
I ■

Vineri 1 iunie 1962Anul XXXI Nr. 5546 4 PAGINI - 20 BANI

@ I. Baban : Activul fără 
partid — ajutor de nădejde al 
organizațiilor de bază (pag. 2-a).

X
In interiorul ziarului

In regiunea Banat

I

(Foto : M. Andreescu)

Au început examenele studențești

aglomerat) cu care se pof elabora aproximativ 
tone de fontă. (Agerpres)

oarea primei vîrste

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VA»

II
Organ al Comitetului Central al P.M.R.

• 50 de ani de la moartea lui
I. L. Caragiale — Marele artist- 
cetățean de Valeriu Rîpeanu 
(pag. 2—3).

• B. Stoian: Cronica eveni
mentelor internaționale (pag. 
4-a).

a terenuri- 
îndiguire a 
de punere 

nisipoase și 
pe toate

Așa cum se arată în Raportul pre
zentat de tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej la sesiunea extraordinară a 
Marii Adunări Naționale consacrată 
încheierii colectivizării, creșterea 
continuă a producției vegetale și a- 
nimale constituie una din trăsătu
rile esențiale ale procesului cons
trucției socialiste la sate în , țara 
noastră. în condițiile colectivizării 
agriculturii, și în regiunea Banat s-a 
dezvoltat mult cultura cerealelor, 
îndeosebi a griului și porumbului, 
au crescut suprafețele cultivate cu 
floarea-soarelui; sfeclă de zahăr, 
cartofi și legume, au sporit produc
țiile la hectar.

Pentru ca sarcinile trasate de 
partidul nostru privind creșterea 
continuă a producției agricole să fie 
îndeplinite cu succes, este abso
lut necesar ca terenul agricol să fie 
folosit integral și în condiții optime, 
atît prin extinderea maximă a su
prafețelor arabile, cît și prin ridi
carea continuă a fertilității lui. Di
rectivele Congresului al III-lea al 
P.M.R. au stabilit sarcini precise 
privind executarea lucrărilor de îm
bunătățiri funciare. Terminarea co
lectivizării creează condiții favora
bile pentru o largă acțiune de mo
bilizare a maselor țărănimii la exe
cutarea lucrărilor de combatere a 
eroziunilor, de desecare 
lor cu exces de apă, de 
suprafețelor inundabile, 
în cultură a terenurilor 
sărăturilor, ridieîndu-se 
căile fertilitatea solului.

Organele de partid și de stat din 
regiunea Banat acordă o atenție 
deosebită intensificării lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare și de punere 
în valoare a terenurilor neproduc
tive sau cu productivitate scăzută, 
în regiunea ndăstră aceste lucrări 
au o importanță covîrșitoare. încă 
din anul 1958 au început mari lu
crări de desecare în zona Ghecea- 
Jimbolia pe o suprafață de aproape 
60 000 ha, Țeba-Timișat — 34 000 ha 
etc. La aceste acțiuni au participat 
mase largi ale țărănimii muncitoare, 
care au răspuns cu entuziasm la che
marea organizațiilor de partid și a 
sfaturilor populare. Amploarea lucră
rilor de îmbunătățiri funciare din 
ultimii ani, se' concretizează în cele 
peste 110 000 ha ameliorate prin de
secări. De asemenea, prin fondurile 
alocate de stat, în ultimii ani s-au 
construit un număr de 9 stații de 
pompare electrificate. Prin canalele 
de desecare și stațiile de pompare 
s-au evacuat în această primăvară 
peste 60 mii. mc apă, ferindu-se de 
inundații terenuri agricole în supra
față de peste 50 000 ha .

O mare dezvoltare au cunoscut în 
ultimii ani și amenajările pentru 
irigarea culturilor de cîmp ale că
ror suprafețe au crescut de la 152 
ha în anul 1958 la 20 000 ha în pre
zent. Paralel cu realizarea acestor 
lucrări, în regiune s-au inițiat și 
acțiuni pentru ameliorarea terenu
rilor sărăturoase, slab productive, 
prin folosirea amendamentelor cal
caroase și fosfatice și aplicarea ce
lor mai înaintate măsuri agroteh
nice. Pentru extinderea măsurilor 
ameliorative pe aceste terenuri, care 
ocupă circa 58 000 ha, s-au organi
zat puncte de sprijin demonstrative 
la 16 gospodării colective. în a- 
ceastă direcție se evidențiază gos
podăriile colective din Sînmartin și 
Dorobanți, raionul Arad, Diniaș și 
Peciui Nou din raionul Timișoara 
și altele care și-au prevăzut în plan | 
amendamentarea unor însemnate 
suprafețe de terenuri sărăturoase. 
Aceste acțiuni se desfășoară cu spri
jinul catedrei de pedologie de la In
stitutul agronomic Timișoara și al 
Oficiului de îmbunătățiri funciare 
Banat. La G.A.S. Ceala, raionul 
Arad, producția la porumb pe tere
nurile sărăturoase ameliorate a 
crescut cu circa 150 la sută. Ase
menea realizări, pe terenuri înainte 
slab productive, au fost înregistrate 
și în alte unități agricole socialiste.

Una din marile rezerve de sporire 
a producției agricole în Banat o 
constituie folosirea mai economică a 
solurilor de pantă, în zona de pod
zol, terenuri supuse în mare parte 
procesului de degradare prin ero
ziune. în regiunea Banat acestea 
ocupă o suprafață de 43 la sută din 
terenul agricol. Punerea în valoare 
a acestor soluri, prin plantări de 
vii și livezi de pomi pe pantele unde 
nu este economică cultura cereale
lor, precum și ameliorarea pășunilor 
de deal și munte prin efectuarea u- 
nor lucrări de terasare, se află. în 
prezent în centrul atenției consiliu
lui agricol regional. Un început bun 
s-a și făcut. în ultimii ani au fost 
plantate 6 300 ha de livezi și cîteva 
sute ha de vii. S-au efectuat unele

lucrări de terasare în podgoria Ara
dului și s-au aplicat amendamente 
pe solurile podzolice.

Dacă în condițiile proprietății in
dividuale asupra pămîntului nu se 
puteau lua măsuri de ansamblu în 
vederea folosirii raționale a acestor 
terenuri, odată cu încheierea co
lectivizării, organele de partid și 
de stat au prevăzut luarea unor mă
suri complexe, care să ducă într-o 
perioadă scurtă la conservarea și ri
dicarea fertilității solurilor, la o fo
losință economică a acestora. Pentru 
prima etapă s-au și întocmit o par
te din documentațiile, tehnice în ve
derea plantării a 52 000 ha livezi, 
mai ales în raioanele Caran
sebeș, Reșița și Lipova. O suprafață 
de 13 000 ha se va planta cu vii no
bile în podgoria Aradului și în ra
ioanele Lipova, Lugoj și Moldova 
Nouă. Acțiunea a și început în pri
măvara acestui an, prin plantarea 
a peste 2 000 ha cu pomi fructiferi 
și vii, urmînd ca în toamnă să fie 
plantate încă 6 000 ha livezi și vii. 
întrucît majoritatea acestor lucrări 
sînt prevăzute pe teritoriul gospo
dăriilor colective, ele se efectuează 
în mod organizat de către colecti
viștii care iau parte în mare nu
măr la executarea lor.

Fertilizarea podzolurilor din zona 
colinară este de asemenea în cen
trul preocupării organelor de partid 
și de stat din regiune. In prezent 
se află în curs de definitivare un 
plan concret pentru dezvoltarea in
stalațiilor de producere a făinii de 
calcar în vederea măririi substan
țiale a suprafețelor amendamentate. 
Rezultatele experimentale obținute 
în ultimii ani în unitățile agricole 
socialiste din raionul Caransebeș și 
Lugoj ca, de exemplu, la Sălbăjelul 
Nou, Balinț, Iosifălău — experiențe 
efectuate sub îndrumarea catedrei 
de agrotehnică de la Institutul 
agronomic Timișoara — ne arată 
că prin aplicarea amendamentelor 
calcaroase pe aceste soluri se pot 
obține sporuri de producție de 30-40 
la sută. Dacă însă în afara amenda
mentelor se aplică și îngrășăminte 
minerale sau organice, sporurile de 
producție cresc la peste sută la sută. 
Avem toate condițiile pentru ca su
prafețe tot mai mari să fie amenda
mentate. Rezervele de piatră de var 
existente în regiune sînt inepui
zabile.

Nu putem vorbi de valorificarea 
terenurilor neproductive fără să a- 
mintim că în regiunea Banat sînt 
încă rezerve importante de mărire 
a suprafețelor arabile prin defrișa
rea mărăcinișurilor, îngustarea dru
murilor de țâră, amplasarea rațio
nală a construcțiilor agricole în zona 
de șes etc. Experiența de pînă acum 
din regiunea noastră este conclu
dentă. Numai în ultimii 10 ani, prin 
acțiunile întreprinse de către sfa
turile populare, sub îndrumarea or
ganizațiilor de partid, suprafața te
renului arabil s-a mărit în regiune 
cu peste 44.000 ha. Terenuri întinse 
pot fi redate agriculturii și prin de-

Ing. ȘTEFAN ROMOȘAN 
vicepreședinte al Consiliului 

agricol regional Banat

(Continuare în pag. II-a)

La Fabrica de aglomerare a minereului de Ia Combi
natul siderurgic din Hunedoara s-a pus în practică un 
procedeu prin care se elimină minereul mărunt din în
cărcătura furnalului. O dată cu aceasta s-au adus și alte 
îmbunătățiri procesului tehnologic, ceea ce a contribuit 
la mărirea concentrației în metal a minereului aglomerat. 
Capacitatea furnalelor a putut fi astfel mai bine folosită, 
fapt oglindit în creșterea cu aproape 3 la sută a indi
celui de utilizare a agregatelor față de anul trecut. Tot
odată colectivul fabricii de aglomerare a realizat o pro
ducție sporită, punînd la dispoziția furnaliștilor, peste 
plan, de la începutul anului, o cantitate de materie primă 
(minereu 
8 500 de

GALAȚI (coresp. „Scînteii“). —• 
La Institutul politehnic din Galați 
au început ieri examenele de sfîrșit 
de an. Studenții din anul II, grupa 
nr. 223, din cadrul Facultății de 
tehnologia produselor alimentare — 
una dintre cele mai bune grupe, —

Premieră 
teatrală
TG.. MUREȘ (co- 

resp. „Scînteii”). — 
Ieri, Teatrul maghiar 
de stat din Tg. Mu
reș a prezentat în 
premieră comedia 
„Nuntă la castel” de 
S(itö Andrăs.

Rolurile principale 
sînt interpretate de 
Kovacs György, ar
tist al poporului, Ta
mas Ferenc, Kösze- 
gy Marghit, artistă 
emerită, Erd°'s Irma, 
Csorba Andrăs.

■

au dat examen la chimie analitică. 
Fiind bine pregătiți din timpul 
anului, majoritatea studenților au 
obținut note mari. Tot ieri au în
ceput examenele și studenții din 
anii I și II de la Institutul pedago
gic de 3 ani.

„Stațiunea“ de pe malul lacului Băneasa
După o întrerupere de 

cîteva luni, Ambulatoriul 
de fizioterapie și cultură 
fizică medicală Băneasa își 
reia activitatea. Ultimele 
pregătiri au fost terminate. 
A fost adus nămol proas
păt de la Tekirghiol, ni
sipul de pe plajă a fost 
reîmprospătat, instalațiile

de apă au fost revizuite. 
Incepînd de azi primii pa- 
cienfi vor putea face tra
tamente balneare și băi de 
nămol.

Bolnavii care vor să be
neficieze de tratamente cu 
nămol rece de Tekirghiol 
se vor adresa medicilor de 
la dispensarul de circum-

scripție sanitară în raza că
ruia domiciliază sau me
dicului curant, pentru a 
primi fișa balneară prevă
zută de Ministerul Sănătă
ții și Prevederilor Sociale.

La „stațiunea“ de pe 
malul lacului Băneasa se 
poate ajunge cu troleibu
zele nr. 81 și 82.

T
GUVERNUL JAPONEZ a dat in

strucțiuni ambasadorului său în 
S.U.A. să aducă la cunoștința gu
vernului nord-american protestul Ja
poniei împotriva experiențelor nu
cleare pe care urmează să le efec
tueze S.U.A. la mari altitudini, dea
supra insulei Johnston, în Pacific.

declarat grevă, ceea ce a dus la în
treruperea comunicațiilor telegrafice, 
radiotelefonice și radiotelegrafice cu 
țările străine și în interiorul Brazi
liei. După cum menționează agenția 
Associated Press greviștii revendică 
mărirea salariilor.

LA VIENA a avut loc o manifes
tație de protest împotriva efectuării 
experiențelor cu arme nucleare. în- 
tr-una din circumscripțiile capitalei 
Austriei, o coloană de manifestanți 
a demonstrat cu pancarte pe care se 
putea citi : „Războiul atomic în
seamnă moarte", „Noi vrem să tră
im".

GUVERNUL STATULUI TANGANI- 
CA a făcut propunerea, care ur
mează a fi aprobată de Adunarea 
Națională a țării, ca această țară să 
fie proclamată republică și să fie 
ales un președinte al republicii in
vestit cu puteri executive depline, 
învestirea primului președinte al 
Tanganicăi și intrarea în vigoare a 
noii constituții urmează să aibă loc 
la 9 decembrie a.c., adică exact la 
un an de la dobîndirea indepen
denței.

18 000 DE MUNCITORI din servi
ciile de comunicații din Brazilia au

TELEGRAMĂ
Excelenței sale GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
BUCUREȘTI

Sînt adînc mișcat de amabilul mesaj al Excelenței Voastre în legă
tură cu atentatul criminal la viața mea, care a avut loc de curînd la 
Djakarta. Exprimînd sincera mea apreciere, doresc să vă adresez, în 
numele meu și al poporului indonezian, cele mai bune urări de fericire 
personală.

SUKARNO
Președintele Republicii Indonezia

r

UN MARE GRUP DE STUDENȚI 
NORVEGIENI au organizat la Oslo 
o demonstrație de solidaritate cu 
muncitorii greviști din Spania. Ei au 
parcurs străzile orașului cu pancarte 
pe care se putea citi : „Libertate 
muncitorilor spanioli 1", „1962 să de
vină ultimul an al dictaturii fasciste 
în Spania 1”, „Jos fascismul 1".

Oamenii cercetează de obicei, 
I cn explicabilă pasiune, corespon- 
; dențele trecutului. Rîndurile scri- 
; se de predecesori ne cheamă sta- 
; to-.nic și emoționant în intimitatea
■ '.mei caligrafii devenită istorie.
; Dar nimeni și niciodată în tre- 
- eut nu a corespondat altla cu vii- 
I torul ca noi, cei de azi, ce’ățeni 

ai socialismului. în sertarul meu 
; păstrez numeroase, scrisori expe- 
; diate literalmente din viitor. Sem-
■ naîarii lor sînt oameni încă, mici 
I de stat și vîrstă, dar maeștri ai 
I celei mai complicate meserii din 
; lume : copilăria.
I Iată, îmi scrie un astfel de prie- 
; ten dintr-un sat ardelenesc. Este 
; vorba de activitatea grupei sale 
de pionieri. El își încheie cu în
flăcărare scrisoarea, neuitîrrd să 
transforme majuscula într-o floa
re viu colorată : „Mîine, cînd vom 
fi mari, nu vt® face de ruș’he 

: pe părinții noștri care sînt toii co
lectiviști".

Și iată, o fetiță din Roman de
scrie cu lux de amănunte excursia 
la care a participat nu de mult : 
„Ce minunată e Capitala noas
tră ! Cînd am intrat în sala Pala
tului R. P. Romîne am călcat toți 
în vîrful picioarelor, așa ăe fru
moasă era“.

Un corespondent din București, 
după ce se prezintă pe un ton ex
trem de serios (numără 9 ani și 
jumătate), își mărturisește dragos
tea pentru poezie : „Scriu versuri 
de multă vreme, încă din clasa 
l-a". (Acest ,,de multă vreme" m-a 
copleșit). Și adaugă o întrebare 
precisă : „Vă rog să-mi răspundeți

EUGEN FRUNZĂ

dacă voi fi poet“. Nu aș fi pulul, 
firește, să dau vreo garanție în 
acest sens. Dar pentru gîndul său 
înaripat i se cuvine o îmbrățișare.

într-un plic îndesat am desco
perit niște desene. Autorul lor de
testă probabil sărăcia cuvîntului. 
De aceea a desenat De hîrtie trei 
dintre noile construcții din satul 
său moldovenesc : o casă de co
lectivist, căminul cultural și moa
ra mecanică. Casa, după cum e 
de bănuit, aparține chiar familiei 
sale. Va continua, mă asigură, să 
trimită și alte documente de acest 
fel despre înfăptuirile regimului 
nostru.

Cu emoție am citit scrisoarea 
unui băiat de 11 ani, azi elev frun
taș, după o lungă suferință fizi
că. Am aflat despre grija de care 
s-a bucurat acest copil bolnav în 
spitale și sanatorii, în stațiuni bal- 
neo-climaterice. A fost vindecat 
și redat copilăriei fericite. Statul 
i-a pus la dispoziție în mod gra
tuit medici specialiști și medica
mente. Scrisoarea lui sfîrșește cu 
aceste cuvinte : „Trăiască Partidul

Muncitoresc Romîn, părintele nos
tru drag, care m-a ajutat să scap 
de suferință I".

Nelimitată e grija pe care po
porul liber, constructor al socialis
mului, o poartă viitoarelor gene-, 
rații. Cei care vor prelua, mîine, 
moștenirea muncii noastre și vor 
duce mai departe steagul frumu
seții omenești — toți acești viitori 
constructori, muncitori cu înaltă 
calificare, ingineri, savanți, cos- 
monauți, poeți, viitori maeștri ai 
plinii și ai cîntecului — se bucu
ră în țara noastră de o atenție 
inimaginabilă în condițiile siste
mului capitalist.

în ultimii doi ani s-au clădit școli 
cu aproape 7 000 săli de clasă, iar 
. - - — . — încă

în-
pînă în 1965 se vor construi 
multe mii. Se înfăptuiește 
vățămîntul general de 8 ani, gra
tuit și obligatoriu. Numărul 
nualelor școlare distribuite gratuit 
elevilor din școlile de 7 ani s-a 
ridicat anul trecut la 15 milioane, 
în același an, 150 000 pionieri și 
elevi și-au petrecut vacanța în ta
bere, la munte și la mare. Dar 
cine nu cunoaște rețeaua vastă 
de asistență medicală ' gratuită î

ma-

Brigada din secția auto a Ate
lierelor Centrale I.T.B. din Capi
tală, care lucrează la repararea 
motoarelor, este îruntașă pe în
treprindere. în acest an, brigada 
a executat, peste plan, reparații 
capitale la 23 motoare și a reali
zat economii de materiale în va
loare de 24 000 lei. în fotografie : 
Cîțiva dintre membrii brigăzii — 
Petre Ciobanu, Ilie Stan, Pavel 
Crăciun, Nicolae Motrici, Con
stantin Oancea, Ion Marcu și 
maistrul brigăzii Eracle Bucur — 
într-o pauză de lucru.

(Foto : R. Costln)

(Continuare în pag. III-a)

corespunzătoare

Măsuri concrete pentru sporirea 
producției agricole

La sesiunea extraordinară a Sfatului 
popular al raionului Mizil au parti
cipat, alături de deputaji, președinții de 
gospodării colective, specialiști, meca
nizatori din G.A.S. și S.M.T., activiști 
de partid.

Participanfii la discuții au subliniat 
marile posibilități pe care le au gos- 

> din raionul Mizilpodăriile colective 
pentru sporirea pro
ducției agricole ve
getale și animale. în 
primul rînd, în 
raion sînt posibili
tăți de a se mări su
prafețele cultivate 
prin drenarea tere
nurilor inundabile, defrișarea viilor hi
bride din zona de șes a raionului și a 
perdelelor de protecție și mărăcinișuri- 
lor, desființarea unor drumuri etc. 
Prin astfel de lucrări numai anul acesta 
vor ti redate agriculturii 1 190 ha de 
teren.

Numeroși vorbitori au arătat că pen
tru obținerea de recolte bogate, 
este necesar ca în toate gos
podăriile colective să se facă la vreme 
lucrările de îngrijire a culturilor, să se 
aplice metodele agrotehnice înaintate.

Consiliul agricol raional va sprijini 
gospodăriile colective să introducă me
todele înaintate de lucrare a pămîn- 
fului.

Viticultura este principala ramură de 
producție în mulie gospodării colec
tive din partea de deal a raionului, 
viile ocupînd în prezent peste 9.800 
de ha. Dar 27 la sută din această su

prafață este ocupa- 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli. fă cu vii hibride.

■ , I Pentru a se produce
UIUI popular vinuri și struguri 
Mizil de masă din sorti

mentele cele mai va- 
lllllllllllllllllllllllllllllilIIIIIIIIIIIH1' loroase, pînă în a- 

nul 1965 se vor 
planta cu viță de vie 2 775 hectare. Pe 
măsura intrării pe rod a noilor plan
tații, se vor defrișa viile hibride și cele 
nobile îmbăfrînite și cu multe goluri. 
Consiliul agricol raional va identifica 
terenurile în pantă 
plantării cu vii.

O mare atenție a 
problemelor legate 
malelor. Cei care
tul la discu)ii au arătat 
timii ani gospodăriile colective 
mărit numărul de animale, dar produc
ția de lapte și carne pe cap de ani
mal nu este încă pe măsura posibilită
ților. în vederea remedierii acestor lip
suri s-au stabilit un șir de măsuri pen
tru o mai bună selecție a animalelor, 
lărgirea bazei furajere și pregătirea ca
drelor de crescători de animale.

în cadrul sesiunii s-au făcut propu
neri interesante privind îmbunătățirea 
organizării muncii în gospodăriile co
lective, întărirea rolului specialiștilor 
care lucrează în aceste unități.

N. PANTILIE 
coresp. „Scînteii”

-----o®o-----

acordat sesiunea 
de creșterea ani- 
au luat cuvîn- 

că în ul- 
și-au

Se extinde forajul cu turbina
RM. VÎLCEA (coresp. „Scînteii“). 

— La întreprinderea de foraj din 
Rm. Vîlcea, regiunea Argeș, se a- 
plică pe scară tot mai largă forajul 
cu turbina. în primele 4 luni, petro
liștii de aici au forat cu turbina 
peste 50 la sută din sondele prevă
zute în plan. Economiile realizate 
peste plan se ridică la 1 441 000 lei.

Folosind cu pricepere turbina, 
multe brigăzi de sondori cum sînt 
cele conduse de Ion Rujoiu, Dumitru 
Mălinescu, Ion Constantinescu etc. 
au redus termenul de forare a son
delor cu 10—20 zile, realizînd în a- 
celași timp importante economii.

Un nou bloc de locuințe ps Bd. Dinicu Golescu din Capitală
■---------— ----------- O®—' 1

N-ATI PIERDUT CEVA ?
Ne aflam duminica în 

fața parcului. Torente 
de oameni căutau să 
evadeze din pojarul 
primelor zile de vară, 
în căutarea locurilor 
umbroase, pline de ră
coare. De cum coborau 
din autobuze, cetățenii 
se. îndreptau imediat 
spre tonetele 
toare. înghețata 
cel mai solicitat 
col. V-am văzut 
dumneavoastră, 
rășe. Erați cu 
trei copii, cîțiva cunos- 
cuți. V-ați aprovizio
nat, cum se cuvine, cu 
înghețate. Cu „Polar", 
„București", casate și 
parfait-uri. Și-ați por
nit la plimbare. Ați tre
cut pe lingă fîntîna 
arteziană cea mică. 
v-a(i oprit în fața „O- 
țelarului", ați cotit la 
dreapta, spre „Pescă-" 
ruș", ați așteptat la de
barcader. Cum am pu
tut reconstitui itinera- 
riul ? Simplu. După hîr- 
tiile în care era amba-

lată înghețata. Se cu
noștea foarte bine pe 
unde ați trecut. Drumul 
era zmălțuit, cum spun 
poeții, cu foițe de sta
niol.

La fel se mai întîm- 
plă și la ștranduri. Sa-

despre ce

totuși, în- 
impune. 

vă în- 
dumnea-

salva- 
a lost 

arti- 
și pe 
tova- 
soția, treabă, 

destule, 
unii so- 
au mai

lariații I.S.B.-ului au un 
supliment de 
Coșuri sînt 
Dar, probabil, 
cotesc că ele
mult un rol decorativ.

Mărturisim că, de cî
teva ori, văzînd Mr- 
tiuțele aruncate cu de
gajare și nedîndu-ne 
seama că erau un ca
dou nedorit făcut Capi
talei de unii amatori 
de înghețată, am fost 
tentați să ne apropiem 
și să întrebăm:

— N-ați pierdut 
ceva ?

Pentru ca întrebarea 
să ne rămînă pe buze

cînd vedeam 
era vorba.

Dar parcă, 
trebarea se 
De aceea, 
trebăm pe
voastră, nu prea multi 
la număr, pe care nu 
vă incomodează con
trastul dintre hîrtiuțele 
murdare și superbii 
trandafiri din parcuri, 
dintre, hîrtiuțele mur
dare și curățenia de pe 
străzi :

— N-ați pierdut 
ceva ?

Poate respectul pen
tru orașul în care 
trăiți ? Poale bunăcu- 
viința față de concetă
țeni ? Ca să știm. Și, 
eventual, să rugăm din 
nou pe pionieri, ca a- 
cum un ah-doi, să vă 
întrebe respectuos la 
fiecare colț de stradă, 
ori de cîte ori aruncați 
hîrtia de la înghețată :

— N-ați pierdui 
ceva?

V. SEBASTIAN
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asi-

cum

la

me- 
der-

continuă 
tovarăși-

Valea 
întă- 
cele-

Ploscar, Gligore Făgăraș și 
— prin exemplul lor per-

electrificarea comunei
Unii tovarăși din activul

Foloslrea maselor plastice 
în construcțiile navale

Unul principalele mijloace
pentru dezvoltarea și întărirea .con
tinuă a legăturilor partidului nos
tru cu masele îl constituie activul 
fără partid, ajutor permanent al 
organizațiilor de bază în mobiliza
rea celor ce muncesc la înfăptuirea 
politicii partidului.

O atenție deosebită trebuie acor
dată activului fără partid în condi
țiile actuale, cînd Hotărîrea plena
rei C.C. al R.M.R. din aprilie a.c. 
pune .sarcini .de mare răspundere în 
ce privește întărirea .continuă a rîn- 
du.rilor partidului- Crearea unui 
larg activ fără partid și îmbunătă
țirea muncii de educare a lui con
stituie una din căile importante de 
înfăptuire a sarcinii puse de Hotă
rîrea plenarei C.C. al P.M.R. ca în 
fiecare G-A.C. să existe o organiza
ție de partid puternică, capabilă să 
mobilizeze pe toți colectiviștii la în
deplinirea hotărîrilor partidului și 
guvernului. Chiar în aceste zile, 
organizațiile de bază din raionul 
Dej primesc candidați și membri de 
partid din rîndurile celor mai buni 
tovarăși din activul fără partid.

Organizațiile de bază din satele 
raionului Dej au un activ fără partid 
format din peste 3 700 de tovarăși. 
Din activ fac parte colectiviști, șefi 
de echipe, brigadieri și președinți 
de gospodării colective, învățători, 
ingineri agronomi, medici etc., care 
muncesc cu rîvnă pentru îndepli
nirea sarcinilor încredințate de 
partid.

Cum lucrează organizațiile de bază 
sătești din raionul nostru cu acti
vul fără partid ?

Folosind experiența acumulată în 
perioada colectivizării agriculturii, 
organizațiile de partid s-au spriji
nit pe activul fără partid în- 
tr-un șir de acțiuni întreprinse pen
tru consolidarea economico-organi- 
zatorică a gospodăriilor colective.

Iată cîteva exemple. Biroul orga
nizației de bază din gospodăria co
lectivă dip Cîțcău a organizat un co
lectiv pentru studierea posibilități
lor de dezvoltare a gospodăriei. în 
acest colectiv, alături de membrii de 
partid a fost atras și inginerul a- 
gronom Aurel Bîlcu, din activul fără 
partid. El a adus o valoroasă con
tribuție la acest studiu. Propunerile 
făcute de colectiv, ca în satele Să- 
ljșca și Muncel să se dezvolte în 
mod deosebit pomicultura și viticul
tura, iar pe terenul de pe malul So
meșului să se creeze o bază legumi
colă ș.a. au fost acceptate de consi
liul de conducere și de adunarea ge
nerală a colectiviștilor. Aplicarea în 
practică a acestor propuneri a dus 
la sporirea veniturilor gospodăriei 
colective.

Organizațiile de bază obișnuiesc 
să invite pe tovarășii din activul 
fără partid la adunările deschise de 
partid. Acest lucru are o mare în
semnătate educativă și practică. Cînd 
organizația de bază din comuna Viile 
Dejului, de pildă, a inițiat o largă 
acțiune pentru curățatul pășunilor.

hrănire corespunzătoare, vacile 
început să dea mai mult lapte. 
Zob a depus mult suflet pentru 
achita de sarcina încredințată, 
nifes.tînd inițiativă și spirit de 
punăere. Acum el se pregătește pen
tru a fi primit în partid.

Multe organizații de bază au atras 
în activul fără partid un număr în
semnat de intelectuali. Aceștia .parti
cipă la munca politică și la activita
tea culturală în rîndurile țărănimii 
colectiviste, la acțiunile întreprinse 
de comitetul raional în scopul scoa
terii la iveală și valorificării mai 
depline a posibilităților de dezvol
tare economică a raionului, de con
solidare a gospodăriilor colective.

------------- O® O--------------

Sporesc productivitatea pășunilor

cplective trimit turmele pe

In regiunea Crișana aproape 100 de 
gospodării agricole colective organi
zează anul acesta pășunaful rațional. 
In raioanele de munte Beiuș, Șirpleu, 
Gurahonț și Aleșd, majoritatea gospo
dăriilor 
pășunile din golurile de munte.

Pentru șpprirea prpducjiei de iarbă 
pășunile au fost grăpafe, cură|jte de 
buruieni și mușuroaie ; ș-șu împrăș-

50 de ani de la moartea lui I, L. Caragiale

MARELE ARTIST-CETAm
Se împlinesc, la începutul lunii 

iunie, cincizeci de ani de cînd a 
încetat din viată marele nostru 
scriitor Ion Luca Caragiale. S-a stins 
departe de pămîntul patriei pe care 
— așa cum spunea Alexandru Vla- 
hujă — „l-a iu’pit îp tăcere și J-a glo
rificat cu strălucirea geniului său". 
Cele cinci decenii care au trecut de 
la moartea lui au confirmat trăinicia 
și valoarea operei sale, — una din 
cele mai de seamă și nepieritoare 
culmi ale culturii noastre nationale. 
Timpul nu a ofilii mesajul .viu al 
acestei opere, nu a tulburat limpezi
mile ei cristaline., nu i-a întunecat 
înțelesurile adinei. Dimpotrivă, pusă 
în adevărata ei lumină datorită 
muncii d.e valorificare a moștenirii 
literare, opera lui Caragiale a căpă. 
tal îij anii noștri dimensiunile ei 
reale, impunătoare. Scrierile sale 
sînt astăzi restituite poporului, fău
ritorul și păstrătorul tuturor valori
lor spirituale.

Studii, prefețe, articole au explicat 
publicului semnificația lucrărilor lui, 
au prezentat pe adevăratul Cara
giale, pe artistul desăvîrșit, prieten 
al celor multi, neînduplecat adver
sar al orînduirii burghezo-moșierești. 
Cunoștințele noastre despre Cara
giale sînt mult mai vaste decît cele 
din trecut. In același timp și aria de 
răspîpdjrș a operei lui Caragiale 
este infipjt mai largă decît îp trecut. 
Lucrările sale dramatice iucate pe 
toate scenele țării înregistrează sute 
de spectacole „O scrisoare pierdu
tă". ,O noapte furtunoasă", D-ale car
navalului“. ,Conul Leonjda față cu 
Rnacțiunea", nemuritoarele sale co
medii .ca și puternica dramă .Nă
pasta“ figurează la loc de cipste în 
repertoriile teatrelor noastre și în 
primul rînd în acela al prirpel sc®" 
ne roțnînești care poartă astăzi 
numele marelui Caragiale. Alături 
de ele, publicul cunoaște, prin ediții 

la adunarea deschisă a organizației 
au fost invitați și tovarăși .din acti
vul fără partid. Urmînd exemplul 
membrilor de partid, ei s-au anga
jat să răspundă de curățatul unor 
anumite .suprafețe de pășune, la care 
să mobilizeze și pe alți colectiviști. 
Acțiunea a căpătat astfel un carac
ter de masă. Fără a stînjeni campa
nia însămînțăriior, s-a .curățat o su
prafață de '186 hectare de pășune.

Și în gospodăria colectivă din Po
iana Blenchii s-au organizat, în pri
măvara aceasta, cu sprijinul activu
lui fără partid, numeroase acțiuni 
obștești : plantări <Je pomi, curățări 
de pășuni, 
etc. 
fără partid — Mihis Ludovic, Ga- 
vril 
alții 
sonal au antrenat la aceste acțiuni 
un număr mare de colectiviști.

Comitetul raional de partid se 
îngrijește de ridicarea 
a nivelului politic al 
lor din activul fără partid. O mate 
parte din aceștia au fost încadrați 
în cercurile și cursurile învățămîn- 
tului de partid, în cercurile de ci
tit. Ei sînt invitați să ia parte la 
diferite conferințe și expuneri pe 
teme privind politica partidului, 
principiile sale, de organizare etc.

O însemnătate deosebită are edu
carea prin muncă. Organizațiile de 
bază încredințează tovarășilor din 
activul fără partid sarcini concrete 
legate în primul rînd de 
gospodăriilor 
îndeplinirea lor. 
șeiu biroul 
a dat tovarășului Petru Zob, din ac
tivul fără partid, care este îngrijitor 
mulgător fruntaș, sarcina să împăr
tășească metodele sale de muncă și 
celorlalți mulgători. într-adevăr, Pe
tru Zob a stat de vorbă cu tovarășii 
lui de muncă și le-a explicat că 
prin hrănirea și adăparea la timp, 
prin aplicarea întocmai a' indicații
lor specialiștilor la mulsul vacilor, 
el a reușit să obțină în trei luni și 
jumătate de la lotul de vaci pe 
care le are în grijă o cantitate de 
9 000 litri lapte, din cei 30 000 litri 
planificați pe întregul an. El le-a 
arătat și cum procedează în mod 
practic. Treptat, printr-o îngrijire și . . . -----X----- ----au

Tov.
a se 
ma- 
răs-

întărirea
colective, îi ajută în 

La G.A.C. Că- 
o.rgariizației de bază

liai de două ori mai multe îngrășă
minte organice și chimice decît în anul 
trecut. O parte din pășuni șu tos) 
supraînsănjînfate. In efectuarea acestor 
lucrări s-a folosit experiența b.ynă do- 
dîndifă în anii precedenfi de gospo
dăriile colective din Bafăr, Beiuș și 
altele care au realizat producții de 
12.000—18 000 Jeg iarbă la hectar.

(Agerprps)

de largă popularizare tipărite an 
de an, „momentele", „schitele“ și 
nuvelele sale.

Dar dacă în anii noștri numele său 
se bucură de o asemenea înaltă cin
ste și prejuire, nu putem șă nu ne 
amintim de faptul că, în timpul vie
ții, omul și scriitorul au avut de în
durat multe amărăciuni. Ca și Emi- 
nescu, Coșbuc, Slavici, ca de altfel 
foți marii noștri scriitori din trecut, 
Caragiale a fost silit șă îndeplineas
că mărunte munci administrative, 
care îl oboseau și îi răpeau timpul 
necesar scrisului. A trebuit, pentru a 
cîștiga cele necesare traiului, șă pa
troneze și unele înjghebări comer
ciale. Dacă mai adăugăm osti
litatea cu car.e reprezentanții insti
tuțiilor culturale burgheșo-moșierești 
au tratat opera șa, dacă ne gîndim 
la fapțuj că scrierile lui au fost res
pinse de la premiile Academiei, iar 
numele său nu a figurat în timpul 
vieții printre acelea ale membrilor 
ei, dacă ne mai gîpdim la cam
paniile de calomnie și la învinuirea 
de plagiat, vom avea o imagine a 
suferințelor îndurate de Caragțale.

în anul 1948, Academia Republicii 
Populare Romîn.e l-a ălps pe I. L. 
Caragiale ca și pe alți mari crea
tori din trecut, membru post-mortem. 
Regimul democrat-popular răsplătea 
și în fejul acesta pe un scriitor care 
dăduse patriei sale lucrări 
logre universală, menjte să 
mereu noi.

Deși tot ceea ce a scris el 
bește despre oameni, fapte și situa
ții dispărute, totuși îl simțim pe Ca
ragiale ca pe un contemporan în cel 
mai deplin înțeles al cuvântului. Ar
tist adevărat al timpului său, Cara
giale a fost un serjifor care a întru
chipat ideea prezenței necontenite în 
actualitate și i-a dat, în lucrări ,de 
artă, înfățișarea cea mai caracteris
tică.

de va- 
rămînă

ne vor-

Participmd în mod activ la viața 
politică și obștească, muncind cu de
votament pentru înfăptuirea hotă
rîrilor partidului, mulți colectiviști 
și numeroși intelectuali din satele 
raionului nostru, dintre care cei mai 
mulți au făcut parte din activul fără, 
partid, și-au exprimat dorința de a 
fi primiți în partid. Numai de la 1 
ianuarie și pînă în prezent au fost 
primiți în rîndurile candidaților de 
partid peste 400 de tovarăși. într-un 
timp scurt am reușit să creăm orga-« 
nizații de partid și în gospodăriile 
colective din Valea Lungă, 
Gîrboului, Dîmbu Mare și să 
rim organizațiile existente în 
laite gospodării.

Unele organizații de bază, 
sînt cele din G.A.C.-Mesteacăn, Do- 
bric ș.a., nu acordă însă aten
ția cuvenită muncii cu activul fără 
partid. Aceasta denotă că biroul co
mitetului raional de partid n-a spri
jinit toate organizațiile de bază să 
muncească temeinic cu activul fără 
partid. Comitetul raional de partid 
se va strădui să îmbunătățească și 
să ridice la un nivel și mai înalt ac
tivitatea organizațiilor de bază cu 
activul fără partid, deoarece sîntem, 
convinși din propria noastră experi
ență că această muncă contribuie 
la creșterea capacității politice și or
ganizatorice a organizațiilor de 
partid.

ION BABAN 
secretar 

al Comitetului raional de partid Dej

Folosirea pămîntului
sarcină de bază a consiliilor agricole

(Urmare din pag. I-a)

frișarea arboretelor forestiere

și tere- 
care -să

destule

r ăiri
zona de șes. De aceea au fost luate 
măsuri pentru identificarea, de
frișarea și transformarea în te
renuri arabile a perdelelor de pro
tecție care nu sînt necesare pe lîngă 
căile de comunicație, a trupurilor 
prici izolate de păduri sau chiar a 
trupurilor mai mari degradate, pre
cum și a intrîndurilor de păduri în 
terenurile agricole. Pentru .aplicarea 
justă a indicațiilor date în această 
privință de partid și guvern s-au 
format colective de specialiști care 
se deplasează în toate raioanele pen
tru a identifica terenurile ce pot fi 
redate agriculturii, precum 
nurile improprii agriculturii 
fie împădurite.

în regiunea Banat sînt 
terenuri mlăștinoase în apropierea 
cursurilor de apă a căror desecare 
este neeconomică. O folosire mai co
respunzătoare a acestora se poate 
realiza și prin transformarea lor în 
eleștee. în acest scop sfatul popular 
regional cu sprijinul unor specialiști 
a întocmit un studiu care recomandă 
înființarea și extinderea eleșteelor 
prin lucrări simple de amenajare 
ce nu necesită investiții mari. 
Studiul a fost aprobat și s-a trecut 
la aplicarea lui. Ca urmare, la gos
podăria de stat Urșeni, bunăoară, 
s-au și amenajat eleștee în suprafață 
de 100 ha. Lucrări asemănătoare se 
efectuează și în alte unități agricole 
socialiste. Prin amenajările ce se 
fac, suprafața eleșteelor din regiune 
se va extinde în următorii 2-3 ani de 
la 240 ha cît este în prezent, la

Excepționala șa operă artistică își 
trage seva și profunzimea critică 
din faptul că a fost scrisă de pe 
pozițiile celor mulți, ale oarpenilor 
mințiti și înșelați de Țrahanache și 
Cațavencu, de pe pozițiile poporului. 
Scrierile lui Caragiale nu reprezintă 
numai oglinda cea mai fidelă a unei 
epoci, ci definesc prin tipurile și si
tuațiile lor esepja orîndjijrii sociale 
burghezo-moșierești. Autorul „Scri
sorii pierdute” a fixat definitiv ima
ginea unei lumi, astăzi apuse pen
tru totdeauna.

Ca autor de teatru, prozator, zia
rist sau cronicar dramatic, Cara
giale s-a situat mereu în mijlocul 
vieții pe care a cunoscut-o în amă
nunțime.

Opera sa reprezintă o vastă 
monografie a patru decenii d.e via
ță politică, socială și intelectuală 
a Romîniei burghezo-moșierești. Ta
lentul lui Caragiaje — după 
cum a arătat pentru prima dată Do- 
brogeanu-Gherea — era un talent 
prin excelență satiric. Observator ci
tent al vieții de fiecare zi, al obi
ceiurilor, al moravurilor, al felului 
de a vorbi, înzestrat cu. o putere 
neobișnuită de a înregistra și a 
reda realitatea, Caragiale a gravat 
cu apa tare a satirei imaginea unei 
lumi împotriva căreia s-a aflat me
reu pe poziții ofensive.

Atitudinea permanent critică a o- 
perei Jui a izvorît dintr-o puternică 
aversiune față de orînduirea burghe- 
zo-moșierească. Așa cum arăta și 
N. D. Cocea, sursa criticii exerci
tate de I. L. Caragiale a fost re
volta scriitorului în fața orînduirii 
sociale contemporane lui : „Ai fost 
un revoltat, Caragiale. Un revoltat 
împotriva prejudecăților sociale, îm
potriva mediocrităților politicB, îm
potriva credințelor false și șterpe...",

Caragiale a realizat sinteza arti-

Una din preocupările membrilor gospodăriei colective „Drum 
nou" din comuna Cristian, regiunea Brașov, este și cultivarea florilor. 
In 1961 numai din valorificarea florilor produse pe cei 1 645 mp 
sere, ei au realizat un venit de aproape 200 000 lei. Anul acesta co
lectiviștii și-au propus să obțină venituri și mas mari. Pentru aceasta, 
așa după cum se vede și în fotografie, ei dau o mare atenție îngri
jirii florilor.

aproape 1.000 ha, ceea ce va con
tribui la o mai bună aprovizionare 
a populației cu pește proaspăt.

Dacă în ultimii ani s-au obținut 
unele succese în folosirea mai ra
țională a fondului funciar, în spori
rea fertilității lui, există încă serioa
se deficiențe care vor trebui reme
diate în cel mai scurt timp. 
Nu în toate raioanele se acor
dă atenție măsurilor privind va
lorificarea ‘suprafețelor neproduc
tive. în raioanele Oravița, Lu
goj, Făget și altele ar putea fi re
cuperate suprafețe îptinșe dacă ar 
exista o mai mare preocupare pen
tru această problemă. Numai în ra
ionul Lugoj sînt peste 400 ha care 
ar putea fi defrișate și redate agț-i- 
cultirrii, în raionul'Gravița circa 300 
ha, în raionul Făget 290 ha. Sînt 
încă multe gospodării colective, 
printre care cele din Răcăjdia, Gre- 
öni, Broșteni, din raionul Oravița, 
Sudriaș, Susan, Jupap din raionul 
Făget și altele, care tărăgănează va
lorificarea acestor terenuri. ...

în legătură cu valorificarea supra
fețelor neproductive se constată 
deficiențe nepermise la întreținerea 
unor amenajări. Mai sînt numeroase 
unități agricole socialiste care au 
preluat o parte din canalele de de
secare, dar .care nu le întrețin, pe- 
riclitînd scurgerea apelor provenite 
din inundații, A-șa procedează gos
podăria agricolă de stat Cenei, gos
podăriile colective din Berecsăul 
Mic, Diniaș, Cărpiniș și altele. Cu 
toate indicațiile date unor sfaturi 
populare raionale de către cqipite- 
tul executiv al sfatului popular re
gional de a se lua măsuri pentru 

stică a tuturor filoanelor critice ?i 
satirice din Jițeratura noastră. El a 
vizat în lucrările sale beletristice și 
publicistice întreg angrenajul de 
fapte care asigurau periodica stă
pânire a țării de către unii sau alții 
din „ambițioșii politicieni" liberali 
sau conservatori. Caragiale a ară
tat contemporanilor și posterității 
că lupta dintre cele două partide 
„istorice" urmărea, pur și simplu, 
interese meschine, egoiste, mai 
precis acapararea și păstrarea ou 
orice preț, prin orice mijloace, a 
puterii : „Administrația e compusă 
din două mari armate — spunea Ca
ragiale — Una stă la putere și se 
hrănește ; alta așteaptă flămînzind 
în opoziție. Cînd cei hrăniți au de
venit impotenți prin nutriție excesivă, 
iar cei flămînzi au ajuns la com
pletă famină, încep tulburările de 
stradă...". Iată deci definită cu multă 
plasticitate cauza și scopul acestor 
lupte. Curn se desfășoară ? Geniala 
„Scrisoare pierdută" sau schița „Te
legrame" an imortalizat pentru tot
deauna etapele și arsenalul lor: ca
lomnie, șantaj, escrocherie, fale, de
magogie. I. L. Caragiale nu șpep- 

. tea pațlidel.e liberal și conserva
tor nici cel puțin partide politice în 
adevăratul înțeles al cuvîntului, ci 
„două maxi facțiuni, avînd fiecare, 
nu partizani, ci clientelă". Cele două 
partide șînt yăzute ca ăoiiă „ban
de mai nesocotițe decît niște se
minții barbare în trecere, fără res
pect de leg.e, fără ruilă de amernm". 
Această concluzie decurgea în 
mod firesc din întreaga sa operă 
și fusese demonstrată cu străjucire 
în piesele de teatru și schițele sale-

Paralel, Caragiaje a mai smulș și 
altă mască de pe fața celor două 
partide politice, liberal și conserva
tor, și «anume falsul patriotism. Tot 
timpul reprezentanții acestor dojră 
„facțiuni“ rostesc cuvintele „țară" 
„patrie", „țărișoară". Cațavencu 
cere iertare fostului său dușman, Ti- 
pătescu, și îi solicită încredere în 
numele unor considerente de natu
ră patriotică : „Să mă ierți și să mă 
iubești I (expanșiv) pentru că toți 
ne Iubim țara, toți sîntem romîni l". 
Rică Venturiano, redactor la „Vocea 
Patriotului Naționale", vorbește, de 
asemenea, în numele poporului, e-

!r;

terminarea canalelor de desecare 
începute, aceste lucrări se desfășoa
ră încă mult sub posibilități. Unele 
gospodării de stat și gospodării co
lective pe ale căror terenuri ș-au 
amenajat canale de scurgere a ape
lor, nu numai că nu le întrețin, dar 
își creează singure greutăți. în loc 
să amenajeze podețe pe anumite 
porțiuni necesare traversării cana
lelor, s-au obișnuit să folosească 
„dopuri“ de pămînt și paie cu care 
astupă canalele. Recent comitetul 
executiv al sfatului popular regional 
a luat măsura ca sfaturile populare 
și organele Ö.R.I.F. să verifice su
prafețele de terenuri inundate la 
unitățile agricole socialiste, stabilind 
pe loc măsurile necesare pentru în
lăturarea pqgubelor produse de re
vărsarea apelor.

Lichidarea cît mai grabnică a de
ficiențelor în valorificarea terenuri
lor neproductive constituie una din 
principalele sarcini care stau în fața 
consiliului agricol regional și a con
siliilor agricole raionale. în planul 
de măsuri pe care l-am stabilit se 
prevede urmărirea cu perseverență 
a îndeplinirii sarcinilor ce ne revin 
pentru punerea în valoare a tuturor 
terenurilor neproductive. Sub în
drumarea organelor de partid, con
siliile agricole vor organiza efectua
rea în continuare a complexului de 
lucrări de îmbunătățiri funciare me
nite să ducă în timpul cel mai scurt 
la folosirea mai economică a fondu
lui funciar și sporirea substanțială 
a producției agricole. în acest fej 
agricujțurii socialiste din regiunea 
Banat i se creează o bază trainică 
de dezvoltare și înflorire.

mițînd și o teorie originală despre 
patrie : „familia e patria cea mică, 
precum patria e familia cea mare". 
L L. Caragiale surprinde în opera sa 
un adevăr fundamental: patriotismul, 
dragostea de țară, sentirpente scum
pe poporului nostru, erau folosite cu 
nerușinare, în chip demagogic, de 
politicienii burghezi- în arsenalul de 
minciuni și vorbe goale ale lui Ca
țavencu sau Rică Venturiano, ele 
nu-și njai păstrează nimic din con
ținutul lor real. Dimpotrivă, devin 
mijloace de a induce în eroare ma
sele largi, de a le capta bunăvoința 
și încrederea. Și această trăsătură 
a caracterizat din plin pe politicienii 
parfidejor „iștorice" — ipdiferpnt că 
s-au numit liberali, conservatori sau 
țărăniști — și pe uneltele lor fas
ciste.

Opera lui Caragiale i-a înarmat pe 
oameni cu posibilitatea de a vedea 
dincolo de aparențe. De aici și ca
racterul activ al satirei caiagialiene, 
care a fost însușită și folosită de 
oamenii sirppli pentru definirea și 
combaterea unora din trăsăturile ca
racteristice ale societății burghez», 
Cațavencu a xărpas prototipul de
magogului, al politicianului bur
ghez lipsit de o elementară }i- 
pjjtă morală. Rică Venturiano defi
nește pe ziaristul agramat, ridicol și 
încrezut care poate să ajupgă totuși 
și „dipotat”, Jupîn Durpifrache, pe 
„apropitanil" aflat în plin proces de 
înavuțire, disprețuind pe cei carp 
nu sîpt de teapa lui, Rosțogan — 
tipul belferului sliiggrplc, depășii de 
Viață, Birocrația, servilismul, protec
ția în școală, incultura funcționarilor 
completează acest tablou. Atunci 
cînd vrem șă aflăm cele mai 
tipice înfățișări ale aparatului de 
stat buighezo-moșieresc, ale ipștitji- 
țiilox sale, aje educației în școala 
și în familia burgheză, ale obiceiu
rilor protipendadei ne vom adresa 
mai întîi scrierilor lui Caragiale. Deși 
epa mai mare parte a operei lui a 
fost scrisă în a doua jumătate a se
colului al XIX-lea și definește stări 
de lucruri și realități pp deplin ca
racteristice acelor vremi semnifica
ția ei nu șe restrînge la acea epocă 
istorică. Tfpuxile lui Caragiale ș-au 
perpetuat necontenit în viața politică 
și socială a țării noastre pînă cînd

— La i/Zjna meca-
Se' MvjiKetiSBBW ueî-in, folosirea 

... reperelor din 
mase plastice a constituit o preocu
pare a aparatului tehnic-ingineresc. 
Ca urmare, în primele patru luni 
ale acestui an, la tancurile petro
liere și șlepurile de 1 000 tone 
s-au folosit cabluri de relon la ba- 
lustrăzi de punte, găleți din mase 
plastice șj pardoseli interioare din 
policlorură de vinii, căptușeli inte
rioare din plăci fibro-lemnoase 
laminate, tapete interioare cu 
mațina.

Utilizarea acestor materiale 
gură un finisaj superior cabinelor 
de locuit, înlocuirea unor materiale 
mai scumpe sau mai greu de procu
rat, duce la realizarea unor interi
oare elegante, ușor de întreținut, 
confortabile. Totodată, se realizează 
însemnate economii la prețul de 
cost.

Extinderea folosirii maselor plas
tice în construcțiile navale constitu
ie o preocupare a întregului colec
tiv. îp acest sens, serviciile de con
cepție din cadrul Uzinelor mecanice 
Tr. Severin au în studiu folosirea 
de noi piese din mase plastice 
cargoul de 1 600 tone.

Stațiunile de odihnă 
vă așteaptă

(BFilflS
Acesta este titlul 
unei pagini spe
ciale publicate 
recent de ziarul 

„Drum nou" din Brașov. Articolele
șl fotografiile din cuprinsul paginii 
oglindesc cîteva aspecte legate de 
pregătirile făcute în stațiunile din 
regiunea Brașov pentru asigurarea 
unor condiții cît mai bune de odihnă 
oamenilor muncii. în zeci și zeci de 
vile de la Predeal, Pirîul P<.ece, Valea 
Timișului, oaspeții se vor bucura de 
confortul necesar unei odihne de
pline.

Articolele din puprinsul paginii 
relatează pe larg despre felul cum 
au fost amenajate vilele, despre 
npug cantină r-r cu terasă — din 
predeal, modern utilată, avîpd o ca- 

’ pacitate de 7f}() de locuri.
Asigurarea unei activități cultura

le bogate preocupă, de asemenea, pe 
conducătorii stațiunii. Casa de cul
tură din predeal va organiza în 
continuare manifestări variate : 
spectacplp, filme, audiții muzicale’ 
conferințe pe diferite teme, manifes
tări sportive, excursii etc. S-au luat 
măsuri pentru îmbogățirea bibliote
cilor. Au fOȘt aprovizionate biblio
tecile din stațiunile Pîrîul Repe, 
Dîmbul Morii, Timișul de Sus și Ti
mișul de Jos.

Subliniind realizările, autorii arti
colelor iau totodată atitudine criti
că față de unele deficiențe. 
La Predeal n-au fost terminate 
reparațiile la o serie de Vile și ca
bane, drumul de la noua cantină 
pînă la stradă este desfundat, la 
vilele din Dîmbul Morii dotarea cu 
mobilier este nacorespunzătoare, la 
Păltiniș instalarea stației de ampjir 
ficare înțîrzie, clubul nu este com
plet amenajat și înzestrat cu cele ne
cesare. La Ocna Sibiului, reparațiile 
conductei de apă se desfășoară și ele 
cu încetineală, iar izvorul stațiunii 
a fpsț lăsat în paragină-

în cadrul paginii își spun cuvântul 
și cîțiva dintre cei veniți la odihnă.

Portret de Corneliu Baba
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poporuj ?-<? descotorosit de ele. Pe 
uțții l-am auzit pînă cu aproape 
două dépepiî în grmă, iar astăzi vo
cea „curai... murdară" a urmașilor 
Igi Cațavencu și Rică Vepfuriapo se 
rgai aude pe calea undelor de la 
posturile unde s-au oploșit...

Moștenirea lui Caragiale reprezin
tă un bup prețios în lupta împotri
va ideologiei burgheze și a rămă
șițelor ei în conștiința oamenilor. De 
aceea, și astăzi, ori de cîte ori mai 
apar mgujfpșțări izolate ale acestor 
apucături, opețg lui Caragiale ajută 
la ridiculizarea Și înlăturarea lor.

Pșșjggr, Caragiaje nu a întrezărit 
căile de rezolvare a racilelor pe 
care le-a satirizat. In opera 

Lăcătușul Gh. Cădaru de la Combi
natul „1 Mai" din Satu-Mare, 
secția metalurgică, montatorul Teo
dor Solea de la atelierele C.F.R.- 
Iași și alții își exprimă mulțumirile 
pentru condițiile asigurate, pentru 
grija și solicitudinea cu care sînt 
tratați.

Au iost primiți în rîndurile 
candidaților de partid

Recent, organizația 
gapijpirâ de bază din 
SSMkH G.A.S. Gropeni, 

raionui Brăila, a ■ 
discutat ceretea de primire în rindu-
rile candidaților de partid a tracto
ristului Costică Gogovan. Comuniș
tii au dat o apreciere pozitivă acti
vității desfășurate de el în producție 
șl în viața obștească. întreținînd în 
bune condiții tractorul, executând 
reparațiile pe tarla, a reușit să pre
lungească termenul de funcționare 
a tractorului cu un gn de zile.

în aceeași adunare au fost discu
tate și cererile de primire în rîndu
rile candidaților de partid ale tova
rășilor Florica Dumitru și Stan Pu- 
tinică, fruntași în producție.

Pentru devotamentul cu care mun
cesc și rezultatele obținute în 
sporirea producțiilor de cereale la 
hectar, adunarea generală a fost de 
acord cu primirea celor trei tovarăși 
în rîndurile Candidaților de partid.

Pregătiri pentru examenul
de maturitate

Cadrele didactice 
și biroul organiza
ției U.T.M. din 

- ... . . clasa a XI-a a
Școlii medii din Vișeul de Sus acor
dă o mare atenție pregătirii elevilor 
din această clasă în vederea susține
rii examenului de maturitate. Încă 
de la începutul trimestrului III au 
fost organizate ore de consultații la 
limba romînă, fizică, economie po
litică ețc. De asemenea, un mare 
accent se pune pe studiul individu
al ; toți elevii, paralel cu pregătirea 
temeinică a lecțiilor la zi, repetă și 
conspectează materialul bibliografic 
pentru examenul de maturitate.

Da pregătirea în bune condiții a 
anului școlar o contribuție preți
oasă aduc profesorii : Ion Georgea- 
nu, Maria Stănescu, Laurențiu Bol- 
dur și Felicia Trif.

Pentru dezvoltcirOa bazei 
furajere

. Realizarea șarcini- 
BAffl Lor privind c,re^- rea numărului de 

animale și spori
rea producției de carne, lapte, și lină 
este condiționată de dezvoltarea ba
zei furajere. Ținînd seama de acest 
lucru, colectiviștii din Vlădești, raio
nul Muscel, și-au făcut planuri con
crete privind ^folosirea rațională a 
celor 533 ha finețe și 38 ha pășune. 
Pentru a spori producția de iarbă, 
ei au executat lucrări de îngrijire, 
curățire și îngrășare a terenului pe 
o mare suprafață. In plantațiile ti
nere, pe lingă cei 16 000 de pomi 
copciți, colectiviștii au insămînțat 
plante furajere. Au însămînțat, de 
asemenea, în primăvara acestui an 
60 de hectare cu porumb siloz inter
calat cu dovleci, precum și 12 hecta
re cu sfeclă de zahăr pentru furaj. 
O atenție mai mare au dat și dezvol
tării culturilor de plante furajere 
bogate în proteine ca lucerna, trifoi, 
borceag — pe suprafața de 55 hec
tare.

sa — șt mat ales în articolele lui 
politice — întîlnim și cppfpzH Și in
terpretări greșite prjvjnd evojuția 
societății romîneștj, cauzele care au 
generat relele înfjejate de el Pupă 
cuip pe mărturișește și coresponden
ta luî, în ultimii ani ai yjeijj scrii
torul q căptaț sq descifreze mpdul 
de rezolvare g conflictelor șocjgle ; 
dar el nu a puful sg șe ridice la o 
înțelegere științifică a vieții.

Ca și asupra altor scriitori din 
vremea sa, influența clasei munci
toare în ultimele1 două decenii ale 
secolului trecui s-a exercitat și asu
pra lui Caragiale El a fost mereu 
alături de cei mulți și asupriți.

Lui îi datorăm una din cele mai
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Cu prilejul Zilei internațtaale a copilului

O nouă promoție de pionieri. Cu prilejul Zilei internaționale a 
copilului, elevi fruntași la învățătură de la Școala nr. 5 din Capitală 
primesc cravatele roșii de pionieri.

In fotografie : Insiructoarea superioară Dumitrache Victoria în- 
minează cravatele noilor pionieri, (Foto : M. Cioc)

în cinstea Zilei internaționale a 
copilului, comisiile de femei în 
colaborare cu comitetele de stradă 
din Capitală au inițiat o serie de 
acțiuni. Astfel, în raionul 1 Mai s-au 
amenajat 4 spații verzi cu locuri de 
joacă pentru copii. Un frumos solar 
dotat cu balansoare și cu alte dis
tracții pentru copii au amenajăt și 
femeile din circumscripția 192 (car
tierul Militari), iar în jurul șiră?ii Do- 
brogeanu Gherea din același cartier 
a fost creat un parc în suprafață de 
2.500 mp. *

Pe scena Casei de cultură a sin
dicatelor din Craiova a fost prezen
tat miercuri după-amiază un specta
col festiv pentru copii dat de cercu
rile de balet, vioară, .acordeon și 
pian ce funcționează pe lîngă acea
stă instituție. Interprefii, fot copii, 
au prezentat dansuri populare, mu
zică instrumentală și vocală. în cin
stea Zilei internaționale a copilului, 
s-a deschis în incinta casei de cul
tură o expoziție a cercului de artă 
plastică ce cuprinde 60 tablouri

O ultimă repetiție înaintea spectacolului pe care acești elevi — fii ai colectiviștilor din comuna 
Urechești-Focșani — l-au pregătit pentru Ziua internațională a copilului. (Foto : Agerpres)

zguduitoare imagini despre condi
țiile de viață din trecut ale țărănimii 
noastre : „Sg nu uităm a spune că 
țăranii nevoiași, peste iarnă, cînd 
nu qu de lucru și nu pot produce în 
genere nimica, avînd nevoie de bani, 
fac împrumuturi, cu camătă, mai 
mult equ mai puțin infamă... Ade
sea țăranii, dirpă o muncă de peste 
opt luni, se văd rămași datori pe 
anul următor. Și iar, vine o iarnă 
aspră peste tristele și umilele |or 
vetre, și iar rugăminți cu căciula în 
mînă pentru un nou împrumut... Și 
așa mai departe...“.

Aceste sentimente s-au concreti
zat și în opera lui qitistică în care 
niciodată nu vom întîlni accente 
de ironie la adresa omului simplu.

în „Năpasta" și în nuvelele sale, 
în „Arendașul romîn" ne apare ima
ginea unei țărănimi împilate, q unor 
oameni umiliți, îndurînd pedepse 
care le schilodesc trupul și mintea. 
Caragiale are meritul de a fi înfă
țișat contrastul categoric dintre goli
ciunea sufletească a lumii „venera
bilului“ Zaharia Trahanache și a 
coanei Joițica, „damq bună", șj din
tre integritatea morală a lumii lui 
Ion ocnașul sau a unei femei care 
luptă cu îndîrjize pentru aflqTea ade. 
vărului, cq Anca, eroipa drqmei 
„TJăpasța“. Țăranul qpqxe îți opera 
lui ca un personaj caracterizat prin- 
tr-o viață interioară bogată, capa
bil de mari sentimente și pasiuni. 
Și acesta constituie unul din ele
mentele cele mai prețioase ale moș
tenirii sale literare.

A fost în același timp o con
știință luminată prezentă în m.o> 
mentele de răscruce ale istoriei po
porului său. Astfel se explică și ati
tudinea sa în anul 1907. Fabulele 
sale cq și pamfletul „1907 din pri
măvară pînă-n toamnă“, „această 
plachetă de bronz pusă la picioa
rele operei lui nemuritoare" cum pe 
bună dreptate o numea Gala Galac- 
tion, mărturisesc atitudinea lui pro
fund patriotică. Alături de ceilalți 
scriitori, artiști și oameni de știință 
ai timpului squ, ca Alexandru Vla- 
huță, Mihail Sadoveanu, Panait Cer

(grafică și ulei) executate de șco
larii craioveni.

*
în orașul și regiunea Ploiești au 

avut loc în ultimele zile numeroase 
manifestări cultural-sportive pentru 
copii. Astfel, mii de copii între 
4—14 ani s-au întrecut în con
cursuri de triciclete, biciclete și tro
tinete. In orașele Cîmpina și Bu
zău au fost organizate bazare cu 
jucării și produse pentru copii, ta 
cinematograful Tineretului din Plo
iești și la alte cinematografe din 
regiune s-au organizat cicluri de 
filme pentru copii.

*
La Palatul Pionierilor din Brașov 

s-a deschis o expoziție a micilor 
tehnicieni. Aci sînt prezentate circa 
700 lucrări de radiofonie, sculptură 
în lemn, lăcătușerie, traforaj, croi
torie, tîmplărie realizate de către 
pionierii și școlarii din Brașov, Si
biu, Rupea, Codlea și din alie lo
calități. Exponatele au foșt selec
tate din expozițiile deschise în prin
cipalele orașe ale regiunii.

na, Ștefan Luchian, Octav Băncilă, 
Iser, Caragiale a acuzat necruță
tor orînduirea de jaf care a repri
mat cu sălbăticie răscoala țăranilor. 
Curajul de care a dat și cu acest 

.pțilej dovadă Caragiale, ne defineș
te trăsătura esențială a personali
tății sale — aceea de scriitor-cetă- 
țean.

Nu odată Caragiale a rostit vi
brante cuvinte de laudă despre a- 
lesele însușiri creatoare ale poporu
lui nostru. „Bomînii — spunea el 
în 1910 — sînt astăzi un neam în
treg... avînd una și aceeași lim
bă, (nu ca s-o lăudăm noi) extra
ordinar de frumoasă și de... grea ; 
avînd un mod de gîndțre deosebit 
al lui, o comoară neprețuită de filo
zofie morală, de humor și de poezie". 
Carqgiale afirma credința sa într-o 
vreme în care poporul nostru va 
avea rolul cuvenit în arena inter
națională pe măsura aleselor sale 
însușiri. El vedea poporul romîn 
„lucrînd cu mintea", „așteptînd (...) 
vremea cînd să dea și el cultprii și 
civilizației europene concursul lui 
specific“. Conștierțț de aceste înalte 
calități spirituale ale poporului nos
tru, Caragiale a înfierat ostilitatea 
față de cultură a orînduirii burghe- 
zo-moșierești. „Artă, literatură, filo
zofie — exclama cu durere Çarq- 
giale — astea șînt mqnumente pe 
care nici nu poate, nici n-ar avea 
de ce să le ridice q lume cum e cea 
de astăzi la noi".

Caragiale este astăzi printre noi și 
dqțorjtă pgsiurțji cu care a luptat 
pentru statornicirea și triumful rea
lismului in literatura romînă. El a 
combătut cu intransigență și fermita
te curentele moderniste, care du
ceau arta pe căile înfundate ale 
izolări) de popor, a satirizat cu a- 
ceeași vehemență literatura așa- 
zisă „trqcțițiopală", cu iz sămănăto
rist. Pozițiile sale estetice sjpț și ră- 
mîn mereu qcțuale : g irpnjșqt fără 
menajamente literatura de slabă ca
litate qrțisțică, lipsită-de frumusețe, 
a denunțat mediocritatea și platitu
dinea.

Noî suprafețe împădurite
Folosind timpul prielnic din ultimă 

săpfămînă, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii din cadrul Direcțiilor regio
nale de economie forestieră au împă
durit noi suprafețe de teren. Astfel, 
planul de împăduriri al campaniei de 
primăvară din aces1 an a fost realizat 
în proporție de 101 la sută. Pînă în 
prezent s-a împădurit o suprafață de 
aproape 60.000 ha. Cele mai bune re
zultate în această campanie le-au ob
ținut D.R.E.F.-Urile Cluj, Bacău, Mara
mureș, Oltenia Ș.a.

Din volumul total al împăduririlor, 
pește 7 500 ha au fost efectuate prin 
muncă patriotică, obținîndu-se econo
mii în valoare de aproape 10 milioa
ne lei.

Linie aeriană pentru călători 
Sucitreșîi’Suceava și reîur
Incepînd de la 1 iunie șe deschide o 

nouă linie aeriană pentru traticul de că
lători pe distanța București — Suceava și 
retur.

în zilele lucrătoare avionul. pleacă de 
pe aeroportul Băneasa la ora 9,40, tace 
o escală la 11,05 la Bacău și sosește la 
Suceava la ora 11,45. La întoarcere, a- 
vionul decolează din Suceava la ora 12, 
cu escală la Bacău la ora 12,40, avînd 
sosirea pe aeroportul Băneasa la ora 
14,05.

Cu noua linie București — Suceava, 
11 reședințe de regiuni sînt legate di
rect de. Capitala, țării pe calea aerului.'

(Agerpres)
-------O®O-------

INFORMAȚII
O însărcinatul cu afaceri ad-int.erim al 

R.P. Polone la București, Tadeusz Maty
siak, a oferit joi după-amiază în saloa
nele ambasadei un cocteil cu prilejul vi
zitei în R.P. Romină a delegației între
prinderii „Film Polski”.

Au luat parte reprezentanți ai Mini
sterului învățămîntului și Culturii, ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, regizori și 
alți oameni de cultură. (Agerpreș)

@ IAȘI. — După strălucitul turneu în
treprins în țara noastră, în cadrul căruia 
a prezentat spectacole la București, Con
stanța, Galați și Iași, Ansamblul de stat 
de dansuri populare al Uniunii Sovietice, 

-condus de Igor Moiseev, artist al poporu
lui at U.R.S.S., a părăsit joi dimineața 
R.P. Romînă, plecind spre patrie.

® La tragerea de amortizare a asigu
rărilor mixte de persoane APAȘ din 31 
mai 1962, au ieșit următoarele Opt com
binații de litere :

1. U.U.F. ; 2. U.H.O. ; 3. T.S.A. ; 4. 
P.S.T, î 5. V.K.T..Î 6. G.X.W. ; 7. E.O.B. ; 
8. V.N.B.

Alături de Eminescu și Creangă, 
Caragiale are meritul de a fi dus 
literatura noastră pe culmile cele 
mai înalte ale măiestriei. Dacă tipu
rile sale literare au intrat în viață, 
definind — așa cum am văzut — tră
sături de caracter specifice reprezen
tanților orînduirii burghezo-moșie- 
rești, multe din replicile teatrului 
său au rămas ça maxime satirice în 
vorbirea de fiecare zi, iar numele 
personajelor sale definesc o atitu
dine de viață- Era un mare meșter 
al cuvîntului pe care îl folosea cu 
economie, dîndu-i valorile cele mai 
proprii. Ne-a dat un exemplu stră
lucit de exigență profesională, de 
muncă fără preget asupra paginii. 
A fost caracterizat printr-o înaltă 
conștiință scriitoricească. Manuscri
sele sale vor rămîne o pildă mereu 
vie pentru ceea ce reprezintă nobi
la trudă de a afla cuvîntul „ce ex
primă adevărul“. S-a situat 'și din 
acest punct de vedere printre ma
rii creatori ai literaturii universale.

Comemorarea celei de a 50-a ani
versări a morții sale are o semnifi
cație deosebită. Caragiale, artistul 
legat prin fibrele cel? mai intime 
ale sufletului său de patria și po- 
porul4în mijlocul cărora s-a născut, 
este astăzi un scriitor de circulație 
mondială care a pătruns în tezau
rul de cultură al umanității. Piesele 
sale se reprezintă cu succes la Mos
cova, Paris, Tokio, Bruxelles, Bue
nos Aires, Atena, Budapesta, Roma, 
Viena, JVIilano, Lima, Bratislava și 
în q}te orașe ale lumii. Culegeri din 
lucrările sale de teatru și proză cir
culă în limbile rusă, germană, en
gleză, arabă, chineză, spaniolă, 
franceză, ungară, indiană, italiană, 
mongolă etc.

Cu firească mîndrie poporul nos
tru se pregătește să comemoreze pe 
unul din cei mai străluciți reprezen
tanți ai însușirilor sale creatoare — 
marele I. L. Caragiale — a cărui 
operă servește ideii de pace și pro
gres social.

VALERIU RÎPEANU

Adunarea studenților Institutului ' 
agronomic „N. Bălcescu“ din Capita'ă

TE LEG RAME EXTERNI

Sesiunea Comitetului Executiv al F.S.M.
într-o atmosferă entuziastă s-a 

desfășurat joi. dimineața, în Sala Pa
latului R.P Romîne, adunarea con
vocată de Consiliul Uniunii Asocia
țiilor Studenților, Comitetul U.T.M. 
și conducerea Institutului agronomic 
„N. Bălcescu“ din București, pentru 
a dezbate sarcinile ce revin studen
ților din acest institut în lumifta 
hotărîrilor plenarei C.C. al P.M.R. și 
ale sesiunii extraordinare a Marii 
Adunări Naționale.

La lucrări, alături de numeroși 
studenți, au participat ca invitați 
cadre didactice din învățămîntul su
perior, directori de G.A.S., preșe
dinți dé G.A.C., ingineri agronomi 
absolvenți ai aceștui institut.

Adunarea a fost deschisă de Ni
colae Stăncioiu, președintele Consi
liului U.A.S. din Institutul agro
nomic.

A luat apoi cuvîntul tov. David 
Davidescu, rectorul institutului. 
După ce a amintit succesele obținute 
în creșterea producției agricole, în 
înzestrarea agriculturii cu mașini și 
utilaje, vorbitorul a analizat acti
vitatea institutului, scoțînd în evi
dență lipsurile care mai persistă și 
a subliniat sarcinile care stau în 
fața studenților și. profesorilor pen
tru ridicarea continuă a nivelului 
de pregătire a viitorilor specialiști, 
în continuare, rectorul D. Davides-, 
cu a amintit principalele îmbunătă
țiri aduse .prin Hotărîrea partidului 
și guvernului în planurile și progra
mele de învățămînt agricol, în orga
nizarea practicii de producție a stu
denților.

La discuții pe marginea raportu
lui au luat cuvîntul : prof. Alexan
dru Furtuneseu, studenții Țănase 
Pitu, -Nicolae Vameșu, Sultana Bi-' 
riș, Angela Constaptinescu, Toma 
Coman, Ion Teodorescu, Anton Pena

»O------------

„ÎMI lele“ de fotbal
Echipele U. R. S. S., R. S. Cehoslovace și R. P. Ungare, 

învingătoare în meciurile de ieri
SANTIAGO DE 

CHILE 31 (Ager
pres).

Joi au conti
nuat întîlnirile din 
cadrul turneului 
final al campio
natului mondial 
de fotbal. Aștep
tat cu mult inte

res, meciul dintre echipele U.R.S.S. și 
Iugoslaviei, disputat la Arica (grupa I) 
s-a încheiat cu scorul de 2—0 îp fa
voarea fotbaliștilor sovietici. Echipa 
U.R.S.S. a preluat inițiativa în cea de-a 
doua parte a întîfnirii, înscriind două 
goluri prin Ivangv și Ponedelnik. 
La Vina del Mar, (grupa a lll-a), echi
pa R. S. Cehoslovace a învins Spania 
cu 1—0 (0—0) prin punctul înscris de 
Sfibrany în minutul 79. în înfîlnirea 
de la Rancagua (grupa a IV-a) Ungaria 
a întrecut Anglia cu 2—1 (1—-0). Echi
pele R. F. Germane și Italiei (Santiago, 
grupa ll-a) au terminat cu un scor alb : 
0—0.

Campionatul se reia sîmbătă cu ur
mătoarele jocuri: Uruguay — Iugo
slavia (grupa I); Italia — Chile (grupa
II- a); Brazilia — Cehoslovacia (grupa
III- a); Argentina — Anglia (grupa IV-a).

★

Meciurile de miercuri, (ale căror 
rezultate le-am publicat în ziarul nos
tru de ieri) s-au terminat cu victoria 
echipelor favorite, dar în cîteva parti
de scorurile au fost sfrînse și pujin a 
lipsit să se înregistreze surprize. Con
dusă cu 1—0 la pauză, prin golul în
scris de Zuluaga dintrTo lovitură de 
la 11 m, echipa Uruguayului, de două 
ori campioană mondială, a cîștigat 
destul de greu, la 1 punct diferență, 
în faja Columbiei. La fel și Argentina 
în meciul cu R. P. Bulgaria. Fotbaliștii 
bulgari au dominat teritorial, dar au 
fost ineficace în faja porții. Argenti
nienii au înscris golul victoriei prin 
Fecundq, extrem? dreaptă, în min. 4. 
Brazilia, deținătoarea titlului mondial, 
nu a putut să înscrie Mexicului nici un 
gol în prima repriză. Portarul mexican 
Carbajal a apărat formidabil. Selecțio
nata Chile a produs o impresie bună 
în meciul cu Elvefia, obținînd o vic
torie relativ ușoară. Elvețienii, deși au

LISTA DE CÎȘTIGURI
Ia depunerile pe obligațiuni cu cîștiguri 
TRAGEREA DE BAZĂ DIN 31 MAI 1962

"N
um

ăr
ul

 
câ

șt
ig

u
ri

lo
r

Oblig 
cîștigătoare

Valoarea 
cîștigurilox

Seria Nr. Parțială Totală

1 20.623 31 75.000 75.000
1 01.869 10 50.000 50.000
1 16.Q46 48 25.000 25.000
1 32.288 35 10.000 10.000
1 03.165 07 5.000
1 05.260 39 5.000
1 26.447 33 5.000
1 37.532 08 5.000
1 49.321 40 5.000
1 51.851 31 5.000
1 53.752 42 5.000
1 57.126 26 5.000 40.000

Termi-
nația
seriei

60 051 39 2.000
60 390 46 2.000
60 641 25 2.000 360.000

600 06 18 800
600 20 02 800
600 77 13 800 1.440.000

1.992 TOTAL 2.000.600

Talon nr. 9 (1963) întreg.
Cîșțigurlle revin întregi obligațiunilor 

de 2Ö0 lei. Obligațiunile de 100 tel. 50 lei 
și 25 lei, prjmeșo }/2, 1/4 respectiv 1/8 
din ciștigurile de mai sus. în care este 
cuprinsă șl valoarea nominală a obliga
țiunii cîștigătoare.

și Rodica Butoi, Mihai Safta, secre
tarul comitetului U T.M., și Aurei 
Oiteanu, secretarul Comitetului de 
partid al institutului. Ei și-au ex
primat bucuria și mîndria pentru 
victoria definitivă a., socialismului în 
țara noastră și și-au manifestat ho
tărîrea de a valorifica cit mai bine, 
in unitățile productive, cunoștințele 
dobîndite în anii de studenție. Vor
bitorii au făcut propuneri concre
te pentru îmbunătățirea procesului 
de învățămînt în cadrul institutului,

Cu deosebit interes au fost ascul
tate cuvintele rostite de Eroii Mun
cii Socialiste Andrei Nicolae, pre
ședintele G.A.C din comuna Gh. La
zăr, și Dumitru Dumitru, directorul 
G.A.S. Pietroiu, regiunea București, 
care au înfățișat succesele mari ob
ținute de unitățile pe care le con
duc, perspectivele de dezvoltare a 
acestora, prețuirea pe .care lucrăto
rii din G.A.S și colectiviștii o acor
dă activității inginerilor și tehni
cienilor care lucrează alături de ei.

în încheiere au luat cuvîntul to
varășii Ștefan Bălan, adjunct al mi
nistrului învățămîntului și culturii, 
și Virgil Trofin, prim-secretar al 
C.C. al U.T.M.

Participantă au adoptat prin vii 
aplauze o telegramă adresată C. C. 
al P.M.R., tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în care își reafirmă 
hotărîrea de a răspunde grijii cu 
care partidul și guvernul, întregul 
nostru popor îi înconjoară, prin noi 
succese în însușirea cuceririlor 
științei și tehnicii agricole pen
tru a fi cît mai folositori în uni
tățile agricole în care vor lucra după 
absolvirea institutului. în repetate 
rînduri ei au ovaționat îndelung 
pentru Partidul Muncitoresc Romîn 
și Comitetul său Central în frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. (Agerpres) 

condus cu 1—0 pînă în min. 44, au 
decepționat njai ales prin jocul din 
repriza a Iha.

Timpul a foșt frumos, dar numărul 
spectatorilor mult mai redus decît se 
aștepta. La meciul Argentina-Bulgaria, 
de pildă, au fost prezenji numai 5.000 
de spectatori; iar la Santiago un sfert 
din stadion a fost gol.

------- - r-t------------O 0 O--------------

La sărbătoarea primei vîrste
(Urmare din pag. I-a)

Cine nu s-a înduioșat în acele „o- 
rășele ale copiilor“ devenite tra
diție în anii noștri liberi î Copiii 
noștri au la dispoziție incompara
bil mai multe și mai frumoase 
cărți decît generațiile trecutului. 
Societatea noastră, părinții, școa
la de azi, îi cresc în spiiilul înal
telor idealuri ale omenirii, îo spi
ritul dragostei față de patria so
cialistă, al cutezanței în lupta pen
tru progres, al prieteniei adevărate, 
al eins .ei și adevărului, al muncii 
nobile care slujește colectivității și 
contribuie la buna înțelegere în
tre popoare.

Da, copiii noștri trăiesq în bucu
rie și în frumusețe. Și nü mai pu
țin impartant este faptul că în 
ccndițiile sacietății ncastre, prin 
grija părintească a partidului, a 
statului nestru, ccpiilcr li 6e des
chid în față perspective largi, 
creatoare, viitorul le este asigurat.

în centrași cu aceste realități, 
în S.U.A., după cum constată în
suși președintele Kennedy, peste 
500 000 elevi nu pat asista decît 
la cursuri inccmplete din cauza 
lipsei de localuri șcclare, iar 
400 000 elevi de liceu nu au pu
tut urma cursurile din pricina ta- 
xelcr școlare foarte mari. Desigur, 
aceste oficialități au trecut eub 
tăcere o simplă comparație la in- 
demîna oricărui om care judecă : 
cheltuielile militare ale S.U.A. pe 
exercițiul bugetar 1962—1963 în
sumează uriașa cifră de 72,3 mi
liarde dolari, în timp ce la capi
tolul învățămînt se prevăd ab;a 
1,47 miliarde... Ce să mai vorbim 
despre depărtata Africă de Sud, în

s Ț1EAT1R.1E • OqpcsmDsi •Sfoczțtio
■teatrul de stat de OPERETA : 

VINZĂTORUL DE PASĂRI — (orele
19,30).

TEATRUL NATIONAL „I. L. CARA
GIALE" (Sala Comedia) : ORFEU ÎN IN
FERN - (orele 19,30). (Sala Studio) : VI
CLENIILE LUI SCAPIN — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I„ NOTTARA“ (Sala Ma- 
gherü) : FRAȚII KARAMAZOV — (orele
19,30).  (Sala 'studio) : BĂIEȚII VESELI
— (orelg 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ : AL PATRULEA — (orele 
16,00) ; CUM VĂ PLACE — (orele 10,30). 
(Sala Studio) : CRED IN TINE — (orele
19,30).

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

TEATRUL DE COMEDIE : SVEJK IN 
al doilea Război mondial — (o- 
rele 19,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TA- 
NASE" (Sala Savoy) : VORBA REVISTEI
— (orele 20). (Sala Dalles) : ȘAPTE NOTE 
POTCOVITE — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. POMPIERUL A- 
TOMIC : Patria (9; 11; 13; 15; 17; 19,15; 
21,15), Bucijrești (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). 
Gh. Doja (10: 12; 15,30; 17,30; 19,30: 21,30). 
Alex. Sahîa (9; 11; 13: 15; 17: 19: 21 - 
grădină 20,15), Grădina Progresul (20,30), 
Stadionul Giulești (20,30), Stadionul Di
namo (20,15), Stadjonul Republicii (20,15). 
AGRAFA ALBĂ : Magheru (10,15; 12;
15; 17; 19; 21). I. C Frimu (10; 11,45; 13.30; 
15,15; 17; 10; 21 — grădină 20,30).
CĂLĂTORIILE LUI GULLIVER : Repu
blica (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; 13,30; 20,30). Libertății (10; 12; 
14; 16.30; 18,30; 20,30 - grădină 20), Gră
dina 13 Septembrie (20,15). INTOAR- 
CE-TE : Miorița (10; 12; 16,30; 18,30; 20.30). 
CHEMAREA MĂRII DE GHEAȚĂ : V. 
Alecsandri (15; 17; 10; 21), Lumina (ru
lează în continuare de la orele 10 pînă

BUDAPESTA 31 (Agerpres). — 
La 31 mai la Budapesta și-a început 
lucrările cea de-a g5-a sesiune a Co
mitetului Executiv al Federației Sin
dicale Mondiale. Comitetul Executiv 
al F.S.M. va analiza situația inter
națională și îndeplinirea programu
lui de acțiuni și rezoluții adoptate de 
cel de-al V-lea Congreș mondișl al 
sindicatelor. Louis Saillant, secretar 
general al F.S.M., a prezentat un ra
port la această problemă.

Participanții la sesiune vor dis
O«O

Viz ii a la Moscova a grupului 
de vechi membri ai P, M. R,

MOSCOVA 31. — Corespondentul 
Agerpres transmite : Ambasadorul 
R.P. Romîne la Moscova, Nicolae 
Guină, a organizat o îptîlnire prie
tenească în saloanele ambqșqidei ou 
prilejul vizitei în Uniunea Sovietică 
a grupului de vechi membri ai Par
tidului Muncitoresc Romîn condus de 
tpv. Gheorghe Stoica. La întîlnire au 
participat P. Pospelov, directorul 
Institutului de marxism-leainism de 
pe Ungă C.C, al P.C.U.Ș., S. Astavin,

-09 0

Cu privire la Congresul al Xll-lea
al P. C. din Cehoslovacia

PRAGA 31 (Agerpres). — Comi
tetul Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia a făcut cunos
cut că a fost adoptată hotărîrea de 
a amina Congresul al XII-lea al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia, care urma să aibă loc în octom
brie 1962, pentru începutul lunii de
cembrie 1962. Această hotărîre a fost

——o» o————-

Conferință teoretică in problemele principale ale luptei 
împotriva ideologiei și politicii anticomuniste

PRAGA 31- — Corespondentul A- 
gerpres transmite : La 31 mai s-au 
încheiat lucrările conferinței teore
tice în problemele principale ale 
luptei împotriva ideologiei și politicii 
anticomuniste, conferință organizată 
de redacția revistei „Probleme ale 
păcii și socialismului" în colaborare 

care oamenii muncii de culoare 
sînt lipsiți total de drepturi și 
în care chiar copiii de 7 ani 
trudesc pe plantații, ca „mun
citori“, pentru 10—15 cenți pe 
zi. în „raiul“ domnului Adenauer, 
numai în cursul anului trecut, pes
te 30 000 copii .au fugit de acasă 
îngroșînd numărul mare al vaga
bonzilor. Iar reyista „Carrefour" 
scrie astfel, referindu-se la unele 
aspecte din Franța : „De ani de 
zile nu s-a făcut nimic serios nen- 
tru a favoriza educația sănă’pașă 
a copiilor... Morala, instrucția ci
vilă, toate acestea sună ' ca ceva 
învechit. Lipșa educației ' cetățe
nești și sportive a tineretului a 
fost înlocuită cu whisky-ul, iilme- 
le cu gangsteri și jocurile de qo- 
roc“.

Oare mai e nevaie de exemple ? 
Lumea capitalistă le oferă cu o 
risipă cinică. Iar concluzia o pu
tem trage din ziarul „Baltimore 
Sun", care precizează : „Tineretul 
nu poate trăi fără idealuri, iar so
cietatea noastră de azi nu-i ofe
ră nimic altceva decît egoism ra
pace și goana sălbatică după e- 
xistență“.

Intr-adevăr, așa e acolo, în lu
mea care schilodește sufletele și 
unde nici copilăria nu e scutită 
de lacrimile silniciei.

Să creșteți mari și sănătoși, co
pii ai patriei mele ! Să străbateți 
în alai multicolor basmul parfu
mat al primei vîrste ! Pregățiți-vă 
pentru zborul de mîine. Vă așteap
tă saltul măreț de pe culmile dq 
azi în piscul viitorului. Nouă, ce
lor mari, ne sînteți îndemn în 
muncă și în cîntul de argint al 
inimii.
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la orele 14, după-amiază 16; 18,30; 20,30), 
Unirea (16; 18). ÖMÜL AMFIBIE rulează 

■la cinematografele Maxim ßorki (9,30;
11,40; 13,50; 16; 20,30), Arta (16; 18,15; 20,30), 
16 Februarie (16; 18; 20). ȘOFERII IA
DULUI : Central (9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21), 1 Mai (10; 12,3Q; 15,30; 13; 20,30). 
C-tin David (15.30; 18; 20,30). DRĂ-
GOSTEĂ ȘI PILOTUL SECUND : Victo
ria (10; 12; 15; 17; 19; 21). FILME DOCU
MENTARE rulează la cinematograful 
Timpuri Noi în continuare de Ia orele 
10 pînă la orele 21. PROGRAM SPECIAL 
PENTRU COPII : 13 Septembrie (orețe 
10 și orele 11). EL HAKIM : 13 Septem
brie (12,15; 14,30; 10,45; 19; 21,lp). PACE 
NOULUI VENIT ; Tineretului (16: 18,15;
20,30).  BĂTĂLIE ÎN MARȘ - ambele 
serii : Cultural (16; 19,15). C'INE-I DE 
VINĂ ? ruțează Ia cinematograful Alex. 
Popov în continuare de la orele 9,30 
pînă la orele 21. LUNGA NQĂPTE A 
LUI ’43 : 8 Martie (15; 17,05; 19,10 - gră
dină 20,30), N. Bălcescu (16: 18,15; 20,30) 
CINȚECUL ÎNTRERUPT : Grivjța (16; 
18; 20), POVESTE SENTIMENTALĂ rp- 
lează la cinematografele V. Roaiță (10; 
12,15; 14.30: 16,45; 19; 81 - grădină 80.30). 
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 Simp (16; 18: 20;), Floreasca 
(19; 21), 30 Decembrie (15; 17; 19; 21). 
ÎNOTĂTORII : T. Vladimirescu (16: 18; 
20). INTRE DOUA IUBIRI : Munca (16; 
18,15; 20,30) CAVALERII TEUTONI am
bele serii • Popular (16; 19,30) POST-
RËSTANT • Moșilor (16; 18,15; 20,30). A- 
PARTAMENTUL — cinemascop : M. 
Eminescu (15; 17.15; 19.30: 21.30). MAI
TARE CA URAGANUL : Ilie Pintille (15; 
17: 19; 21). Luceafărul (15; 17; 19 - gră
dină 20.30), Drumul serii (16; 18; 20). 
CURSA DE 100 KILOMETRI : 8 Mai (15; 
17; 19; 21). CARMEN DE LA RONDA : 
Grădina Iile Pintille (20). CASA SUR
PRIZELOR : G. Bacovia (16; 18; 20). EX

cuta, dé asemenea, raportul prezen
tat de Elena Teodoreseu, secretar al ■ 
F.S.M., cu privire la pregătirile ce
lei de-a doua Conferințe internațio
nale a femeilor muncitoare, pro
punerile cu prjvire la modificarea 
componenței Secretariatului, precum 
și alte probleme.

Delegația Consiliului Central al 
Sindicatelor din R. P. Romînă care 
participă la sesiune este condusă de 
Isac Martin, președintele C.C.Ș.

șeful secției q V-a pentru Europa 
din Minislerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S,, A.G. Țukanova, vicepre
ședinte al Asociației de prietenie 
sovieto-romînă, V. Pavlov, secretar 
al A.P.S.R., activiști cu munci dè 
răspundere din aparatul C.C. al 
P.C.Ü.S. și funcționari superiori ai 
Ministerului Afacerilor Externe,

îhtîlnirea a decurs într-o atmos
feră de caldă prietenie.

adoptată de C.C. al P-C. din Ceho
slovacia peptru oă în prezent șe mai 
desfășoară lucrările de întocmire a 
documentului de bază al congresu
lui, ,Despre perspectivele dezvoltării 
continue a societății socialistè cèho- 
slovace", care trebuie să devină baza 
unei largi discuții a tuturor oame
nilor muncii.

cu Ipștituțul de filozofie de pe lîngă 
Academia eehoșțovacă de Științe.

La conferință au participat un mare 
nurn?r de oameni de șțiipță și lu
crători poliției din diferite țări,

In luptă pentru democrație 
și pace
-,<1 . l ij-

PARIS 31 (Agerpres). — TASS : 
La Paris a avut loc o discuție asu
pra programului restabilirii și înnoi
rii democrației, organizată de Parti
dul Conțunist Francez.

La discuție au partipipat numeroși 
oameni poliției și fruntași ai vieții 
publice. Waïdeçk Rochet, secretar 
general adjunct ai Partidului Comu
nist Francez, a expus programul 
minim care urmează să fie examinat 
de toate partidele care șe considéra 
democratice.

„Trebuie dusă o luptă serioasă 
pentru lichidarea regimului puterii 
personaje“ — a declarat Waldeck 
Rochet. Puterea personală a contri
buit la intensificarea primejdiei faș- 
cișmului, iar sentința revoltător de 
blîndă împotriva lui Salan este o 
urmare a acestei stări de lucruri.

Waldeck Rochet a adăugat că pro- 
punînd programul restabilirii și în
noirii democrației, comuniștii nu re
nunță la țelul lor cje a crea o socie
tate socialistă în prezent însë, tre
buie să se ajungă la unificarea tutu
ror republicanilor pe baza unui 
program mai restrîns.

Waldeck Rochet a explicat progra
mul minim al partidului comunist, 
care prevede organizarea alegerilor 
pentru Adunșrea Constituantă pe 
calea votylui universal, potrivit sis
temului reprezentării proporționale ; 
răspunderea guvernului în fața Adu
nării Naționale unice ; introducerea 
sistemului serviciului militar de 
scurtă durață ; eligibilitatea judecă
torilor ; transferare? puterii prefec
ților către consiliile generale ; mă
suri sociale și economice ca naționa
lizare? monopolurilor în domeniul 
energiei gtomiçe și extracției pețho- 
lului ; democrațizarea întreprinderi
lor de stat și naționalizate ; reforma 
învățămîntului ; o politică externă 
bazată pe coexistență pașnică ; de
zarmarea gener?lă și controlată.

PRESUL DE SEARA : Olga Banele (15,30; 
18). EXPERIENȚA PRIMEJDIOASĂ ; B. 
Pelavrancea (16; 1Ș; 29). ULTIMUL MEU 
TANGO : ßrädina Moșilor (20,15), Flo
reasca (ț0; 14; 17). ENRICO ’ ÖARUSO : 
Gradina Unirea (orele 20,30).

RAP1O. • Ansambluri de çopii din 
toată luițiea - prețe 8,30 - 1 •
Fr?gmențe din opera „Capra cu trei 
Iezi" de Alex. Zirra — orele 9,20 — I '• 
Lucrări inspirate din viața Copiilor — 
orele 10,30 — i • Duete dig operete — 
orele 11,30 — I « Melodii populare — o- 
rele 12,40 — I • Linjba noastră — orele
13.15 — II f Suita simfonică „Zile de 
vacanță« de Laprențiu Profet? — orele
14.30 — H • Soliști de muzică ușoară
din R. D. Germană — orele 15,20 — I • 
Actțialțtațp? în țările socialiste — orele 
15,35 — II ț Cîntece pionierești — orele
16,45 — I ț In slujba patriei — orele
17.30 — I • Cronica’ economică — orele
16.30 — I « Cic|ul „George Enescu com
pozitor« - orele 18,30 - II • Seară Ca
ragiale - prțzențață qe actori amatori
- orele 19,00 - I • Teatru „Năpasta« de 
I. L. Caragiale r- orele 19,30 — n • Con
cert ghicitoare — orele 20.j0 -ni« Cțn- 
tpee (ie pacp și prietenie - orele 21.45
— n « Mpment poetic — orele 23,30 — 
li • Fragmente din opera „Cavalerul 
rozelor“ de Richard Strauss -n orele
23.15 - țț.

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

și 4 iunie : Vreme schimbătoare, cu cer 
temporar noros, mai ales în sudul țării. 
Vor cădea ploi sub formă de averse în
soțite de descărcări electrice Vțnț slab 
pînă la potrivit, predomlntnd din sec
torul vestic. Temperatura ușqr variabilă. 
Minimele vor fi cuprinse între 5 și 15 
grade, iar maximele între 18 și 28 de 
grade.
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MOSCOVA’ 31 (Agerpres). — 
TASS : La Moscova s-a dat publi
cității comunicatul comun sovieto- 
malez semnat miercuri de N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și de Modibo 
Keita, șeful statului și președintele 
guvernului Republicii Mali.

Convorbirile de la Moscova, se 
arată în comunicat, „au dovedit, spre 
profunda satisfacție reciprocă a ce
lor două părți, că vederile guverne
lor U.R.S.S. și Republicii- Mali coin
cid într-o serie de probleme impor
tante ale relațiilor internaționale 
actuale“.

„Rezolvarea problemei dezarmării 
ar crea, fără îndoială, condiții mult 
mai favorabile ridicării nivelului de 
trai al populației tuturor țărilor și 
îndeosebi țărilor eliberate nu de 
mult sau care se eliberează de sub 
jugul colonial și exploatare“.

Cele două părți — se arată în con
tinuare — consideră că este necesar 
să se ia măsuri energice pentru ca 
rezoluția Adunării Generale a O.N.U. 
care prevede ca Africa să fie de
clarată zonă denuclearizată să fie 
îndeplinită necondiționat și imediat.

„Uniunea Sovietică și Republica 
Mali condamnă cu hotărîre impe
rialismul și colonialismul în orice 
formă s-ar manifesta“.

Guvernul U.R.S.S. 
publicii Mali salută

și guvernul Re- 
victoria istorică

a poporului algerian. „Ambele părți 
privesc cu multă seriozitate’situația 
din Congo“, se arată în comunicat.

„în ceea ce privește situația din 
Africa, cele două părți condamnă cu 
hotărîre noua formă de colonialism 
care urmărește ca prin ajutor eco
nomic să asigure menținerea vechi
lor privilegii coloniale și care pre
zintă o primejdie pentru indepen
dența statelor africane și o piedică 
în calea spre unitatea și solidarita
tea țărilor africane pe o bază anti- 
colonială.

Cele două părți își exprimă con
vingerea profundă că restabilirea 
drepturilor R. P. Chineze în O.N.U. 
este una din cele mai importante 
condiții pentru ca O.N.U. să desfă
șoare o activitate eficientă.

Partea maleză și-a exprimat satis
facția față de sprijinul și ajutorul 
dezinteresat acordat de U.R.S.S. po
poarelor Africii și mișcării de elibe
rare națională de pe continentul a- 
frican.

Cele două părți au căzut de acord 
asupra extinderii continue a colabo
rării în toate domeniile în interesul 
popoarelor din U.R.S.S. și Mali. 
U.R.S.S. va acorda sprijin tehnic și 
ajutor material Republicii Mali în 
construirea unor noi obiective și în 
pregătirea cadrelor naționale.

în curînd o delegație parlamen
tară maleză va vizita U.R.S.S.

-O® O--------------

Arestarea lui Gizenga — o manevră 
a grupurilor financiare

contrariu. Mă tem că tratamentul 
prost aplicat lui Gizenga poate duce 
la rezultate tragice.

„Toți patrioții greci cer eliberarea
lui Manolis Glezos"

Tratativele pentru dezarmare 
de la Geneva

GENEVA 31 (Agerpres). — La în
ceputul ședinței plenare din 31 mai 
a Comitetului celor 18 pentru dezar
mare, V. A. Zorin, reprezentantul 
U.R.S.S., care a prezidat ședința, a 
prezentat comitetului raportul reco
mandat de cei doi copreședinți — 
reprezentanții U.R.S.S. și S.U.A. — cu 
privire la desfășurarea lucrărilor 
Comitetului celor 18 în perioada 14 
martie—1 iunie 1962, care urmează

să fie înaintat Comisiei O.N.U. pen
tru dezarmare, și a propus ca acest 
raport să fie pus în discuție. După 
discuții, la care au luat parte dele
gații Canadei, Italiei, Indiei, U.R.S.S., 
Braziliei, Angliei, S.U.A. și Bulgariei, 
proiectul de raport, pus de acord de 
copreședinți, a fost aprobat de co
mitet ou modificări neînsemnate, în
deosebi cu caracter redacțional.

O» O---------------

întrevedere între A. f. DoDrînln și D. Rush
WASHINGTON 31 (Agerpres). — 

TASS : După o întrerupere de o 
lună, la 30 mai, la Departamentul de 
Stat al S.U.A. a avut loc o întreve
dere între A. F. Dobrînin, amba
sadorul U.R.S.S. în Statele Unite, și 
D. Rusk, secretarul de stat al S.U.A.

Sesiunea Consiliului 
executiv al U.N.E.S.C.O.

PARIS. La Paris și-a încheiat lu
crările sesiunea Consiliului executiv 
al U.N.E.S.C.O. (Organizația Națiu
nilor Unite pentru problemele învă- 
țămîntului, științei și culturii). Se
siunea a adoptat o rezoluție cu pri
vire la studierea de către 
U.N.E.S.C.O. a urmărilor economice 
și sociale ale dezarmării, o rezoluție 
prin care cheamă să se intensifice 
activitatea îndreptată împotriva pro
pagandei de război, de agresiune, 
vrajbă și ură între popoare, precum 
și o rezoluție cu privire la populari
zarea în rîndurile tineretului a 
ideilor păcii, respectului reciproc și 
înțelegerii între popoare.

La întrevedere a continuat exami
narea chestiunilor legate de regle
mentarea pașnică a problemei ger
mane.

In ajunul întrevederii de la 30 
mai dintre A. F. Dobrînin și D. Rusk, 
în presa din Washington au apărut 
știri din cercuri oficiale, din care re
ieșea că partea americană nu inten
ționează să formuleze la această în
trevedere propuneri noi, întrucît 
Washingtonul nu a elaborat pînă în 
prezent împreună cu Bonnul și Pa
risul o poziție unică în problemele 
examinate.

în legătură cu această situație, 
arată la 30 mai ziarele „Washington 
Post and Times Herald" și „New 
York Times”, săptămîna aceasta 
Statele Unite vor organiza consultări 
suplimentare cu R. F. Germană. Zia
rele relevă de pe acum tendința 
spre modificarea poziției S.U.A. în 
direcția unei „flexibilități mai mici“.

APELUL F.M.T.D. CU PRILEJUI
ZILEI INTERNAȚIONALE

A COPILULUIf
f BUDAPESTA 31 (Agerpres). — J 
(MTI. Cu prilejul Zilei internațio-) 
( nale a copilului, secretariatul j 
! F.M.T.D. a lansat un apel tuturor j 
I celor care sînt răspunzători de \ 
( soarta omenirii, de prezentul și j 
(.viitorul copiilor. Nu există apel) 
[ mai elocvent pentru pace și lichi-! 
( darea mizeriei decît lacrimile co- j 
( piilor, se spune în apelul F.M.T.D, ) 
J- De aceea, ne adresăm tuturor ce->. 
(lor care iubesc copiii, cerîndu-lej 
( să facă tot ce le stă în putință I 
[pentru întărirea colaborării șij 
( prieteniei, chezășie a păcii și con- j 
[ diție indispensabilă pentru ca co- J 
(prii să nu mai cunoască niciodată j 
( războiul și mizeria, pentru ca ei j 
(să se poată juca, să poată rîde șij 
(trăi în pace. j

Cambodgia va continua 
să promoveze politica 

neutralității
PNOM PENH. După cum anunță 

agenția France Presse, la 30 mai 
prințul Norodom Sianuk, șeful sta
tului Cambodgia, a declarat că țara 
sa va continua să promoveze o poli
tică de strictă neutralitate. Luînd 
cuvîntul la deschiderea celui de-al 
XIII-lea Congres național al Cam- 
bodgiei, Sianuk a acuzat Vietnamul 
de sud șl Tailanda că desfășoară o 
campanie propagandistică împotriva 
Cambodgiei, pentru a justifica o 
agresiune împotriva acestei țări.
.' / -... ; - ■■ .. 1

ATENA 31 (Agerpres). — TASS : 
Cu prilejul împlinirii a 21 ani de 
cînd Manolis Glezos împreună cu 
Sandas au smuls de pe Acropole 
drapelul cu zvastica hitleristă, Co
mitetul executiv al Uniunii demo
crate de stînga a adresat un mesaj 
de salut lui Manolis Glezos și ce
lorlalți luptători din mișcarea de re
zistență națională, care se află în 
închisori.

In mesaj se spune printre altele :

cer eliberarea 
și a celorlalți

Toți patrioții greci 
lui Manolis Glezos 
luptători din rezistență și recunoaș
terea mișcării de rezistență, a cărei 
amintire este vie în mintea poporu
lui, constituind una din cele mai 
glorioase pagini ale istoriei sale.

Ziarul „Avghi“ relatează că deți- 
nuții politici din închisoarea „Ave- 
roff“ din Atena au lansat un me
saj în care cer eliberarea lui Gle
zos și amnistie generală.

o«o

Partizani «Ian UrnaiiMl! d® vesi 
aii eliberat orașul Samsajpor

DJAKARTA 31 (Agerpres). — După orașul Samsapor, situat la 110 km 
cum anunță postul de radio al com
batanților din Irianul de vest, parti
zanii din Irianul de vest au ocupat

■ o»o

de Sorong. Trupele olandeze au fost 
nevoite să se retragă în regiunea 
nordică a Irianului de vest.

Soldați americani în Tailanda
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RABAT 31 (Agerpres). — Cores
pondentul TASS, A. Vasiliev, trans
mite :

Anicet Kașamura, fostul ministru 
al informațiilor și culturii în gu
vernul Patrice Lumumba, deputat 
în parlamentul congolez, care se 
află în Maroc, a făcut o declarație 
corespondentului TASS în legătură 
cu ridicarea .-imunității parlamen
tare a liderului mișcării de eliberare 
națională și 
al cauzei lui 
zenga.

Arestarea
zenga este o manevră a grupurilor 
financiare care și-au întins tentacu
lele asupra Congoului și al căror 
scop este distrugerea fizică a tuturor 
elementelor progresiste capabile să 
contribuie la îmbunătățirea situației 
poporului congolez.

Așa-zisul vot împotriva lui Gi
zenga din parlamentul congolez a 
fost realizat cu ajutorul intervenției 
dolarului în viața politică a Con
goului.

Ca urmare, parlamentul congolez 
a devenit Camera unor grupări 
se află în serviciul anumitor 
soane și unei anumite politici.

După cîte știu eu, a declarat
șamura, starea sănătății lui Gizenga 
este foarte proastă, cu toate că de
clarațiile oficiale continuă să afirme

În numele progresului 
și păcii

în perioada la care se referă a- 
ceastă cronică, opinia publică a 
fost martora unei puternice mani
festări a prieteniei sovieto-bulgare, 
a relațiilor frățești dintre popoarele 
marii noastre familii socialiste. Sînt 
cunoscute din presă primirea plină 
de căldură făcută pretutindeni în 
Bulgaria, delegației de partid și gu
vernamentale sovietice, în frunte cu 
N.S. Hrușciov, cuvîntările rostite de 
conducătorii sovietici și bulgari, re
zultatele rodnice ale vizitei, consem
nate în declarația comună. Că
lăuzite de măreața învățătură mar- 
xist-leninistă, țările socialiste sînt 
unite prin solidaritate internaționa- 
listă, prin relații de colaborare și în
trajutorare frățească ; ele întăresc 
necontenit coeziunea lagărului so
cialist, izvorul forței lor, chezășia 
mersului lor înainte, a păcii în 
lumea întreagă. Această vizită a 
dat o nouă expresie voinței de pace 
a țărilor socialiste, dorinței lor de 
a obține transformarea Balcanilor 
într-o zonă a bunei vecinătăți, li
beră de arma nucleară și de rache
te, de a face din Marea Neagră o 
mare a păcii și prieteniei între po
poare, de 
turile pentru micșorarea încordării 
internaționale.

Nu peste multă vreme, o delega
ție de partid și guvernamentală so
vietică, în frunte cu tovarășul N.S. 
Hrușciov, va vizita țara noastră. Pe 
tot cuprinsul patriei oamenii muncii 
se pregătesc cu mare bucurie să 
întîmpine oaspeții dragi. „Ii vom 
primi pe solii poporului-frate sovietic 
cu brațele deschise" ; „Vom fi fericiți 
dacă înalții oaspeți vor vizita ora
șul, întreprinderea noastră" — arată, 
în scrisorile trimise la redacțiile zia
relor, oamenii muncii din diferite, 
părți ale țării. Sînt cuvinte care re
flectă profunde simțăminte de dra
goste față de poporul constructor 
al comunismului, izvorîte din con
știința că marea prietenie, colabo
rarea romîno-sovietică sînt un bun 
scump al poporului romîn. Fără în
doială că această vizită, ca și a- 
ceea făcută anul trecut în U.R.S.S. 
de delegația de partid și guverna
mentală a țării noastre, în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej,

a-și continua efor-

Inflăcăratul pa
triot congolez An
toine Gizenga se 
află sub o puter
nică pază pe 
mlăștinoasa insulă 
Bolabemba. 
este deținut 
casă care 
păzită zi și 
te de numeroase 
sentinele. Pînă și 
în camera în care 
se află Gizenga 
se află sentinele. 
Terasa din par- 

a 
în-

tea centrală 
clădirii este 
conjurată de sîr- 
mă ghimpată. Ro
iuri de 
rotesc 
clădirii.
grafie : 
Gizenga 
pază.

MOSCOVA. în cadrul unei confe
rințe de presă prof. Vladimir Kort, 
directorul Institutului de oceanogra
fie, a relatat că la mijlocul lunii iu
nie nava sovietică de expediții „Vi
teaz“ va porni într-o nouă cursă, în 
partea de nord-est a Oceanului In
dian. După cum a precizat prof. Kort 
la bordul navei de expediții sovie
tice vor activa 15 oameni de știință 
din India, Indonezia, R.A.U., Romî- 
nia și Ceylon. Intr-unui din portu
rile australiene se vor alătura expe
diției specialiști din Australia, oa
meni de știință din Japonia și 
S.U.A.

ATENA. La 30 mai, dimineaja, 3.000 
de muncitori ai companiei „Ulen“ care 
aprovizionează cu apă Atena și Pireu 
au declarat o grevă de 48 de ore. 
Greviștii cer sporirea salariilor și con
cedierea directorului american al com
paniei Boot.

NEW YORK. Potrivit Anuarului sta
tistic al Organizației Nafiunilor Unite 
pe 1961, la mi/locul anului 1960 popu
lația globului se ridica la 1. 995 000 000 
oameni, procentajul mediu anual de 
creștere a populației fiind de 1,8 la 
sută. Cel mai ridicat procentaj de creș
tere a lost înregistrat în America Cen
trală : 2,1 la sută. Asia, în afara părții 
asiatice a Uniunii Sovietice, avea

1 680 000 000 locuitori — mai mult de 
jumătate din populafia 
lui.

totală a globu-

anunță agen- 
mai, oamenii

ROMA.' După cum 
țiile de presă la 30 
muncii din Italia au făcut grevă ge
nerală în semn de protest împotriva 
uciderii muncitorului Luigi Mastro
giacomo de la Fabrica „Anunziata“ 
din orașul Ceccano. Exact la ora 10 
dimineața cînd muncitorii și popu
lația orașului Ceccano îl conduceau 
pe ultimul drum pe Luigi Mastro
giacomo, în întreaga țară., a încetat 
lucrul pentru cinci minute în toate 
fabricile și uzinele, în școli și insti
tuții. A fost întreruptă circulația tre
nurilor, tramvaielor, autobuzelor, 
metroului.

SOFIA. La Sofia a avut loc 
Consfătuirea internațională a ce
lei de-a șasea Comisii a orga
nizației țărilor socialiste pentru 
colaborare în domeniul transpor
tului feroviar. La consfătuire 
au participat reprezentanții ad
ministrației feroviare din R.P. Bul
garia, R.P. Chineză, R.D. Germană, 
R.P. Polonă, R.P. Romînă, U.R.S.S., 
R. P. Ungară, R. D. Vietnam. în cali
tate de observatori au participat re
prezentanți ai Comisiei permanente 
a CAER pentru colaborarea econo-

va aduce o contribuție de seamă la 
întărirea continuă a legăturilor fră
țești indestructibile romîno-sovieti- 
ce, la cauza socialismului și păcii.

Pentru dezvoltarea 
relațiilor comerciale 

internaționale
Politica de coexistență pașnică pe 

care o promovează consecvent ță
rile lagărului socialist, își găsește 
expresie în eforturile neslăbite pe 
care le depun pentru normalizarea 
vieții internaționale, lărgirea rela
țiilor de colaborare cu toate sta
tele — dezvoltarea comerțului inter
național, ca temelie a coexistenței, 
avînd un rol primordial. O nouă 
inițiativă în această privință mani
festă guvernul sovietic prin propu
nerile privitoare la însănătoșirea ra
dicală a comerțului internațional, 
cuprinse în cuvîntarea rostită de 
N. S. Hrușciov, la mitingul ocazionat 
de vizita în Uniunea Sovietică a 
delegației Republicii Mali în frunte 
cu președintele Modibo Keita.

Anumite cercuri monopoliste din 
Occident cheltuie țn ultima vreme o 
mare energie pentru a stăvili coope. 
rarea economică internațională, a 
adînci scindarea Europei și a lumii 
în grupări economice opuse și ri
vale. O activitate deosebită se des
fășoară în jurul „Pieței comune“ — 
acord monopolist de stat al oligar
hiei financiare din Europa occiden
tală, care amenință interesele vi
tale ale tuturor popoarelor, amenin
ță cauza păcii generale, întrucît 
cercurile agresive ale imperialismu
lui o folosesc în scopul întăririi 
N.A.T.O. și accelerării cursei înar
mărilor.

Adopții acestui bloc economic în
chis își fac calcule că, printr-o po
litică de discriminare, ar putea stă
vili înaintarea țărilor socialiste. Dar 
sistemul mondial socialist a deve
nit în prezent o forță economică atît 
de puternică și perspectivele sale 
sînt atît de mari, îneît „Piața comu
nă" nu poate primejdui dezvoltarea 
țărilor socialiste. Tot mai mulți oa
meni de afaceri 
își dau seama 
constă nu în 
socialistă, nu în
terie de comerț, ci în lărgirea schim
burilor economice reciproc avanta
joase cu țările socialiste. Acest

lucizi din Occident 
că interesul lor 
izolarea de piața 

discriminări în ma-

punct de vedere sănătos explică și 
interesul manifestat de largi cercuri 
economice din Occident pentru co
merțul cu Răsăritul.

O serioasă primejdie prezintă însă 
„Piața comună“ pentru tinerele 
state care și-au cîștigat de curînd 
independența politică. Scopul urmă
rit de participanții la „Piața comu
nă" este de a le împiedica să ob
țină o reală independență economică 
prin crearea unei industrii proprii, 
de a le reduce, ca și înainte, la ro
lul de anexe agrare și surse de 
materii prime, în fond de a menține și 
consolida exploatarea lor de către 
monopolurile internaționale, pe baza 
unui „colonialism colectiv". Este 
evident că nu pentru aceasta au 
sîngerat popoarele respective în 
lupta seculară pentru independență.

In ceea ce privește țările socia
liste, ele sînt prieteni încercați și de 
nădejde ai țărilor care au scuturat 
jugul colonial, întrețin ou acestea 
relații de colaborare bazate pe de
plină egalitate în drepturi, le acordă 
ajutor dezinteresat fără condiții po
litice, nu se amestecă. în treburile 
lor interne. Așa cum s-a arătat în 
cuvîntarea menționată a șefului gu
vernului sovietic, „alegerea căilor 
de dezvoltare este, firește, o ches
tiune a popoarelor înseși. In lumea 
întreagă tot mai mulți oameni se 
conving că drumul socialismului este 
unicul drum just. Acest fapt, nu nu
mai că a fost demonstrat de teoria 
științifică a lui Marx, Engels, Lenin, 
ci și confirmat în practică, de ex
periența de viață a popoarelor Uniu. 
nii Sovietice, marii Chine, Republicii 
Populare Bulgaria, Republicii Popu
lare Romîne și a celorlalte țări 
socialiste".

Interesele popoarelor din Asia, 
Africa, America Latină cer dezrădă
cinarea pentru totdeauna din prac
tica comerțului internațional a meto
delor prin care monopolurile storc 
profituri uriașe din comerțul cu ță
rile slab dezvoltate 
cer relații 
bazate pe 
ciproce.

Pornind 
sănătoșirii 
nai, guvernul 
ră oportună 
tat în cuvîntarea lui N. S. Hrușciov 
— „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". Este de la sine înțeles că o 
asemenea organizație internațională 
ar avea un imens rol constructiv și 
progresist ; ea nu ar dezbina, ci ar 
uni popoarele, ar strînge legăturile 
dintre țări, ar apăra pe cele slabe 
împotriva atacurilor celor puternice; 
ar contribui la dezvoltarea econo
mică generală, la creșterea bună
stării tuturor popoarelor, la asigu
rarea coexistenței pașnice în avan
tajul întregii omeniri.

„Operația Tailanda'1

economicește, 
economice de tip nou, 

egalitate și avantaje re-

de la necesitatea în- 
comer|ului internațio- 

sovietic conside- 
— așa cum s-a ară-

mică și tehnico-științifică în dome
niul transporturilor, și ai Uniunii 
internationale a transporturilor.

La consfătuire au fost examinate 
problemele unificării construcțiilor 
unor tipuri de vagoane marfare și 
de călători pentru transporturile in
ternaționale.

—7

S.U.A. continuă să transporte e- 
chipament și personal militar în 
Tailanda. Potrivit agenției U.P.I., 
alți 100 de militari aparținînd di
viziei 25 de infanterie au sosit 
pe calea aerului în Tailanda. Un 
grup asemănător, relatează a- 
ceeași agenție, se află la Hono
lulu gata să fie transportat în 
următoarele zile. în fotografie : 
O subunitate americană pe un 
aeroport din Tailanda.
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„Stagnarea și bursa“
Un aiticol al lui Waltei Lippmann

NEW YORK 31 (Agerpres). — 
Ziarul „New York Herald Tribune" 
a publicat un articol al ziaristului 
american Walter Lippmann 
„Stagnarea și bursa".

Referindu-se la scăderea 
acțiunilor la bursă, care 
începînd din martie, 
scrie : 
Washington se afirmă, și președin
tele însuși susține, că perspectivele 
activității de’afaceri sînt favorabile 
și nu justifică pesimismul care dom
nește la bursă ; Dar sînt motive să 
se creadă că acesta este un mod 
prea trandafiriu de a vedea lucru
rile“.

intitulat

cursului 
continuă 

Lippmann 
„în cercurile oficiale din

Nu încape îndoială, subliniază în 
continuare Lippmann, că valul atît 
de mare al vînzării de acțiuni, care 
se observă în prezent, se datorește 
pierderii încrederii deținătorilor de 
acțiuni în perspectivele acestora. 
Autorul articolului este de părere că 
pierderea încrederii se datorește 
faptului că „cercurile de afaceri au 
încetat să creadă că guvernul își va 
ține promisiunea de a se apropia 
de asigurarea folosirii depline a ca
pitalului și a forței de muncă și de 
intensificarea ritmului creșterii eco
nomice“.

„Situația la bursă, se spune în 
articol, vine să confirme că deși lu
crurile se îmbunătățiseră în compa
rație cu declinul serios din 1961, a- 
cum avîntul încetează, deși pînă Ia 
restabilirea completă a situației din 
trecut este încă mult“. Amintind că 
în S.U.A. numărul șomerilor repre
zintă 5,5 la sută din forța de mun
că, iar capacitatea de producție a 
industriei metalurgice este folosită 
abia în proporție de 60 la sută, 
Lippmann ajunge la concluzia că 
„în actuala stare de lucruri stagna
rea, care ia locul avîntului, este pre- 
vestitoarea unui nou declin".

din New York. Ivită parcă din se
nin, scăderea vertiginoasă a acțiu
nilor în S.U.A., care a adus în șase 
zile pierderi de aproape 60 miliar
de de dolari, s-a repercutat ca o 
veritabilă reacție în lanț asupra 
burselor din Londra, Paris, Frank
furt (R.F.G.), Tokio, Bruxelles, Mi
lano etc. „La bursă — relata agen
ția „Associated Press" — lucrurile 
se petrec ca și cu un mare bulgăre 
de zăpadă care se rostogolește pe 
o pantă“.

Bursa e considerată ca cel mai 
sensibil barometru al situației eco
nomice a unei țări capitaliste. Re- 
ferindu-se la-S.U.A., corespondentul 
agenției „France Presse“ se întrea
bă „dacă aceste importante scă
deri nu anunță o recesiune", adică 
o criză economică. Firește, este 
prematur să se tragă concluzii de
finitive. Oricum însă, fluctuațiile 
bursei oglindesc dificultățile conti
nue, instabilitatea și incertitudinea 
caracteristice economiei țărilor ca
pitaliste.

Acum, cercurile monopoliste d’n 
Occident intenționează să foloseas
că crahurile de la bursă ca pretext 
pentru o nouă ofensivă împotriva 
oamenilor muncii. Dar, așa cum a- 
rată marile mișcări greviste 
Franța, Argentina, Japonia 
țări, clasa muncitoare știe 
bine să-și apere drepturile.

Luptele muncitorești din Spania 
atrag atenția întregii lumi. în aceas
tă citadelă a fascismului, în ciuda 
terorii sîngeroase, masele munci
toare s-au ridicat cu eroism la 
luptă împotriva mizeriei și a dic
taturii franchiste. Declanșată cu 7 
săptămîni în urmă de minerii.din 
Asturia, care acum 25 de ani s-au 
acoperit de glorie ca ostași ai re
publicii, această luptă a cuprins în
treaga țară, căpătînd un tot mai 
pronunțat caracter politic. In pre
zent, opoziția împotriva dictaturii 
franchiste cuprinde muncitori, țărani, 
intelectuali, studenți, reprezentanți 
ai celor mai largi pături ale popu
lației, ca și ai clerului catolic. în 
jurul clasei muncitoare se formează 
un adevărat front al tuturor forțelor 
naționale.

Sîngerosului Caudillo îi fuge pă- 
mîntul de sub picioare. Nu mai bună 
este situația confratelui său iberic, 
Salazar, a cărui dictatură se cla
tină sub loviturile rezistenței popu
lare din Portugalia și ale mișcării 
de eliberare din Angola.

în zilele noastre, popoarele sînt 
hotărîte să înlăture tot ce-i vechi și 
perimat, să lupte pentru triumful 
libertății, progresului și păcii.

B. STOIAN

iiul Laosului, nu e o dovadă sigură 
a tăriei lor, o dovadă că se bucură 
de sprijinul deplin al poporului ? 
Fără îndoială că da. în aceste con
diții iese și mai mult în evidență 
caracterul constructiv al poziției for
țelor patriotice, de reglementare a 
problemei laoțiene nu pe calea ar
melor, ci pe baza acordurilor exis
tente.

Firește, situația din Laos outea 
fi de mult normalizată, dacă s-ar fi 
respectat aceste acorduri care pre
văd formarea guvernului de coaliție, 
în frunte cu prințul Suvanna Fum- 
ma și transformarea Laosului în
tr-o țară neutră și pașnică.

Dacă acest lucru nu s-a făcut, 
răspunderea revine doar S.U.A., iar 
„argumentul" Washingtonului că 
nu-1 poate „disciplina" pe Fumi No- 
savan este de-a dreptul ridicol.

Jocul periculos pe caie-1 fac ama
torii de aventuri războinice în Asia 
de sud-est nu le făgăduiește nimic 
bun. Se știe doar care a fost soarta 
colonialiștilor francezi în Indochina.

Ca și poporul laoțian, popoarele 
de pretutindeni vor să fie stăpîne 
în țările lor. In Irianul de vest, for
țele de partizani dau lovituri tot 
mai grele ocupanților olandezi. în 
Algeria se fac pregătiri pentru re
ferendumul de la 1 iulie cu privire 
la autodeterminare, care, după cum 
se recunoaște în cercurile oficiale 
de la Paris, va consacra indepen
dența țării ; întețirea activității cri
minale a bandelor O.A.S., mai ales 
după clemența arătată față de că
petenia acestora, generalul Salan, 
nu va putea opri poporul algerian 
să-și înfăptuiască aspirațiile sale 
naționale. Rînduielile colonialiste 
din oricare parte a lumii sînt sortite 
pieirii.

Crahuri la bursă 
și dictatori în panică

Din păcate, chemărilor rezonabile 
și propunerilor constructive prezen
tate de țările socialiste, li se răs
punde din partea cercurilor agresi
ve cu nu puține acțiuni contrarii in
tereselor păcii. Să ne referim la un 
singur caz — la . „operația Tai
landa".

în ultimele două săptămîni, uni
tăți ale flotei a 7-a și 
militare americane au 
Tailanda, fiind masate 
rea frontierei Laosului. 
că efectivul trupelor americane 
această țară a și ajuns la 5 000. Sen
sul acțiunii S.U.A. este, pe de o par
te, ca, intensificînd intervenția în 
treburile Laosului, să salveze de la 
înec 
Boun 
plină 
trupe 
— cum constata agenția „Associa
ted Press“ — că „ofițerii fug mai 
repede decît soldații". Pe de altă 
parte, scopul urmărit este de a folosi 
trupele debarcate în Tailanda în în
cercarea de a înăbuși lupta patrio
tică a popoarelor din Vietnamul de 
sud, din întreaga zonă a Asiei de 
sud-est. Așa cum arată unele ziare 
americane, „forțele armate ale S.U.A. 
vor rămîne în Tailanda timp de mai 
mulți ani“ („Daily News“), pregătin- 
du-se pentru, operațiuni militare în
delungate.

în prezent, în timp ce în Laos 
„consilierii“ americani îi fac lui No- 
savan respirație artificială, în 
cercurile politice din S.U.A. se vîn- 
tură tot mai des ideea înlocuirii 
acestei prea compromise marione
te cu o alta mai puțin uzată. Dar 
încercarea de a impune cu ajutorul 
baionetelor un regim discreditat și 
urît de poporul laoțian este lipsită 
de perspectivă. Oare faptul că for- țiunilor după anul 1929“ 
(ele patriotice sînt astăzi stăpîne pe 
mai bine de trei sferturi din terito-

alte formații 
debarcat în 
în apropie- 

Se anunță 
în Și 

tot

din 
alte 
mai
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clica rebelă Fumi Nosavan- 
Oum, să reanime trupele în 

descompunere ale acesteia, 
în rîndul cărora s-a observat

Politica „de pe poziții de foiță“, 
a pregătirilor militare s-a dovedit 
și în trecut falimentară, iar pe 
măsura accentuării, raportului de 
forțe în favoarea socialismului 
și păcii, ea devine și mai lip
sită de perspectivă. Unii îi găseau 
o justificare în aceea că militari
zarea economiei ar putea folosi ca 
supapă de siguranță pentru econo
mia capitalistă. Dar și acest „argu
ment" este infirmat de viață. Insta
bilitatea economiei capitaliste ron- 
tinuă să se manifeste prin noi zgu
duiri.

„Cea mai mare catastrofă

caracterizat ziarul „Daily 
crahul înregistrat recent la

ei ac- 
așa a 
News"
bursa

„Termină cu tremuriciul 1“ își spun 
unul altuia „Bursa de acțiuni" și 
„Investitorii" care sînt cuprinși de 
panică în urma scăderilor de lc 
Bursa din New York. Astfel înfăți
șează situația caricaturistul Crockett 
în ziarul „Washington Star".
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Demisia guvernului turc
ANKARA 

respondenții 
lor occidentale de presă1 anunță că 
guvernul turc, prezidat de Ismet 
Inönü, a demisionat miercuri noap
tea. Agenția France Presse relatea
ză că Ismet Inönü, după ce a pre
zentat demisia președintelui Gürsel, 
a luat cuvîntul în fața grupului 
parlamentar al partidului republi
cați, declarînd că demisia cabinetu
lui său de coaliție (partidul republi
can Și partidul justiției) se datorește 
ridicării fără încetare de către parti
dul „justiției" (care cuprinde nu
meroși membri ai fostului partid al 
lui Menderes — N. R.) a problemei 
amnistierii foștilor demnitari și func
ționari ai partidului lui Menderes, 
fapt care a paralizat de mai bine 
de o lună întreaga activitate gu
vernamentală' și parlamentară”.

„Nu există altă cale de ieșire din 
impas decît demisia” — a declarat 
în încheiere Inönü.

31 (Agerpres). — Co 
din Ankara ai agenții-
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