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Organ al Comitetului Central al P.M.R

• Ing. A. Mircescu : Contribu
ția proiectanților Ia dezvoltarea 
sectorului de laminoare din in
dustria siderurgică

• Cum scriem și
(pag. 2-a).

• V. Nicorovlci :
Zaporojie (pag. 3-a).

• Marele miting de la Mos
cova al prieteniei tineretului 
cuban și sovietic (pag. 4-a).
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Cei mai buni colectiviști 
în rîndurile partiduluiA

plenarei C.C. al P.M.R; aprilie a.c. constituieHotărîrea din 23—25 pentru toate organele și organizațiile de partid un ajutor de mare preț în întărirea continuă a organizațiilor de partid.în raionul Huși s-au obținut o serie de rezultate în ce privește munca politică și organizatorică pentru creșterea rîndurilor partidului. Ca urmare a creșterii influenței partidului la sate, a muncii politice desfășurate, organizațiile de bază au primit un număr important de colectiviști, ingineri agronomi, învățători și profesori, oameni care participă activ la viața politică și obștească, muncesc cu răspundere și devotament pentru înfăptuirea hotărîrilor partidului și guvernului și care și-au exprimat dorința de a intra în partid. în cî- teva luni, organizațiile de bază din raionul nostru au primit în rîndul candidaților și membrilor de partid peste 250 de colectiviști, dintre care circa 40 de femei. De asemenea, au fost primiți în partid peste 70 muncitori din gospodăriile de stat și S.M.T.-uri, 12 învățători și profesori și 8 specialiști în diferite ramuri din agricultură. Acum, toate gospodăriile colective din raion au organizații de bază. S-a asigurat o repartizare mai judicioasă a membrilor și. candidaților de partid la locurile cheie de muncă din gospodăriile colective, în brigăzile de cîmp și fermele zootehnice, ceea ce a dus la sporirea contribuției lor la îndeplinirea sarcinilor de producție.Cele relatate mai sus sînt rezultatul îndrumării permanente a organizațiilor de bază, al activității directe desfășurate de către comitetul raional de partid, de activiștii săi. Tovarășul Vasile Manolache, secretar al comitetului raional de partid, a constatat că organizația de bază din gospodăria colectivă din Po'gă- nești a primit prea puțini membri și candidați de partid, deși aici există oameni buni, activi în munca pentru consolidarea continuă a gospodăriei, dintre care mulți au solicitat să fie primiți în partid. Secretarul comitetului raional a ajutat la organizarea mai bună a muncii politice, ceea ce a făcut să crească influența organizației de bază, rolul comuniștilor în viața gospodăriei, într-un timp relativ scurt, organizația de bază din G.A.C. Pogănești a primit în rîndurile sale un număr însemnat de colectiviști fruntași.Experiența ne-a dovedit că o condiție esențială pentru îndeplinirea Munteanu, brigadier în G.A.C. din prevederilor Hotărîrii plenarei C.C;al P.M.R. și a sarcinilor ce ne revin este îmbunătățirea continuă a muncii cu activul fără partid. Comitetul raional a ajutat cele 49 organizații de bază din G.A.C. să creeze în jurul lor un puternic activ fără partid din care fac parte peste 5.000 de tovarăși. Organizația de bază din G.A.C. Duda, de exemplu, a atras în jurul ei un activ fără partid format din colectiviști harnici, cu inițiativă, șefi de echipă, membri ai consiliului de conducere a gospodăriei — oameni care se bucură de prestigiu la locul de muncă și în sat, care s-au dovedit în practică luptători activi pentru cauza socialismului. Cei 117 tovarăși din activul fără partid, dintre care 22 sînt femei, constituie1 un sprijin de nădejde în rezolvarea multiplelor sărcini ce revin gospodăriilor colective. Ei sînt invitați să participe la unele adunări ale organizației de bază în care se discută probleme privind bunul mers al gospodăriei, au fost încadrați la cercurile de studiu din învățămîntul de partid, participă la expuneri și conferințe pe teme ale politicii interne și externe a partidului, despre calitățile moral-politice ale comuniștilor, despre trecutul de luptă al partidului etc. Este firesc deci că o bună parte dintre ei au cerut să fie primiți în partid.Analizînd în lumina Hotărîrii plenarei C.C. al

activitatea desfășurată în legătură cu întărirea rîndurilor partidului, trebuie să arătăm că nu întotdeauna ne-am îndreptat atenția spre organizațiile de bază slabe numeric și calitativ. De aceea în raionul nostru mai sînt organizații de bază care numără puțini membri și candidați de partid, deși în aceste gospodării sînt mulți colectiviști foarte buni, care alături de membrii de partid luptă pentru dezvoltarea G.A.C. în gospodăria colectivă din Crețești, de pildă, mulți colectiviști care au luat parte activ la munca de convingere a țărănimii să pășească pe calea socialismului și care astăzi sînt în fruntea luptei pentru întărirea economico-orga- nizatorică a G.A.C., au cerut să fie primiți în partid. Cu toate acestea, organizația de bază a primit anul a- cesta doar patru candidați de partid.în organizațiile U.T.M. din raionul nostru sînt mii de tineri colectiviști. Mulți dintre ei au muncit cu entuziasm pentru colectivizarea comunelor și satelor, au adus o contribuție de seamă la întărirea unor sectoare importante ale gospodăriilor colective. Organizațiile de partid vor trebui să acorde mai multă a- tenție primirii în partid din rîndurile celor mai buni utemiști.Și în rîndul femeilor de la sate munca politică este încă slab organizată în raionul Huși. Ne vom strădui să îmbunătățim această muncă și, așa cum indică și Hotărîrea recentei plenare, să ne ocupăm cu mai multă grijă de primirea în partid a celor mai active colectiviste.Este bine venită prevederea din Hotărîrea plenarei C.C. al P.M.R. din aprilie a.c. care subliniază că, în mod excepțional, pot fi primiți direct în rîndurile membrilor de partid colectiviștii, specialiștii din agricultură care s-au evidențiat în munca politică pentru transformarea socialistă a agriculturii, considerîn- du-li-se drept stagiu de candidat perioada cînd au participat la a- ceastă muncă. Pe baza acestei prevederi, organizațiile de bază dintr-o serie de G.A.C. au și început pri- .mirea direct în rîndurile membrilor de partid a colectiviștilor care în perioada de colectivizare și organizare a gospodăriilor colective au dovedit că întrunesc calitățile politice și morale necesare, unui membru de partid. Printre cei primiți sînt Toader Bejan, președintele G.A.C. din Vetrișoaia, Vasile A.Pîhnești, Ioana St. Tănase, colectivistă din G.A.C. Butcani, și alții. Prin primirea celor mai buni colectiviști în rîndurile partidului avem posibilitatea ca într-un timp mai scurt să întărim unele organizații de bază.Un număr important de colectiviști și specialiști din agricultură care sînt în prezent candidați de partid vor putea fi primiți în rîndurile membrilor de partid, indiferent de perioada care a mai rămas pînă la expirarea stagiului de candidat, pe baza muncii pline de abnegație pe care au desfășurat-o pentru colectivizarea agriculturii raionului nostru.Comitetul raional de partid și organizațiile de bază vor veghea respectarea regulilor de primire rîndurile candidaților de partid, primirea să se facă așa cum prevede în Statut și în instrucțiunile C.C. al P.M.R.Luptînd pentru aplicarea în viață a Hotărîrii plenarei C.C. al P.M.R. din 23—25 aprilie vom asigura ca în toate gospodăriile colective să existe organizații de partid puternice, capabile să conducă munca pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor privind dezvoltarea și consolidarea continuă a tuturor gospodăriilor colective.
ION SAVIN 

prim-secretar al Comitetului 
raional de partid Huși

la în ca se

dinmici de
Ieri, elevii din clasele I—IV precum și eleviidin clasa a Vil-a au asistat la ultima lecție acest an școlar. In zilele următoare, cei pregătesc serbareasfîrșit de an, care va a- vea loc duminică 10 iunie și participă, concomitent, conduși de învățători, la scurte excursii, plimbări, activități sportive, vizitează expozițiiLa odihnă
TIMIȘOARA (coresp. 

„Scînfeii"). — De la înce
putul anului și pînă în pre
zent au fost la odihnă și 
tratament aproape 9 000 de 
oameni ai muncii 
giunea Banat. în 
ceasta urmează să 
în diferite stațiuni

din re- 
luna a- 
meargă 

din țară

Cu privire lâ Consfătuirea reprezentanților pârtideioi* comuniste și muncitorești ale tarilor participante la Consiliul de Ajutor Economic Reciproc
Conform înțelegerii intervenite între Comitetele 

Centrale ale partidelor comuniste și muncitorești 
ale țărilor participante la Consiliul de Ajutor 
Economic Reciproc, s-a prevăzut convocarea la 
Moscova, la 6 iunie a.c., a Consfătuirii pentru

>

economice între țările
'ft- • 1

problemele colaborării 
membre ale C.A.E.R.

La consfătuire vor participa primii secretari aî - 
Comitetelor Centrale ale partidelor comuniste și 
muncitorești și șefii de guverne ale țărilor men- 
ționate. ' •

50 de ani de la moartea marelui scriitor I. L. Car agi ale

„O scrisoare pierdută
și muzee etc. Elevii care au terminat clasa a Vil-a se pregătesc pentru examenul de absolvire, care va avea loc între 8—13 iunie și pentru concursul de admitere în clasa a VIII-a. între 1—15 iunie absolvenții clasei a Xl-a iau parte la lecții recapitulative în vederea susținerii examenului de maturitate.șî tratament
încă aproape 4 000 de per
soane.

în trimestrul II al anului, 
numai penfru oamenii mun
cii de la Reșița s-au repar
tizat aproape 1 600 de bi
lete penfru diferite stațiuni 
din țară.

Premieră la Teatrul de stat 
din Turda

Bacăul, 
centru turistic

BACĂU (co- J 
resp. „Scînteiî’). J 
In fiecare sîmbă- { 
tă și duminică. ) 
sute de turiști din I 
diferite colțuri ) 
ale țării vizi tea- J ză locurile pito- | 
rești ale regiunii j Bacău.- valea ) 
Bistriței, Ceahlăul, 1 
Slănic Moldova, j 
monumentele is- J 
torice din partea •] 
Neamțului, Bica- j 
zul și lacul de J 
acumulare etc. j

In ultimele luni ) 
stațiunile și locu- j 
rile de odihnă și J 
agrement din re- j 
giune au fost vi- ) 
zitate de aproape ] 10 000 de ex- J 
cursioniști. j

Sîmbătă seara au fost inaugurate manifestările consacrate comemorării a 50 de ani de la moartea lui I. L. Caragiale. în sala Teatrului de operă și balet al R. P. Romîne a a- vut loc un spectacol festiv cu piesa „O scrisoare pierdută", prezentat sub auspiciile Ministerului învățămîntu- lui și Culturii, Academiei R. P. Romîne, Uniunii Scriitorilor și Comitetului național pentru apărarea păcii.La spectacol au asistat tovarășii : Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, Alexandru Moghioroș, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Leon- tin Sălăjan, Ștefan Voitec, membri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai instituțiilor centrale și organizațiilor obștești, academicieni, alți oameni de artă și cultură, ziariști.Au participat șefi ai misiunilor di. plomatice, acreditați la București.Au fost de față oaspeți de peste hotare, invitați la sărbătorirea marelui scriitor romîn: scriitorul Ro-

ger Bodard (Belgia), dramaturgul Orlin Vasiliev, regizorul Sașa Sto- ianov, scriitorul Nikolai Zidarov (R. P. Bulgaria), scriitorul Day- nanda Gunawardena (Ceylon), dramaturgul Cen Bei-cen, secretar al Uniunii scriitorilor din R. P. Chineză, Sakari Puruunen, director de teatru (Finlanda), dramaturgii Heinz Pfeiffer și Maximilian Scheer (R. D. Germană), acad. Spiros Melas, poetul Yannis Ritsos, dramaturgul George Teotokas (Grecia). Boskovici Iovan, director de teatru, poetul Vasko Popa, scriitoarea Flo- rica Ștefan, (R.P.F. Iugoslavia), E. Chaberski, director de teatru (R. P. Polonă), scriitorul Nazim Hikmet, membru al Consiliului Mondial al Păcii (Turcia), regizorul I. A. Za- vadski, artist al poporului al U.R.S.S.Din partea Comitetului national pentru organizarea comemorării lui I. L. Caragiale a luat cuvîntul acad. M. Beniuc, președintele Uniunii Scriitorilor din R. P. Romînă, care a evocat personalitatea artistică a lui I. L. Caragiale.Colectivul Teatrului național „I. L.

Caragiale" a prezentat apoi, într-o montare nouă, capodopera dramaturgiei romînești „O scrisoare pierdută". La reușita spectacolului și-au adus contribuția actori de frunte ai primei noastre scene: Costache An- toniu, Ion Finteșteanu, Grigore Va- siliu Birlic, Alexandru Giugaru, artiști ai poporului, Marcel Angheles- cu, Nicolae Brancomir, Niki Atana- siu, artiști emeriți, Carmen Stănescu, Constantin Bărbulescu și alții.Realizat în regia artistului poporului Sică Alexandrescu, spectacolul s-a bucurat de o caldă primire din partea publicului.în pauzăi conducătorii de partid și de stat s-au întreținut cordial cu invitații străini.La sfîrșitul spectacolului, artiștilor le-a fost oferit un coș cu flori din partea C.C. al P.M.R., Stat și Consiliului de
★în aceeași seară, înTeatrului național „I. L. Caragiale' avut loc un spectacol cu piesa „Năpasta". (Agerpres)

Consiliului de Miniștri.
sala Comedia 

uaaa festivalului 
„I. L Caragiale"TG. MUREȘ (coresp. „Scîn- teii"). — Ieri a început faza regională a festivalului „I. L. Caragiale“ la care participă numeroase formații artistice ale sindicatelor, căminelor culturale și caselor de cultură raionale din regiune, echipe de mînuitori de păpuși, recitatori etc.întrecerea culturală s-a deschis cu o expunere despre viața și o- pera lui I. L.Caragiale, după care s-a prezentat piesa „Năpasta".

Faza regională

TURDA (coresp. „Scînleiî’j. — 
Sîmbătă seara colectivul Teatrului 
de stat din Turda a prezentat a 
8-a și ultima premieră din actuala 
stagiune cu piesa în 3 acte și un 
prolog „Liturghia de la miezul nop
ții'’ de dramaturgul cehoslovac Pe
ter Karvas. Regia artistică este sem
nată de Vintilă Rădulescu. 1n ro
lurile principale au jucat actorii 
Puica Sterian, Avram Besoiu, Au
relia Păunescu Nicolae Cioroiu, 
Teodor Buzea și alții.

Scenă din spectacolul festiv cu 
piesa „O scrisoare pierdută" in
terpretată de actori ai Teatru
lui național „I. L. Caragiale". 
Regia : artistul poporului Sică 
Alexandrescu.

||||| ■ Bill
: & :-Ș

(Foto : M. Andreescu)

Pentru înflorirea continuă 
a agriculturii noastre socialiste
Sesiunile sfafurilor populare regio

nale consacrate problemelor dezvoltării 
agriculturii, care s-au desfășurat recent 
în întreaga țară, au adresat telegrame 
C.C. al P.M.R., Consiliului de Stat, Con
siliului de Miniștri, tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej. în aceste telegra
me, deputafii sfaturilor populare își 
exprimă deplina aprobare fafă de po
litica înfeleapfă a partidului, sentimen
tele de dragoste și recunoștinfă fafă 
de partid, sub a cărui conducere în
cercată socialismul a învins definitiv 
în orașele și satele patriei noastre. 
Sînt exprimate calde mulfumiri con
ducerii partidului și sfatului, personal 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
pentru conferirea Ordinului „Steaua 
Republicii Populare Romîne“ clàsa I 
regiunilor, cu prilejul încheierii colec
tivizării agriculturii, distinefii care con
stituie o înaltă apreciere dată muncii 
depuse și un puternic imbold spre 
succese și mai mari în activitatea de 
viitor.

Telegramele relevă că oamenii mun
cii din regiuni au primit cu entuziasm 
măsurile adoptate efe partid și guvern 
pentru consolidarea victoriei socialis
mului la sate, măsuri care constituie un 
nou și puternic sprijin acordat țărăni
mii colectiviste pe drumul ridicării 
neîncetate a bunăstării lor, o expresie 
puternică a grijii permanente a parti
dului și guvernului penfru continua în
florire a agriculturii noastre socialiste.

însuflețiți de mărefele perspective 
ce li se deschid în față, oamenii mun
cii din regiuni luptă acum cu hofărîre 
pentru a transpune în fapte aceste 
măsuri.

într-o serie de telegrame, sesiunile 
raportează cu mîndrie principalele 
realizări objinute sub conducerea or
ganelor și organizaților de partid în 
construcfia socialistă la safe, în creș
terea sistematică a producției agricole.

„Ajutorul tehnico-organizaforic

Telegrame ale sesiunilor 
sfaturilor populare 

adresate C.C. al 
Consiliului de 

și Consiliului de

regionale 
PM.R.,
Stat
Miniștri

material acordat de stat — se arată 
în telegrama sesiunii Sfatului popular 
al regiunii Suceava — aplicarea regu
lilor agrozootehnice, priceperea și hăr
nicia lucrătorilor din agricultura regiu
nii noastre au făcut ca an de an să 
crească producția agricolă. Multe 
G.A.S. și G.A.C. au realizat la produc
ția vegetală încă din 1961 prevederile 
Congresului al Ill-lea al P.M.R. pentru 
anul 1965, iar în acest an unele G.A.C. 
vor realiza și în zootehnie sarcinile sta
bilite pentru 1965. Rezultatele ce se 
obțin dovedesc cîf de mari sînt rezer
vele de sporire a producției agricole, 
rezerve care acum, în condițiile colec
tivizării în întregime a agriculturii, pot 
fi valorificate pe deplini

Regiunea Maramureș raportează că : 
„în condițiile favorabile create prin 
încheierea colectivizării agriculturii, în- 
sămînțările de primăvară s-au desfășu
rat în bune condiții, culturile au ieșit 
din iarnă bine dezvoltate, iar în pre
zent colectiviștii, sub îndrumarea spe
cialiștilor agricoli, muncesc cu spor la 
întreținerea Culturilor, pregătind pre-

mizele unor recolfe bogate în a- 
cesf an“.

în telegrame se subliniază principa
lele sarcini de viitor care au fost su
puse unei temeinice dezbateri în ca
drul sesiunilor și pe baza cărora au 
fost adoptate măsuri concrete privind 
sporirea producției vegetale și ani
male.

în telegrama regiunii Oltenia se a- 
rată printre altele : „Prin aplicarea în
tregului complex de măsuri agroteh
nice, producția medie la hectar în anul 
1965 va fi de 2 200 kg grîu, 3 000 kg 
porumb boabe, 25 000 kg sfeclă de 
zahăr, 1 600 kg floarea-soarelui. Efec
tivul de animale va ajunge la 463 000 
capete bovine, din care 189 000 vaci, 
750 000 porcine, pesfe 1 000 000 ovine, 
din care jumătate cu lînă fină și semi- 
fină. La 
hectare 
care 11 
scroafe, 80 ovine și 500—600 păsări“.

„Deputății Sfatului popular regional 
București — se arată într-o altă tele
gramă — împreună cu toți oamenii 
muncii din regiune își exprimă hotă- 
rîrea de a realiza încă din anul acesta, 
în condiții climatice normale, produc
țiile medii la hectar prevăzute de Con
gresul al lll-lea pentru anul 1965. De 
asemenea, vom lupta pentru a realiza 
o creștere corespunzătoare a efeefive-

G.A.C., încărcătura la suta de 
va fi de 23,5 taurine, dintre 
vaci, 33 porcine, din care 9

(Continuare în pag. Il-a)

Din materiale plasticeColectivul întreprinderii „Antico- roviz“ din Capitală a executat, din policlorură de vinii, instalații complexe pentru stațiile de epurare chimică a apei’ de la termocentrala Bor- zești și centrala electrică de termo- ficare a Combinatului de îngrășăminte azotoase din Roznov. Din același material plastic s-au realizat

băi și tamburi pentru secțiile de galvanizare ale uzinelor „Steagul Roșu“ din Brașov, „Electronica" și „Elec- troaparataj" din București. S-au executat, de asemenea, instalații de ventilație, utilaje, recipiente și altele pentru unitățile industriale care folosesc substanțe corozive.(Agerpres)

P.M.R. din aprilie a.c.

Tovarășii Dumitru Broască, Marin Bratu, .Vasile Țari, Ion Albulescu și Mihail Dragnea (în fotografie) 
se numără printre lamlnorlștli fruntași de la uzinele „Republica" din Capitală. EI lucrează Ia laminorul 
de 3 țoii — secție fruntașă pe uzină. Colectivul de muncă din această secție a realizat în pri
mele patru luni ale anului 841 tone de țevi peste plan.98,5 la sută din țevile produse sînt de calitatea I, 
față de 95 la sută cît fusese prevăzut inițial (Foto : M. Cioc)

~~~— „Prietenia noastră are temelii
Știrea că peste scurtă vreme o delegație de 

partid și guvernamentală a Uniunii Sovietice 
va vizita țara noastră a fost primită cu adîncă 
satisfacție și viu interes de toți oamenii 
muncii.

Am avut prilejul să stau de vorbă cu munci
tori și tehnicieni de la Uzinele de utilaj chimic 
București. Cu toții povestesc cu căldură despre 
oamenii sovietici, prieteni apropiați și devotați 
ai poporului nostru, despre munca lor creatoare 
pusă în slujba construirii societății comuniste și 
a păcii între popoare. „Cu aceeași dragoste cu 
care a fost primită și înconjurată delegația de 
partid și guvernamentală a țării noastre care a 
vizitat anul trecut Uniunea Sovietică — ne-a 
spus ajustorul Vasile Hrib — vom primi și.noi 
pe înalții reprezentanți ai poporului sovietic, ■ 
în frunte cu N. S. Hrușciov, neobosit luptător 
pentru cauza comunismului și a păcii. Știm că 
fiecare colectiv de muncă ar dori să aibă în 
mijlocul său pe scumpii noștri oaspeți. Și noi, 
bucureștenii, îi vom primi cu inima și brațele 
deschise".

„Prietenia cu poporul sovietic are temelii pu
ternice — spune strungarul Spirea Ionescu de 
la sculărie. Noi am simțit permanent umărul 
puternic de frate al marelui popor sovietic. în 
fabrica noastră sînt multe mașini sovietice și 
în multe operații folosim bogata experiență și 
documentația sovietică. Eu am lucrat la 
strung sovietic. Iată de ce fiecare dintre 
va rosti din adîncul inimii urarea : Bine 
venit“.

Printre muncitorii și tehnicienii uzinei

puternice
de abur. „De mine, ne povestește el, se ocupa 
un inginer sovietic. Dacă bagajul cunoștințelor 
mele s-a îmbogățit mult lui îi datoresc aceasta, 
în mare măsură. M-a ajutat cu grija și dragos- 

■ tea unui frate mai mare, atent totdeauna să-mi 
transmită tot ce era nou în tehnică. Era, cum 
am zice noi tehnicienii, redusă la scara unui 
singur om, grija și dragostea întregului popor 
sovietic pentru poporul nostru în opera de con-

Cu muncitorii și tehnicienii de la Uzina 
de utilaj chimic București despre 
apropiata vizită a înalților oaspeți 

sovietici

un 
noi 
ați

struire a socialismului. Și, de multe ori, seara 
la club cînd răsfoiesc „Mașinostroi“, o revistă 
sovietică de specialitate, mă duce gîndul la to
varășii mei de muncă ori la profesorii noștri 
din orașul Podolsk. Aștept cu nerăbdare vizita 
delegației de partid și guvernamentale sovietice, fericit să-mi pot arăta și cu acest prilej 
recunoștința și admirația față de poporul so
vietic".

Peste cîteva zile se împlinește anul de cînd 
maistrul Nicolae Săculescu a plecat cu „Trenul 
Prieteniei“ în Uniunea Sovietică.
avut de văzut în timpul excursiei noastre — 
ne-a spus el — multe ne-au 
nat. Aș putea să vă vorbesc ceasuri în
tregi despre tot ce-am văzut. Nimic n-am ui
tat. Dar mai ales nu voi putea uita niciodată 
marea dragoste pe care ne-au arătat-o toți, dar 
absolut toți, de la muncitor și pînă la director,

„Multe am

Printre muncitorii și tehnicienii uzinei am 
întîlnit și cîțiva care, cu un prilej sau altul, au 
avut bucuria de a vizita Uniunea Sovietică.

Maistrul Ion Pascu de la mecanică grea își 
amintește și acum de orașul industrial Podolsk, 
în care a stat mai bine de un an pentru a se 
specializa în domeniul construcției de cazane

impresio-

de uzină, de la cel mai modest însoțitor de tren 
pînă la președinții de consilii sindicale... Am 
înțeles atunci cît de durabilă e prietenia care 
leagă popoarele noastre. Am vizitat la Moscova 
Universitatea, metroul, orășelul în miniatură al 
Expoziției Unionale — și eram uimit de am
ploarea și frumusețea realizărilor. Îmi ziceam : 
e păcat să trăiești și să nu vezi asemenea lu
cruri minunate. Rămîi cu amintiri pentru toată 
viața".

Turnătorul Matei Ionescu de la oțelărie ne-a 
declarat : „Ii vom primi cu toată dragostea pe 
scumpii noștri oaspeți, convinși că vizita ce ne-o 
fac va contribui și mai mult la adîncirea priete
niei care leagă poporul romîn și sovietic". Cu 
aceleași sentimente de caldă prietenie 
vorbit și tovarășii Ion Dobre, controlor litate, și Gh. Arsene, șef de sculărie.

Patru ani a stat la studii în Uniunea 
tică inginerul Bustan Bovin, director
al uzinelor. Anii frumoși petrecuți ca student 
al Facultății de mecanică din Sverdlovsk i-au 
lăsat amintiri de neșters. Au fost ani de studiu, 
de muncă intensă, dar și ani în care a luat con
tact cu impresionantele realizări ale oamenilor 
sovietici. A avut posibilitatea să viziteze fai
mosul Combinat metalurgic de la Magnito
gorsk, unde majoritatea operațiilor tehnologice 
se fac automat, a admirat imensa „Uralmașin- 
zavod", uzina de mașini grele, și alte întreprin
deri.

„E de înțeles de ce vestea apropiatei vizite a 
înalților oaspeți m-a emoționat puternic — 
spune el. Sînt solii minunatului popor sovietic, 
prieten de nădejde în munca și lupta noastră 
comună din cadrul familiei strîns unite a la
gărului socialist".

ne-au 
de ca-

Sovie- 
tehnic

V. SEBASTIAN



Regiunea BacâuContribuția proiectărilor la dezvoltareasectorului de laminoare din industria siderurgicăPartidul și guvernul acordă o a- tenție deosebită dezvoltării continue a industriei siderurgice — condiție esențială pentru avîntul tuturor ramurilor economiei. Creșterea producției de metal se asigură, potrivit Directivelor Congresului al III-lea al P.M.R., prin mai buna folosire a capacităților existente și prin darea în exploatare a unor agregate de înaltă productivitate, pentru construirea cărora statul nostru alocă, an de an, fonduri importante de investiții.In cadrul industriei siderurgice o mare parte din investiții sînt folosite pentru dezvoltarea sectorului de laminoare. Față de dezvoltarea rapidă a producției de laminate, a apărut necesitatea creării unui institut de specialitate — Institutul pentru proiectări de laminoare (I.P.L.) — care are sarcina să elaboreze, la nivel tehnic înalt, studiile, proiectele de ansamblu și de execuție necesare realizării noilor laminoare.Institutul, aparținînd Ministerului Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini, a fost înființat în anul 1959, bazîndu-se la început pe grupa de proiectare de la uzinele de țevi „Republica" din București, la care s-a alăturat un colectiv de la Institutul de talurgice.

norul de plumb de la uzinele chimi- co-metalurgice din Baia Mare, trăgătorii de sîrmă și bare etc.Pentru laminoarele noi, p’roiec- tanții s-au străduit să introducă tehnologia cea mai înaintată, utilaje la nivelul tehnicii moderne pentru a se obține rezultatele cele mai bune în ce privește productivitatea muncii, calitatea produselor, precum și prețul de cost.Este remarcabilă contribuția dată la dezvoltarea sectorului de laminoare de la Combinatul siderurgic Hunedoara, specializat pe producția de profile. Prin proiectele elaborate
Din activitatea 

Institutului pentru 
proiectări de laminoare

de proiectanți proiectări meîn zilele de 3—5 iunie a.c., cu prilejul împlinirii a trei ani de la începerea activității, institutul organizează prima ăa sesiune teh- nico-științifică. La sesiune participă ingineri și tehnicieni din uzine, proiectanți, cercetători științifici, specialiști din Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini, cadre didactice din învățămîntul tehnic superior, reprezentanți ai Academiei R. P. Romîne. Sesiunea, care se va desfășura pe secții de specialitate, va dezbate, în lumina experienței dobîndite pînă acrim, probleme legate de proiectarea lami- noarelor’ care vor intra în funcțiune în perioada planului de șase ani și în anii următori. Materialele ce se vor prezenta vor oglindi dezvoltarea sectorului de laminoare din industria siderurgică a țării noastre.Printre cèle mai importante realizări din activitatea institutului se numără proiectele întocmite pentru sectoare de laminoare de la Combinatul siderurgic Hunedoara, de la Combinatul siderurgic Galați, Fabrica de țevi sudate din București, Uzina metalurgică de la Iași, Lami-

se soluționează probleme importante, ca : dublarea capacității blumingu- lui, alimentarea cu semiproduse a tuturor liniilor de profile etc. Soluțiile adoptate au permis obținerea unor indici economici ridicați.Pe baza documentației și utilajelor sovietice s-a proiectat și realizat Fabrica de țevi de la Roman. Realizarea acestui important obiectiv industrial este unul din exemplele care ilustrează sprijinul frățesc pe care l-am primit și-l primim din partea Uniunii Sovietice. Țevile produse aici acoperă necesarul pentru industria petrolieră, creîndu-se și un disponibil pentru export.Pentru transportul la distanță al lichidelor șl gazelor, s-a introdus și în țara noastră fabricarea țevilor sudate, la care prețul de cost și investiția specifică sînt mai mici decît la țevile fără sudură. în acest scop a fost construită și dată în ' Fabrica de țevi sudate.Directivele Congresului al P.M.R. precizează că industrial cel mai important în perioada 1960—1965, pentru care vor fi concentrate însemnate mijloace financiare și cele mai bune forțe tehnice Și organizatorice, este construcția noului Combinat siderurgic de la Galați. Proiectarea laminoa- relor acestui combinat pune în fața lucrătorilor institutului sarcina de a

funcțiuneal III-lea obiectivul

rezolva unele probleme complexe și de înaltă tehnicitate.în munca de proiectare, institutul a introdus în toate domeniile de specialitate elemente de tehnică nouă străduindu-se să aplice indicațiile partidului în acest sens. în domeniul tehnologiei s-a urmărit să se obțină indici cît mai înalți de producție, precum și îmbunătățirea calității la toate fazele de fabricație. S-a extins numărul sortimentelor de laminate ca formă, dimensiune și calități de oțeluri.Tehnologia nouă a laminării impune introducerea pe scară largă a mecanizării și automatizării. Reducerea suprafețelor productive, a depozitelor intermediare și a mijloacelor de transport, prin aplicarea acționărilor hidraulice și a centralizării conducerii procesului de producție, se numără printre efectele cele mai importante ale tehnologiei avansate.în vederea reducerii consumului de oțel în construcția de utilaje, se folosesc construcții sudate tip che- son sau combinate prin turnare și sudare. La proiectarea halelor s-a redus greutatea structurilor metalice prin eliminarea surplusurilor de metal, aplicîndu-se noi scheme de rezistență la metal și beton armat. Au fost Utilizate secțiuni chesonaté în pereți subțiri, cadre cu inimă plină și decupaje, diafragme etc. S-au realizat hale cu deschideri de peste 20 m din elemente prefabricate din béton armat; efectul economic al a- cestor soluții tehnice este reducerea cu 10—30 la sută a costurilor construcțiilor industriale, comparativ cu anul 1959, și micșorarea ciclului de execuție cu circa 40 la sută.în domeniul acționărilor electrice și automatizării, s-au adoptat motoare de curent continuu alimentate prin redresori cu vapori de mercur, iar la reglarea acționărilor s-au aplicat regulatoare struite în țară.RezOlvînd cu plan în cei trei stitutul pentru noaré, avînd cadre capabile și pasionate pentru promovarea tehnicii înaintate, dovedește că dispune de capacitatea necesară rezolvării problemelor din ce în ce mai complexe legate de laminoare
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Un grup de elevi de la Școala pedagogică 
sfîrșlt ăe an.

din Suceava discutînd despre teme ale examenului
(Foto : Agerpres)

Preparate culinare pentru acasa
cu tranzistori, côn-succes sarcinile de ani de activitate, In- proiectări de lami-

dezvoltarea sectorului de din țară noastră.
Ing. A. MIRCESCU

Pentru înflorirea continuă 
a agriculturii noastre socialiste

(Urmare din pag. I-a)

lor de animale ți a producției anima
liere livrînd sfatului pînă la sfîrșitUl 6- 
nului S3 920 tone carne ți 1 064 500 hec
tolitri lapte“.

„în vederea sporirii continue a efec
tivului de animale — se subliniază în 
telegrama regiunii Crițana -— vom de
pune toate eforturile pentru asigurarea 
bazei furajere, adăposturilor, îmbună
tățirii raselor pentru ca în 1962 să a- 
vem 350 000 bovine din care 172 000 
vaci cu lapte, pentru ca efectivul de 
porcine să crească la 470 000 de ca
pete, iar numărul ovinelor la 600 000“.

Sesiunea Sfatului popular regional 
tați relevă printre altele ! „Prin termi
narea colectivizării avem posibilități 
nelimitate de a mobiliza marea masă 
a țărănimii colectiviste pentru a reda 
agriculturii noi supratefe, transformînd 
dealurile sterpe în terenuri roditoare 
în care un loc de seamă îl Vor ocupa 
viile ți livezile. Pînă în anul 1965 vom 
executa lucrări anfierozionale pe o su
prafață de 250 000 hectare și vom plan- 
ia pe terenurile improprii culturii cerea
lelor ți plantelor tehnice 6 000 ha cu 
vii și 10 000 ha cu livezi“.

îndruma țărănimea colectivistă că să 
unească gospodăriile agricole colective 
mici în gospodarii mari, puternice, ca
pabile să folosească Cu mai multă efi
ciență pămîntul, mijloacele materiale, 
forța de muncă, să sporească puterea 
economică a G.A.C. prin creșterea avu
tului obștesc raportat la suta de hecta
re, alocînd an de an fonduri sporite 
din veniturile realizate“,

Sesiunea Sfatului popular al Capi
talei arată printre altele : „în activitatea 
noastră ne vom călăuzi în permanență 
de indicațiile primite din partea con
ducerii partidului pentru ca zona 
preorășehească să devină un puternic 
bazin agroalimentar care să satisfacă 
din ce în ce mai mult nevoile mereu 
crescînde ale oamenilor muncii din 
Capitală".

Deputății sfaturilor populare asigură 
conducerea partidului și guvernului că 
oamenii muncii din regiunile respecti
ve nu vor precupeți nici un efort pen
tru a înfăptui cu cinste sarcinile ce le 
stau în față, că își vor consacra întrea
ga energie luptei pentru înflorirea agri
culturii, pentru desăvîrșirea construc-

„în scopul îmbunătățirii aprovizionă
rii centrelor muncitorești cu legume — 
se arată în telegrama regiunii Hune
doara — vom profila un număr de 
20—25 G. A. C. pentru aceste coifuri. 
Suprafața livezilor de pomi fructiferi 
va crește în următorii 2—3 ani la cel 
puțin 10 000 ha, iar cea plantată cu 
viță de vie la cel puțin 5 500 ha“.

„Eforturile Noastre sînt îndreptate 
spre dezvoltarea avutului obștesc, prin
cipala cale de sporire a veniturilor 
G.A.C., de întărire a puterii lor econo
mice — se arată printre altele în tele
grama regiunii Mureș-Autonomă Ma
ghiară. Prin dezvoltarea avutului obș
tesc, prin creșterea producției agricole 
vegetale și animale, vom spori contri
buția noastră la fondul central de pro
duse agricole al statului. Astfel, ne an
gajăm ca anul acesfa să livrăm pentru 
fondul central următoarele cantități de 
produse •. grîu-secară — 50 600 tone, 
porumb —- 22 000 tone, cartofi — 
69 200 tone, floarea-soarelui, — 4 000 
tone, sfeclă de zahăr — 220 000 tone, 
carne — 30 520 tone, lapte — 921 500 
hectolitri, precum și însemnate cantități 
de lînă, ouă și alte produse agricole“.

Regiunea Ploiești subliniază : „Vom țiel socialiste în pafria noastră.

Cum scriem și cum vorbim
Publicăm mai jos informații în legătură cu unele discuții care au 

avut loc după apariția în ziarul nostru a articolului „Cum scriem și 
cum vorbim“, precum și un articol despre măsuri luate pe linie edito
rială.

mai larg unor dezbateri privind predarea limbii romîne în școli. De asemenea, B-a subliniat că at ii de
Ședința secției de limbă, literatură și artă 

a Academiei R. P. Romîne

mineață listele de preparate sînt afișate la cele patru intrări ale blocurilor noi. Se pregătesc zilnic aperitive, preparate reci, peste 20 feluri de mîncăruri. La cerere, comenzile sînt trimise la domiciliul solicitam ților.Cu toate acestea, condițiile tehnice excelente asigurate unității nu sînt
,ill||||||||illlllllllllllllllillllllllllllllllllllll|IIIIIIIIIIIIIIIIII.IIIIIIIIIIIIIHIIIii>

In ultima vreme sînt tot mai numeroase măsurile ce se iau péntru îmbunătățirea servirii consumatorilor, pentru economisirea timpului celor ce se aprovizionează, pentru Ușurarea muncii casnice a gospodinelor. O măsură de acest fel este și înființarea bucătăriilor de bloc, a unităților „Gospodina”. Am vizitat recent cîteva unități de acest fel din Capitală.E Ora 13. La bucătăria de bloc din Str. C. A. Rosetti — aparținînd I.A.P.L. „Scala* — e lume multă. Unitatea și-a cîștigat un bun renume datorită varietății meniurilor și calității preparatelor. Consultăm lista afișată vizibil în vitrină, într-o singură zi, ea cuprinde 20 de feluri de mîncăruri. In plus, două feluri de supe și trei feluri de mîncăruri dietetice, deserturi și două meniuri ale zilei. Mulțumirile consumatorilor sînt multe pagini în caietul de sugestii. Nu lipsesc nici propunerile: să se mînca, zi.de zi, supă cu găluște și . prépaie și unele rhîncăruri fără car- rasol cu hrean și legume ? Efortul de ne, mai ales în sezonul legumelor.Unității „Gospodina“ și bucătăriei de bloc situate la parterul blocului turn din Piața Splaiului li s-au creat condiții deosebite de activitate : sala de servit, bucătăria, laboratorul de cofetărie și anexele sînt spațioase, luminoase, modern utilate. Și aici colectivul e format din oameni pri- cepuți, care se străduiesc să prepare mîncăruri gustoase. Pentru a ajuta locatarii din jur să se folosească Serviciile unității, în fiecare di-

Viiitind cîteva bucătării de bloc 
și unități „Gospodina"

consemnate pe

■'illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllll1"decît în parte folosite. S-ar putea prepara aici ö värietäte mai mare de mîncăruri (între altele fie spus, listele de preparate ale tuturor acestor unități se repetă mețeu), îndeosebi la mâncărurile dietetice. Este . oare de crezut că acei consumatori care solicită asemenea preparate pot

pus la cuptor. De mult timp lipsește însă... rețetarul. în laboratorul de cofetărie s-ar putea pregăti și înghețată la kilogram pentru acasă.Și în cadrul magazinului „Cehțral" funcționează o unitate „Gospodina“, unde se vînd semiprepârate. în Unele zile însă, sortimentul acestora este sărac, lipsind, de exemplu, produsele pe bază de ouă, clătitele etc.Din discuțiile cu mai multe gospodine a reieșit că înființarea bucătăriilor de bloc și a unităților „Gospodina" este o necesitate pentru, numeroase familii. De aceea ar trebui, în primul rînd, ca numărul lor să fie mai mare, îndeosebi în noile cartiere. S-ar cere, de asemenea, să fié revizuită și îmbogățită lista de preparate. Atenție trebuie acordătă mîncărririlor dietetice, folosirii pen. tru acestea a legumelor, produselor lactate,

Acțiunea de împădurire a împre
jurimilor lacului de acumulare de 
la Bicaz a început cu ani în urmă. 
In plan se prevedea împădurirea 
unei supratețe de circa 3.O00 ha, 
îndeosebi cu molid, tn afară de- a- 
ceasta, s-a mai prevăzut crearea 
unei păduri de profeefie la „oglin
da“ aper» de jur împrejurul lacului.- 
Această perdea va .consolida baza 
versanțllor dih zona de bălaie a 
vînturilor, va contribui la îmbună
tățirea regimului hidrologic, precum 
șl la. filtrarea apelor ce se scurg 
în lac. Acjlunea de împădurire a 
zonei lacului de acumulare s-a în
cheiat. în lofai s-au împădurit 
3 700 ha.

O atenție deosebită au acordat 
silvicultorii din regiunea Bacău plan
tării de specii repede crescătoare. 
Pe raza D.R.E.F.-Bacău au fost plan
tate pe mari suprafeje de ieren 
diferite specii de arbori ca laricè, 
plop negru hibrid, Stejar roșu ș.a.

în toamna anului trecut, la Ro
man au început lucrările pentru 
crearea unei pepiniere de circa 
40—50 ha. Nu de mult, aceste lu
crări ău fost terminate. Noua pepi
nieră prezintă importante avantaje, 
față de cele mici. Lucrările se pol 
organiza mal bine, 
asistenjä tehnică la 
jitie corespunzător, 
vor lucra cadre cu 
rioără și medie. Un 
acela că lucrările 
mecanizat si deci se Va putea rea
liza o productivitate înaltă. în Urma 
creării acestei pepiniere, numărul 
vechilor pepiniere mici A scătut 
cu mai bine de O sută. îh această 
vară se va mai crea O pepinieră 
mare și în raionul Adjud.

Un mare număr de silvicultori au 
lucrat de-a lungul canalului pe carè 
vor curge apele Bistriței pentru a 
pune în mișcare turbinele hidrocen
tralei Roznov I șl Roznov II. Ei au 
plantat pe ambele maluri ale cana
lului glădifă (un soi de sâlcîm) îh 
Scopul consolidării terenului.

N. MÛCÀNU 
coresp. „Scînteii”
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Se asigură 0 
un nivel Jtllh- 

deoarece aici 
pregătire supe- 
alf avantaj este 
se vor executa

pê de

a prepara și cîteva supe-creme și piureuri de legume, budinci, unele mîncăruri pe bază de paste făinoase și produBe lactate ar fi, fără îndoială, bine venit. Colectivul de aici a făcut conducerii I.A.P.L. de care ține unitatea o serie de propuneri privind îmbunătățirea activității sale. Dar acestea nu s-au aplicat. S-au cerut, de exemplu, semipre- parate de patiserie, multe gospodine fiind bucuroase să cumpere plăcintă, budincă sau pateuri gata mimai de

fructelor.
MARIA CĂLIN

■tT'EKâTF'CrI

Mobilier modern $i autosanitare 
pentru unitâtile medicaleContinuînd acțiunea dé dotare Si modernizare a unităților sanitare, Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale le-a trimis acestora în luna mai 1600 obiecte de mobilier medical confecționat din metal și material plastic. în același timp au fost trimise îflcă cîteva Zeci dé autosanitare și autoturisme de térén pentru asistența de urgență.

PROPUNERI REZOLVATEBroșuri despre cultivarea florilor
în urma articolului „O podoabă a 

locuințelor : florile'1, publicat in 
ziarul „Scînteia" nr. 5429, în care se 
semnala lipsa unor broșuri de popu
larizare a culturii florilor, Editura 
de stat agro-sitvică ne face cunos
cut că a apărut lucrarea „Floricul-

tura"i în care sînt prezentate prin
cipalele specii de flori răspîndite în 
țara noastră. In acest an va mai 
apărea în Editura Tineretului lucra
rea „Cum înmulțim și îngrijim plan
tele de cameră“.

teaTrul 1—
R. P. ROMÎNE : 
NOASA șl NĂPASTA - (orele 10).

Teatrul de stat de. opereta ! 
ELIXIRUL DRAGOSTEI - (orele 10,30) ; 
PLUTAȘUL DE PE BISTRIȚA - (orele 
19,30).

Teatrul național „i. l. cara- 
GIALE (Sala Comedia) : NĂPASTA - 
(orele 10) ; O SCRISOARE PIERDUTĂ
— (orele 19,30). (Sala Studio) ! FIICELE
— (orele io) ; vicleniile lui scapin
— (orele 15,30) ; TITANIC VALS — (ore
le 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala Ma- 
gheru) : FRAȚII KARAMAZOV — (orele 
10) ; VLAICU VODĂ - (orele 19,30). 
(Sala Studio) ! BĂIEȚII VESELI -- (Ore
le 10,30) ; SCANDALOASĂ LEGĂTURA 
DINTRE DOMNUL KÉTTLËÉ Șt DOAM
NA MOON — (oréle 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ : MENAJERIA DE STICLA
— (orele 19,30). (Sala Studio) ; COSTA- 
CHE ȘI VIAȚA INTERIOARĂ - (orele 
10) ; UN STRUGURE ÎN SOARE — (ore
le 17).

DE OPERĂ ȘI BALET AL 
L2: O NOAPTE FURTU-

DÈ COMEDIE : CELEBRUL 
19.30).
SATIRIC MUZICAL

VORBA RE-

TEATRUL MUNCITORESC C. F. R.- 
GIULEȘTI : OAMENI ȘI UMBRE — (ore
le 19,30).

TEATftUL
702 - (61*616

TEATRUL _______
TÂNĂSE" (Sala SàVôÿ) : ______ __
VISTEI « (oțele 20). (Săla Dalles) : ȘAP
TE NOTÉ POTCOVITE - (orele 20). *

■Ei-t-*.

dorit ca cercurile pedagogice, comisiile metodice din școli să acorde o mai mate atenție popularizării experienței unor profesori ca.te-1 deprind pe elevi să se exprime, oral și scris, într-o limbă corectă, bogată și expresivă,
In școlile de cultură generala

Secția de limbă, literatură și artă a Academiei R. P. Romîne a organizat o ședință plenară publică consacrată dezbaterii unor probleme de limbă. La ședință, prezidată de acad. Iorgu Iordan, gu participat membrii secției, cercetători științifici din București și de la filialele din lași și Cluj ale Academiei R. P. Romîne.In cadrul discuțiilor au luat cuvîntul academicienii G. Oprescu și M. Beniuc, Al. Philippide, membru corespondent al Academiei R. P. Romîne, prof. univ. I. Cotea- nu, director adjunct al Institutului de lingvistică al Academiei R. P. Romine, prof. univ. Gavril Istrate, decanul facultății Universității „Al. I. și alții.
Simpozion

de filologie a Cuza' din Iași,
organizat 

istorice și

Dezbătînd unele probleme actuale ale scrisului șl vorbirii, par- ticipanții la discuții au arătat între altele că în revista „Limba romînă" apar încă puține articole în care specialiști din redacție și din afara ei să dezbată probleme de limbă de larg interes. Totodată, s-a propus ca țntre colectivul de cultivare a limbii de la Institutul de lingvistică și Societatea de științe istorice și filologice, cadre didactice din învățămînt etc. să se creeze o colaborare mai strînsă. Unii Vorbitori au subliniat necesitatea ca specialiștii amintiți aducă o contribuție mai mare elaborarea de lucrări domeniul lingvisticii.
de Societatea de 

filologice

(De la corespondenții „Scînteii") — Articolul „Cum scriem și cum vorbim' a fost citit cu interes de numeroase cadre didactice din școlile de cultură generală.De curînd, în consiliile pedagogice de la școlile medii din Baid Mare, Sighet, Satu Mate, Vișeu, Seini șl din alte localități au fost organizate discuții pe marginea articolului amintit. Prof. RoZalia Șan- dru de la Școala medie nr, 1 din Baia Mare, Mircea Bordeianu de la Școala medie din Seini și alții au expus unele aspecte din experiența lor în predarea limbii romîne.Secția de învățămînt a Sfatului popular al orașului Iași a reco-

mandat cadrelor didactice să studieze problemele din acest articol, Iar conducerilor școlilor să inițieze schimburi de experiență privind predarea limbii rii romîne.La Școala medie și liteiatu-
nr. 2 „Costa- che Negruzl',' comisia metodică de limba tomînă a discutat căile prin care se poate ajunge la îmbunătățirea exprimării elevilor, accen- tuînd în mod deosebit asupra necesității corectării exigente a lucrărilor elevilor. Problemele abordate în articol au fost larg dezbătute și la Școaila nr. 6 ,,V. Ale-csan- dri’, la Școala medie nr. 1 „M. Sadoveanu* etc.

științifice
științe

să la în Stilul și limba manualelor

„Școala și problemele cultivării limbii" — a fost tema unui simpozion organizat recent de Societatea de științe istorice și filologice din R. P. Romînă în aula Bibliotecii centrale universitare din Capitală. Au fost prezentate următoarele expuneri : „Limba noastră' de acad. Iorgu Iordan, „Considerații critice în legătură cu construcțiile sintactice’ de conf. univ. Gheorghe gär“, Contribuția scriitorilor tri eontemporani la educarea retului școlar prin cultivarea bit* de prof. Mihai Bărbătesau,
Bul- noș- tine- lim-

„Cultivarea limbii în cultură generală“ Popescu.In expuneri și în cuvîntul par- ticipanților la discuții s-a relevat însemnătatea pe care o are școala în formarea vorbirii și scrierii corecte a elevilor. Unii vorbitori au insistat nătățirii punctul lului înS-a propus, țntre altele, ca „Gazeta învățămîntului“ și „Revista de pedagogie" să acorde un spațiu

școala de de piof. ion
asupra necesității îmbu- manualelot școlare din de vedere al limbii, al sti- care sînt redactate.

Articolul „Cum scriem și cum vorbim' (Scînteia — 29. III. 1962) a fost primit cu viu interes de autorii de manuale și de redactorii editurii noastre.Așa cum se precizează pe bună dreptate în articolul menționat, manualele școlare au un rol fundamental în însușirea corectă a limbii. Pentru milioane de tineri, de la vîrsta cea mai fragedă șl pînă la absolvirea studiilor, manualele constituie un izvor permanent de cunoștințe. Se impune deci ca ele să fie în așa iei redactate, îneît să constituie și modele de limbă literară.Din păcate, analizînd unele manuale sub acest aspect, ne-am dai seama că lucrurile nu etau chiar așa. Cu tot progresul evident care s-a făcut în ultimii ani, chiar și rinele manuale de limba ?i litèratu-

ra roniînă, care ar trebui să constituie exemple de dörectitudine în ce privește exprimarea frumoasă, pe înțelesul celor mulți, nu satisfac această cerință, mal ales datorită faptului că sînt scriăe în- tr-Un limbaj pretențios. („Literatura contemporană“ clasa a XI-a, unele manuale de „Limba romînă" pentru clasele IV-VII, „Noțiuni de teoria literaturii' clașa a VlII-a). Sînt ăe asemenea manuale în care se folosește un stil prea savant („Economia politică“ clasa a X-a, „Anatomia" alasa a X-a), sau o terminologie greu accesibilă pentru elevi („Istoria" clasa a Vl-a, „Geografia" cîasa a VIII-a, „Organizarea și planificarea producției de construcții și de materiale de situații"). în alte manuale se folosește încă un limbaj tehnicist inutil („Tinichigerie", „Desen tehnic".
c on

„Chimie alimentară", „Edilitate" ș.a.).Pentru îmbunătățirea stilului și limbii manualelor și pentru a le face mai accesibile elevilor, editura a inițiat cîteva acțiuni dintre care unele s-au soldat cu rezultate pozitive. Astfel, ou sprijinul Ministerului învățământului și Culturii, Societatea de științe istorice și filologice a discutat în sesiuni metodico-științlfice, organ!- t---------------------------------------- -------------------- -<•zale Ia Sibiu și Iași, conținutul și păstrătoare a tezaurului limbii, forma în care au fost elaborate manuale de literatură și istorie. Unele manuale au fost trimise pentru referate post-apariție la Institutul de lingvistică al Academiei R.P. Romîne — „Abecedarul', „Limba romînă' pentru clasele I, a Il-a și a III-a. în anumite colective de autori ai manualelor de limba romînă și de limba maghiară, germană etc. au fost cooptați scriitori buni cunoscători ai problemelor pedagogice. Cu sprijinul Direcției metodice din Ministerul Invăță- mîntului și Culturii s-a organizat un concurs de texte literare, concurs care, din lipsa unei mai largi publicități, n-a dat rezultatele pe care le așteptam.Socotim însă că măsurile luate au fost sporadice și nu întotdeauna eficace. Aceasta se explică, firesc, și prin faptul că redactorii și conducerea editurii au aprobat prea ușor unele manuscrise cate erau corespunzătoare din punct de vedere al conținutului de idei, dat nU și al cerințelor unui stil frumos, al unui limbaj care să vină în sprijinul însușirii expuse în carte.Dezbăiînd articolul ia“, atît în cadrul limba romînă, cit și de conducere, am ajuns la concluzia că aprecierile critice care s-au făcut sînt pe deplin întemeiate. Ne-am propus ca în viitor să dove* dim mai multă exigentă și tn privința formei în care sînt redactate cărțile școlare, să muncim temeinic cu autorii ca să putem asigura â- pariția unor manuale tot mai bune

din punct de vedere știihțifiö și pedagogic, scrise îrltb-Uâ stil acoèsl- bil vîïstêi căreia i se adresează.în urma apariției articolului la care ne referim, organizația noastră de bază a inițiat discuții privind conținutul și stilul manualelor școlare existente în prezent, care vor determina àntrênarea întregului colectiv al editurii la elaborarea unor cărți Care să ajute școala în realizarea misiunii ei de

cunoștințelordin „Scînte- redacției de în colectivul

Dorind să realizăm cît mai bine sarcinile ce ne revin în urma recentei Hotăfiri a pariiduiul și guvernului cu privire la dezvoltarea și îmbunătățirea învățămîntttiui a- giicol, în centrul , atenției noastre stă alcătuirea fhăiiualeloi de a- gricultută pentru clasele V-VIII, precum și îmbunâtățiiea conținutului și formei de exprimare a manualelor de științe naturale, matematică, chimie care, la rîndul lor, vor trebui să ajute la însușirea temeinică a noțiunilor elementare de agrotehnică pe care le vor studia elevii din școlile sătești.O mal mare atenție vom acorda concursului pentru elaborarea manualelor ; pe măsură ce platiul de învățămînt va căpăta mai uluită stabilitate, vom avea posibilitatea unei mal bune selecții a lucrărilor ce sînt prezentate editurii.La sugestia dată prin articolul intitulat „Cum scriem și cum vorbim" vom include în planul editurii un îndreptar privind nothiele gig- maficale, de ortografie etc tedac- tat într-o formă atractivă pentru elevii școlilor de cultură generală, profesionale șl tehnice.îmbunătățirea manualelor oere efort, consecvență șl pricepere din partea lucrătorilor editurii, dat și un sprijin mal substanțial din partea Ministerului învăță- mintului și Culturii, al oamehiloi de știință, al cadrelor didactice șl institutelor de specialitate.
CONST. NUȚU 

diréctofiil Editurii de stat 
didaCiicé șl pedagogice

POMPIERUL ATOMIC : Patria (9; 11; 
13; 15; 17; 19,15; 21,10), București (9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21), Gh. Doja (10; 12; 15,30; 
17,30; 19,30; 21,30), Aleii. Sahia (9; 11; 13; 
15; 17( 19; 21 ^ grădină 20,15), Grădina 
Progresul (20,30), Stadionul Giuleștl 
(20,30), Stadionul Dinamo (20,151, stadio
nul Republicii (20,15). AGRAFA ALBA : 
Mägheru (10,15; 12*, 15; 17; 19; 21), I. C. 
Frimu (10; 11,45! 13,30! 15,15; 17! 15; 21
- grădihă 20,00). CĂLĂTORIILE LUI
GULLIVER ; Republica (10; 12: 15; 17; 19; 
21), Elena Pavel (10; 12; 15; 17; 15;
2i — grădină 20,4s). înfrățirea între t>ö- 
poare (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30: 20,30). 
Libertății (16: 12; 14'; 16,30; 18,30; 20,30
- grădihă 20), Grădina 1& Septembrie
(20,15). ÎNTOARCE-TE : Miorița (10: 12; 
16,30; 18,30; 20,30). CHÉMAÉÈA MArN 
ÖE Gt-IEAȚA ! V. Aiecsahdri (16; 17; 16; 
21), Lumina (rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 14, după-amla- 
ză 16; 18,50; 20,30), Unirea (16; 18). ÔMÜL 
AMFibie rulează la cinèrhâtografeie 
Maxim Gorki (0,30; 11,40; 13,50; 16; 20,30; 
Arta (16; 18,15; 20,30), 16 Febrüarlé (18; 
18; 20). ȘOFERII IADULUI : Central 
(0,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 1 Mai (10; 
12,30; 15.3.3: 18: 20.30), C. DHVirf (15,30;
18; 20,30). DRAGOSTEA ȘI PILOTUL SE
CUND : Victoria (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
FILMÉ ÜÔCÜMÉNTArÈ rulează la ci
nematograful Timpuri N61 în contihuâfé 
de la orele 10 ptnă la orele 21. PRO** 
GRAM SPÈCIAL PENTRU COPII : 13 
Septembrie (orele 10 și orele 11). EU HA- 
KIM : 13 Septembrie (12,15; 14,30; 15|45; 
19; 21,10). PACE NOULUt VÉNÏT ! Ti
neretului (11; ld| 18,15; 20,80). ÔATALIE 
IN MARȘ — ambele serii : Cultura] 
(10,30; 16; 19,15). CINE-1 DE VINA ? ru
lează la cinematograful Alex. PodOv îi 
continuare de la orele 9,30 pînă lâ orele 
21. LUNGA NOAPTE A LUI ’43 ! 8 Mar
tie (15; 17,05; 19,10 - grădină 20,30), N. 
Băleeseu (10; 12; 16; 18,15; 20,30). CÎNÎÉ- 
CUL ÎNTRERUPT : GrlVița (16; 18; 30). 
POVESTE SENTIMENTALA rulează la 
cinematografele V. Roaltă (10; 12,15; 14,30; 
18,45; 10: 21 - grădină 20,30), 23 August 
(lo; 12,15; 14,30; 10,45; 19 - grădihă 20,30), 
volga (15; 17; 19; 21), G, CoȘbUC (10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30). ANII FECIOftîÈI ; 
Flacără (12; 1B| 17! 19; 21), Dondă Sirtio 
(16; 18; 20;), Floréasca (19j 21), 30 Decembrie 
(10,30; 16; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE, Orele 9,00 - ÉM1SÎÜ- 
NË PENTRU COPII și TINERETUL 
ȘCOLAR. 10,30 - EMISIUNEA PËNTHÜ 
SATE, iô.00 — jurnalul tëlëViMiUrill. 10.15
- Emisiunea „Din viata ăl ©PEra 
LUI I. L. CAftAGlALE". 20,30 - Tran
smisiunea operetei „VÔEVÔDÜL TIRA
NILOR" de j. atrauss. interpretează nr- 
chestra de studio șl corul Râdioteievizl- 
unii. Conducerea muzjcală Constantin 
BObeseu, artist emerit. În pauză ; Fil
mul ddeuméhtar sovietic ! „PAÔUftÉA 
și fantezia". în încheiere : Ultimele 
știri și rezultatele sportive.

CUM VA FL VREMEA?
Timpul prebâbii pentru zilele ne 4, 5 

și 6 iunie I vreme uțdr instabilă mai 
ales la începutul intervalului. Cer 
schimbător. Var cădea ploi mal ales sub 
formă de averse. Vint slab cu Intensifi
cări temperări». Temperature în scădere 
ușoară la Începutul- ihterValulul, apoi 
staționară. Minimele vor fi cuprinse în
tre 7 șl 11 grade.’ Iar maximele intre ia 
și 28 grade.

zi.de
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Adunări ale studenților de la Institutele 

agronomice din Timișoara și Cluj
Cu prilejul sărbătorii naționale 

a Italiei

-x <

•,4,

■ '•:'>. .*>a

<>aO
( La IPROFIL Măgura Codlêi au) 
[ fost confecționate pînă acinttJ 
[peste sarcinile de plan 50 garni-j 
( furi do mobilă combinată și pss- j 
f te 200 garnituri de tipuri diferite, j 
( In fotografie : aspect de muncă] 
f din secția finisaj a întreprinderii, j 

(Foto : R. Costin) jPreședintele Consiliului de Miniștri ai R. P. Romîné, Ion Gheorghe Màürièr, a primit sîmbătă dimineața pe patriarhul Moscovei și a toată Rusia, AleXel, și pe erarhii și preoții Bisericii ortodoxe fusé, Càré îl însoțesc în vizita pe care o face în țara noastră : Nicodim, arhiepiscopul de Iaroslav și Rostov, episcopul Ioasaf al Viniței, arhimandritul Piti- rim, inspector la Academia Teologică din Zagorsk-Moscova și redactorul revistei Patriarhiei Moscovei, protoiereul A. Ostapov, docent la Academia Teologică din Zagorsk- Moscova, D. A, Ostapov, președinte adjunct al Consiliului Economic al Patriarhiei Moscovei, protodiaconul V. V. Prochimnov, ieromonahul Platon, B. S. Kudinkin, șeful Protocolului din Departamentul Afacerilor Externe Bisericești al Patriarhiei Moscovei, dr. A. V. AlexeéV.La primire au participat Ertiil Bodnăraș, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Corneliu MăndS- cu, ministrul afacerilor externe, Dumitru Dogaru, sécrétât general al Departamentului Cultelor de pè lingă Consiliul dé Miniștri.Au fost de față patriarhul Bisericii ortodoxe romîne, Justinian Marina, mitropolitul Moldovei și Sucevei, Justin MoisescU, mitropolitul Olteniei, Firmilian Marin, Nicolae Cor- néanu,- mitropolitul Banatului, episcopul Antim Tîrgovișțeanul, vicar patriarhal, episcopul- 'tëôdtist- Boto- șeneanul, vicar patriarhal, diaconul Nicolaé Nicolaéscu, prorectorul Institutului Teologic ortodox din București.La primite a luat parte, dé ase- mènéà, acad. prof. df. N. Gh. Lupu. membru al consiliului național bisericesc și al Comitetului național pentru apărarea păcii.A fost de față I. K. Jegalih, am-

basadorul Uniunii Sovléticè la București.Cu acest prilej, președintele Consiliului dé Miniștri, Ion Ghéorghé Maürêt, à temînat patriarhului Alexei Ordinul „Steaua Republicii Pôpùlaré Rômîhê“ clasa I, ëonfèrit de Consiliul de Stat al R. P. Romine.Cei prezenți s-au întreținut cordial.

La Institutele agronomice din Timișoara și Cluj au ăvut loc sîmbătă adunări convocate de consiliile uniunilor asociațiilor studenților, comitetele U.T.M. și conducerile institutelor, pentru dezbaterea sarcinilor 'ce revin studenților din aceste institute în lumina hotărîrilor plenarei C.C. al P.M.R. și sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale.Au participat numeroși studențl și invități — cadrp didactice dih îhvă- țămîntul superior, directori de G.A.S., președinți de G.A.C., ingineri agronomi.Ea adunarea de la Timișoara rèc- tôrUl Institutului âgronÔteiC, IUliatl Drăgea, a prezentat un raport privind sarcinile actuale ale învăță- mîntului agricol superior. La discuții pe marginea raportului au luat cu- vtetul C. Kor.escu Bujor, director général în. Ministerul învățămîntu- lui și Culturii, prof. unlv. Cristache 
Oprea, conf. univ. Ioan Martin, 
Stana lancu, vicepreședintă à Comitetului executiv al Ü.A.S.R., studenții Ștefan Jutchescü și Maria 
Villa, precum și Eroul Muncii Socialiste Nicolae Dögäru, directorul G.A.S. dih Giarmâtă, și Albii Mârlh, tegiher-mécânic là S.M.T. Fréidorf.La adunarea studenților .din Cluj, raportul a fost prezentat de rectorul institutului, Emil Negî'Uțiti, după care au luat cuVihtül lă discuții Va
sile MleȘiiiță și Emil C. Pop, șefi de lucrări, Paul Kéréki, președintele G.A.C. „Mihăi VitéâzUl”, pfècUm și nUteeroși stUdenți.

■ ■y ' ’ t

Vorbitorii au analizat activitatea desfășurată te institute pentru pregătirea cadrelor nèCesate agriculturii, au subliniat sarcinile café stau in fața cadrelor didactice și studenților pentru ridicarea continuă a nivelului de pregătire a viitorilor specialiști, făcînd numeroase propuneri in àcëSt Scop. Totodată, ei âU relevat importanța măsurilor aduse în planurile și programele de învățământ,- în organizarea practicii de producție a studenților, prin recenta hotărîre a G.C. al P.M.R. și a Consiliului dé Miniștri privind dezvoltarea și îmbunătățirea învățămintuiui agricol. în cuvîntul lor, studenții s-au angajat să nu precupețească nici Un efort pentru a-și însuși Cunoștințele predate, pentru a fi cît mai Utili în unitățile productive Unde VOr munci după absolvirea institutului.într-o atmosferă entuziastă, participante la adunări au adoptat telë- ■ grame adresate C.C. al P.M.R., tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dèj, prin care își exprimă recunoștința fierbinte pentru grija Cu cate partidul și guvernul îi înconjoară și ho- tărîrea de a munci cu perseverență în ahli de studenție, astfel ca atunci cînd Vof absolvi facultățile Să poată contribui sarcinilorturii prin recentele partid și dé 6tàt.

Mihiêtï’Ul ïtàïièî lä București, Alberto Păveri Föfttana, ä of eTit sîfti- bătă după-amiază ô récèptie cü pW* lejul zilël dè 2 iunie, sărbătoare națională à Italiei — aniversarea Republicii.Au participat Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Gogu Rădulescu, ministrul comerțului éX- tèrioT, Voinèa Marinescu, ministrul sănătății și prevederilor sociale, membri ai conducerii unor ministere, conducători ăi Uhor instituții
----------- o«o-

centrale, academicieni $1 âlți ôârhèni dè știință, artă și eultUi'ă, UiaCiȘti.Au luat partè' șefi ăi IftiBiunilöt diplomatice acreditați là București și alți teémbri ai cofpului diplôïhàtiè.
*Sîmbătă seara, cu prilejul zilei naționale a Italiei, trimisul, extraordinar și plenipotențiar al Italici la Bucurèçti, AlbèTto l?avéfi .Eoritanas a rostit o cuvîntare la posturile noastre dé radio, și televiziune.(Agérpres)Turneul artiștilorîn eôiitinuaVêâ tucneuiui, aîtiște italieni dé Operă au pl’èzéntat sîmbătă sèarà, în săla Palatului R. P. Romîne, un spèctacol cu opéra „Boétea" dè Pueeini. Spectacolul, a cărui regie aparține lui Bruno Noffi, a âVut îh tolürile pfinèipalè pe Vefa Montanati, EHzo Tei, Rehăta Màttiôli și FTaftto Mièli. Din distribuție âu mai făcut parité Salvatore Catànià, Andriéa MinêO, Gabriele de Julis, îldebriàndo Sarita Fe, SilVano PagliUcä. Conduceréa muzicală a

italieni de OperaspectaOölului, là càrë șlteU dât èon- cürisül oTchèStrà, Cotuï, cöripül dè balet al Teatrului de operă și balet ăl R. P. Rotnteë, à âpărțihUt dirijorului Öttavio Ziinö.După incă trei spectacole cu operele „Rigoletto" și „Boema", artiștii italiehi Palatului R.extraöridteär opéré.
Vof susțihe, în sala Pi Romîné, un recital de arii și duètè din(Agërpres)

apoi
★In cursul dimineții de sîmbătă, patriarhul Alexéi al Môséovéi și a toată Rusia, a depus la cimitirul Ghencêa din Capitală o coroană de flori la mormîntel dr. Petru Groza, unde a fost rostită o rugăciune.Lă solemnitate au luat parte patriarhul Justinian Marina al Bisericii ortodoxe romîné, ierarhi Și preoți ai Bisericii ortodoxe ruse Și âi Bi^ sericii ortodoxe romîné.Au fost prezenți șeful Ceremonialului de stat, Dionisie Ionescu, și secretarul general al Departamentului Cultelor de pe lîngă Consiliul de Miniștri, Dumitru Dogaru.
★La amiază, secretarul general al Departamentului Cultelor de pe lingă Consiliul de Miniștri, D. Dogaru, a oferit la restaurantul Athénée Palace o masă îh cinstea patriarhului Moscovei și a toată Rusia și ă însoțitorilor săi.All luat parte patriarhul Justinian Marina și toți membrii sinodului Bisericii ortodoxe romîné, Șefi ai cultelor din R. P. Romînă, prof; M. Ghelmegeanu, membru al Comitetului național pentru apărarea păcii din R; P; Romînă, și alte personalități..Au participat D. K. Zvonkov, prim-secrétar. și A. M. Alexeev, secretar al Ambasadéi U.RrS.S. în (Agérpres)

«dlfiaiele'* de fofSiaA
urpiriză : Brazilia — Cehoslovacia O—OSANTIAGO DE campioană mondială. în célélalté CHILE 2 (Ager- partide s-au înregistrat réZultatelè i prés), Arica (grupa I) : Iugoslavia — Ufu-Cél dê-al 7-lèa güay 3—1 (2—1) ; Santiago (grupa campionat mondial de fotbal a programat sîmbătă noi întîl- nifi. La Vina dél Mar (grupa ă R. S. Cèhôsiovacè s-anou,cu ter minted la e«- echipa Braziliei,

a II-a) : Chile — italia 2—0 (0—0) ; Rahcagua (grupa a iV-a) : Anglia — Argentina 3—1 (2—0).Astăzi au loc următoarele meciuri t Columbia — U.R.S.S. (grupă I) ; R. F. Germană — Elveția (grupa a Ii-a) ; Spania — Méxic (grupa a IlI-a) ; R. P. Bulgaria - R, Ungară (grupa a IV-a).

cü succès la rèzolvarêà mărețe trasate àgrlcul- documenté dé

La Prăga a

(Ageripres)

început„Dinamo viada“ de atletism

București.
■•O o O————

INFORMAȚII
• Magazinul de tèxtilè nr. 2 din C0h- 

stânța a fôst dé ètlrînd transformat in... 
stbălă. 'Aici lucrează viitorii vlnzători, 
îrt présent élêvi- ai Școlii profesionale 
comerciale din localitate. Sub îndruma
rea celor mai calificați lucrători din co- 
mért, .éiêvii înVață să' servească în mbS

de cumparâ- 

pè rețea 
zilele de 
a.c. intre

cit mai conștiincios sutéle 
tori ce vin zilnic aici.'

• Din cauza Unor lutrăfi
: executate de către I.R.E.B., în

luni 4 iunie și marți- 5 iunie ..... ..
orele 8—14 tramvaiele traseulüi 28 nu 
vor circula.

aai« «WS

în
Etapa a 23-à a càrriplôhâlülui cate

goriei A de fotbal progtShteazS astăzi 
la Ploiești rrieclill derbi dihiré frun
tașele clasorneiifùlüi Ölnaftio București 
și Petrolul. Repriza a döUä a àcëstél 
întîlhiri va fi trahsrilisă lé radio, îhcè- 
ptiîd de la ora 18,25 pe programul I.

In Capitală pè Stadionul „23 August" 
se dispută 
(oră 15,45) și 
(ora 17,30).

îft baza aranjamentului de sehiin- buri în domehiUl cültüriii, științei și învățăiriîritului între R, P. Romînă și S.U.A., filmul artistic „Dardée" și filmele de scurt metraj „Printre pelicani” și „Șapte arte" vor fi prezentate la Washington, New Ÿork, Detroit și Säh Francisco.Gü àcèst pfiiéj, sîmbătă dimineața a pleöat sprie S.U.A. o delegație de cineaști romîni compusă din : Ion Florea, director de producție a Stu-

dioului cinematografic Buturéçti, Mihnea Gheorghiu, scriitor scenarist, regizorul Ion Popescu-Gopo și artista Silvia Popovici.La plecară, pe aeroportul Băneasa, au fost de față .reprezentanți ai Ministerului învățămintuiui și Culturii, MinistérulUi AfàCêrilôri Êktërhé, artiști.Au fost de față Williăte A. Criaw- ford, ministrul S.U.A. la și membri ai legației.’
---------«=0*0

București, (Agérprés)

fost reluat‘Cii partidele din runda â 15-â. 
Ô sihțfută’paftidă s-a térrrtlftàt în 5 ôté 
dé jôc : Kéfés — Rilip, cîștipâtă dé Kè- 
rês, la mutdrèà 28. Restul pàftlcléior s-àü 
întrérupt. Ghéliër arè avahtàj la Kbt- 
cinôi, Tal Un pion in phis la Pétrosiàh, 
iar Fischer avantaj pozițional la Bénkô. 

îtl clàSahiéht conduce kéfés eu 9,5 
, __ . .. .. . piihctéi Urhiat de Petrosian șl Ghellër cü
partidele Rapid—Ü.t.A. 9 pünctê și cite 6 partidă întreruptă';

La Cairo într-un meci amical échipa 
portuçlhèzâ Benfica Lisabona, cîștigătoâ» 
rea „Cupei campionilor europeni" la fot
bal a fost învinsă cu 3—2 (2—1) dé for
mația' egipteană' National Sporting Club. 

■A-
Rezultate remarcabile au fost obținute 

în prima zi a concursului de selecție a 
atlețilbr soviétici căre sè pregătesc în 
vëdéi'ea itiëclülüi cu échipa S.U.A. și a 
càmplonatelôf éUrOpené. îh forihă ex
celentă, recordmanul lumii la săritilra in 
înălțime, Valeri Rrutnei a realizat 2,i7 
m, Cèâ mai buhă performahtă mondială 
a sezonului. Tîhărdl Iânis Lusis, in vîr- 
stă de 23 ani, a ciștigat proba de arun
care à suliței cil rezultatul dé 83,45 m 
iar Piotr Bolotnikov a sosit primul 
ptoba de 5 000 m, obținînd timpul 
13’55'’6/10, cél inài büh rezultat înregis
trat àiiül acesta in Europa.

PRAG A 2 (Agérpres). — Prin tèlèfôn : 
Ieri, pè stadionul „Strachov" din Pra
gs, In prima zi a „Dihamoviadéi’1 dé 
atlétisiü, là tare participă sportivi din 
U.R.S.S., R. P. Polonă, R. D. GérmàliS, 
R. P. Ungsră, R. P. Bulgaria, R. P. Ro- 
mină si R. S. CêhosloVâfcS, ali fost îri- 
réçjistfaté cîtèVa rézültate excelente. în 
proba dë 100 in plat, poloneiul Zielinski 
a dbțitîut tiflipul dé 10”2/10, Kreer 
(U.R.S.S.) a sărit la „triplu" 15,98 hi, 
ipr Savlakadze (U.R.S.S.) a cîștlgaț ptb- 
ba dé săritiită în înăițiriiâ cu 2,08 in. 
în formă bU.hă, maghiarul Szivotzki a 
ocupat primul Joc la aruncarea ciocanu
lui cu 66,72 m. îrt proba de i 506 m, 
reprezentantul nostru Vahlbș si SzèttgaiV 
(R.P.U.) au căiut la o bustmladă, dîhdti-i 
posibilitate polôftèzülui Ôrywal să ciști- 
gë cii UȘurintă Cursa; Oryival à îhrë- 
gistrat timpul de 3’50” 4/10. Rlorica Gré- 
céscu s-a clasat pé locul doj în proba 
de 800 m, iar A. Barabaș tot pe locul 
secund la 5 ÔÔÔ m.

Concursul de la Praga se încheie as
tăzi.

2iua dé 2 iuhle a.c. a încetat viață după o îndelungată și grea tovarășul Vasile A. Varga, la Institutul de istorie de istorie partid „Ște-?èf de séctor la Institute a partidului și profesor la Școala superioară de j fan Gheorghiu".Vasilg A. Varga s-a n mai 1905 la Oràdea. In 1929—1933 a luat legătu carea muncitorească luci sebi la gazeta „Korunk". legală îndrumată de P.O.F
A. Varga s-a născut la 6 là Oradea. In perioada a luat legătură cU miș- muncitorească lucfînd îndéo- la gazeta „Korunk", publicație îndrumată de P.C.R. în timpul hofthyste a Transilvaniei arestat și internat în lagăr, al de

la Institutul de istorie a si la Școala superioară „Ștefan Gheorghiu1'.Pentru munca sa péfSeveféntâ te slujba construirii socialismului desfășurată pe tărîm ideologic, Științific și didactic • tovarășul Varga a fost distins cu niédàlii aïe R. P. Rbmîhe'.Arriihtirea tovarășului Varga Va rămîne Veșnic. Vié în inimile

partidului dé partid
Vasile ordiriêVasilé

Steàua—Steagul Roșu

Sîmbătă pe șoSeada București—Urzi- 
ceni a avut loc cursa 
contra brôndinètfü, 
campionatul Capitalei, 
lor pe primul loc s-a 
btilui Steaua, care a ,........... ....................
11153’. Cursa rezervată juniorilor (40 km) 
a révènit echipei Unirea, care a. înré- 
țjistrat timpul de lh 01’.

k
Meciul de fotbal dintre echipele dé 

categoria B Știinta BUchrești și Chitriia 
Făgăraș, disputat ieri după-amiază 
stadionul Olimpia din Capitală, 
chëiat cü storul de 1—0 (1—0) 
voarea formației bucureștene.

■k
După o pauză dé citeva zile, 

candidaților la titlul mondial de

ciclistă pe èchipè 
contînd pentru 

îrt proba sénitfrî- 
clasât échipa tlii- 
parcurs 80 km in

s-a 
in

pe 
îh- 
fa-

tdrheul 
șah a

în 
de

noastre.
A. și
A.

a fost atestat Și ihternat în lagăr. După eliberare devine rhèmbrü al P.C.R. și îndeplinește sarcini de pättid là Oradea, apoi la BucureștiSicriul cu corpul neînsuflețit va fi depus la Casa dé cultură a raionului „30 Decembrie", Aleea Alexandru hr." 38. Publicul are accesva a raio-

institutul de Istorie 
a partidului 

de pe lîngă G«G> ai P.M.R. 
Școală superioară dé partid 

„Ștefan Gheorghiu“*luni 4 illhie întré ôriélé 9—12. teci- nérarea se va face ia crematoriul„Cenușa", la ôrelé 13.

CERUL RE LA ZAPOROJIE■®'^eși au trecut abia 30 de ani de la terminarea construcției ei, uzina Zaporojstăl a intrat în istorie. Precum ă intrat în istorie și Dneproghesul, ridicat în apropiere, la pragurile Niprului. Ritmul impetuos ăl Construcției comunismului face ca cetăți industriale considerate gigantice la vremea lor, 1 Să fie depășite, într-o scurtă perioadă istorică, de cetăți și măi putétùiûè și mai mătețe, cum sînt cele care se ridică lă KriiVOi Ràèf, lă Rfătsk său pê Ahgără. Oâmëttii eOViétici HU Uită îhSă gă ătît Uzina siderurgică, Cît și hidiOCentrală de iă pragutilè Nipru-, 1UJ au fost printre pfirrielè edificii industriale care ăU géttêïat acea 'fotță tehnică — oțel și electricitate — pe temeliile căreiă ă luăt Viăță Și a continuat înfăptuirea mărelui plăn de industrializare șl eleditiiioăre, elăbOrăt dë mintea Olaivăzătoăre a lui Lenin.Călătorul care străbate astăzi arcul de beton 
amurg1 c^rïl'de “a Zapo“ .illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Note de drum din U.R.S.S.liniștit, care domină siluetele mari ale uzinelor si». ’1®!«^  ̂derurgice — își poatê imagina cu greu, atunci cînd i se povestește, istoria eroică ă ăceStof lOcUti căie ău cunoscut zilè înălțătoare ale conStfUcțlei și distrugerile pustiitoare ale războiului. Dăr ăceăstă istorie, încă recentă, trébuie cunoscută măcar în linii sumare, fiindcă eă scoate îri evidență acea putere de nebiruit càrë a clădit cetățile industriei dih Zăporojie, a înirînt pë ectropitöf, a rëCônstriiit totul din ruine, iar ăs- ta2i duce îstorîă ihaihte, spie comunism, Numëlé adëlëi pUtëri uriășe ëSië : eroismul poporului sovietic, căre ăidi, lă Zăpărojie, a scris una din paginile lût cèle măi glorioasă.întîi a fost DneprdStfoi. Rëntru a retrăi ritmul acelor vremuri fierbinți, de tinerețe a industriei sovietice, trebuie evocate rezonanțele aspre și pline dé elan, sunînd „cadența iilelor cincinale” din Versurile lui MăiakOVskl. La 14 măriie 1927, cerul de la Zaporojie a fost SgUduit de bufniturile primelor explozii, ăle cutezătdrilor care du pornit să stăvilească apele Niprului. La 1 mai 1932 Düêprostrôi ă dëVéhit Dneproghes, trimițîttd pé liniile de înaltă tensiune primul său fulger electric.Ca niște planete rupte din soare, care capătă viăță din energia iui, ău apărut pe malurile Niprului, ridieîndu-se îh Stepă, dih inițiătiva partidului comunist, Combinatul de aluminiu, uzina de oțel special, „DneproSpețStaT', uzină cocsochimică și alte zèdi de fabrici și usine — pîintre căte și giganticul edificiu industrial din acea vîëme : ZăpOrOjsial — sursă dë métal pentru fabricile de trăctoare și mașini.Cetățile industriale OU créât îh jurUl lör un marë centru urban, de-o parte și de ältä a Niprului ! Zaporojie, oraș socialist, cu bulevarde largi, cu.

blocuri impunătoare, cu măfi êdiiidll dé cultură, școli, spitale, parcuri și biblioteci, — ridicat în locul vechiului Âlexandrovek. O singură cifră statistică, pentru comparație : Alexandrovsk avea 60.0ÖÖ de locuitori; Zaporojie — 300.000.In august 1941, după năvălirea „barbarilor civilizați" ai lui Hitler, cerul de la Zaporojié a fost dutrëitiürâi dé explozii. Dușmanul era la porțile orașului. Uèinëlë au fost déinontâtë, îndătCăie pë tiènüti șl lïimisè în ceiitrële din Răsățitul îndepărtat, ca să fabrice aride Și tdneuii. Dnepioghèsul, însă, tiu putea fi mutat din loc. Și atunci, pentru ă se tăia calea dușmdiiului, cêi câte ridicaseră construcția s-aü trezit în față necesității trdgidë dé a-și distruge propria opefă. Și mîhă löf n-a șovăit.La 14 octombrie 1943 trupele sovietice eliberează Zaporojie, prefăcut în rüfhe.Și-n timp Ce războiul mai continua, oamenii sovietici, la chemarea partidului comunist, ău pOfiiit marea bătălie a reconstrucției. Cunoașteți filmul realizat după nuvela iui Șolohov, „Soarta unui om", în care erouî, care a trecut prin război, prinlagărele de concentrate naziste, și care a pierdut pe céi apropiăți, găsește în el însuși resursele morale să se redreseze, să se ridice la viață, luînd în grija sa un orfan de război. La fel, zaporojenii s-au apucat cu spirit de abnegație să ridice din cenușă uzinele și orașul. în 1947 Dneproghesul a fulgerat iarăși curent electric — și, fot în același ari, Zăporojstal dă primele șarje. Dar ce handicap istoric 1 La 20 de ani de la construcție, uzina aved aceeași capacitate, dezvoltarea ei fiind ținută în loc de război.Așa a început perioada unei ndi bătălii — de ample proporții — în întrecere cu timpul, cu limitele tehnice ale agregatelor pentru a le ridica lă nivelul cerut de construcția bâzei tehnico-mătetiale â comunismului. Și-h ddèàstâ bătălie, ZăporOjStăl nu numai că a recuperat handicapul, dar astăzi se numără printre uzinele producătoare de oțel fruntașe pe toată Uniunea Sovietică. Creșterea aceasta vertiginoasă a cerut zaporojeriilor tënaéi- tâtë, organizare, voință, hotăiîre și un etoiSm al muncii cii nimic măi prejos dècît efortul ëtoic dih anii primelor cihcindlè, ăi războiului, ai reconstrucției.f n fortd, se poate spune că, în ultimul deceniu, ■“•zaporojenii și-au reconstruit complet uzina. Deși are aceleași secții, amplasate pe vechile lor fundații, agregatele au fost mărite și reînnoite aprôapé integral. In locul furnalelor de 96Ö mc au fost înălțate pe aceleași fundații altele de 1 513 mc. Oțelăria produde astăzi, tot datorită reconstrucțiilor și modernizărilor, de 3 ori mai mult ca în 1950, iar steabingul — de 4 ori mai mult, rapor-

tat ld ateeași perioadă. Introducerea automatizării și a Uribr procedee tehnologice moderne a schimbat radical nivelul tehnic al agregatelor. Și această înnoire, prin irite târëS, în picioare, a unui colos cum e furnalul; sau introducerea oxigenului în metalul incandescent, cer curajul calculului exact și ăl stăpîhirii perfecte a legilor chimiei. Iată de ce, larga răspîndire a științei pînă la cel diri urmă siderurgisi — pë baza unui plăn șeSânal dë calificare, elaborat lă pt6- pUhërëà comitetului de părtld, ă ăonstitUit un răspuns la necesitățile ridicate de viața îriSăȘi.Remarcîrid buna ădtiviiăte a comitetului dé partid al uzlriei îri luptă pentru îndeplinirea sarcinilor GongresUlui ăl XXIi-iea — drêsfêrea producției de metal, a productivității muncii, scăderea prețului de cost prin te- aOristiucția și modernizarea agregatelor și lătgă iritfoducere a tehnicii noi — Comitetul Geritrăl ăl P.C.U.S. a recomandat, printr-o hotărîre din luna martie, editarea unei broșuri intitulate : „Zaporoj- stăl", în Vederea răspândirii experienței dobînditë dci și la alte uzirie siderurgice. Aceeași hotărîre recomandă ministerelor care se preocupă de în- vățămînt, de formarea și ridicarea cadrelor Studiul experienței dobîndite aci in îmbinarea înVă- țărriihtului tehnic și de cultură geiiêrdlâ; Este cel mai înalt certiiifcăt de maturitate !gT'k- unoștlnțele științifice ău stimulât curajul în inifôduceréd tehnicii noi. Iătă Uri căz relatat de sèèretdrül comitetului dè partid de la uzina din Zăporojie, I. V. Malîi, om tînăr, in- ginet „un bob zăbavă" — așă cuiii zice el însuși in glumă, péfitru a exprima plastic faptul că-și da ultimele examenè la institut. „Cuptoarele oțelărlei dëVénind mai mari, ă trebuit Să sporim și capacitatea oalei de șarjăfe 1 Cum ? Un grup de muncitori a propus să sè reducă un rînd de cărămizi dih căptușeala oalei. „Nu se poate, e primejdios" aU replicat unii. Experiențele praeticé au dat dreptate celor dăre pfiVeăd cUtăjds înăinte. Dar, lucrurile se leagă dialectic. Primind încărcătură sporită de metal, oalele au devenit prea grele pentru macaralele existente. Cë-i de făcut ? S-a pfopUs atunci o soluție îndrăzrieăță : înlocuiiea niturilor grele prin sudură. Din nou au protestat unii Cu Spirit conservator : „Cine are asemenea idëi să pledë din siderurgie"... Dar cU ajutorul Institutului de sudură electrică „Paton” al Academiei de Științe — inovatorii și-ău dus lă neață...Iată un fapt, alături de alte Semnificație cdnstă îh aGeèa dență profilul sufletêSd ăl muflditôrUlül sôvietic, constructor al comunismului. în îiitrêcerëâ pënttu obținerea titlului dë colectiv al muncii comuniste, în secția lamihaâtelor de făblă subțire s-ă distribuit fiecărui müridiior o broșură âe fântiăt mic, cuprih- zînd normele comportării sale în uzină, în viața de

Vedere a uzinei Zaporojstal.

capăt idééa îndrăz-Zeci Și Sutë, a cărOt că éle scot în evi-

toate Zllëlè, ëiabotatë pe bază codului moral al 
rindilfi ale iuptâtôrilôr pênttu tot Ce este tiou, 
înaintat, frumos ; nu te mulțiithi CU sUCcësèlë taie 
personale, ci să faci totul ca tovărășii tăi, CdleCti- Véié altor brigăzi, să devină fruntașe ,* dacă ți-tti 
luat un angajament, îndeplinește-l CU cinste. Rës- 
pectă-ți cuvîntul dat ; pestă tot Și pretutindeni 
urmează principiul ; unul pentru toți și toți 
ÿêntrU unul I economisește în ttllc și în mare ; 
fii raționalizatof actte, fii Uman, fii sincer ; 
spune adevărul în față ; îndeplinește porunca 
mdrélüi Lenin : învață, învață, învață j să nu 
căUți Un lob călduț în viață, ci luptă, trëcînâ peste orice greutăți, ca să aduci folos maxim, so
cietății ; să iëi parte actiiiă în viața obștească; să 
fii exemplu nu numai la lucru, ci și în familie ; 
îngrijește-te de educația copiilor ; luptă pentru o 
limbă frumoasă și curată. Vorbele tale sînt expre
sia sufletului tău, a minții tale ; să cunoști istoria 
și trecutul revoluționar al Uzinei, să păstrezi cu 
grijă și să sporești prin fapte tradițiile eroice ale 
Colectivului“.., etc.Rezultatul imediat al eidrtuiilor depuse penttu educarea în Spltitul moralei comuniste n-ătl Întît- siăt să se ătdfe ! relațiile dittfrë membrii iiedătui colectiv au devenit măi Strîhsè, mâi toVăfășeștl atit în muncă cît șl în timpul liber, nivelul pèlltic și de cultură genetălă ă crescut, preocUpătile profesionale S-ăU îmbinat CU preocupăfi științifice Și artisticei Pe planul Strict ăl ptodUcțiel s-ău înregistrat noi realizări — depășiri de plan, îmbuhă- tățirâă calității, ridicarea unor colective sau secții rămăse în urmă la nivelul celor măi butte.<fôi Că îtttotdeauttă Cînd ë VOtbă de oameni, referirea lă cazuri concrete e mult mai grăitoare. Am vizitat acăsă pè tfnătul ttiălstru Piotr Guminiuk Gtițăi, conducătorul uhei brigăzi dë la țriinoriști fruntașe, ëra init-ö dimineață dë aprilie Pînă la iftitărea găzdei, ani cëroétat îtt iUgă cameră de iUctU f mobila notiă, dttlăputile CU uși de sticlă plifie de cărți (Gogoi, Dickens, Jules Vërtië„.), tablouri cu reproduceți dè picturi cele- bte, o pianină, cărți têhntcé, un dicționar germăn, caiete și creioane pe un birou. Toatè lă un loc, mi-au dat imaginea preocupărilor multilaterale ale

. . ---- --------- ------- -1 iînăiuiui blond, cu ochi inteligenți, care tocmai acpn£trtldtôrilor comunismului : „Să mergi în primele intrat pe ușă și s-a recomandat : Guminiuk. De lael am ăilăt ce anume a conâițiohat SUoâesUl brigăzii ! organizarea, creșterea spiritului coïéôtiv, învățătură. Penttu a strînge coezittheă dihtfe 0ă- mêtii s-aü iiiițiăt sëri dè pëtrëcere comune denu- irlite : „la Un păhar de ceai", la câré Vlh și sbfiiié șl dopiii. Aici, sè dansează, se discută, se schimbă păreți. 25 din mémbril brigăzii s-ăU îtïèdtis lă liceul sétal. Tîngrul maistru e înscris în artel II la Institutul metalurgic din ÔtiëpropëtiôVsk. IiiVăță metodic, seară de seară, ItécVèiitînd filială acestui institut, Stabilită la Zăpbfofie. Caietele dè pô masă conțin conspèctëlè cursurilor âudiatê. Pên- tru a verifica pronunțarea corectă a anumitor cuvinte în limba germană, Guminiuk folosește magnetofonul, așezat pe un scaun, alături de biroul său de lucru.Și iată cum se reflectă aceste prêôcüpâti în Viață întregului otaș Zaporojie. Orașul arè locuințe cu tréi miliodne metri pătrați suprafață de locuit, 97 școli de cultură generală, 8 școli medii tehnice, 147. institute științifice de cercetări, 5 facultăți, 3 000 de învățători, 25 de farmacii, 5 pröfilöctörii, 28 dé cluburi și case de cultură, 29 dé dliïèmatogtbfé, 120 de biblioteci, teatru, Sală de Côncêït, pôët dé televiziune, 9 stadioane, 48 dé săli de spoit, 600 de magazine, 11 000 hectare de zonă verde. Toate acestea însèmhëdzâ ! lumină cărții, cultură, grijă pentru sănătate, abundență dé mărfuri de consum (în 1961 s-au Vlndut 10 000 dê telévizàaie) ; Vara, excursii în bâtei pe Nipru și plăceteă dé a aruncă undiță în lacul de acumulare, după uii schimb de lioăpte la oțelărie ; discuții împreUhă cu biigadă după vizionarea unui film ; bucUilă de a recunoaște printre ăiiiștii amatori care cîntă arii dih „Mireasa vîndută” pe tovarășul tău de muncă ; sentimentul tonic de biruință, că tu, simblU muncitor, ăi reușit să dezlegi o ptoblêfoâ dificilă de mătemătici superioare, și încă multe ăite satisfacții și bucurii pe căre astăzi orînduiréà sOV'ietiâă le dăruiește cu generozitate cetățeanului sovietic rs- vênindu-i în schimb îndatorirea să-și dedice tOăle eforturile și cunoștințele Construcției Societății Comuniste.
VASILE NICOROVICI



ULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRIULTIMELE: ȘTIRI U.R.S.S. a ajutat și ra ajută 
și pe viitor Cuba“

Marele miting de la Moscova al prieteniei 
tineretului cuban și sovietic

Popoarele salută Congresul mondial 
pentru dezarmare generală și pace

Muncitorii greviști din Spania 
luptă cu dirzenie pentru drepturile lor

(Agerpres). — TASS palatul Congreselor avut loc un mare este ceva mai ușor să lichideze dificultățile, deoarece după revoluție nu a fost singur așa cum s-a în- tîmplat cu poporul sovietic. „U.R.S.S. ajută Cuba și făgăduiește acest ajutor si pe viitor".N. S; Hrușciov a vorbit în continuare despre creșterea prețurilor la unele produse alimentare în U.R.S.S. ca măsură necesară, dar vremelnică, arătînd , că ea va contribui la avîntul rapid al agriculturii.N. S. Hrușciov și-a exprimat convingerea fermă că în Uniunea Sovietică va fi creat un belșug de produse alimentare. El a subliniat că dușmanii socialismului ar vrea ca U.R.S.S. să ia o altă hotărîre — să reducă cheltuielile pentru apărare și prin aceasta să creeze condițiile pe care dușmanii le așteaptă de mult. „Acest lucru nu se va întîm- pla niciodată", a spus N. S. Hrușciov.Nici un muncitor conștient, nici un țăran sau intelectual nu va fi de acord ca în actuale Uniunea Sovietică că cheltuielile de apărare.N. S. Hrușciov a urat cubani fericire, fermitate „Pentru a fi curajos trebuie să știi pentru ce lupți", a spus el.Vorbitorul a rugat să se transmită cele mai fierbinți urări de bine lui Fidel Castro, tuturor revoluționarilor care s-au unit sub conducerea lui Fidel Castro și reconstruiesc acum economia Cubei pe baze socialiste, întregului popor cuban,

MOSCOVA 2 transmite : în din Kremlin a miting al prieteniei tineretului cuban și sovietic la care au participat 5 000 de tineri și tinere din Moscova, precum și 1000 de tineri țărani cubani care au căpătat în școlile sovietice diplome de mecanizatori în agricultură.Tinerii cubani au fost salutați de reprezentanți ai tineretului din capitala Uniunii Sovietice. A luat, apoi cuvîntul Maximo Dias Rodriguez care a citit scrisoarea de salut a tinerilor țărani cubani adresată Comitetului Central al P.C.U.S. și lui Nikita Sergheevici Hrușciov.Au mai vorbit Benito Besada Ramos, însărcinat cu afaceri ad-inte- rim al Cubei, . și Sergheî Pavlov, prim-secretar al C.C. al U.T.C.L.La mitingul prieteniei tineretului cuban și sovietic N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a rostit o cuvîntare.Salutîndu-i pe tinerii țărani cubani care au căpătat în școlile sovietice diplome de mecanizâtori în agricultură, N. S. Hrușciov a subliniat că îi așteaptă o muncă importantă și susținută, că au de luptat- , ■ , V,'... șidificultăților interne", „necesită o profundă înțele- proceselor care au loc în

pildă, scrie ziarul „L'Humanité”, toate întreprinderile industriale din provinciile Biscaya și Guipuzcoa.Același ziar relatează că la Bar
celona oamenii muncii de la între
prinderile din acest oraș reiau Iu-, 
crul pe măsură ce obțin satisface
rea revendicărilor lor și după clteva 
zile încetează din nou să mai lu
creze, cerînd satisfacerea unor re
vendicări mai importante. Numărul 
muncitorilor care acționează în a- 
cest fel este evaluat la peste 50 000.„L'Humanite" relatează, de asemenea, că profunde frămîntări dom
nesc și în unele regiuni agricole 
ale Spaniei, unde au intrat în 
grevă peste 4 000 de muncitori agri
coli din provincia Jerez. 1 000 de alțî 
muncitori agricoli au declarat gre
vă la Puente Génil (provincia Cor
doba).Agenția U.P.I. transmite că minerii 
spanioli au obținut o importantă vic
torie. Guvernul spaniol a anunțat la 
2 iunie că a 
salarizare în 
revendicările

MADRID 2 (Agerpres). —în regiunile Barcelona și Catalonia, muncitorii de la întreprinderile de mase plastice i-au obligat pe patroni să le satisfacă o importantă revendicare — dublarea salariilor. De asemenea, muncitorii de la turnătoriile societății „Fundiciones Su- ner", situate în apropiere de Barcelona, cît și textiliștii de la țesăto- riile întreprinderii „Textil Suns“ au smuls patronilor aprobarea pentru ridicarea salariilor.Muncitorii de la șantierele navale ale Societății „Empresa Nacional Basan", situate în nord-vestul Spaniei, ca și muncitorii de la Societatea „Frigorificos Industriales de Galicia" au obținut prin luptă grevistă lichidarea deosebirilor zonale de salarii, datorită cărora situația lor materială era mult mai rea decît în alte regiuni ale țării.Aceste succese însuflețesc pe oamenii muncii spanioli la continuarea cu hotărîre a luptei lor. Izbuc
nesc focare'noi de greve, se orga
nizează greve parțiale și greve ale 
„brațelor încrucișate".Asemenea greve au cuprins, Hrușciov a amintit că șiSovietică a întîmpinat

pace 
Moscova, 
telegrame

introdus noi tarife de 
spiritul unora dintre 

greviștilor.

fără 
toți acei 
pacea vor 
de deose-

pace

la ci bernetica^

la să

Demonstrajie la San Juan, ca
pitala insulei Porto Rico, In spri
jinul cererilor de a se acorda a- 
cestui teritoriu adevărata inde
pendentă.

^Gândirea

NEW YORK 2 (Agerpres). — Nu
meroși americani salută convocarea 
Congresului mondial pentru dezar
mare generală și pace.

Intr-un interviu acordat corespon
dentului agenției TASS, Holland Ro
berts, directorul Institutului americano- 
rus din San Francisco, membru al 
Biroului Consiliului Mondial al Păcii, 
a declarat că, după părerea sa, la 
lucrările Congresului vor participa cel 
puțin 30 de americani printre care 
Hollinen, renumitul jurist care a can
didat pentru postul de președinte la 
alegerile din anul 1952 din partea 
partidului progresist.

Roberts a subliniat că, în general, 
acești americani vor reprezenta toate 
păturile populației din S.U.A. El a 
declarat, de asemenea, că, în cursul 
vizitei sale prin țară, a observat că 
americanii manifestă mult interes pen
tru Congresul mondial. „Oamenii spe
ră, a spus el, că Congresul va în
sufleți și va unt forjele din întreaga 
lume care luptă pentru cea mai nobi
lă cauză, și anume pentru cauza păcii 
in întreaga lume“.

FRAGA 2 (Agerpres). — Biroul 
F.D.I.F., care s-a întrunit la Praga în 
zilele de 28 mai—1 iunie, a dat pu
blicității o declarație în care spriji
nă cu căldură Congresul mondial 
pentru dezarmare generală și 
care va avea loc la Moscova.

Multe milioane de femei, se spune 
în declarație, în/eleg că un război 
atomic ar însemna exterminarea a 
sute de milioane de oameni. De a- 
ceea considerăm că este extrem de 
important să se pornească imediat 
pe calea dezarmării și, în primul 
rînd, a dezarmării atomice.

Noi, subliniază Biroul F.D.I.F., sin
tern de părere că pentru dezarmare 
trebuie să se ducă o luptă serioasă 
și că se poate asigura o lume 
războaie și violentă, dacă 
cărora le este scumpă 
lupta împreună, indiferent 
birile care există între ei.

Noi chemăm toate organizațiile 
noastre să sprijine congresul. Fie ca 
el să devină evenimentul, hofărîtor 
pentru viitorul nostru pe pămînt, pen-

tru existența și fericirea copiilor 
noștri.

BAGDAD 2 (Agerpres). — Presa 
și opinia publică din Irak acordă o 
mare atenție Congresului mondial 
pentru dezarmare generală și 
care urmează să aibă loc la

Se primesc numeroase 
din partea cetățenilor irakieni în spri
jinul congresului, în sprijinul mișcării 
mondiale pentru încetarea cursei înar
mărilor și instaurarea unei păci trai
nice. Biroul permanent al Consiliului 
național al partizanilor păcii din Irak 
a strîns peste 10 000 de semnături 
ale cetăjenilor irakieni în sprijinul 
congresului.

Aziz Serif, secretarul general al 
Biroului permanent, a prezentat un 
raport în legătură cu măsurile adop
tate de Comitetul de pregătire a Con
gresului mondial pentru dezarmare 
generală și pace. El a declarat ziariș
tilor : „Reprezentanții Orientului arab 
au recunoscut în unanimitate uriașa în
semnătate a dezarmării pentru lupta 
de eliberare a popoarelor noastre, în- 
trucît aceasta constituie chezășia prin
cipală a independentei nationale“.

conștient condițiile să redu-

„Șocul de la bursă, 
un avertisment“Deși la sfîrșitul săptămînii, 
bursa din New York a început 
domnească o liniște relativă, 
ziarele americane scriu că „Ame
rica nu și-a revenit din panica 
prbvocată de crahul financiar din 
zilele de 28, 29 mai și următoare
le și fac pronosticuri pesimiste 
pentru viitor.

Iată cîteva extrase semnifica
tive :

„NEW YORK TIMES „în atmosfera de panică și de teamă, de prețuri care coboară vertiginos, puțini sînt aceia care sînt dispuși să dea atenție tabloului încurajator“, (pe care presa se străduiește să-l zugrăvească spre a-i calma pe americani — n.r.).
„WALL STREET JOURNAL“: „Este greu acum să convingi pe cineva că în Wall Street (adică la bursă — n.r.) totul e de acum în ordine. Situația se poate schimba în mai rău; titlurile sumbre ale ziarelor au atras a- supra bursei atenția a milioane de oameni pentru care Wall Street-ul este de obicei tot atît de îndepărtat ca și Luna... Privirile a milioane de oameni sînt îndreptate cu neliniște sprg viitor... Am primit de la bursă un avertisment oportun sub forma unul șoc puternic. Acest avertisment trebuie să ne pună pe gînduri“.
HOWARD NICHOLSON, comentator 

do probleme economice : „Trebuie să privim cu toată seriozitatea și a- tenția posibilitatea ca un să fie mai puternic decît care au avut loc după război mondial".
nou declin toate cele al doilea

Tratativele de dezarmare de la Geneva

„împotriva dușmanului intern împotriva ceea ce gere a țară".N. S.Uniunea greutăți după Revoluția din Octombrie.El a arătat că poporului cuban îi

tinerilor și curaj.

GENEVA 2 (Agerpres). — La cea de-a 47-a ședință plenară a Comitetului celor 18 pentru dezarmare au continuat lucrările în legătură cu proiectul de tratat privind dezarmarea generală și totală.
Reprezentantul Indiei s-a referit îndeosebi la necesitatea interzicerii și distrugerii cît mai grabnice a armei nucleare și a celorlalte tipuri de arme de exterminare în masă.
Delegatul american a încercat să fundamenteze poziția S.U.A. care împiedică să se pună de acord unele prevederi importante din proiectul de tratat.
Reprezentantul sovietic, V. A. Zorin, a făcut apoi o analiză a proiectului de lucru al primului capitol din tratatul cu privire Ia dezarmarea generală și totală.în cursul tratativelor cu delegația americană, a spus în continuare reprezentantul sovietic, am stăruit cu perseverență ca textul care ar fi adoptat de comun acord să cuprindă prevederi precise și clare cu privire la interzicerea și lichidarea armei nucleare de exterminare în masă.în ciuda tuturor eforturilor noastre, delegația S.U.A. a refuzat să includă în proiectul primului capitol al tratatului stipulația cu privire interzicerea armei nucleare.Reprezentantul sovietic a spus această poziție a Statelor Unite explică prin aceea că ele caută mențină arma nucleară ca forță intimidare împotriva popoarelor.V. A. Zorin s-a referit în încheiere la divergențele în ce privește

abordarea de către părți a problemei controlului și a Organizației Națiunilor Unite.El a arătat că Uniunea Sovietică se situează pe poziția întăririi O.N.U. ca organizație pentru dezvoltarea colaborării între state și pentru menținerea păcii, iar poziția S.U.A., dimpotrivă, este îndreptată spre subminarea și evitarea Organizației Națiunilor Unite și a organului său principal, răspunzător pentru menținerea și întărirea păcii — Consiliul de Securitate.înainte de închiderea ședinței plenare, reprezentantul R.A.U., care a prezidat această ședință, a amintit membrilor comitetului de propunerea delegatului Nigeriei, prezentată la una din ședințele precedente, de a se întrerupe pe o lună lucrările comitetului.întrucît nici un membru al comitetului n-a obiectat împotriva a- cestei propuneri s-a hotărît ca Comitetul celor 18 state pentru dezarmare să-și întrerupă lucrările pe perioada 15 iunie—16 -iulie.

Plenara C. C. al P. C, Francez

că se să de

Sesiunea Comitetului executiv 
al F. S. M.BUDAPESTA' 2 (Agerpres). — La 1 iunie au continuat lucrările celei de-a 25-a sesiuni a Comitetului executiv al Federației Sindicale Mondiale. Sesiunea a discütàt raportul secretarului general al F.S.M., Louis Saillant, despre situația internațională, și îndeplinirea programului de ac- țiuni și a rezoluțiilor adoptate de cel de-al V-lea Congres mondial al sindicatelor.Au luat cuvîntul la discuții reprezentanții sindicatelor din Franța, R. P. Ungară, R.P.D. Coreeană, R.P. Romînă, R.P. Polonă, Cipru și alții. Vorbitorii au aprobat caracterizarea luptei clasei muncitoare făcută în raportul lui Louis Saillant.

★s-a trecut la dis- de-al doilea punct de zi. E. Teodorescu,La 2 iunie cutarea celui de pe ordinea secretară a F.S.M., a prezentat un raport despre pregătirile în vederea celei de-a doua conferințe sindicale internaționale pentru problemele femeilor muncitoare.Vorbind despre țelurile acestei conferințe, E. Teodorescu a subliniat dorința comună a oamenilor muncii — femei și bărbați — de a lupta

pentru menținerea păcii, pentru dezarmare, pentru progres social, pentru egalitatea deplină a femeilor.Conferința trebuie șă devină o vastă tribună internațională de la care, reprezentanții diferitelor sisteme economice și sociale, delegații din țările socialiste, capitaliste, din tinerele țări independente și coloniale, să facă schimb de experiență pentru a găsi cele mai bune forme și metode de luptă și organizare în vederea satisfacerii revendicărilor oamenilor muticii din întreaga lume.E. Teodorescu a propus ca cea de-a doua conferință internațională pentru problemele femeilor muncitoare să fie convocată în luna mai 1963.După discuțiile la cel de-al doilea punct de pe ordinea de zi, s-a trecut la aprobarea unor modificări în componența secretariatului.Membrii Comitetului Executiv al F.S.M. au adoptat în unanimitate comunicatul cu privire la lucrările sesiunii, o chemare către oamenii muncii și sindicatele din întreaga lume în vederea desfășurării luptei pentru pace și dezarmare, precum și o serie de alte documente.

MOSCOVA 2 (Ager
pres). — TASS

într-un referat intitu
lat „Gîndirea și ciber
netica" prezentat la 
conferința unională în 
problemele filozofice 
ale ciberneticii, profe
sorul Viktor Glușkov, 
membru al Academiei 
de Științe din R. S. S. 
Ucraineană, arată că în 
principiu o mașină ci
bernetică poate fi de-

terminată să 
toate stadiile 
ție ale cunoașterii.

Acad. V. Glușkov 
subliniază că problema 
posibilităților mașinii 
trebuie privită în mod 
dialectic. Stabilind pro
gramul mașinii, omul 
creează 
dițiile 
tru 
nor 
cute.

parcurgă 
de evolu-

acesteia con- 
necesare pen- 

descoperirea u- 
fapte necunos- 
în viitor, cu
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ajutorul mașinilor, vor j 
fi cunoscute din ce în , ce mai multe legități J aie lumii înconjurătoa
re. Acad. V. Glușkov a- 
rată că va apare chiar o 
„societate" a mașini
lor, dar această socie
tate nu poate concura 
cu cea umană. Toa
te procesele mai im
portante ale gîndirii și 
cunoașterii sînt proprii 
numai omului.

Associa- 
citînd un 
al guver-

Agenția 
ted Press, 
comunicat 
nului tailandez, rela
tează că în localită
țile de la frontiera 
cu Laosul 
distribuite 
împotriva 
trării de trupe ame
ricane în Tailanda. 
Ministrul de Interne 
tailandez a declarat 
că distribuirea de 
manifeste a început 
cu două săptămînl în 
urmă. Manifestele 
cheamă poporul tai
landez să se împo
trivească agresiunii 
americane și cere 
forțelor armate tai- 
landeze să refuze să 
lupte împotriva pa- 
triotilor laotien! și 
să nu colaboreze cu 
trupele americane.

In fotografie: Trupe 
din regimentul 27 de 
infanterie al S.U.A.

au fost 
manifeste 

concen-

PARIS. 2 (Agerpres). — în suburbia pariziană Bezons s-au desfășurat lucrările plenarei C. C. al Partidului Comunist Francez. Plenara a discutat raportul Iui Georges Frischmann, membru al Biroului Politic al P.C.F., cu privire la situația economică și socială și la lupta clasei muncitoare, precum și raportul lui Paul Courtieu, membru al C.C. al P.C.F., cu privire Ia munca educativă în partid.în raportul prezentat, G. Frischmann a arătat că actuala situație din Franța este caracterizată prin creșterea pericolului fascist și avîntul considerabil al luptei greviste. în țară există suficiente forțe pentru a o izbăvi de rușinea și cruzimea unui regim fascist. Este necesar ca aceste forțe să se unească și să întreprindă acțiuni hotărîte și puternice.Analizînd situația economică și socială a țării, Frischmann a subliniat că afacerile marilor întreprinderi capitaliste sînt în floare.Capitalul străin pătrunde tot mai mult în economia națională. Penetrația capitalului american se desfășoară într-un ritm mult accelerat, iar capitalul vest-german se instalează în special în regiunile răsăritene ale țării.Trecînd la problema situației oamenilor muncii, raportorul a arătat că

din 1957, potrivit datelor oficiale, prețurile au crescut cu 30 la sută, iar potrivit datelor furnizate de organizațiile sindicale, cu 47 la sută.Toate acestea, a subliniat raportorul, îndeamnă clasa muncitoare să ducă o luptă economică dîrză, care s-a intensificat în mod deosebit și s-a extins în ultima lună. Trăsătura caracteristică a grevelor o constituie unitatea de acțiune stabilită la fața locului.Raportorul a expus apoi programul de restabilire și reînnoire a democrației în țară și a arătat că P. C. Francez este dispus să ducă tratative cu toți republicanii și democrații care caută o ieșire din impasul în care se află țara,
----- oe
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Sprijin acordat actualei politici externe 
a guvernului brazilian XRIO DE JANEIRO 2 (Agerpres).■— TASS transmite : într-o cuvîntare rostită în Camera deputaților a Congresului Național, ministrul afacerilor externe, Dantas, a argumentat poziția Braziliei la conferința interamericană a miniștrilor afacerilor externe de la Punta del Este, care a avut loc anul acesta în ianuarie. Ministrul a subliniat că Brazi-

Consfătuire la Pcltin în legătură 
cu munca în rîndurile 
minorităților naționalePEKIN 2 (Agerpres). — După cum anunță agenția China Nouă, în zilele de 21—29 mai a avut loc la Pekin consfătuirea în legătură cu munca în rîndul minorităților naționale, convocată de Comisia națională a Adunării Reprezentanților Populari din întreaga Chină și de Comitetul pentru problemele naționalităților.La consfătuire s-a făcut bilanțul activității desfășurate în ultimii ani în rîndul minorităților națjonale din China și au fost, de asemenea, discutate sarcinile de viitor.La consfătuire au luat cuvîntul Pîn Cijen, membru în Biroul Politic al C.C. al P.C. Chinez, membru în Secretariatul C.C. al P.C. Chinez, și Pancen Ertni, vicepreședinte al Comitetului permanent al Adunării Reprezentanților Populari din întreaga Chină.Șeful secției Frontul Unit a C.C. al P.C. Chinez, Li Vei-han, a prezentat'la consfătuire un raport despre munca în rîndul minorităților naționale.

lia s-a pronunțat împotriva sancțiunilor diplomatice, economice și militare luate față de Cuba. El a argumentat din punct de vedere juridic poziția justă a Braziliei la Punta del Este. Dantas a răspuns de asemenea la numeroasele întrebări ale deputaților.Almino Afenso, liderul fracțiunii partidului muncii brazilian, a condamnat încercările reactiunii de a se pronunța împotriva actualei politici externe a Braziliei. Toată zarva reacționarilor, a declarat el, ascunde pregătirile pentru o lovitură de stat.în urma dezbaterilor, Camera De- putaților a respins cu o majoritate de 131 voturi față de 44 cererea de a se condamna politica externă a guvernului și de a se exprima neîncredere față de Dantas.După cum scrie ziarul „Gazeta de Noticias", această hotărîre reprezintă „o victorie a actualei politici externe a guvernului brazilian".

O victorie a greviștilor 
din MalayaKUALA LUMPUR 1' (Agerpres). — A luat sfîrșit prin victoria muncitorilor, greva de la exploatările de cauciuc din Sungei Patani, statul Kedah, din nordul Federației ma- layeze. La grevă, care a durat 26 de zile, au luat parte peste nouă sute de muncitori. Ea a fost declarată în semn de protest împotriva orelor suplimentare de muncă.

S € IU R T IE § ir II IRl IIuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM .... . mite că la alegerile ce au avut loc la 1 iunie Partidul progresist al poporului din Gambia a obținut majoritatea mandatelor în Camera Reprezentanților a Gambiei — 18 din cele 32 de locuri ale Camerei Reprezentanților, care va constitui organul suprem de conducere după ce teritoriul va dobîndi dreptul la autoguvernare. Restul mandatelor au fost împărțite între Partidul unit din Gambia și Partidul congresul democrat din Gambia.

TOKIO. Aproximativ 700 de reprezentanți ai 55 de organizații comerciale și industriale din Japonia s-au întrunit la 1 iunie într-un miting la Tokio, pentru a face cunoscută dorința insistentă a oamenilor de afaceri din Japonia de a extinde comerțul cu țările lagărului socialist.
DELHI. Piesa „O scrisoare pierdu

tă" de I. L. Caragiale a fost tradusă 
în India în limba telugu.

VIENA. Delegația de președinți ai Sfaturilor populare din orașele Constanța, Timișoara, Iași și Galați, care se află în prezent în Austria la invitația Asociației primarilor din această țară și a primarului orașu-

lui Viena, a făcut vizite la unele instituții comunale, de artă și a participat la manifestările care au loc în cadrul săptămînilor festive vie- neze.
LONDRA. La librăria „Better 

Books Ltd“ din Londra s-a deschis 
o expoziție a cărții romînești orga
nizată de editura Oxford University 
Press și Cartimex. în vitrinele li
brăriei au fost expuse aproximativ 
600 de volume din domeniile științei, 
artei, literaturii etc. Expoziția se bu
cură de aprecierea vizitatorilor.

ROCHER NOIR. în legătură cu referendumul pentru autodeterminare care va avea loc la 1 iulie în Algeria, Chawki Mostafei, delegat cu afacerile generale ale Organului E- xecutiv Provizoriu din Algeria, a lansat un apel către populația algeriană îndemnînd-o să se înscrie în număr cît mai mare pe listele electorale pentru a putea participa la votul de la 1 iulie, dată care va însemna „renașterea statului alge- rian liber și suveran“.
TUNIS. „EL MOUDJAHID“, organul central al Frontului de eliberare națională, a fost pus în vînzare la 2 iunie în întreaga Algérie. El va apare săptămînal. Primele numere ale sale au început să fie difuzate clandestin la Alger în 1956.
WASHINGTON. Comisia pentru energie atomică a S.U.A. a declarat că la 1 iunie S.U.A. au efectuat în statul Nevada o nouă explozie nucleară subterană — a 35-a din actuala serie de experiențe nucleare subterane americane.
OSLO. Pe pămîntul Norvegiei s-a reîntors iarna. în întreaga țară a căzut zăpadă și lapoviță.
BATHURST. Corespondentul a- genției Reuter din Bathurst, capitala coloniei engleze Gambia, trans-

ROMA. La 2 iunie, Italia a sărbătorit ziua Republicii. Cu acest prilej, la Roma a avut loc o paradă militară la care au asistat președintele Republicii, Segni, șeful guvernului, Fanfani, și alți conducători italieni, membri ai parlamentului, precum și reprezentanți ai misiunilor diplomatice.
JOHANNESBURG. La fabrica de armament din localitatea Somerset West, situată la 5 kilometri de Capetown (Uniunea Sud-Africană) s-a produs o puternică explozie. France Presse transmite că explozia a fost atît de puternică încît a putut fi auzită la peste 60 de kilometri de localitatea respectivă. Este vorba de explozia unei mari cantități de materiale explozive. Potrivit primelor informații, explozia a provocat moartea a 6 persoane și rănirea altora. Fabrica de armament la care s-a produs explozia este una din cele mai mari fabrici de explozive din lume și aparține societății britanice „Imperial Chemical Industries".
SAIGON. La o tabără de instrucție din apropiere de Saigon a avut loc o explozie la un depozit de muniții. Patru soldați sud-vietnamezi au fost uciși, iar 16 persoane, inclusiv un sergent american, au fost rănite.
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Convorbiri franco-engleze 
sub seninul divergențelorPARIS 2 — Corespondentul Agerpres transmite :După părerea celor mai mulți observatori de politică externă, atît de la Paris cît și de la Londra, nu sînt de așteptat rezultate spectaculoase din discuțiile dintre primul ministru englez Macmillan, și președintele Franței, de Gaulle. Diplomații celor două țări speră însă că aceste discuții vor permite, dacă nu să aplaneze divergențele cunoscute,
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cel puțin să împrăștie anumite temeri și suspiciuni.Principalele probleme la care se referă discuțiile sînt cererea Angliei de a intra în Piața comună, consecințele politice și economice pe care eventuala aderare le-ar avea pentru Anglia și în al doilea rînd aspecte ale relațiilor Est-Vest și a- nume discuțiile cu U.R.S.S., dezarmarea și, fără îndoială, situația din sud-estul asiatic.
Răscoală antiguvernamentală la o importantă 

bază militarăCARACAS 2 (Agerpres). — Sîm- bătă s-a anunțat că garnizoana din Puerto Cabello, cea mai importantă bază militară maritimă a Venezue- lei, situată la aproximativ 200 de km de capitala țării, s-a revoltat împotriva guvernului Betancourt. Șeful răsculăților este căpitanul Medina Silva, comandantul adjunct al bazei. Corespondentul agenției France Presse relatează că, potrivit unor știri primite la Caracas, unități cantonate la Moron șl in alte localități

din Venezuelasituate în apropierea bazei Puerto Cabello s-au alăturat insurgenților.Aceasta este a doua revoltă armată împotriva lui Betancourt în decursul unei singure luni.Corespondenții agențiilor de presă occidentale consideră că cele două revolte militare izbucnite la atît de scurtă distanță una de alta oglindesc în mod grăitor starea de spirit din această țară și ostilitatea care înconjoară regimul președintelui Betancourt.
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