
prindere în Uniunea Sovietică, oa
menii sovietici ne-au primit cu căl
dură frățească, ne-au arătat multe 
din marile lor realizări. Noi am vă
zut pe pămîntul Uniunii Sovietice 
cum prind viață prevederile Septe- 
nalului, cum se transformă în fapte 
cuvintele mărețului Program al 
P.C.U.S. adoptat la Congresul al 
XXII-lea. Colectivul nostru ar fi ne-

Printre miile de scrisori pe care poșta le aduce în fiecare dimineață 
redacțiilor ziarelor, sosesc de cîteva zile unele de un fel deosebit. 
Oamenii muncii din toate coifurile tării își exprimă prin cuvinte calde, 
izvorîte din adîncul inimii lor, marea bucurie că pesie scurtă vreme po
porul romîn va avea oaspeți dragi : delegația de partid și guverna
mentală a Uniunii Sovietice. Deslușești din rîndurile așternute pe hîrtie 
de minerii Văii Jiului ori de furnaliștii Reșitei, de colectiviștii Bărăga
nului ori de studenții universității bucureștene, ca și din nenumăratele 
invitafii cuprinse în aceste scrisori „Veni/i și la noi, iubiți tovarăși", sen
timentele de puternică prietenie și dragoste ale întregului nostru popor, 
fală de poporul sovietic, fafă de gloriosul P.C.U.S., fată de tovarășul 
N. S. Hrușciov, eminent luptător pentru triumful comunismului și păcii.

Alături de toți 
din patria noas- 

sîntem gat-a să-i

spus de fericit să primească în mij
locul său pe înalții oaspeți ; să le 
arătăm cîț de mult s-a schimbat 
viața muncitorilor noștri în anii pu
terii populare, ce condiții minunate 
de muncă avem acum, cînd proce
sul de producție e mecanizat, să le 
povestim despre grija părintească 
pe care partidul nostru o poartă oa
menilor muncii din întreaga țară. în 
obținerea succeselor noastre am fost 
permanent însuflețiți de exemplul 
constructorilor comunismului“.

— „Pe solii poporului sovietic, 
prietenul nostru de nădejde, îi vom 
întîmpina ca pe niște frați buni — 
scrie doctorul Mircea Posteuca, me
dic primar la Spitalul de Stat din 
Suceava. Sînt-ferm convins că vizita 
delegației de partid și guvernamen
tale a Uniunii Sovietice va fi o nouă 
contribuție la întărirea prieteniei in
destructibile dintre popoarele noas
tre, în interesul cauzei păcii și so
cialismului.

Ca medic, ca om care îmi con
sacru activitatea apărării sănătă
ții și vieții oamenilor, îmi exprim 
recunoștința pentru lupta neobosită 
dusă de Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice și de guvernul sovietic 
în frunte cu tovarășul Hrușciov, pen
tru înfăptuirea dezarmării generale 
și totale, pentru apărarea păcii în 
întreaga lume. Anril trecut, cînd de-

legația de partid 
și guvernamenta’ă 
a țării noastre în 
frunte cu tova
rășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a 
vizitat Uniunea So
vietică, am urmă
rit cu mare interes 
relatările din zia
re, care oglindeau 
prietenia oameni
lor sovietici față 
de poporul romîn, 
față de solii săi. 
Aceeași caldă pri

mire, aceleași sentimente frățești le 
vor simți din plin iubiți! noștri 
oaspeți".

— Dacă ai sia de vorbă în aceste 
zile cu oricare dintre colectiviștii 
noștri — spune Eroul Muncii Socia
liste Nicolae Andrei, președintele 
gospodăriei din comuna Gheorghe 
Lazăr, regiunea București, ai des
prinde din spusele 1er gînduri și 
simțăminte asemănătoare. Noi aștep
tăm cu aceeași nerăbdare și dra
goste — ca și toți oamenii muncii 
din țară — sosirea delegației de 
partid și guvernamentale sovietice.

Sînt 12 ani de cînd a luat ființă 
gospodăria colectivă din comuna 
Gheorghe Lazăr. De atunci, averea 
noastră/ obștească a sporit mereu, 
a crescut bună-starea oamenilor. 
Ne-a fost îndemn și călăuză cuvîn- 
tul partidului, ne-a dat aripi ajuto
rul primit din partea statului. îmi 
amintesc cu cîte învățăminte de 
preț m-am întors din călătoria fă
cută în Uniunea Sovietică, multe 
din cele văzute la tovarășii colhoz
nici punîndu-le în practică și la noi 
în colectivă. Asta înseamnă să ai 
prieteni de nădejde, adevărați frați 
și tovarăși de muncă și de luptă.

Colectiviștii din comuna Gheorghe 
Lazăr spun încă de pe acum : „Fiți 
bineveniți la noi, scumpi tovarăși 
și prieteni".

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

graficele 
pentru

TELEGRAMĂ

recției generale 
construcții-montaj 
pentru 
stabilite, 
darea la timp în 
folosință a locuin
țelor ?

construcțiilor, pro-trebuie să fie executate. Aceste grafice sînt pri
vite cu răspundere de colectivele șantierelor ; 
s-au luat măsuri ca aprovizionarea punctelor de 
lucru să se facă în timpul nopții îneît, la începe
rea zilei de muncă, constructorii să aibă la în- 
demînă tot ceea ce le trebuie. Lucrînd astfel, 
întreprinderea a reușit să predea toate aparta
mentele planificate pentru primele 4 luni ale 
anului. Există toate condițiile ca din cele 569 
de apartamente care vor trebui date în folosință 
pînă la sfîrșitul semestrului I, circa 500 să fie 
terminate cu 15—20 de zile înainte de datele 
stabilite. Toate acestea oglindesc spiritul de răs
pundere al constructorilor de aici pentru darea 
în folosință cît mai grabnică a locuințelor.

La cealaltă întreprindere însă lucrurile stau 
cu totul altfel. Este drept că și această între
prindere a înregistrat rezultate bune în execu
tarea la timp a unor construcții, mai ales la cele 
din panouri mari prefabricate. Totuși rezultatele 
obținute nu sînt pe măsura posibilităților exis
tente. Și aici există grafice de execuție pentru 
fiecare bloc în parte. Numai că aceste grafice 
sînt, în unele cazuri, formale, nu sînt urmărite 
îndeaproape. Pe primele 3 luni ale anului n-au 
fost predate decît 96 de apartamente și acestea 
cu o întârziere de aproape o lună de zile. La 
blocul 4, care trebuia terminat în aprilie — cel 
mai tîrziu la începutul lunii mai, se execută în 
prezent finisajele.

întreprinderea nr. 5 a început toate blocurile 
care urmează să fie construite în acest an. Dar ' 
din cauza slabei pregătiri a șantierelor, lucră
rile unor blocuri au început cu întîrzieri, ceea 
ce va împiedica darea lor în folosință la terme- rul nr 3 panourile tegofilm nu erau bine folo- 
nele stabilite. Blocurile respective sînt rămase 
în urmă, față de grafic, cu 1 */2—2 nivele. Con
strucția blocului din str. Marcovici, de exem
plu, a început cu aproape două luni de zile în
tîrziere. Trei blocuri de pe șantierul nr. 1 
Podul Grand n-au fost predate la timp deoarece 
lucrările de finisaj au întîrziat mult.

Unde este grija constructorilor de aici, a Dl=

Mult influențează ritmul 
ductivitatea cu care se lucrează pe șantiere. Și 
în această privință între cele două întreprin
deri există deosebiri. Ca rezultat al slabei or
ganizări a muncii, al lipsurilor existente în 
aprovizionarea la timp a locurilor de muncă cu 
o serie de materiale etc., pe șantierele între
prinderii nr. 5 producția realizată în primele 4 
luni de fiecare muncitor este cu aproape 2.000 
lei mai mică decît la întreprinderea nr. .4. A- 
ceasta a avut urmări negative și asupra costu
lui construcțiilor. în timp ce la întreprinderea 
nr. 4 prețul de cost a fost redus pe primul tri
mestru, realizîndu-se însemnate economii, pe 
șantierele întreprinderii nr. 5 el a fost cu mult 
depășit.

Cum sînt conduse șantierele
Deosebirile dintre cele două întreprinderi re

flectă în- mare măsură stilul lor de muncă dife
rit în conducerea acestora, în organizarea mun
cii și gospodărirea șantierelor.

La întreprinderea nr. 4 s-a încetățenit metoda 
ca, pe lîngă analiza periodică a activității șan
tierelor și repartizarea cadrelor de conducere pe 
grupuri de blocuri, să se facă discuții la locurile 
de muncă, îndeosebi acolo unde se constată defi
ciențe. In același timp conducerea întreprinderii 
intervine operativ (deși nu întotdeauna) în în
lăturarea unor lipsuri care se ivesc pe șantiere. 
Ea este mereu — cum spun constructorii — „pe 
■fază“. Un exemplu. S-a constatat că pe • șantie-

site. S-a mers pe șantier unde s-a discutat 
această problemă cu șeful de șantier, maiștri, 
șefii echipelor de dulgheri etc. După această dis
cuție lucrurile au început să se îmbunătățească;

N. CUCUI

(Continuare tn pag. Il-a)
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( La Biblioteca centrală de stat, ] 
f filiala pentru copii și tineret | 
( este înzestrată cu 15.000 cărți, 5 ! 
j săli de lectură și o sală cu i 
( rafturi libere de unde cititorul j 
j poate să-și aleagă cartea pe j 
( care o dorește. în fotografie : j 
j bibliotecara înscrie noi cititori, j 

(Foto : Agerpres, !

Ooncert coral
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). — 

în sala mare a Palatului culturii a 
avut loc un concert dat de corul 
Ansamblului de stat de cintece și 
jocuri din Tg. Mureș. In cadrul pro
gramului au fost prezentate cîntece 
populare, balade, poeme pentru cor 
mixt și altele.

Tovarășului VILIAM SIROKY
Președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

Praga
Stimate tovarășe președinte,
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dv. de naștere vă rog 

să primiți sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate, viață lungă 
și fericire.

Vă doresc din toată inima noi succese în activitatea dv. rodnică 
consacrată înfloririi continue a Republicii Socialiste Cehoslovace, întă
ririi și dezvoltării relațiilor de prietenie și colaborare frățească dintre 
țările noastre, triumfului socialismului și păcii în lume.

/

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Rornîna

blocuri.se
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Cu atenție 
și conștiinciozitate

Răspundem 
cititorilor

Craiova continuă să găzduiască 
numeroase șantiere de construcții. 
Acolo unde apar noi blocuri de lo
cuințe, apar și magazine spațioase, 
cu vitrine mari, prin care lumina 
inundă rafturile bogat încărcate cu 
mărfuri. în primele patru luni ale 
anului s-au vîndut, prin unitățile 
din comerțul local, mărfuri a căror 
valoare întrece cu aproape 40 de mi
lioane de lei pe acelea vîndute în 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut.

îm general, în unități se observă 
predcuparea vînzătorilor și gestio
narilor de a avea față de cumpără-
tori' o atitudine cuviincioasă, plină de 
respect și solicitudine. în asemenea 
magazine, clienții intră întotdeauna 
cu plăcere. Zilnic, 
produse alimen
tare nr. 105 e un 
continuu du-te vi
no ; la fel e și la 
magazinul cu ar
ticole de menaj

la unitatea de

Vizitând citeva magazine 
era io vene

nr.,.15. Aici, vînză- ..... —
toriilși gestionarii
prințese clienții cu amabilitate, le 
prezintă cu grijă produsele. în a- 
cestèlmagazine este întotdeauna cu
rățenie, mărfurile sînt etichetate cu
grijă? iar noutățile expuse la locuri
vizibile. Asemenea exemple ar mai 
putea fi citate.

în alte unități însă, pot fi întîl- 
niți vînzători, casieri și gestionari 
care manifestă lipsă de respect față 
de cumpărători. Așa, de exemplu, la 
unitatea de confecții nr. 52, vînză- 
toarea Maria Gocea folosește dese
ori un ton necuviincios. Mai 
mult, cu de la sine putere a 
aplicat în magazin un „sistem" 
nou" de vînzare : clienții tre
buie întîi să achite costul confecții
lor și numai după aceea au dreptul 
să le încerce. Nu odată s-a întîm- 
plat ca la probă clientului să nu i 
se potrivească obiectul ales. De aici 
discuții, proteste justificate. Dar Ma
ria Gocea e intransigentă: marfa 
vîndută nu se mai schimbă.

Gestionara Ionica Anghel, de la 
unitatea nr, 62, are alt obicei : în
tîi își rezolvă diferite interese per
sonale și apoi deschide unitatea. A- 
ceasta reprezintă, în medie, 10—15 
minute intîrziere. Și casierița Con
stanța Pisică, de "la unitatea nr. 10 
de produse chimice, s-a făcut cu
noscută. Din păcate insă nu datori
tă respectului și bunei cuviințe cu 
care-i tratează pe cumpărători, ci 
dimpotrivă. în mai multe rînduri 
ea a fost surpripș^ de, organele In
specției comerciale și■ de echipe de 
control obștesc că nu dă restul 
clienților sau, profitând de aglome
rație, dă rest mai puțin.

Deși în toate aceste cazuri atitu
dinea lucrătorilor respectivi a lezat 
interesele cumpărătorilor, atît con
ducerea O.C.L. Produse industriale 
cît și aceea a O.C.L. Produse ali
mentare n-au luat măsurile cuve
nite. La orice sesizare, scrisă sau 
verbală, privind comportarea unor 
lucrători din magazinele în subor
dine, conducerea O.C.L. Produse a- 
liméntare trimite... adrese scrise res
ponsabililor din unități, punînd în 
vedete celor in cauză că „la repe
tarea abaterilor vor fi sancționați“. 
Conducerea administrativă a acestei 
organizații comerciale și organiza

ția de partid de aici, în loc să se 
ocupe de educarea lucrătorilor din 
unități, în loc să supună aceste a- 
titudini necorespunzătoare judecății 
exigente a întregului colectiv de sa- 
lariați, rezolvă totul operativ : cei 
vinovați sînt schimbați dintr-o uni
tate într-alta. Și lucrurile reintră 
în «normal»...

Deficiențe continuă să existe în 
rețeaua comerțului local din Craio
va și în ceea ce privește extinderea 
formelor noi de deservire, folosirea 
chibzuită a cadrelor. Astfel, din 50 
de unități alimentare generale, în 
numai 16 se desfac produse cu pla
ta direct la vînzător și numai în 9 
se desfac produse preambalate. Din 
această cauză, într-un număr mare 
de magazine oamenii irosesc mult 
timp pentru a-și face cumpărături

le. De asemenea, 
desfacerea lapte
lui la domiciliu se 
face anevoie, iar 
pentru desfacerea 
gheții Ia domici
liu nu s-a luat în
că nici o măsură.

Mai pot fi întîlnite în magazine 
și alte aspecte supărătoare, legate 
direct de slaba organizare a mun
cii, de repartizarea nejudicioasă a 
cadrelor între unități. în unitatea A- 
limentara nr. 5. de exemplu, un sin
gur vînzător deservește un raion de 
circa 10 m lungime, ceea ce face 
ca uneori să se adune lume multă, 
în acest timp, sînt magazine cu o 
slabă activitate, unde a fost aglo
merat un număr de vînzători peste 
necesități.

E un fapt pozitiv că în cadrul 
O.C.L. Produse alimentare și O.C.L. 
Produse industriale au fost organi
zate anul acesta cursuri cu o dura
tă de 4 luni pentru lucrătorii din 
magazine. Bine ar fi însă dacă1 s-ar 
acorda, totodată, atenția cuvenită 
folosirii judicioase și promovării cu 
curaj a cadrelor tinere care au ab
solvit școli profesionale. De ce, de 
pildă. Doina Maruju, absolventă a 
școlii profesionale din Capitală, cu 
specialitatea textile-încălțăminte, o- 
cupă un post de vînzătoare la „Bi
juteria" ?

Comitetul executiv al Sfatului 
popular al orașului Craiova n-a a- 
nalizat în acest an activitatea co
merțului local, rezumîndu-se doar la 
ascultarea unei informări (care a a- 
vut. loc luna trecută). Deficiențele 
arătate, ca și altele, despre care 
n-am amintit în aceste rînduri, sînt 
însă cunoscute în mare măsură de 
corpul de controlori ai Inspecției 
comerciale. Cu toate acestea, ei . se 
mulțumesc, în majoritatea cazurilor, 
să facă simple,,eonstatări, să încheie' 
procese verbale sau să redacteze se
sizări adresate organelor ierarhic 
superioare. Cît privește eficacitatea 
acestora, n-o mai urmărește nimeni.

Este necesar ca direcția comercia
lă regională, cu sprijinul și sub în
drumarea organelor de partid, să ia 
măsuri hotărîte pentru îmbunătăți
rea activității comerțului din Cra
iova. să rezolve principalele proble
me de organizare ce se pun, spriji- 
nindu-se totodată în descoperirea și 
înlăturarea lipsurilor pe aportul de 
preț al celor aproape 100 de echipe 
de control obștesc.

C. LINTE 
coresp. „Scînteii“

MARIN PETRESCU — Vulcan

în răspunsul primit de la Consi
liul local al sindicatelor din Petro- 
șeni se arată că pentru a fi exa
minat de comisia tarifară, în scopul 
încadrării în funefia de „mecanic I 
exploatare.. cazane“, trebuie să în
depliniți următoarele condifii:

— să avefi o vechime în mese
rie de cel pufin 3 ani;

— să fifi absolvent al școlii pro
fesionale sau al școlii de calificare 
de gradul II din cadrul întreprin
derii;

— să fifi autorizat de organele 
regionale I.S.I.R. și să îndepliniți 
condițiile prevăzute în normele de 
tehnica securității muncii la insta
lațiile electrice.

VASILE APETREI 
Moldovenesc

Cîmpulung

Ne-afi scris că în librăriile ora
șului Cîmpulung nu se găsește „Dic
ționarul limbii romîne moderne“. 
Editura Academiei R. P. Romîne, 
ne răspunde că în cursul acestui an 
va reedita dicționarul într-un tiraj 
de circa 20.000 de exemplare.

NEAGU — Busu-CONSTANTIN 
reșli

într-adevăr, la 
de încălfăminte 
„Nicolae Bălcescu 
trimestrul I, s-au constatat 
defecte.

Direcfia generală ind. pielărie, în
călțăminte, cauciuc din Ministerul 
Industriei Ușoare a trimis o echipă 
de specialiști în întreprindere care 
a supravegheat procesul de fabri
cație; a fost întărit controlul tehnic 
de calitate.

un sortiment nou 
produs de Fabrica 
“ din Capitală în 

unele

ION BUHAM — Rm. Vîlcea

Analizînd propunerile pe care 
le-afi făcut cu privire la îmbunătă
țirea transportului în comun, Rni. 
Vîlcea-Ocnifa, conducerea I.R.T.A. 
Argeș a stabilit ca în orele de vîrf 
să se mai introducă un autobuz în
tre cursele normale.

VASILE PERDEA — Focșani

Referitor la scrisoarea dv„ Sfatul 
popular al regiunii Galafi ne-a co
municat că a dat indicații C.L.D.C. 
cît și O.C.L. Focșani să asigure a- 
provizionarea corespunzătoare cu 
truse de traforaj.

ZAMFIR STANCA — Făgăraș

în răspunsul primit de la Sfatul 
popular al orașului Făgăraș privi
tor la sesizarea pe care ne-a(i fă- 
cuf-o, se arată, între altele, că 
au fost procurate lăzi speciale pen
tru transportul pîinii, și s-au luat 
măsuri pentru respectarea regu
lilor de igienă.

TACHE VASILACHE — CtndeștI

colectiviștilor din comuna 
se îndeplinește. Sfatul

Dorința
Cîndeșfi 
popular al raionului Buhușl ne-a in
format că în curînd va funcționa o 
insfalafie cinematografică șl în a- 
ceastă comună.ORA DE DIRIGENȚIE

Prieten mai mare, sfătuitor, în
drumător al tinerei generații de șco
larii Așa este considerat astăzi pro
fesorul diriginte

Avem în școlile din țară apro
ximativ 45.000 de asemenea prieteni 
mai mari ai tineretului școlar, care 
desfășoară o muncă educativă in
tensă, care au simțit nu odată marea 
satisfacție de a-i întîlni, după ani, 
pe foștii lor elevi îndeplinind o mun
că utilă societății noastre.

Desigur, educația în școală este o 
problemă complexă. Experiența a- 
rată că ' succesul muncii educative 
este condiționat de buna coordonare 
a tuturor activitățilo-r ce se organi
zează în școală în scopul pregăti
rii pentru muncă și viață a tinerei 
generații, de delimitarea precisă a 
sarcinilor diriginților și ale organiza
țiilor de tineret.

Care este rolul orelor de dirigen- 
ție, ce probleme sînt de dezbătut 
în cadrul lor, iată întrebări pe care 
și le pun numeroși profesori diri- 
ginți care doresc să-și perfecționeze 
continuu activitatea.

Nu de mult, răspunzînd in
vitației ziarului, profesori diriginți 
din diferite școli din Capitală și-au 
expus, în cadrul unei consfătuiri, 
părerile despre rolul și tematica, a- 
cestor ore, păreri pe care le vom 
reda în articolul de față.

învățătura este și ea o muncă, 
munca tineretului studios, principa
la datorie patriotică a lui. Și în 
consecință, dacă un elev învață 
bine sau sub posibilități nu este o 
chestiune personală. Mulți diriginți 
au o bogată experiență în îndru
marea studiului elevilor, în forma
rea unei opinii potrivnice chiulului, 
nepăsării, mediocrității.

Este de remarcat că în toate șco
lile din Capitală se organizează ore 
de dirigenție care realizează un 
bilanț periodic al progreselor la 
învățătură, al conduitei elevilor și 
respectării regulilor școlare. Este în
temeiată părerea exprimată de to
varășii profesori Lidia Lupu, Gheor
ghe Constantinescu, Elena Mihai și 
alții că „muștruluiala“ clasică pen
tru note slabe ajută uneori prea pu

țin, că este de dorit ca în orele de di
rigenție dedicate unor asemenea 
probleme profesorii diriginți să se 
străduiască să dezvolte la elevi con
știința faptului că principala lor da- 
dorie cetățenească este învățătura, 
că numai studiind cu rîvnă, pregă- 
tindu-se multilateral răspund grijii 
părintești cu care înconjoară parti
dul și guvernul tînăra generație.

Toți participanții la discuții au 
considerat că orele de dirigenție 
trebuie să fie consacrate pregătirii 
elevilor în vederea participării ac
tive la viața social-politică și a for
mării trăsăturilor morale, de carac-
..illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllii.  
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ter caracteristice omului societății 
socialiste.

Dar cum să se dezbată asemenea 
probleme ? Profesorii diriginți cu 
experiență îndelungată sînt de pă
rere că în convorbirile etice din ca
drul orelor de dirigenție este indi
cat să se pornească de la fapte 
săvîrșite de elevi — demne de lau
dă sau criticabile, și nu de la re
ferate cu caracter general. în a- 
ceastă ordine de idei considerăm 
indicat să cităm părerea tovarășe
lor Gherghina Puiu și Natalia Pe- 
trini că prezentarea de referate (care 
de obicei ocupă întreaga oră de 
dirigenție) abate atenția de la si
tuația concretă din clasă.

Realizarea educației comuniste a 
elevilor, mobilizarea lor la însușirea 
temeinică a cunoștințelor teoretice 
și practice este de neînchipuit fără 
aportul organizațiilor de tineret.

Evitînd paralelismul cu orele de 
dirigenție, adunările U.T.M. deschise 
trebuie să fie astfel pregătite în- 
cît elevii să participe la ele cu deo
sebit interes, să contribuie la cu
noașterea de către elevi a politicii 
partidului nostru, la formarea lor în 
spiritul tradițiilor revoluționare de 
luptă ale organizației, să dezbată 
felul în care își îndeplinesc utemiș- 
‘ii îndatoririle, comportarea lor în

Un aspect de pe aeroportul „Aviasan" de la Otopenl
î

La aeroportul sta
ției „Aviasan'1 din Iași 
a sunat telefonul. Pi
lot de serviciu era Mi
hai Ungureanu. De la 
celălalt capăt al firu
lui, medicul spitalului 
din comuna Florești 
comunică: în satul Mo- 
roșeni se află o fe
meie grav bolnavă, 
mamă a patru copii, 
care trebuie transpor
tată cu maximum de 
urgență la una din cli- 
nicile lașului.

în alte împrejurări. 
Mihai Ungureanu s-ar 
fi urcat în avion 
și ar fi decolat de în
dată. Acum însă... Con
dițiile de zbor erau 
grele. Apoi, din cauza 
umezelii prea mari, 
terenul din comuna 
Florești nu prezenta 
destulă siguranță pen
tru aterizare.

Și totuși, trebuia ac
ționat fără intîrziere. 
Viața unui om era în 
primejdie. Comunistul 
Mihai Ungureanu se

decise. Va zbura. Luă 
legătura cu Sfatul 
popular al comunei 
Florești, dînd indicații 
să se aleagă și să fie 
marcată vizibil o por
țiune de teren cu mai 
puține băltoace. Apoi 
pregăti avionul. Pen
tru mai multă sigu
ranță la aterizare, a- 
cesta trebuia să fie cît 
mai ușor. N-a luat 
la bord decît strictul 
necesar. Pregătirile fi
ind încheiate s-a urcat 
în carlingă și a deco
lat. Voința, curajul și 
priceperea i-au fost de 
mare folos la ateriza
re. A luat bolnava și 
a decolat, de aseme
nea, cu bine. După 
citeva ore femeia a 
fost internată într-un 
spital din Iași. Aici, 
datorită îngrijirilor 
medicale viața i-a fost 
salvată. .

Multe asemenea fap
te pline de omenie 
au înscris în activita
tea lor piloții aviației 
sanitare.
-------------- OtO . - ..... -

(Foto : M. Cioc)

Cifrele care ilus
trează munca serviciu
lui „Aviasan“ sînt 
de-a dreptul impresio
nante. 20.000 de ore 
de zbor în 1961 și 1047 
în primul trimestru al 
anului acesta, egal cu 
peste 3.150.000 km de 
drum aerian. Aproape 
14.000 litri de sînge sau 
plasmă pentru trans
fuzii, egal cu circa 40 
litri transportați zil
nic. La acestea se a- 
daugă aproape 60.000 
kg de medicamente și 
alte produse sanitare, 
574 specialiști trans
portați de la marile 
clinici la spitalele ra
ionale și comunale și 
peste 16.500 bolnavi 
și însoțitori.

Este un bilanț bo
gat al stațiilor „Avia
san“ din toate regiu
nile țării, puse în 
slujba sănătății oame
nilor muncii.

N. NANÜ

Cu prilejul comemorării lui I. L. Caragiale
La Teatrul Muncitoresc Ç.F.R. se 

repetă un spectacol alcătuit din 4 
schițe dramatizate : „Diplomație“, 
„Justiție", „Five o’clock", „Articolul 
214“ și piesa într-un act ,/Conu’ 
Leonida față cu reacțiunea". Regia 
artistică — Stelian Mihăilescu, Co-

rado Negreanu, scenografia : Euge
nia Bassa-Crîșmaru. Din distribuție 
fac parte : Nelly Nicojau-Ștefănes- 
cu, S. Mihăilescu-Brăila, Ioana Oan- 
cea, Traian Dănceanu, Titu Vedea, 
Iarodara Nigrim, Luiza Derderian 
Marcoci și alții.

O»O

Cinematograful la sate
Localitățile Călata, Luna, Nireș, 

Salva din regiunea Cluj, Stănești, 
Breznița, Brăneț din regiunea Olte
nia, Horea din regiunea Maramureș, 
Spineni, Pocreaca, Popricani din re
giunea Iași se numără printre satele 
și comunele din țară care au fost în
zestrate de curînd cu aparate de 
proiecție cinematografică.

La sate au luat ființă de la înce
putul anului și pînă în prezent circa 
200 de unități cinematografice. Pa

ralel cu creșterea numărului cine
matografelor a crescut și numărul 
spectatorilor. în primele patru luni 
ale anului, numărul sătenilor care 
au asistat la spectacole cinematogra
fice a fost cu peste 3 milioane mai 
mare față de perioada corespunză
toare a anului trecut.

Satele și comunele care nu posedă 
încă cinematografe proprii sînt vizi
tate de cele 110 autocaravane ale re
țelei cinematografice.

Matineu .poetic I
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Izura Arghezi,

( Ispas, Ariana Olteanu, Silvia Po- J

( Brașoveanu, Gheorghe Cozorici, j
( Gh. Popovici-Poenaru.

\ 
în sala Studio a Teatrului Na-) 

(ional „I. L. Caragiale" a avut loc I 
zilele trecute un matineu poetic j 
consacrat lui Tudor Arghezi. Mi- j 
hai Gafi/a a vorbit despre „Con- J 

. temporanul Arghezi". A urmat uni 
f program de recitări la care și-au j

( Ion Finteșteanu, artiști ai poporu- j 
1 lui, Cella Dima, Eugenia Po- j 

povici, Irina Răchițeanu, Marcel J 
Anghelescu, artiști emeriti, Mariet- j 
ta Anca, Eva Pătrășcanu, Elena j 
Sereda, Raluca Zamfirescu, Mihai j 
Berechet, N. Gr. Bălănescu, Tan/ij 
Economu, Elena Galaction, Viorica ) 
Petrescu, Costache Diamandi, Al- | 

, fred Demetriu, Matei Alexandru,) 
( lamandi Șerban, Elena Aramă, Mi-J 
( izura Arghezi, Simona Bondoc, j 
f Ioana Bulcă, Tina lonescu, Catita | 
( Ispas, Ariana Olteanu, Silvia Po- j 
! povici, Didona Popescu, Cosma j 
I, n — fnrnrlrt. J
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Pe fiecare șantier —
ritm intens de lucru

(Urmare din pag. I-a)

după fiecare întrebuințare panourile 
sînt curățate și unse, sînt manipu
late cu mai mare grijă.

în atenția conducerii întreprinde
rii stă de asemenea și organizarea 
periodică a unor schimburi de ex
periență, îneît metodele bune care 
contribuie la respectarea graficelor 
de execuție și îmbunătățire a calită
ții lucrărilor să devină cunoscute 
tuturor constructorilor. Unele schim
buri de experiență au fost organi
zate chiar pe faze de execuție. Ast
fel, colectivul șantierului nr. 2 a 
mers la șantierul nr. 3 unde s-a in
teresat de felul cum au lucrat mun
citorii de aici la finisarea blocului 
7, care a primit la recepție un ca
lificativ bun.

Cum stau lucrurile pe șantierele 
întreprinderii nr. 5 ? Desigur nu se 
poate spune că aici nu există preo
cupare din partea conducerii între
prinderii pentru bunul mers al lu
crărilor. Dar îndrumarea dată șan
tierelor ar putea fi mult mai opera
tivă și mai eficace. Aici, ca și pe 
alte șantiere, se țin săptămînal șe
dințe de analiză a muncii în care 
se stabilește și ce trebuie făcut în 
săptămîna următoare. Acestor șe
dințe nu li se dă însă atenția cuve
nită. Din această cauză nici rezul
tatele nu sînt cele scontate. în ziua 
de 19 mai, la șantierul nr. 2, această 
analiză n-a avut loc... din cauză că 
oamenii erau ocupați cu alte tre
buri. La „operativa" din aceeași zi 
de la șantierul nr. 3 a reieșit că o 
serie de lucrări de la blocurile 16, 
21, H, M și altele, stabilite cu o săp- 
tă'mînă în urmă, nu au fost execu
tate. La blocul nr. 16, datorită unor 
deficiențe mărunte, s-au pierdut 3 
zile care — după cum spunea în
suși maistrul blocului — nu vor pu
tea fi recuperate ușor. Cauza acestor 
deficiențe și a altora arătate în șe
dința respectivă constă în aceea că 
după discuțiile de la sfîrșit de săp- 
tămînă nu se iau măsurile cuvenite, 
iar cele ce se hotărăsc nu sînt ur
mărite îndeaproape ; ajutorul dat 
șantierelor este astfel slab.

Constructorii celor două între
prinderi au condiții să dea în folo
sință la termenele prevăzute, de 
bună calitate și la un cost redus 
toate locuințele pe care le ridică. 
Dar lipsurile existente, îndeosebi pe 
șantierele întreprinderii nr. 5, îi îm
piedică. în discuțiile purtate la acea
stă întreprindere s-au găsit, pentru 
justificarea deficiențelor, zeci de 
motive fie legate de lipsa documen
tației tehnice, de neprimirea la timp 
a unor materiale, fie de eliberarea cu. 
intîrziere a unor terenuri de di
ferite conducte subterane etc. Dar 
toate acestea — proiectarea, apro
vizionarea, stabilirea amplasamen
telor — sînt adunate în aceeași 
mînă : a Sfatului popular al Ca
pitalei și a unităților sale create 
pentru construcțiile de locuințe 
și coordonarea lucrărilor pe șan
tiere. Dacă sfatul popular și uni
tățile sale s-ar fi ocupat mai îndea
proape de mersul lucrărilor, pe șan
tiere situația ar fi fost mult mai 
bună.

Pe fiecare șantier se cere o inter
venție operativă pentru înlăturarea 
unor greutăți, o atenție sporită față 
de graficele de execuție ; nu trebuie 
să se aștepte sfîrșitul lunii sau tri
mestrului pentru a se vedea cum 
s-a lucrat ; este necesar ca în mod 
operativ să se ia măsuri pentru ac
celerarea ritmului acolo unde se con
stată rămîneri în urmă. Organiza
țiile de partid din cadrul acestor în
treprinderi și de pe șantiere, inten- 
sificînd munca politică în rîndurile 
constructorilor și exercitîndu-și cu 
exigență sporită dreptul de control 
asupra activității administrative, pot 
aduce o contribuție hotărîtoare Ia 
predarea în termen și de bună ca
litate a locuințelor. Ținînd sea
ma că sîntem aproape de jumătatea 
anului, sfatul popular și întreprin
derile sale de construcții trebuie să 
ia măsuri care să preîntîmpine orice 
întîrziere a lucrărilor. Pe șantiere să 
se lucreze într-un ritm intens și să 
se îmbunătățească, în continuare, ca
litatea lucrărilor executate. Con
structorii bucureșteni au dovedit că 
pot realiza și această cerință.

0*0

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R. P. ROMINE : NUNTA LUI FIGARO
— (orele 19,30).

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

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA
GIALE“ (Sala Comedia) : MACBETH — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : TARTUFFE
— (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala Ma- 
gheru) : SCANDALOASA LEGĂTURĂ 
DINTRE DOMNUL KETTLËE ȘI DOAM
NA MOON — (orele 20). (Sala Studio) : 
BĂIEȚII VESELI — (orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU-

LANDRA“ : SFINTA IOANA — (orele 
19,30). (Sala Studio) : MENAJERIA DE 
STICLĂ — (orele 20). (Sala Palatului R.P. 
Romîne) : TACHE, LANKE ȘI CADIR — 
(orele 19,30).

TEATRUL DE COMEDIE : SVEJK IN 
AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL — (ore
le 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru copil) : SALUT VOIOS 
— (orele 17).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TĂNASE" (Sala Savoy) : VORBA RE
VISTEI — (orele 20). (Sala Victoriei 174) : 
CONCERT IN RE... HAZLIU — (orele 20).

școală și în afara ei, rezultatele 
obținute la învățătură și activitatea 
practică. Așa cum s-a subliniat în 
discuțiile purtate la redacție, cei 
mai buni profesori-diriginți ajută or
ganizațiilor de tineret să dea un ca
racter viu, variat, atrăgător, strîns 
legat de viață dezbaterilor în jurul 
unor probleme de morală, de com
portare a elevilor.

Firește, munca educativă nu- se 
poate rezuma la cadrul orelor de 
dirigenție și al adunărilor U.T.M. Di
rigintelui, așa cum s-a arătat și în 
timpul discuțiilor amintite, i se cere 
un desăvîrșit tact, care să-i permi
tă să se apropie părintește de fie
care elev, cu scopul de a-1 îndru
ma, pas cu pas, la învățătură și în 
formarea trăsăturilor sale de carac
ter. Mai mult, dirigintele trebuie să 
fie un animator țn munca instructiv-: 
educativă din școală, să sprijine ac
tiv munca organizațiilor U.T.M., să 
ajute la buna desfășurare a mani
festărilor pe care ele le inițiază 
după orele de curs — vizite 
în întreprinderi și gospodării agri
cole. socialiste, muzee și expoziții, 
manifestări ale cercurilor și cena
clurilor literare, activități culturale 
și sportive din școală etc. Cu alte 
cuvinte, acolo unde este prezentă 
clasa e de dorit să fie prezent și 
dirigintele. Rezultatele dobîndite de 
profesorul diriginte Gheorghe Călu- 
găriția de la Școala medie „Tudor 
Vladimirescu“, apreciat pe bună 
dreptate ca unul din numeroșii 
noștri profesori pricepuți în forma
rea cetățeanului de mîine, dovedesc 
cît este de necesar ca dirigintele să 
se apropie de elevi, să-i cunoască 
de aproape. Relevînd de fiecare 
dată ceea ce au făcut bine elevii și 
criticînd cu exigență purtările nela
locul lor, profesorul diriginte a reu
șit să închege un colectiv puternic 
cu o comportare bună care se poate 
mîndri că obține cele mai bune re
zultate la învățătură din școală.

După cum se știe, în realizarea 
sarcinilor generale ale muncii de 
educație comunistă trebuie să se 
țină seama de particularitățile fie
cărui elev și ale colectivului clasei.

Cu toate acestea, la o recentă ana
liză a activității diriginților din mai 
multe școli buoureștene, a atras a- 
tenția, între altele, lipsa de grijă 
pentru a deriva tematica orelor de 
dirigenție din cerințele concrete ale 
muncii de educație din fiecare cla
să. Aceasta a dus, după părerea 
unor cadre didactice, mai ales 
în clasele VIII—XI, la programa
rea aproape exclusivă a unor me
dalioane culturale, subiectul lor 
fiind de cele mâi multe ori în func
ție de specialitatea profesorului. La 
Școala medie „Matei Basarab“, din 
peste 200 ore de dirigenție, ținute în 
trimestrul II, doar în aproximativ 10 
s-au dezbătut probleme care răs
pund cerințelor muncii educative. 
Situații asemănătoare există și în 
alte școli.

Bineînțeles, este de dorit ca ele
vii să aibă serioase cunoștințe, din 
diferite domenii •' ale artei și cultu
rii. Școala noastră asigură absol
venților ei temeinice cunoștințe cul
turale, iar cercurile literare, de is
torie, științe naturale etc. ale elevi
lor răspund interesului acelora care 
vor să-și îmbogățească cunoștințele 
din domeniile amintite. De aceea ni 
se pare întemeiată părerea că nu 
ora de dirigenție este locul potrivit, 
de pildă, pentru un referat cu titlul 
„Orice pricepere cere răbdare“ — 
care se rezumă la incursiuni greu 
digerabile în arta comunei primitive, 
așa cum s-a procedat la Școala 
medie „Nicolae Bălcescu". Astfel, 
doar... răbdarea auditoriului poate 
fi pusă la încercare. La aceeași 
școală s-a considerat util să se 
vorbească unor elevi despre profilul 
literar al lui Nicolae Milescu. Nu se 
putea consacra pentru aceasta o 
ședință a cercului literar ? De altfel, 
„ora de dirigenție" amintită a fosl 
irosită cu sublinierea unor fapte pu
țin semnificative din viața lui Nico
lae Milescu, ca de pildă tăierea na
sului spătarului.

Trebuie spus că Direcția educației 
tineretului școlar din Ministerul In- 
vățămîntului și Culturii nu a studiai 
încă suficient locul și caracterul orei 
de dirigenție în ansamblul muncii e- 
ducative din școli. Datorită acestui 
fapt nu există o unitate de cerințe 
față de munca diriginților, ajungîn 
du-se uneori și la situații cînd in
spectorii aceleiași secții de învăță- 
mînt dau indicații complet contra
dictorii. De aceea, așa cum remar
ca pe drept cuvînt un partici

pant la consfătuire, unii diriginți 
sînt nevoiți să reconsidere prea 
des tematica orelor de dirigen
ție, să procedeze oarecum ase
mănător cu omul din poveste 
care în timp ce-și zidea o sobă a 
reclădit-o de cîteva ori după sfa
tul vecinilor ; în cele din urmă, ne- 
știind cum să-i împace pe toți, a 
construit soba pe roate ca s-o poa
tă întoarce după sfatul fiecăruia. 
Este de dorit ca Direcția amintită, 
împreună cu Sfatul popular al Capi
talei, să acorde de acum înainta 
un mai mare sprijin în îndru
marea diriginților și în coordonarea 
activității educative în școli.

Sînt de menționat discuțiile pe 
care le poartă cadrele didactice în 
jurul cărții „Munca profesorului di
riginte“ — proiect experimental, edi
tată recent. Valorificarea din plin a 
părerilor critice exprimate despre a- 
ceastă lucrare este cu atît mai nece
sară cu cît în general, și în mod 
deosebit în capitolul „Pregătirea și 
desfășurarea orelor de dirigenție", 
ea are o notă teoretizantă, abstrac
tă, confuză în delimitarea sarcinilor 
actuale ale orelor de dirigenție.

Oricîtă experiență are un proie- 
sor diriginte, el nu se poate lipsi 
de sprijinul organizației de partid 
și al conducerii școlii. Viața arată 
că unii diriginți trebuie ajutați să-și 
înțeleagă, mai profund rolul lor în 
munca educativă din școli, să reali
zeze o colaborare mai strînsă c-u 
profesorii care lucrează cu clasa, 
să se bazeze permanent pe spriji
nul organizațiilor U.T.M. și de pio
nieri — organizații conduse de 
partid. E de dorit ca locul „predi
cilor moralizatoare", la care recurg 
o parte din diriginți, să fie cedat 
muncii vii, apropierii părintești de 
elevi, cu scopul de a-i ajuta în for
marea convingerilor, de a le influ
ența în bine conduita.

Ora de dirigenție, întreaga acti
vitate a profesorului diriginte com
portă o mare răspundere în pregă
tirea pentru viață a tineretului. Răs
punderea prietenului mai mare.

AL. POPESCU
Nota redacției: Invităm profesorii 

diriginți și alte cadre didactice, 
specialiștii în pedagogie, părinții să 
continue discuția începută la redac
ție expunînd în coloanele ziarului 
nostru părerile lor în legătură cu 
rolul diriginților, tematica orelor de 
dirigenție, precum și alte proble
me ale muncii educative din școli.

JOI 31 MAI • Vreau să știu — 
orele 9,00 — I • Muzică populară ro- 
mîncască — orele 10,35 — Ie Program 
de muzică de cameră — orele 11,30 — I 
e Fragmente din opera „Evgheni One- 
ghin“ de Ceaikovski — orele 12,15 — II 
e Muzică de operetă — orele 14,03 — I 
o Folclorul în prelucrarea compozitori
lor noștri — orele 15,05 — Ie Almanah 
științific — orele 15,10 — II o Piese pen
tru vioară cerute de ascultători — orele 
16,45 — Ie Muzică populară romîncască
— orele 16,30 — II e Ciclul Sonate pen
tru pian de Beethoven — orele 17,00 — II 
e Soliști romîni de muzică ușoară — 
orele 19,05 — II e Jurnal de întrecere
— orele 19,00 — Ie Program muzical 
pentru fruntașii în producție — orele

19,15 — Ie Transmisiune din Studioul 
de concerte. Cîntă orchestra simfonică 
a Radioteleviziunii sub conducerea lui 
Jean-Paul Krcder (Franța). In program : 
Simfonieta de Ion Dumitrescu ; Concer
tul nr. 2 pentru pian șl orchestră de 
Saint Saëns — solistă Sofia Cosma ; 
Concertul pentru orchestră de Ovidiu 
Varga ; Simfonia de dansuri de André 
Jolivet — primă audiție — orele 19.45 — 
I o Fragmente din opereta „Țara surî- 
sului“ de Lehar — orele 19,50 — II a Din 
creația de cîntece a compozitorului Sa
bin Drăgoi — orele 21,15 — II a Emi
siune pentru petroliștii romîni aflați în 
India și Afganistan — orele 22,30 — H 
a Muzică de cameră de compozitori so
vietici — orele 23,15 — I.

POMPIERUL ATOMIC : 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. Sahia (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21 — grădină 20,15), Grădina Progre
sul (21,30), Stadionul Giulești (20,30), Sta
dionul Dinamo (20.15). Stadionul Republi
cii (20.15). CĂLĂTORIILE LUI GULLI
VER: Republica (10; 12; 15; 17; 19; 21). Elena 
Pavel (10; 12; 15; 17; 19; 21 — grădină 20,45), 
înfrățirea între popoare (10,30; 12,30;
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). ÎNTOAR- 
CE-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 GHEAȚĂ : V. Alecsandri (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 cinematogra
fele Maxim Gorki (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Arta (16; 18,15; 20,30), 16 Fe
bruarie (16; 18; 20). ȘOFERII IADULUI : 
Central (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18.45: 21), 
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 ; Tineretului (16; 18,15; 
20,30). BĂTĂLIE IN MARȘ — ambele 
serii : Cultural (16; 19,15). CINE-I DE 
VINA ? rulează la cinematograful Alex.

Popov în continuare de la orele 9,30

pînă la orele 21. LUNGA NOAPTE A 
LUI ’43 : 8 Martie (15; 17,05; 19,10 — gră
dină 20,30), N. Bălcescu (16; 18,15; 20,30). 
CINTECUL ÎNTRERUPT : Grivlța (16; 
18; 20). TOT AURUL DIN LUME rulează 
la cinematograful C-tin David (15.30; 18; 
20,30). POVESTE SENTIMENTALĂ 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; 21), 
Donca Simo (16; 18; 20), Floreasca (17; 
19; 21), 30 Decembrie (15; 17; 19; 21). 
ÎNOTĂTORII : T. Vladimirescu (16; 18; 
20). INTRE DOUĂ IUBIRI : Munca (16; 
18,15; 20,30). CAVALERII TEUTONI am
bele serii : Popular (16; 19,30). POST
RESTANT : Moșilor (16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,20 — Emisiune vese
lă pentru copii. 19,45 — Sfatul medicu
lui. 20.00 — Transmisiune de la Teatrul 
„C. Nottara“, „SCANDALOASA LEGĂ
TURA DINTRE DOMNUL KETTLEE ȘI 
DOAMNA MOON“ de J. B, Pristley. In 
pauze : Poșta televiziunii. Ultimele știri.

CUM VA FI VREMEA?
Timpul probabil pentru zilele de 1, 2 

și 3 iunie : Vremea ușor instabilă, cu 
cer schimbător. Vor cădea ploi sub for
mă de averse însoțite de descărcări 
electrice mai ales după-amiază. Vînt 
slab cu intensificări de scurtă durată. 
Minimele vor fi cupcrinse intre 6 și 16 
grade, iar maximele între 20 și 30 de 
grade.



Șantierul Naval Constanța. Pe docul plutitor 
„Neptun" este pregătit pentru croazierele ce Ie vor 
veniți la odihnă pe litoral.

Os o

Aniversarea lui A. I.
la Academia

La Academia R. P. Romîne a 
avut loc miercuri după-amiază o 
ședință consacrată împlinirii a 150 
de ani de la nașterea marelui 
democrat revoluționar rus A. I. 
Herzen.

La ședința prezidată de acad. 
Ibrgu Iordan, vicepreședinte al 
Academiei R. P. Romine, au parti
cipat academicieni, reprezentanți ai 
unor instituții culturale și științifi
ce, cadre didactice etc.

Un .grup de soliști 
ai teatrelor italiene 

de opera a sosit 
în Capitală

De 18 ani îndărătul gratiilor
„Bhilaiul statului Madras44

DELHI 30 (Agerpres). dresului 
— TASS : Specialiștii so
vietici și indieni, care 
construiesc la Neiveli 
(sfatul Madras) cea mai 
mare termocentrală elec
trică din India cu o pu
tere de pînă la 400.000 
kW, au obfinuf o mare 
victorie în producție. Re
cent a fost dat în exploa
tare primul turbogenera
tor a| centralei a cărui 
energie electrică este 
folosită de rețeaua siste
mului energetic al Ma-

centru industrial din su
dul Indiei. Jn telegrama 
din Neiveli se spune că 
toate agregatele lucrea
ză bine. Inginerii, tehni
cienii și muncitorii so
vietici și indieni dau o 
dovadă excelentă de co
laborare în muncă.

„Bhilaiul statului Ma
dras", cum este numită 
această construcție co
mună sovieto-indiană, 
după terminarea sa, va 
da tot atita energie elec-

important, frică cit produc în. pre- 
J!- — zent toate centralele sta

tului luate la un loc.
Cu ajutorul tehnic al 

Uniunii Sovietice, în In
dia vor fi construite patru 
termocentrale și o hidro
centrală cu o putere to
tală de peste un milion 
kW. Aceasta va constitui 
o mare contribuție la 
dezvoltarea bazei ener
getice a țării — condifie 
necesară pentru reali
zarea independentei sale 
economice.

Conducerea P,S*D,G. aspru criticată 
de la Köln

al șantierului vasul 
face oamenii muncii 

(Foto : Agerpres)

Herzen
R. P, Romîne

prezentat comunicări : acad. 
Gulian,

Au 
C. I. 
social-politice și filozofice ale 
A. I. Herzen” și prof. univ. M. No- 
vicov, despre „Herzeh-scriitor”.

Personalitatea și opera lui Her
zen, intrată în patrimoniul culturii 
progresiste a omenirii întregi, sînt 
evocate anul acesta în toată lumea, 
în cadrul marilor aniversări cultu
rale
Mondial, al

despre „Concepțiile
lui

recomandate
Păcii.

de Consiliul
(Agerpres)

■OeO

Trenuri cu tonaj sporit

Din celulele de piatră ale temni- litici, decretarea unei amnistii 
telor de pn insulele pustii ale Mării '
Ègee ajung pînă la noi, din cînd 
în cînd, glasul neînirînt și gîndu- 
rile înaripate ale . unora din luptă
torii Rezistenței naționale grecești 
care zac îndărătul gratiilor pentru 
că au luptat și continuă să lupte 
împotriva iascismului, pentru de
mocrație, pace, prietenie între po
poare. între acești luptători se 
află eroul național al poporului 
grec, Manolis Glezos, care, în urmă 
cu.21 de ani, la 31 mai 1941, a smuls . 
de pe Acropole drapelul cu zvas
tică, arborat acolo de cotropitorii 
naziști — faptă care a fost semna
lul pentru intensificarea rezistenței 
antihitleriste.

Glasul lui Manolis Glezos și al 
tovarășiloz săi răsună din adîncul 
temnițelor în care sînt închiși, ce- 
rînd libertate și dreptate pentru pa- ■ 
trioții și democrații greci. în scri
soarea adresată de curînd ziarelor 
„Scînteia“ și „Romînia liberă" și 
semnată de M. Glezos, A. Ambatie- 
los, St. Papaiannis și C. Țakiris se 
spunea : „Lupta antifascistă nu s-a 
terminat pentru noi. De 18 ani se 
strînge rugina pe lanțurile în care 
sînt ferecate mîinfle noastre acope
rite de răni în lupta împotriva fas
cismului. 1.500 de luptători ai Re
zistenței naționale zac în temnițe 
pentru că au urît fascismul, au 
luptat și continuă să lupte împotri
va lui. în numele luptei noastre 
comune, în numele dragostei voas
tre pentru om, pentru civilizație și 
progres, ne adresăm vouă, tovarăși 
ai noștri de luptă în cel de-al doi
lea război mondial, și cerem aju
torul vostru". !

Ziarele ateniene amintesc că în C—•
Andre, t 
ta, Zeits, c___ ___
Merten, ucigașul a mii

x____  „uui, aecieiarea unei amnistii g&țelor de pe insulele pustii ale Mării rierale. Solidaritatea poporului grea 
Egee ajuna DÎnă Ia nai Hin r.îr>A cu deținuții din temnițe se mani- 

' festă tot mai activ. Aceasta s-a 
văzut de pildă, cu ocazia alegerilor 
parlamentate din octombrie 1961 aînd 
70.000 de atenieni au votat pentru 
Manolis Glezos. Cu toate acestea, 
eroul național al Greciei nu șl-a ptt- 
tut ocupa locul în parlament.

Necesitatea imperioasă a procla
mării unei amnistii generale a fost 
recunoscută în diferite perioade de 
toate partidele din Grecia. Este 
semnificativ în această privință 
faptul că anul trecut toți deputății 
insulei Creta, reprezentînd toate 
partidele din Cameră (inclusiv 
partidul guvernamental) au cerut, 
printr-o petiție comună, punerea 
imediată în libertate a deținuților 
politici cretani.

La 2 aprilie și la 25 mai, mii 
de atenieni au participat la mitingu
rile pentru eliberarea deținuților po
litici, pentru amnistie generală. Cu o 
lună în urmă, Markezinis, șeful 
partidului progresist (partid bur-: 
ghez), s-a declarat din nou în fa
voarea unei amnistii generale, sub
liniind că el consideră ca antidemo
cratice măsurile excepționale. Ace
lași punct de vedere a fost susținut 
și de deputatul Mavros, fost minis
tru al justiției. Arhiepiscopul Atenöi 
și al întregii Grecii, Chryssostomos, 
ca și numeroase alte personalități 
au întreprins demersuri pentru eli-’ 
berarea-luptăîorilor din Rezistență; 

Organizații culturale ca Societatea 
scriitorilor greci, Uniunea actorilor, 
la fel ca și numeroase personali
tăți din lumea literelor și artei au 
făcut apeluri pentru proclamarecț 
unei amnistii generale. L .

în această luptă poporul grec se . 
bucură de sprijinul și. simpatia opi- ? 
niei publice progresiste din lumect.' . 
întreagă. Personalități cu renuju.e 
mondial, miniștri, deputați, senatori, ' . 
profesori universitari și academi
cieni, membri ai clerului, scriiiöri, 
artiști, ziariști, reprezentanți ai oa-,. . 
menilor muncii din numeroase țări 
și-au ridicat glasul de solidarităfe 
cu lupta poporului grec. A fost créât 
un comitet internațional pentru eți'-" ' 
berarea lui Manolis Glezos. Întruni
rea de la Paris a 70 juriști de seamă 
din mai multe țări europene, care a 
examinat din punct de vedere juri
dic starea excepțională care conți- ‘ 
r.uă să fie în vigoare în Grecia, a 
adresat un apel solemn cu privire 
la organizarea unei conferințe a re- ' 
prezentanților opiniei publice din 
țările occidentale consacrate resta
bilirii libertăților democratice în Gre
cia.

Nutrind cele mai sincere senti
mente ăe prietenie pentru poporul 
grec, opinia publică din țara noas
tră își alătură glasul tuturor celor 
care cer încetarea persecuțiilor po- U 
litiçe antidemocratice . din Grecia, v 
eliberarea lui Glezos și a celorlalți '. 
patrioți greci care și-au inchinat 
viața luptei pentru pace și prietenie. ' 
între popocre.

Ecou/ unor dsiguron
LONDRA 30 (Agerpres). — Cores

pondentul din Londra al agenției 
France Presse relatează că, în mo
mentul de față, se manifestă în 
cercurile conducătoare ale Partidu
lui laburist britanic o criză deose
bit de serioasă care ar putea pune 
sub semnul întrebării unitatea par
tidului. Liderul acestui partid, Hugh 
Gaitskell, a fost zilele acestea inter
pelat de o serie de alți conducători 
ai partidului în legătură cu știrile 
apărute în unele ziare englezești, po
trivit cărora conducerea partidului, 
laburist ar fi dat asigurări unuia 
dintre cele mai importante concerne 
britanice, „Imperial Chemical Indus
tries“, că această firmă nu va fi na
ționalizată în eventualitatea că par
tidul laburist va prelua puterea. 
Pînă acum Gaitskell a evitat să con
firme sau să dezmintă aceste știri și, 
din această cauză, după cum scrie 
corespondentul, la actuala conferin
ță a tineretului laburist, „mai mulți 
delegați și-au manifestat intenția de 
a-1 strînge cu ușa pe liderul parti
dului adreșîndu-i întrebări precise 
încă în cursul acestei săptămîni". 

în însăși conducerea partidului, 
unul din reprezentanții aripii de 
stînga în comitetul executiv, Ant
hony Greenwood, a condamnat po
ziția conducătorilor de dreapta la
buriști.

----- ---------- o® o----------

Noi unități militare S. E A. TO. 
concentrate la granițele Laosului
BANGKOK 30 (Agerpres). — Sta- 
e Unite și celelalte țări membre 
föi.E.A.T.O. continuă să sporească 
proi militare în Tailanda în a- 
nele '.a frontierei cu Laosul. U- 
politici tailandeze și unii oameni 
fățiș Ja Țațelor străine îndeamnă 
cane în Ltjterea trupelor ameri- 

După cu
„Bangkok W^ anunțat ziarul 
mis o escadrilă Australia à tri- 
toare cu reacție avioane de vînă- 
aeriană ButterwGre“ de la baza 
Ubon. situat în no.(Malaya) la 
dei. Ministrul afacerii Tailan- 
Australiei, Barwick, axțerne a] 
„foarte curînd" o nouaarat c§

'adrilă

la Congresul
Ku

La 2^ 30 (Agerpres). — TASS : 
PartiduF13^ seara, la Congresul 
Germania Social Democrat din 
continuat ^re .?re_l°c Ia Köln, au 
siilor de lucPW^e în cadrul comi- 
care au luat t, Aproape toți cei : 
asprime rapoaîptul au criticat cu ; 
zentate la CongL principale pre- 
P.S.D.G., OllenhauÖe președintele < 
rul Berlinului U5i de prima- I 
Brandt. Ei au cerut tentai, W. ] 
de partid a P.S.D.G. să?onducerea 
linie politică proprie, flboreze o 
— așa cum a subliniat urtV care 
vorbitori — să poată fi dintre 
„modului militarist, închisttusă 
gîndire a guvernului față de ie 
flictul dintre Orient și Occiden

Un delegat din Hamburg a sub. 
liniat că P.S.D.G. s-a situat pe o 
poziție prea pasivă chiar după ce 
cancelarul Adenauer s-a pronunțat 
fățiș în Berlinul occidental împotri
va tratativelor sovieto-americane 
privind problema Berlinului occi
dental. în politica internațională, a 
spus el, R.F.G. a devenit o piedică 
în calea întăririi păcii. P.S.D.G. tre
buie să opupă politicii guvernului 
o alternativă în cele mai impor
tante probleme politice.

Un alt delegat din Hamburg a 
declarat : Conducerea P.S.D.G. nu 
a întreprins nimic pînă în prezent 
pentru a contribui la stabilirea u- 
nor relații diplomatice cu toate ță
rile socialiste și, în primul rînd, cu 
Polonia și Cehoslovacia. Ea nu și-a 
precizat atitudinea față de 
blema încheierii Tratatului de 
cu Germania.

Unii participant la discuții 
arătat că, în rapoartele lor, Ollen- 
hauer și Brandt au trecut sub tă
cere și probleme politice importan
te, ca de pildă .intenția guvernului 
de a introduce în R.F.G. o legislație 
antidemocratică excepțională. Ra
portorii au ignorat și un astfel de 
fapt ca sporirea cheltuielilor mili
tare în R.F.G. care în anul 1962 
vor depăși prevederile bugetului cu 
15 miliarde de mărci.

Au avut loc alegerile pentru 
noua conducere a P.S.D.G. Pre
ședinte al P.S.D.G. a fost reales 
E. Ollenhauer, Iar vicepreședinți — 
W. Brandt și H. Wehner. în afară 
de aceștia, au fost aleși 26 de

membri ai conducerii, precum și 
trezorierii partidului.

Un grup de foști membri mar- 
canți ai partidului social-democrat — 
A. Berisch, H. Gleisberg, L. Knorr 
și A. Berger — au convocat luni 
seara o conferință de presă la care 
au criticat aspru poziția capitular
dă a conducerii P.S.D.G. în privința 
liniei politice reacționare a Bonnu
lui.

___________ 1C O M UKA iii

Grecia au beneficiat de amnistie 
călăul poporului .din Cre- 

călăul de la Distomo, 
““7".: - —li de evrei 

greci. în schimb, luptătorii antifas
ciști continuă să se afle în 
temniță. Mulți dintre ei sînt de acum 
bătrîni ; majoritatea sînt bolnavi. 
Printre ei se află și femei. Gratiile 
închisorilor îi separă de poporul lor, 
de copii, de părinți și frați. Iată ce 
scriu deportații politici din lagărul 
de concentrare Aî-Stratis : „De 18 
ani instituția neomenească a depor
tării apasă greu asupra țării noas
tre. Numai pentru convingerile noas
tre lîncezim de 18 ani în acest in
fern, în acest nou Auschwitz.

Este vorba de sute de deportați 
morți, de miile de cămine ruinate. 
Drama familiilor este inimaginabilă:- 
părinții așteaptă în zadar să-și vadă 
pentru ultima dată copiii ; copiii mi
nori care cresc lipsiți de afecțiunea 
părintească ; tinerele fete care aș
teaptă în van logodnicii ; soțiile lip
site de familie, surorile care-și 
așteaptă frații.

Instituția deportării, care atinge 
civilizația noasiră, a ridicat indig
narea. întregii, lumi. în țara noastră 
ea 'a fost respinsă de întregul po
por".

■ întradevăr, în întreaga Grecie se 
fidică tot mai puternice glasuri 
care cer eliberarea deținuților po-

australiană, staționată actualmente 
la Singapore va fi trimisă în Tai- 
landa. După cum transmit unii co
respondenți străini din Bangkok, 
pînă la 2 iunie escadrila a 20-a a 
forțelor aeriene militare engleze va 
fi în întregime transferată la aero
dromul Chieng.mai. (Tailanda de 
nord). în momentul de față pe un 
aerodrom din apropiere d.e Bangkok 
se află șase avioane britanice ... 
reacție ,;Hunter“ deservite de 70 de 
oameni. La începutul lunii iunie în 
orașul tailandez'Korat vor începe să 
sosească forțe'auxiliare pentru pn 
regiment de infanterie al armatei a- 
mericane.

cu

(coresp. „Scînteii“). — 
muncă do la Depoul 

acordă o mare 
introducerii metodelor îna- 

Ei aplică cu bune rezultate

SUCEAVA 
Coièctivul de 
C.F.R.«Sucea va-Nord 
atenție 
infafe. 
remorcarea trenurilor cu tonaj sporit.

Organizația de bază din cadrul de
poului analizează cu regularitate felul 
cum sînt traduse în viață angajamen
tele luate. De la 
pînă în prezent, feroviarii suceveni au 
remorcai 256 trenuri cu tonaj sporii 
îndeplinind p’ânut în procent de 110,6 
la sulă, iar prin reducerea consumului 
specific de materie primă au econo
misit 1.792 fone combustibil convențio
nal. El au realizat 468.800 lei economii 
la prețul de cost.

Printre mecanicii fruntași în remor
carea trenurilor cu tonaj sporit se află 
Gheorghe Mițoi, Trifon Tănase, Gheor
ghe Ciornei III și alții.

---------- o®o .......Cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului

pro- 
pace

au

cu

Miercuri'R-sosit în Capitală un grup 
'de soliști ai teatrelor de operă din 
Roma, Neapole și Milano, care vor 
prezenta o serie de spectacole în 
sala Palatului R. P. Romîne
operele „Rigoletto“ și „Boema“. 
Grupul este alcătuit din Vera Mon- 
tanari, Renata Mattioli, Margherita 
Rinaldi, Rina Corsi, Elisabetta Mon
tebello, Enzo Tei, Luciano Saldari, 
Gabriele de Juliș, Ildebrando Santa 
Fé, Carlo Meliciani, Franco Mieii, 
Andrea Mineo, Salvatore Catania, 
Silvano Pagliuca. împreună cu so
liștii italieni au sosit și regizorul 
Bruno Nofri și dirijorul Ottavio 
Ziino.

începutul anului și

(Agerpres)

•O»O-
„Răîhm cositorii.

LA PAZ 30 (Ager
pres). — Președintele 
Senatului bolivian, Fre
derico Fortun Sanjines, 
și-a exprimat recent 
nemulțumirea în legă
tură cu intenția S.U.A. 
de a vinde pe piața in
ternațională la un preț 
de dumping 50.000 de

99

>-■

nelimstestetone cosito. ’
vele federale rezer_ 
tură cu acest qggg. din cele mai importante 
anunțat că va ii, a - 
pe lingă Congres^ 
mel’ican pentru ca 
cesta să nu aprobe pru,E 
iestul de lege care pre
vede aceste vînzări.

Cositorul este unul

produse de export ale
Boliviei, -iar concurenta 
cositorului american, 

'■’a cum a declarat San-
s, va produce cele
11 grave perturbări 

-romia tării.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DIN LUPli- - - - -
—POPORULUI ANGOLEZVictoria va fi partea

Răsfoind p.___ _
7 străină
ta , 
lății 
puțin,' certitudinea că răscu- 

rm în mîinile lor, cel 
de la frontiera cu

Y / 

i/..... .

V. ILIESCU

noastră^Revista elvețiană „SCHWEIZER 
ILLUSTRIERTE" publică un repor
taj fotografic, realizat de ziaristul 
Arthur Herzog, care a vizitat re
cent bazele luptătorilor pentru in
dependența Angolei.

„La un an de la izbucnirea râs-

Demonstrație a muncitorilor 
greviști reprimată fle politic 

In italia
rămîne 
timpul 
a ele-

în 
lu- 
fa-

Expozifia 
în tot 

de vară

fală, se deschide expozi
ția de obiecte lucrate în 
acest an școlar de pio
nieri.
deschisă 
vacanfei 
vilor.

Au începui „mondialele“ de fotbal cîte va

întreprinderea cinema
tografică de stat a ora
șului București a orga
nizat între 28 mai— 
3 iunie „O săptămînă a 
filmului romînesc de pă
puși și desene animate 
pentru copii", la cinema
tografele „Timpuri Noi" 
și „Copiilor". Spectaco
lele au loc in fiecare di
mineață. Vineri, 1 iunie, 
orele 11 dimineața, la 
cinematograful „Copii
lor" din strada Doamnei 
nr. 9, micii spectatori vor 
avea prilejul să se în- 
fîlnească cu realizatori ai 
filmelor pentru copii.

ir
Vineri, 1 iunie, în sala 

de marmură a Palatu
lui Pionierilor din Capi-

★
în magazine au apă

rut în ultimele zile nu
meroase sortimente noi 
pentru copii realizate de 
întreprinderile industriei 
ușoare și alimentare 
cinstea zilei de „1 
nie". Creatorii din

bridle textile au execu
tat o gamă variată de 
țesături de bumbac, mă
tase și fire sintetice în

contexturi, desene și cu
lori specifice pentru co
pii. Colecfia de tricota
je și confecfii pentru cei 
mici este, de asemenea, 
bogată. Fabricile de în
călțăminte au produs 
modele noi de pantofi 
și sandale din lac, piele 
și material plastic cu un 
colorit variat, Întreprin
derile producătoare de 
jucării au trimis comer
țului un număr sporit de 
jucării mecanice, mingi 
lăcuite, biciclete și trici
clete. In magazine se 
găsesc, de asemenea, 
produsele întreprinderilor 
de dulciuri care au rea
lizat sortimente variate.

ROMA 30 (Agerpres). — în locali
tatea Ceccano, în apropiere de Fro- 
sinone, la 100 de km sud-vest de 
Roma, peste 600 de muncitori se află 
de o lună și jumătate în grevă în 
sprijinul revendicărilor lor de sporire 
a salariului și îmbunătățirea condi
țiilor de muncă. Muncitorii greviști, 
care sînt sprijiniți de toate principat 
lele centrale sindicale din Italia, au 
organizat zilele acestea o demonstra
ție în sprijinul revendicărilor lor. Po
liția a intervenit atacîndu-i cu bruta
litate pe demonstranți și deschizînd 
focul împotriva lor. Un muncitor a 
fost ucis, iar alții, aproximativ 40, 
printre care deputatul comunist Com- 
pagnini, și mai mulți lideri sindicali, 
au fost răniți, unii dintre ei grav.

coalei angolezilor împotriva do
minației coloniale portugheze —- 
scrie autorul — am putut consta-
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SANTIAGO 30 
(Agerpres). — în 
4 orașe din Chile 
s-au desfășurat 
miercuri prime
le meciuri ale 
turneului final al 
celui de-ai 7-lea 
campionat mon
dial de fotbal.

Iată rezultatele înregistrate : Arica 
(grupa I) Uruguay — Columbia 2-1

(grupa a Il-a) Chile
(1-îT ; Vina del Mar

Brazilia

(0-1) ; Santiago
— Elveția 3-1 
(grupa a III-a) Brazilia — Mexic 
2-0 (0-0) ; Rancagua (grupa a IV-a) 
Argentina — R. P. Bulgaria 1-0 (1-0).

Astăzi au loc următoarele întîl- 
niri : U.R.S.S. — Iugoslavia (grupa 
I) ; R. F. Germană — Italia (gru
pa a Il-a) ; Spania — R. S. Ceho
slovacă (grupa a III-a) și R. P. Un
gară — Anglia (grupa a IV-a).

Campionatul republican de fotbal

Ieri Ia Ploiești P e t T O 1 U 1 - J î U 1 7-1

Meciul de fotbal Petrolul Ploiești 
— Jiul Petrila. restanță din etapa a 
XXII-a a campionatului categoriei 
A s-a disputat ieri după-amiază la 
Ploiești, în fața a circa 15 000 de 
spectatori. Fotbaliștii ploieșteni au 
realizat un joc de calitate, reușind 
să-și depășească adversarii în toa
te compartimentele. Echipa Petrolul- 
Ploiești a cîștigat cu un scor con
cludent 7—1 (la pauză 3—0). Punc
tele au fost înscrise de Tabarcea 
(min. 8), Dridea (min 34 și 38), D. 
Munteanu (min. 62 și 72), Zaharia 
(min. 68) și Babone (min. 85) — pen
tru Petrolul. Unicul punct al Jiului 
l-a înscris Pavlovici, în minutul 63.

Prin această victorie categorică 
Petrolul-Ploiești a trecut pe locul

ceea ce face 
duminică (Petro-

cadoi în clasament, 
derbiul etapei de 
Iul — Dinamo București) să fie aș
teptat cu și mai mare interes de 
iubitorii fotbalului.

Iată cum arată 
campionatului :
1. Dinamo-Buc.
2. Petrolul
3. Steagul Roșu
4. Dinamo-Bacău
5. Progresul
6. Rapid
7. Știinta-Cluj
8. Știința-Tim.
9. Minerul

10. Steaua
11. U.T.A.
12. Dmamo-Pitești
13. Jiul
14. Metalul

acum clasamentul

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

13
11
12
10

9
8
8
9

10
8
6
7
5

22 5

5
5
3
5
6
7
6
4
1
4
6
3
6
6

4
6
7
7
7
7
8
9

11
10
10
12
11
12

50:26 
49:29 
46:30 
29:25 
38:26 
28:28 
37:38 
31:34 
20:41 
44:39 
32:35 
31:37 
21:44 
30:54

31
27
27
25
24
23
22
22
21
20
18
17
16
15

La Sibiu s-a încheiat prima parte a 
turneului final al campionatului republi
can masculin de handbal în 7. In cla
sament conduce echipa Dinamo Bucu
rești care a obținut victoria în toate 
cele trei meciuri susținute. în ultima eta
pă a turneului handbaliștii dinamoviști au 
învins cu scorul de 15—12 pe Steaua 
București. Știința Timișoara a întrecut cu 
25—14 pe Tehnometal Timișoara.

Vineri în orașul Ploiești sînt progra
mate primele două jocuri ale returului : 
Știința — Steaua și Tehnometal — Di
namo.

Miercuri, la sediul Federației romîne 
de fotbal, au fost trase la sorți meciu
rile din cadrul sferturilor de finală ale 
„Cupei R.P. Romîne”. Cele opt echipe ca
lificate vor juca astfel : Rapid — Meta
lul, Petrolul — Progresul, Jiul — Stea
gul Roșu și Dinamo Bacău — Steaua.

Meciurile acestea se vor disputa la 17 
iunie, pe terenuri neutre.

Cunoscutul atlet finlandez Pentti Ni- 
kula a obținut in cadrul unui concurs 
desfășurat Ia Helsinki 4,80 m la săritura 
cu prăjina (performanță superioară ac
tualului record european). El a încercat 
să treacă înălțimea de 4,93 m. fără să 
reușească deoarece prăjina din fibre de 
sticlă s-a rupt.

Ieri s-au desfășurat două jocuri 
de fotbal contînd pentru campionatul ca
tegoriei B. La Turda, Arieșul a învins cu 
4—2 (2—1) pe A.S.M.D. Satu-Mare, iar 
C.S.M. Reșița a întrecut cu 1—0 (0—0) 
pe Farul Constanta.

Atletul sovietic Vladimir Trusenev a 
stabilit la Leningrad un nou record unio
nal în proba de aruncarea discului cu 
performanța excelentă : 59,85 m. Vechiul 
record deținut de K, Buhanțev era de 
59,47 in. (Agerpres)
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1. Această patrulă a fost plecată 
timp de două săptămîni. După ce 
și-au îndeplinit cu succes misiunea, 
luptătorii se întorc obosiți și flă- 
mînzi la bază. în pofida eforturilor 
depuse, ei se aliniază in front și 
cintă un cîntec de luptă. Numai la 
comanda șefului lor, își vor depune 
armele și bagajele.

2. O unitate de partizani angolezi 
la instrucție.

3. Femei și fete participă la luptă, 
Iată un nou grup de voluntare care 
vor însoți patrulele in timpul mar
șurilor lor.

4. Țărani răniți în timpul atacu
rilor aeriene portugheze împotriva 
bazei Fuesse.
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Congo, Am avut prilejul să vizitez 
o serie de baze ale răsculaților, , 
printre oare baza Fuesse, unde J 
sînt instruiți primii ofițeri ango
lezi, în parte foști militari fugiți 
din armata colonială portugheză. 
Am avut posibilitatea să cunosc 
starea de spirit a luptătorilor.

— Acum este rîndul nostru — 
mi-au declarat ei minări — chiar 
dacă avem mai puține arme 
moderne și tragem cu puști vechi 
în avioanele portugheze, viitorul 
ne aparține 1

Intr-adevăr, plantațiile, centrele 
de achiziție și întreprinderile mi
niere mai izolate au fost nevoite 
să-și întrerupă activitatea. An
golezii au tras concluzii militare 
din înfrîngerile suferite la începu- i-l _ -___

patrule mici.
I Fuesse ,am aflat că aseme- 
« Hrule au oprit și au dezor- 

complet un convoi portu- 
au!°'lt din circa 200 vehicule 
pelor camioane și
rcL?a,'~ pntru transportul tru- 
H^^constrîns să se re- j gla de a x

la îndoială. .
moșnegi ü p'usâ
aceeași ura im Jn 
tilor și sînt gata , , , ’
le cară proviziile 
marșurile lor prin ju P 
îngrijesc cîmpurile mii.

i, piii fac exerciții milita. ., 
dacă în loc de puști n-U1 
bîte. Cum poate ii explica",

I zenia lor ? Răspunsul este p 
tindeni același.

— Ne am săturat să fim explou 
! tați și pe deasupra încă dispre- 
; țuiți 1

De unde această încredere ?
— Și Frontul de Eliberare Na- 

a obținut 
victorie care la în- 
atît de lipsită de

i® \d
.O1U'U’ Șl acționează acum

r *

i
7

Ăi

.Y
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țională (din Algeria) 
după 7 ani, o 
ceput era tot 
speranță.

Acest război 
chiar atît de 
dacă iei în considerare cu ce se 
aleg portughezii în urma atacv.- 
rilor lor.

Nu știu cît de exactă este afir
mația angolezilor că încă în pri
mul an de război portughezii au 
pierdut 7.000 de oameni și că as
tăzi numărul pierderilor lor este și 
mai mare. Știu însă că în aiara 
unui număr mic de răniți, care de 
altfel nu erau din rîndurile luptăto
rilor, ci țărani pașnici, n-am putut 
constata nici 
damentelor 
exceptînd un 
care era el ?

— N-au decît să distrugă coli
bele noastre — mt-au spus ango
lezii. In cele din urmă însă victo
ria va fi de partea noastră, Iar 
portughezii vor pleca 1

din jungla nu pare 
lipsit de spe>ranțd

un efect al bombar- 
aeriene portugheze 

efect moral. Dar 8
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Mitingul prieteniei dintre popoarele 
Uniunii Sovietice și Republicii Mali

MOSCOVA 30 (Agerpres). — TASS transmite :
In Marele Palat al Kremlinului a avut loc la 30 mai un miting al 

prieteniei dintre popoarele Uniunii Sovietice și Republicii Mali.
Mitingul a fost deschis de Nikolai Dîgai, președintele Comitetului 

executiv al Sovietului din Moscova.
La miting au rostit cuvîntări de salut profesorul Serghei Rumianțev, 

rectorul Universității prieteniei popoarelor „Patrice Lumumba , și la- . 
Qglușul-ajustor de la uzina constructoare de mașini-unelte „Krasnîi Pro
letarii", Ivan-Fednev. „ „ . , . wi u

Participanții la miting au primit cu căldură cuvîntarea lui Nikita 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

Cuvîntarea rostită de N. S. Hrușciov
verane ale Africii față de „piața 
comună“ ar însemna ca ele să ac
cepte rolul de anexe de materii 
prime agricole ale fostelor metro
pole“, a declarat șeful guvernului 
sovietic. El a arătat că 
care s-au eliberat de sub 
lonialismului pot lupta^ 
mult mai multă ușurință împotriva 
imperialismului. „Comunitatea mon
dială socialistă este un scut de nă
dejde pentru popoarele care luptă 
pentru libertate și progres. Posibi
litățile țărilor socialismului de a 
acorda sprijin 
permanent“.

„A sosit de

constructoare de mașini-unelte „Krasnîi Pro-

Alegerea direcției de dezvoltare pe 
viitor, a spus șeful guvernului so- ' 
vietic, are pentru fiecare popor o 
însemnătate hotărîtoare. „în actua
lul raport de forțe pe arena mon
dială, cînd există posibilitatea reală 
de . a obține un sprijin puternic din 
partea sistemului mondial socialist, 
popoarele care au rupt lanțurile co
lonialismului pot merge pe drumul 
pe care-1 doresc".

Garacterizînd situația politică din 
Africa eliberată, N. S. Hrușciov a 
spus : „Unele țări au dobîndit ade
vărata independență și pot hotărî 
ele însele ce și cum trebuie să facă. 
Altele, au dobîndit, deocamdată, nu
mai o independentă fictivă \

Popoarele unor astfel de țări mai 
au de dus o luptă serioasă pentru 
drepturile lor, pentru dobîndirea a- 
devăratei lor independențe. Aceas
tă luptă poate într-o serie de ca
zuri să ia formele cele mai ascuțite 
și să se transforme chiar în luptă 
armată în condițiile independenței 
naționale cucerite.

Există în Africa și astfel de state, 
a spus în continuare N. S. Hrușciov, 
unde posturile de răspundere sînt 
ocupate de oameni „aleși de colo
nialiști, obișnuiți cu pomenile lor".

„Un reprezentant tipic al acestui 
gen de trădători ai intereselor na
ționale este Chombe". Dar el nu este 
singurul, a j-idăugat șeful statului 
sovietic. ,,Nù numai Congo, ci și 
alte state africane își au pe Chombe 
al lor".

în zilele noastre, a spus N. S. 
Hrușciov, imperialiștii „exploatează 
fără rușine năzuința popoarelor din 
țările slab dezvoltate din punct de 
vedere economic spre cunoștințe, 
spre progres economic". El a subli
niat că așa-zisul corp al păcii creat 
recent de guvernul S.U.A., sau „A- 
lianța pentru progres" din America 
Latină „constituie o unealtă a im
perialiștilor".

„Viața arată că cucerirea indepen
denței politice nu înseamnă încă li
chidarea dominației capitalului fi
nanciar în economia țărilor elibe
rate. Imperialismul încearcă să gă
sească noi mijloace pentru realiza
rea scopurilor lor coloniale“.

N. S. Hrușciov a subliniat : „în 
ultima vreme monopolurile imperia
liste își pun speranțe deosebit de 
mari în așa-zisa „piață comună“.

„Piața comună“ este de fapt un 
acord monopolist de stat al oligar
hiei financiare din Europa occiden
tală, care amenință interesele vi
tale ale tuturor popoarelor, ame
nință cauza păcii generale, întrucît 
cercurile agresive ale imperialismu
lui o folosesc în scopul întăririi 
N.A.T.O. și accelerării cursei înar
mărilor“.

N. S. Hrușciov a arătat că „pia
ța comună“este îndreptată de ase
menea împotriva Uniunii Sovietice 
și a celorlalte țări socialiste. Totuși, 
a: adăugat el, „nici o „piață comună“ 
nu reprezintă pentru noi un pericol. 
Altfel stau lucrurile cu tinerele state 
din Africa, Asia și America Latină, 
care și-au cucerit recent , indepen
dența politică și care nu sînt încă 
independente din punct de vedere 
economic“. . , . ,•

, Unul din principalele scopuri ale ^publica Mali s-a pronunțat și 
„pieței comune" este de a lega pronunță împotriva colonialismu- 
serie de țări eliberate de econopui. J
clofnlnu îmnpri n list P. dft a le X

popoarele 
jugul co- 
acum cu

aeestor popoare cresc

mult momentul să se 
dezrădăcineze din practica schimbu
lui internațional de mărfuri meto
dele prin care cei puternici se îm
bogățesc din comerțul cu cei slabi", 
a declarat N. S. Hrușciov.

„Guvernul sovietic consideră opor
tună convocarea unei conferințe in
ternaționale pentru problemele co
merțului, unde să se dezbată pro
blema creării unei organizații co
merciale internaționale care să cu
prindă toate regiunile și țările din 
lume, fără nici un fel de discrimi
nări", a spus N. S. Hrușciov.

Convocarea unei astfel de confe
rințe, a spus el, va fi, fără îndoială, 
sprijinită de numeroase țări și „este 
unul din mijloacele prin care țările 
slab dezvoltate din punct de vedere 
economic își pot apăra interesele 
lor și ține piept uniunii internațio
nale a monopolurilor capitaliste"._

„Uniunea Sovietică este gata să în
cheie cu țările africane acorduri co
merciale de lungă durată", a spus 
șeful guvernului sovietic. Aceste a-

corduri vor crea pentru mărfurile 
produse în țările Africii o piață 
permanentă, stabilă.

Sîntem convinși că prin eforturile 
comune ale statelor socialiste și ță
rilor independente, iubitoare de 
pace, din Africa, Asia și America 
Latină se poate da riposta cuvenită 
planurilor colonialismului colectiv, 
pe care imperialiștii încearcă să le 
înfăptuiască promovînd politica a- 
gresivă a „pieței comune", a decla
rat ht S. Hrușciov.

N. S. Hrușciov a spus că atunci 
cînd țările socialiste acordă după 
puterile lor un ajutor tinerelor state 
independente, acesta este un ajutor 
dezinteresat, deși ca valoare este 
poate mai mic decît cel pe care îl 
promit alții. Imperialiștii urmăresc 
cu rîvnă ca fondurile alocate pen
tru acordarea așa-zisului ajutor să 
nu fie folosite pentru dezvoltarea 
industriei naționale, pentru ca a- 
ceste țări să nu poată prelucra ma
teria primă obținută.

„Țările imperialiste, sub aparența 
grijii pentru nevoile țărilor slab 
dezvoltate, se îngrijesc de fapt de 
punga lor, de sporirea capitalurilor 
lor și fac totul pentru a ține aceste 
țări într-o stare de dependență , a 
spus N. S. Hrușciov.

Nikita Hrușciov a subliniat cu sa
tisfacție faptul că șeful statului 
Mali, Modibo Keita, a vorbit în cu- 
vîntările și în discuțiile sale des
pre aceea că singura cale justă 
pentru popoarele care s-au eliberat 
din robia colonială este înfăptuirea 
ideii socialismului. „Poporul sovietic 
nu poate decît să salute o astfel de 
hotărîre“, a spus N. S. Hrușciov. El 
a subliniat : „Alegerea căilor de 
dezvoltare este, firește, o chestiune 
a popoarelor înseși“.

„Există un proverb înțelept — 
„Dacă nu ai un prieten, caută-1 și 
dacă l-ai găsit, păstrează-1“. Uniu
nea Sovietică are mulți prieteni în 
lumea întreagă, a găsit mulți prie
teni și în noua Africă independentă. 
Și noi păzim această prietenie ca 
lumina ochilor".

„Poporul Republicii Mali poate fi 
convins de faptul că Uniunea Sovie- GENOVA. Peste 20.000 de oa- I 
tică îi va fi întotdeauna un prietejmeni ai muncii au participat la!

Noi categorii de muncitori spanioli 
au încetat lucrul

MADRID 30 (Agerpres). — In po
fida represiunilor poliției franchiste 
și a îndemnurilor patronilor la re
luarea lucrului, mișcarea grevistă 
din Spania continuă să se extindă. 
„Marți — scrie corespondentul a- 
genției FRANCE PRESSE — greva a 
cuprins pentru prima oară provin
cia Estramadura. Greva a cuprins 
de asemenea pe muncitorii agricoli 
din dilerite provincii ale Spaniei“.

Incepînd de marți, 6.000 de mun
citori agricoli au încetat lucrul în 
provinciile Cadix și Cordoba. în re
giunea Jerez au încetat lucrul alți 
9.000 de muncitori agricoli. In pro
vincia Aragon, unde minele sînt pa
ralizate de 15 zile, 1.000 de munci
tori agricoli de la orezarii .au decla
rat grevă cerînd mărirea salariilor 
cu sută la sută.

Greva a cuprins, de asemenea, și

sectorul construcțiilor. în provincia 
Cadix numărul greviștilor din acest 
sector se ridică la 5.000. Alți 6.000 
constructori au încetat lucrul în pro
vincia Jerez delà Frontera. După 
cum transmite agenția Reuter, în 
provincia Bilbao 48.000 de munci
tori continuă greva de solidaritate 
cu minerii din Asturia.

în fața frontului unit al muncito
rilor, patronii sînt nevoiți să bată 
în retragere. Direcția uzinelor meta
lurgice „Duro Felquera" (provincia 
Gijon) a fost obligată să facă con
cesii celor 1.500 de muncitor1, sem 
nînd un nou contract colectiv 
prevede mărirea salariilor. De ^.n 
menea, în Asturia la min^ je_ 
Langreo și Nalon, muncitor^.. de 
luat lucrul în urma acc'iloT loj 
către patronat a revend

Conferința reprezentanților opiniei publice sovietice pentru dezarmare generală și pace si-a încheiat lucrările
MOSCOVA 30 (Agerpres). — 

TASS : La 30 mai și-a încheiat lu
crările conferința reprezentanților 
opiniei publice sovietice pentru de
zarmare generală și pace care a du- 
rat două zile.

Conferința a ales d-’egația sovie
tică la Congresul -nondial pentru 
dezarmare genera’-' ?1 pace care se 
va deschide la T'™3 in„ luna iu
lie Din delegp‘e’ formata *n 100 
de persoane, Jc Partf cunoscuți oa
meni de ștMa- scriitori muncitori, 
cosmonaut: Gherman Titov Viktor 
Grișin, /eședmtele C.C.S. din 
URSS alțn.

Con'flnta a a^es’ de asemenea, 
nou„ componență a Comitetului so- 
v- <1 pentru apărarea păcii.

à aceeași zi a avut loc o plenară 
Comitetului sovietic pentru apă

rarea păcii care și-a ales Prezidiul.
Nikolai Tihonov a fost reales pre

ședinte al Comitetului sovietic pen
tru apărarea păcii,

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
TASS : Luînd cuvîntul la confe
rința reprezentanților opiniei pu
blice sovietice pentru dezarmare ge-

nerală și pace, Viktor Cihikvadze, 
secretar al Consiliului Mondial al 
Păcii, a comunicat că secretariatul 
Consiliului Mondial al Păcii a fost 
înștiințat deja de reprezentanții a 
100 de țări despre hotărîrea lor de 
a participa la Congresul Mondial 
pentru dezarmare generală și pace 
care se va deschide la 9 iulie la 
Moscova.

Vorbitorul a relevat cu satisfacție 
că mulți savanți cu renume mon
dial, scriitori și oameni de stat au 
declarat că sînt gata să participe 
la Congres. Se crede că la Moscova 
vor sosi peste 200 de deputați ai par
lamentelor din diferite țări.

Vorbitorul a spus că din Anglia, 
Franța, Italia, India și din alte țări 
s-au primit de 2-3 ori mai multe 
cereri în 
lucrările 
supus la

legătură cu participarea la 
Congresului, decît s-a pre- 
început.

șeful statului

credincios“, a declarat Nikita Hr' 
ciov.

Cuvîntarea rostită de Modibo
în cuvîntul său Modibo Keita, 

șeful statului și președintele guver
nului Republicii Mali, a subliniat 
că vizita delegației Mali în marea și 
puternica Uniune Sovietică, țara 
care a lăsat o amprentă neștearsă 
asupra desfășurării istoriei lumii în
tregi, s-a desfășurat „într-o atmos
feră de caldă prietenie”.

Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie 1917 a oferit cheia pen
tru rezolvarea problemelor viitoare 
ale Africii. în numele tuturor celor 
care au făurit libertatea statului 
Mali, Modibo Keita a exprimat sen-■ 
timentele de profund respect faPvleuL1- 
de genialul Lenin. Datorită prim' (Sublinierile din text aparțin re- 
calde care le-a fost făcută în V dacției). 
nea Sovietică, întîlnirilor frăție 
oamenii sovietici, „toți men; a 
legației au simțit suflul d 
viață al frăției între xa, am 
spus Keita. socialis-

„Noi, a spus Modcinuare că 
ales necondiționat -ieja la pre- 
mului”. El a spusurilor prin- 
poporul Mali a-ei țării și a 
darea-către ri au fost create 
cipale ale e pentru lichida- 
amintit călare străine aflate 
condițiilecestei republici, 
rea ba^Mali, a subliniat Mo
pe te-, nu va face parte nici- 

p.i categoria acelor țări care 
•(jyucură decît de independență 
Ca.

.oare de
al popoarelor africai^ subliniat 
libertate. ^deplini sar-

Șeful Republicițjjui dezintere- 
că poporul el iȘ'este acordat în 
cinile, datorită guvernui sovietic, 
sat și frățesc * 
toate domer>0 (Agerpres).—TASS : 

rezidiul Sovietului Su-
MOSfs s și guvernul U.R.S.S. 

La 30fn Marele Palat al Krem- 
prey recepție în cinstea lui Mo- 
aU'eita.
F participat Nikita Hrușciov, 

mid Brejnev și alți conducători

„pieței comune’

statelor imperialiste, de a le 
ține în robie.

Organizatorii „pieței copy 
spus N. S. Hrușciov, cautsrl ' 
piedici de neînvins în c " 
unei industrii naționaUd“e cu

.™TCUadäÄa tîÂărâ 
mune sa invadeze 
mărfurile lor in^lo 
rește, nu poate 
industrie a ar

„Subordor

jfrarea tainelor Antarctidei

„Mali va putea considera ca în
cheiată misiunea sa numai atunci 
cînd nici o palmă din pămîntul a- 
frican nu va fi ocupată de jefuitorii 
colonialiști”.

Președintele Republicii Mali a ex
primat recunoștință Uniunii Sovie
tice pentru sprijinul acordat în or
ganizațiile internaționale tinerelor 
țări africane. Noi considerăm Uniu
nea Sovietică ca apărător credincios

O» o----------

/A. — Prelu- 
yterialele Anu- 

jfizic Internațio- 
geofizicienii sovie- 

au scos la iveală o 
/ie de noi particulari- 

jăți ale structurii An
tarctidei și ale regimu
lui calotei ei glaciale.

S-a stabilit că sub ac
țiunea sarcinii colosale 
provocate de gheață, 
Antarctida s-a- curbat 
în perioada glaciației și 
a coborît în medie cu 
700 de metri (volumul

total al gheței de pe 
continent este de circa 
14 milioane kilometri 
cubi, iar greutatea — 
12 miliarde megatone). 
De acest fapt este lega
tă formarea munților 
periferici care înconjoa
ră aproape întregul li
toral, al Antarctidei ră
săritene. Printre aceștia 
sînt munții din Țara 
reginei Victoria, Țara, 
reginei' Maud, munții de 
sub gheață, Golițîn și 
alții.
----------O» O----------

Oamenii de știință au 
ajuns la concluzia că în 
epocile geologice trecu
te suprafața glaciației 
din Antarctida era mult 
mai mare ca în prezent. 
Totuși, potrivit presu
punerilor, acum 5000— 
10.000 de ani grosimea 
stratului de gheață era 
ceva mai mică ca as
tăzi. Aceste date, ca și 
altele, vădesc evoluția 
ciclică a calotei glaciare 
din Antarctida.

Represiuni polițienești împotriva tineretului 
din Nicaragua

MANAGUA. în capitala statului 
Nicaragua poliția și trupele au îm
prăștiat pe participanții la congre
sul tineretului. Ordinul a fost dat 
de Luis Somoza, dictatorul din Ni
caragua. In rîndurile participanților

la congres au fost operate numeroa
se arestări. Organizațiile de tineret 
au protestat împotriva samavolni
ciei polițienești și au declarat că con
gresul va avea loc în pofida „meto
delor sălbatice" ale dictatorului.

J o demonstrație de solidaritate j 
( cu lupta poporului spaniol. Prin- J 
1 tre demonstranți se aflau nume- ! I roși delegați străini la întîlnirea I 
J internațională de Ia Roma pentru j 
( eliberarea poporului spaniol. ) 
{ * i
f O delegație a greviștilor din J 
1 provincia Biscaya l-a vizitat pe ] 
[ guvernatorul acestei provincii ] 
f pentru a-i face cunoscut că sînt J 
1 hotărîți să continue greva pînă la ] 
[■ satisfacerea totală a revendicări- ] 
f lor lor și pînă la eliberarea to- J 
(varășilor lor arestați cu prilejul] 
[ declanșării actualei greve.
f Șapte organizații de stînga din J 
( Catalonia aflate în ilegalitate au ] 
j difuzat un manifest în care chea- j 
f mă oamenii muncii greviști „să J 
(continue lupta pînă la satisface-] 
1 rea tuturor revendicărilor lor le- ] : 
f^gițime". ' j

J

!

KHARTUM. Mircea Nicolaescu, 
ambasadorul extraordinar șj pleni
potențiar al R. P. Romîne în Sudan, 
a oferit un cocteil cu ocazia pre
zentării scrisorilor de acreditare. La 
cocteil au participat generalul Ah
med Magdoub el Bahary, membru al 
Consiliului Superior al Forțelor Ar
mate și ministru al comunicațiilor, 
Ahmed Mohamed Kheir, ministrul 
de externe, Zaida Osman Arbad, mi
nistrul învățămîntului și justiției, 
subsecretari de stat, funcționari su- 
periori, oameni de afaceri, persona
lități culturale, ziariști precum și 
șefi ai unor misiuni diplomatice. 
Cocteilul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

PRAG V. Siroky, președintele 
guvernului R. S. Cehoslovace, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P. C. din Cehoslovacia, a fost distins 
de președintele R. S. Cehoslovace, 
A. 'Novotny, cu ordinul „Klement 
Gottwald" pentru .merite deosebite

<>♦«

Corespondențe telefonice

S. U. A. vor efectua o nouă serie 
de experiențe nucleare in Pacific
WASHINGTON 30 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția France 
Presse, Comisia pentru energie 
atomică a S.U.A. a anunțat că la 
31 mai va începe o nouă serie de 
experiențe nucleare în Pacific. A- 
ceste experiențe vor fi făcute la o 
mare altitudine, deasupra insulei 
Johnston, în apropierea insulei 
Hawai. în legătură cu noua serie 
de experiențe nucleare americane, 
relatează agenția France Presse, 
Comisia pentru energie atomică a 
S.U.A. a recunoscut că exploziile la 
mari altitudini vor avea repercusiuni 
asupra centurii de radiații van 

. Allen, vor produce perturbații în 
comunicațiile prin radio.

în legătură cu noua serie de ex
periențe nucleare americane, nu
meroși oajneni de știință americani 
au atras atenția administrației Ken
nedy în legătură cu consecințele 
nefaste pe care le vor avea aceste 
experiențe asupra viitoarelor cer
cetări științifice din Cosmos.

*
LONDRA 30 (Agerpres). — La 29 

mai un număr de deputați laburiști 
și-au exprimat în Camera Comune
lor neliniștea în legătură cu urmă
rile proiectatelor experiențe nuclea- 

americane la mari altitudini.

§ C IU IRl T IE § T II R II
face o idee mai clară asupra condi
țiilor concrete în care Australia ar 
putea acorda „ajutor“ Vietnamului 
de sud.

Sapă flactuafîile de la bursa din New York
Evenimentele internaționale au 

cedat locul în ultimele două zile în 
paginile presei americane fluctua
țiilor bursei din New York.

Cu atît mai mare este îngrijora
rea în S.U.A. cu cît căderea de la 
bursă din ziua de 28 mai a fost cea 
mai mare de la crahul din 29 oc
tombrie 1929.

Revenirea relativă înregistrată la 
29 mai este de lungă durată sau nu ? 
Aceasta este întrebarea pe care și-o 
pun majoritatea comentatorilor de 
presă. în ziarul „New York Herald 
Tribune" David Lawrence își con
sacră coloanele sale obișnuite unei 
paralele între crahul din 1929 și cel 
recent.

Desigur este prematur să se 
tragă o concluzie definitivă care 
cere un studiu atent al întregului 
complex de factori ce determină 
evoluția economiei americane : a- 
ceastă analiză e complicată încă de 
faptul că imensa majoritate a or
ganelor de presă reprezintă punctul 
de vedere al diferitelor grupe mo
nopoliste și caută să liniștească opi
nia publică și să o convingă că sta
rea economiei americane este solidă. 
Menționăm poziția ziarului „New 
York Herald Tribune" care apărînd 
punctul de vedere al capitaliștilor 
de școală veche, nemulțumiți de in
tervențiile guvernului pentru menți
nerea prețurilor în special la oțel, 
cere să înceteze orice control al gu
vernului asupra profiturilor.

Punctul de vedere al grupurilor 
capitaliste pe care se sprijină, admi
nistrația și care sînt mai preocupate 
de poziția dolarului pe piața . mon
dială capitalistă este că o mărire a 
prețurilor la oțel și în consecință la 
alte produse ar slăbi capacitatea de 
concurență a produselor americane 
și ar sjăbi în continuare poziția eco
nomică a S.U.A. în lumea capita
listă. Aceste cercuri explică fluctua
țiile printr-o simplă necesitate de 
reajustare, șusținînd că prețurile 
acțiunilor au fost umflate artificial, 
prin speculații la bursă.

Dar chiar expunînd această teză 
președintele consiliului consilierilor

economiei ai președintelui a decla
rat, după cum relatează New York 
Times, că declinul pieții este „o 
recție tulburătoare". ‘

Din declarațiile oficiale, din 
meritarii de presă autorizate, 
noscute pînă la ora aceasta, șe poate 
desprinde o apreciere preliminară : 
oricare ar fi cauzele imediate și 
perspectivele fluctuațiilor actuale, 
ele reflectă starea de stagnare și 
incertitudine care, în ciuda optimis
mului de fațadă, caracterizează eco
nomia americană în momentul ac
tual.

co-

co- 
cu-

STANLEY B. CARSON

îngrijorare la Londra

Agenția Reuter transmite că la 
29 mai bursa din New York a 
cunoscut „o zi haotică“ în cursul 
căreia ,au fost negociate 14.750.000 
de acțiuni.

Cercurile economice — scrie 
France Presse — meditează acum 
asupra consecințelor și semnifica-, 
ției acestei scăderi dramatice. Se 
admite frecvent că asemenea de
clinuri la bursă anunță o rece
siune economică cu cîteva luni 
înainte ca ea să se producă.

■

Știrile „liniștitoare“ difuzate din 
S.U.A. după crahul înregistrat la bursa 
din New York la 29 mai găsesc o pri
mire rezervată în presa britanică de 
azi. „THE TIMES“ scrie că peste o scă
dere afît de dramatică la bursă nu se 
poate trece atît de ușor cum ar dori 
consilierii economici ai președintelui 
Kennedy. Arătînd că această scădere 
s-a repercutat și asupra „investitorilor 
britanici", ziarul arală că Londra su
feră „cea mai gravă lovitură înregistrată 
de mai bine de 25 de ani".

„The Times“ scrie îngrijorat: „Timp 
de aproape 20 de ani, capitaliștii au 
învăjat să trăiască cu inflajia, cu pro
fituri crescînde și cu valori crescînde 
ale aefiunilor... Actuala scădere poate 
fi interpretată ca prima îndoială sub
stanțială în mințile capitaliștilor că a- 
ceasfă sifuafie va continua la infinit", 
în încheiere, ziarul, avertizează: „Acum 
primejdia este ca înseși reajustările 
bursei să nu ducă la ceva și mai de
zastruos. Ele ar putea submina încre
derea în afaceri... ar putea duce la un 
declin al acfivifă(ii economice afît în 
Europa cît și în America de Nord".

„DAILY MAIL" scrie că prăbușirea

cursurilor la bursa din New York a 
runcat o lumină asupra slăbiciunii eco
nomiei S.U.A. Ziarul subliniază că „în 
unele direefii a existat dezvoltare, dar 
industria de o|el a ajuns să lucreze 
numai cu 55 la sută din capacitatea sa. 
Sînt cel pufin 5 milioane de șomeri to
tali, la care se adăugă 2 milioane de 
șomeri parfiali. Dolarul este slab și re
zervele de aur au scăzut de la 24 la 
16 miliarde de dolari".

„DAILY EXPRESS“, ziar conservator, 
susfinätor al Commonwealthului brita
nic, trage din scăderea cursurilor con
cluzia că acum este momentul „de a 
căuta forfa economică în legarea și 
mai strînsă a tării noastre cu (ările 
Commonwealthului și de a-l rechema 
pe dl. Heath de la Bruxelles” 
duce la 
aderării 
n.r.).

Ziarul 
observă 
siguranță cît de departe va merge scă
derea de la bursa din Londra sau ce 
efecte va avea ea asupra economiei 
în ansamblu.

a-

(Heath 
Bruxelles tratative în vederea 
Angliei la „Pia|a comună" —

comunist „DAILY WORKER" 
că nimeni nu poate spune cu

JOHN GRITTEN

în construirea R. S. Cehoslovace și 
pentru activitate îndelungată în 
mișcarea revoluționară . muncito
rească, cu prilejul împlinirii a 60 de 
ani de la nașterea sa.

ACCRA. La Accra au sosit 150 de 
delegați din Angola, Africa de sud, 
Africa de sud-vest, Bechuanaland, 
Kenya, cele două Rhodesii, Nyassa- 
land, Zanzibar, Basutoland, Mozam- 
bic, Guineea spaniolă, Sahara spa
niolă și teritoriile portugheze Fer
nando Po, Guineea, Cabinda și 
Capul Verde peptru a lua parte la 
conferința luptătorilor africani pen
tru libertate. Conferința va discuta 
problema luptei pentru libertate și 
independență în 
care se mai află

Bechuanaland,

teritoriile africane 
sub jugul colonial.

UN DAR 
PENTRU POPORUL GUINEEI

AL U.R.S.S.

CONAKRY. La 29 mai la Cona
kry a fost semnat actul prin care 
U.R.S.S. transmite ca dar poporului 
guineez utilaj medical, aparatură și 
alte bunuri pentru înzestrarea unui 
spital cu 500 de pături. Utilajul și 
aparatura au și fost instalate.

SAIGON.. Ministrul afacerilor ex
terne.al Australiei, care se află la 
Saigon, s-a întîlnit cu reprezentanții 
Consiliului de Miniștri al Vietnamu
lui de sud. într-o declarație' făcută 
ziariștilor, Barwick a spus că a ve
nit în Vietnamul de sud pentru a-și

---------- o»o

REVENDICĂRI 
ALE OAMENILOR MUNCII 

DIN TURCIA

ISTANBUL. După cum relatează a- 
geniile de presă, în Turcia se ex
tinde lupta oamenilor muncii pentru 
îmbunătățirea condițiilor de trai. 
Peste 40.000 de muncitori din ramu
rile industriei textile și metalurgice, 
precum și din transporturi, din ora
șul Izmir au cerut o majorare a sala
riilor ou 25 la sută. Peste 3000 de lu
crători de la hoteluri, cantine, res
taurante și alte servicii de deserviră 
publică din aceeași localitate au ho- 
tărît ca de la 1 iunie să înceteze lu
crul în semn de protest împotriva sa
lariilor scăzute.

LONDRA. După cum a declarat 
în parlament Hare, ministrul muncii 
din Anglia, în perioada aprilie 1961 
— aprilie 1962 numărul 
din Anglia a crescut cu 29 la sută.

VIENA. La Viena se desfășoară 
procesul intentat unui grup de neo
naziști acuzați de reluarea activi
tății naziste și de săvîrșirea unei 
serii de acte teroriste. în cursul in
terogatoriului acuzații au fost ne- 
voiți să recunoască crimele săvîrșite 
de ei.

Incidente politice
LAGOS (Federația Nigeria) 30 (A- 

gerpres). — Agențțile de presă re
latează că în ultimele zile au avut 
loc tulburări în provincia Nigeria 
de vest, care au culminat cu intro
ducerea de către guvernul central 
al Federației nigeriene a stării ex
cepționale în această regiune. După 
cum se știe, Nigeria are un statut 
federal, cele trei provincii compo
nente, de nord, vest și est, avînd 
parlamente și guverne proprii. In 
Nigeria de vest partidul „Grupul 
de acțiune", care se află în opozi
ție în parlamentul federal, deține 
poziții dominante. în urma unor di
vergențe ivite în acest partid, con-

șomerilor

a sa N i g e r â a
ducerea partidului a cerut schimba
rea fostului prim ministru provin
cial, Akintola. în locul său a fost 
numit Alhaji Adegbenro. Această 
înlocuire a provocat însă grave di
sensiuni în parlamenfu] local.

Profitînd de aceste disensiuni, gu
vernul central a dizolvat parlamen
tul: local, a demis din posturile lor 
pe noul prim ministru, pe guverna
torul provinciei și pe toți miniștrii, 
înlăturînd astfel singurul guvern 
provincial condus de un partid de 
opoziție.

Administrarea provinciei de vest 
a fost preluată de guvernul federal.

O» O----------

Clemența față de Salan încurajează 
crimele bandelor O. A. S.

ALGER 30 (Agerpres) — în Al
geria continuă să se semnaleze 
atentate și provocări sîngeroase 
puse la cale de elementele ultra
colonialiste din O.A.S. 30 de morți 
si 17 răniți — acesta este bilanțul 
zilei de 29 mai comunicat de agen
ția France Presse.

Agenția Algérie Presse Servie: 
subliniază că aceste atacuri bandi 
țești sînt în mare parte favorizate 
prin pasivitatea de care continuă 
să dea dovadă autoritățile franceze 
din Algeria însărcinate cu menți
nerea ordinei. In ultimele zile 
arată Algérie Presse Service. ma: 
ales după ce tribunalul militar nu 
a pronunțat, condamnarea la moar
te a lui Salan. unele unități fran
ceze de poliție din Oran însărci-

nate cu menținerea ordinei, au tre
cut fățiș de partea criminalilor din 
O.A.S. Algérie Presse Service sub
liniază 
revine sarcina de 
întîrziat 
întîmpina 
la Evian.

Paralel
atacurile aou.
nra populației și instituțiilor alge
riene. elementele ultracoloni allste 
și-au intensificat atacurile teroriste 
și asupra depozitelor de alimente cu 
acopul^de a înfometa populația al
geriană. Agenția France Presse re
latează că în cartierele orașului 
Alger se resimte tot mai acut lipsa 
produselor alimentare de primă ne
cesitate și a medicamentelor.

că guvernului francez îi 
a restabili ne- 

ordinea pentru a pre- 
sabotarea acordurilor de

cu crimele sîngeroase și 
teroriste cu bombe asu-
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