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Petroliștii din sectorul de foraj au 
săpat de la începutul anului și pînă 
acum, peste prevederile planului, 
mai mult de 10 sonde. Succesele lor 
se daioresc în mare măsură aplică
rii pe scară tot mai largă a fora
jului cu turbina. In luna mai, circa 
jumătate din lucrările de foraj au 
fost executate ou turbina.

masă verde, 
pășunare de 
animale s-au 
arături șl s-a 

porumb 
po-

verde ;
lu- 

pregătitoare 
recoltarea întreprinderile 

și instalații chimice din 
București, de exemplu, au 
1962 volumul lucrărilor 

după acest procedeu.

Sudura automată și semiautomată, 
procedeu care mărește productivi
tatea muncii de 6-7 ori față de sudu
ra manuală, s-a extins Jn prezent în 
aproape 50 de întreprinderi metalur
gice și constructoare de mașini din 
țară. Șantierele constructoare de 
nave maritime și fluviale din Galați, 
Turnu Severin și Oltenița, uzinele de 
vagoane din Arad, 
de utilaje 
Ploiești și 
dublat în 
executate

La uzinele de utilaj chimic și pe
trolier nr. 2 din Ploiești, peste 80 la 
sută din volumul total al sudurilor 
se execută cu aparate automate. 
Constructorii de autovehicole de la
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Gata pentru recoltare
Mecanizatorii din cele 13 stațiuni 

de mașini și tractoare dija. regiunea 
Ploiești au pu3 în stare de funcțio
nare toate combinele și secerătorile- 
legători ce vor fi folosite la strînge- 
rea recoltei din vara aceasta, iar Ia 
batoze se fac ultimele revizii. La 
S.M.T. Cioranf, Mihăilești, Poșta și 
Ziduri sînt gata dé lucru și batozele.

în acest an, mecanizatorii plo- 
ieșteni vor folosi la recoltare cu 
peste 150 de combine mal mult do

cît în anul trecut, precum și un nu
măr sporit de alte mașini agricole.

Pentru reușita campaniei agricole 
de vară au fost luate și alte măsuri, 
în cadrul stațiunilor de 
tractoare s-au organizat 
speciale de pregătire a 
lor care voi manipula
batozele și celelalte mașini agricole 
folosite la strînsul recoltei și execu
tarea arăturilor de vară.

mașini și 
instructaje 
tractoriști- 
combinele,

♦0

Să asigurăm din timp 
semințele de plante furajere

Pentru realizarea obiectivelor sta
bilite de Congresul al III-lea al 
P.M.R. în sectorul creșterii anima
lelor, sarcina principală constă în 
asigurarea bazei furajere. Trebuie să 
dublăm și în unele cazuri să tri
plăm producția de nutrețuri pe care 
am realizat-o în ultimii ani. Tre
buie totodată să asigurăm și îmbu
nătățirea calității nutrețurilor, prin 
extinderea în cultură, alături de po
rumb, a plantelor furajere legumi
noase, cunoscute prin conținutul lor 
bogat în proteine. în același timp, 
este necesar să sporească conside
rabil producția de furaje pe pășuni 
și finețe. în această perioadă, o a- 
tenție deosebită trebuie acordată 
lucrărilor de îngrijire în vederea 
obținerii unei recolte bogate de fu
raje.

Pentru sporirea producției pășuni
lor și fînețelor la cel puțin 10 000 
kg masă verde la hectar, măsurile 
obișnuite de întreținere care trebuie 
aplicate an de an (distrugerea mu
șuroaielor, curățirea etc.) sînt nece
sare, dar nu suficiente. Măsurile de 
bază prin care se pot asigura spo
rirea producției pășunilor și îmbu
nătățirea calității nutrețului sînt 
îngrășarea și supraînsămînțarea.

Atît supraînsămînțarea cit și re
facerea pășunilor slab productive 
sînt condiționate în primul rînd de 
asigurarea semințelor de ierburi va
loroase. Supraînsămînțarea cu cele 
mai valoroase plante de nutreț pe
rene dă rezultate foarte bune mal 
ales pe pajiștile din zona dealurilor. 
Lucrările experimentale efectuate 
la stațiunea Podu-Iloaiei, regiunea 
Iași, arată că prin îngrășarea și su
praînsămînțarea cu plante furajere 
perene s-au obținut pe o pajiște na
turală, degradată de eroziune, pro
ducții cuprinse între 12 000—15 000 kg 
masă verde la ha, față de 1 800— 
2 500 kg masă verde cît produce pa
jiștea neîmbunătățită. Rezultate a- 
semănătoare s-au obținut și la sta-

țfunea experimentală Cî'mpia Turzll 
din, regiunea Cluj unde, prin supra
însămînțarea pajiștilor erodate, s-a 
realizat o producție de 13 000 kg 
masă verde la ha, față de 2 400 kg 
cît a fost producția pe pășunea ne
îmbunătățită.

Din cele arătate mai sus reiese 
că pentru îmbunătățirea pășunilor și 
fînețelor este necesar ca în gospo
dăriile de stat, în gospodăriile co
lective, pe loturile semincere ale 
sfaturilor populare și în stațiunile 
experimentale agricole să se pro
ducă cantitățile necesare de se
mințe de plante furajere, și anume : 
lucernă, trifoi 
dei, sparcetă, 
iuș de livezi, 
timoftică.

La lucernă, 
plante de cultură, calitatea semin
țelor folosite la însămînțare pre
zintă o importanță deosebită. în 
prezent se folosesc la însămînțare 
semințe bine condiționate și decus- 
cutate. Sînt totuși dese cazurile cînd 
la însămînțare se utilizează un ma
terial necorespunzător în ceea ce 
privește puritatea ; din această cau
ză în unele gospodării lucerna este 
amestecată cu trifoi sau are multe 
goluri ocupate de buruieni. Aceste 
culturi sînt improprii pentru produ
cerea semințelor, iar pe de altă par
te trifoiul din lucernă se rărește 
după 2-3 ani, iar locul lui este ocu
pat de buruieni.

Cercetările efectuate atît în țara 
noastră cît și în străinătate au do
vedit că folosirea soiurilor selecțio
nate la lucernă și trifoi constituie 
un mijloc important de sporire a re
coltelor. în prezent la noi se cultivă 
mai multe populații locale dintre 
care unele sînt foarte valoroase —

roșu, trifoi alb, ghiz- 
obsigă, golomăț, pă- 
păiuș roșu, zizanie și

la trifoi și la alte

ing. PAUL VARGA 
Institutul de cercetări pentru 

cereale și plante tehnice

(Continuare în pag. IlI-a)
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La gospodăria a- 
gricolă de stat Stu- 
dlna, raionul Cora
bia, se lucrează in
tens la întreținerea 
culturilor. Cele 391 
ha cultivate cu po
rumb au fost prășite 
de două ori manual 
și de două ori meca
nic, executîndu-se 
totodată și răritul. 
Pe alte 228 ha cu 
floarea-soarclui s-au 
executat trei prașile 
mecanice și se exe
cută în prezent cea 
de-a 3-a prașilă ma
nuală.

In cadrul gospo
dăriei se fac și alte 
lucrări. S-a recoltat 
lucerna, prima 
să, de pe 177 
pe 93 ha care 
fost cultivate cu se
cară 
după 
către 
făcut 
însămînțat 
pentru siloz și 
rumb masă 
sînt pe sfîrșite 
crările 
pentru 
păioaselor. Din cele 
17 combine ale gos
podăriei, 15 au șl 
fost reparate. Cu a- 
țutorul avioanelor, 
zilele acestea s-au 
împrăștiat Insectici
de pe cele 129 ha 
cultivate cu mazăre.

în fotografie : Me
canizatorii execută 
prașila a 3-a la floa- 
rea-soarelul.

Marți dimineața a părăsit Bucu- 
reștiul plecînd spre Moscova dele
gația romînă care va participa la 
Consfătuirea reprezentanților parti
delor comuniste și muncitorești ale 
țărilor participante la Consiliul de 
Ajutor Economic Reciproc. Delega
ția este 
Gheorghe 
cretar al 
Partidului 
delegație fac
Gheorghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Romîne, 
Alexandru Bîrlădeanu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, Gh. 
Gaston Marin, președintele Comite
tului de Stat al Planificării, Gogu 
Rădulescu, ministrul 
terior.

La plecarea de pe 
neasa au fost de

condusă de tovarășul 
Gheorghiu-Dej, prim-se- 
Comitetului Central al 

Muncitoresc Romîn. Din 
parte tovarășii Ion

comerțului ex-

aeroportul Bă- 
față tovarășii

Se extinde sudura automata 
si semiautomata

Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, 
Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Dumitru Co- 
liu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, membri ai C.C. al

P.M.R., ai guvernului șl alte persoa-» 
ne oficiale.

Au fost de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în R. P. Ro- 
mînă. împreună cu delegația a ple
cat și I. K. Jegalin, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

Sosirea la Moscova
Pe aeroportul Vnukovo din Mos

cova delegația a fost întîmpinată de 
A. N. Kosîghin, membru al Prezi
diului C.C. al P.C.U.S., prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., - -- -
secretar al C.C. al P.C.U.S., 
secretar al
Moscova al P.C.U.S., A. F. Zasead- 
ko, membru al C.C. al P.C.U.S., vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., N. I. Strokin, membru

~ ♦©©♦== .......• ■ ■ ..... ..........

P. N. Demicev, 
prim- 

Comitetului Orășenesc

supleant al C.C. al P.C.U.S., vice-*  
președinte al Comitetului de Stat al 
Planificării al U.R.S.S., de activiști 
cu muncă de răspundere ai C.C. al 
P.C.U.S. și de funcționari superiori 
ai Ministerului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.

Au fost de față N. Guină, amba
sadorul R. P. Romîne în U.R.S.S., 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Manifestări consacrate lui I. L Caragiale
uzinele „Tudor Vladimirescu“ eco
nomisesc circa 34 ore de manoperă 
la fiecare mașină autoutilitară a- 
sambiată după acest procedeu.

Pe întreaga ramură a industriei 
metalurgice și constructoare de ma
șini, volumul lucrărilor executate 
acest an prin sudură automată 
semiautomată crește cu circa 70 
sută.

în vederea extinderii acestei me
tode, în numeroase uzine au fost or
ganizate cursuri de ridicare a cali
ficării sudorilor care mînuiesc apa
ratele, Iar pentru verificarea calității 
sudurii s-a introdus controlul cu raze 
Roentgen și cu alte mijloace mo
derne.

în 

la

(Agerpres)

Roadele colaborării frățești
Apropiata vizită în ța

ra noastră a delegației de 
partid și guvernamenta
le sovietice, în frunte cu 
tovarășul Hrușciov, este 
un prilej de bucurie și 
pentru noi, constructorii 
de tractoare din Brașov. 
Așteptăm . sosirea înal- noastre, în realizările ei 
țuor oaspeți și dorim din 
inimă să vină și în mij
locul nostru.

Datorită politicii tn- _____ ___ ...... .........
țelepte a partidului nos-, primele tractoare cu spri- 
tru, care a urmat con
secvent linia leninistă de 
industrializare socialistă 
a țării — punînd în cen
trul atenției industria 
grea, și în primul rînd 
industria constructoare 
de mașini — uzina 
noastră, ca și atîtea alte 
întreprinderi, s-a dez
voltat puternic, devenind 
o mare uzină modernă. 
Aceasta a permis fabri
carea tractoarelor după o 
tehnologie avansată. Cu 
cîtă mîndrie am sărbăto
rit în ajunul zilei de 1 
Mai ieșirea pe poarta uzi
nei a celui de-al 100 000- 
lea tractor romînesc !,

Colectivul uzinei este 
ferm hotărît să munceas
că cu toate forțele pentru 
continua dezvoltare a ba
zei tehnice materiale a 
agriculturii noastre socia
liste.

In activitatea uzinei

se reflectă roadele boga
te ale colaborării frățești 
romîno-sovietice. Noi am 
început să construim

jinul specialiștilor sovie
tici. Sectoarele de pro
ducție s-au dezvoltat ra
pid și la locurile de mun
că au apărut mașini și 
utilaje noi sosite în mare 
parte din U.R.S.S.

Împreună cu tovarășii 
mei de muncă îmi ex
prim convingerea că vi
zita înalților oaspeți va 
constitui o nouă și pu
ternică manifestare a 
prieteniei indestructibile 
care leagă popoarele 
noastre.

Ing. VIRGIL BARAȘ
Uzinele de tractoare 

Brașov

Sporește parcul de mașini 
pentru transporturile auto

întreprinderile regionale de tran
sporturi auto au primit de curînd 
un nou lot de peste 800 de autoca
mioane, remorci, basculante etc. 
Cea mai mare parte din acestea 
vor fi folosite în unitățile agricole 
socialiste pentru transportul cerea
lelor din noua recoltă.

De asemenea, în urma creșterii 
parcului de mașini basculante a 
sporit și volumul materialelor trans
portate pe șantierele 
de aproape trei ori 
1960.

Paralel cu sporirea 
mașini s-a acordat o 
și pregătirii cadrelor
lificați. De la începutul anului și 
pînă în prezent au fost pregătiți în 
școli de calificare peste 700 de con
ducători auto.

de construcții 
față de anul

parcului de 
mare atenție 
de șoferi ca-

(Ageipres)

Vensți și ia noi, scumpi tovarăși!
— „Miile de muncitori de la Săvinești — ne scrie 

muncitorul Aurel Catargiu — ar fi mîndri dacă 
oaspeții sovietici ar fi și oaspeții uzinei lor. Ar avea 
prilejul să vadă aici o uzină modernă, înălțată ’ în 
anii puterii populare. Le-am vorbi despre condițiile 
minunate de muncă pe care le avem, despre grija 
părintească a partidului, l-am invita să viziteze 
noile locuințe muncitoreșți“.

■ — „Urmăresc cu un profund interes intensa acti
vitate creatoare a oamenilor sovietici prin care sînt 
traduse în viață sarcinile trasate de cel de-al 
XXII-lea Congres al P.C.U.S. și mă bucur de fie
care nouă izbîndă pe frontul construcției comunis
mului — ne scrie doctorul Petru Arcan de la Spi
talul de copii din Timișoara, li vom primi pe solii 
poporului frate sovietic ca pe niște prieteni apro- 
piați".

„Colectiviștii noștri din Făcăieni, raionul Fetești, 
se bucură că țara noastră va fi vizitată de scumpii 
oaspeți sovietici — ne scrie colectivistul Constantin 
Frîncu. La fel ca toți țăranii muncitori, noi am as
cultat îndemnul partidului și am pornit pe calea 
gospodăriei colective, făcînd marea cununie cu bel
șugul. Alta e viața noastră de astăzi. De pe pămîn- 
turile fără haturi obținem recolte mari, sporește 
bunăstarea fiecăruia. Din trei familii de colectiviști, 
una și-a construit casă nouă. Satul este electrificat, 
avem cămin cultural. Știm cît de multe invitații au 
primit oaspeții, li asigurăm că-i vom însoți cu căl
dura inimilor noastre pe oriunde vor călători. Ne 
socotim și noi gazde și-i vom întîmpina cu urarea 
noastră: „Fiți bine veniți".

Oameni ai muncii din orașul Plo
iești, în preajma căruia s-a născut 
Caragiale și unde a trăit un timp, 
s-au adunat marți dimineața la 
muzeul memorial „I. L. Caragiale“ 
din localitate pentru a aduce un 
omagiu marelui scriitor cu prilejul 
împlinirii unei jumătăți de veac de 
la moartea sa.

Au participat reprezentanți ai 
conducerii Academiei R. P. Romî
ne, Uniunii scriitorilor, ai unor in
stituții centrale și organizații ob
ștești, reprezentanți ai organelor de 
partid și de stat din Ploiești, oameni 
de cultură, ziariști, precum și Eca- 
terina Caragiale-Logadi, fiica scrii
torului comemorat.

Au asistat oaspeții de peste hotare 
invitați la manifestările dedicate lui 
Caragiale.

Adunarea a fost deschisă de Ion 
Voicu, președintele Sfatului popular 
orășenesc Ploiești, după care scrii
torul Demostene Botez, vicepre
ședinte al Uniunii scriitorilor, a 
vorbit despre viața și opera scriito
rului Caragiale. în numele elevilor 
din localitate, pioniera Cristina Lan- 
ga, elevă a școlii medii nr. 1 „I. L,

Caragiale”, a adus un omagiu clasi
cului literaturii noastre. Participan
tă au vizitat apoi muzeul memorial, 

în continuare, la monumentul 
scriitorului din centrul orașului au 
fost depuse coroane de flori din 
partea Comitetului național pentru 
organizarea comemorării a 50 de ani 
de la moartea lui I. L. Caragiale, a 
participanților de peste hotare, a 
Prezidiului Academiei R. P. Romî
ne, Uniunii scriitorilor, Sfatului 
popular regional și Sfatului popular 
orășenesc Ploiești, a Uzinei „1 Mai*  
și a școlii medii nr. 1 „I. L. Cara-' 
giale". Amintirea marelui scriitor 
și cetățean a fost evocată de prof. 
Gh. Milica de la școala medie nr. 1 
„I. L. Caragiale*.

La festivitatea care a urmat la 
Teatrul de stat din Ploiești, deschi
să de Ene Rusu, vicepreședinte al 
Sfatului popular regional Ploiești, 
au luat cuvîntul criticul literar I. D. 
Bălan, redactor-șef adjunct al re
vistei „Luceafărul*,  și regizorul ja
ponez Kosei Yamakawa. Colectivul 
artistic al teatrului ploieștean a pre
zentat apoi un act din piesa „D-ale 
carnavalului”. (Agerpres)

, La adunarea care a avut Ioc I 
j la muzeul memorial „I. L, Cara- j 
( glalo" din Ploiești.

Decrete ale Consiliului de Stat privind înființarea 
Ministerului învățămîntului și a Comitetului de Stat

pentru Cultură și Artă
Prin decrete ale Consiliului de 

Stat al R. P. Romîne, în locul actua
lului Minister al învățămîntului și 
Culturii au fost înființate Ministe
rul învățămîntului și Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă.

Ministerul învățămîntului are sar
cina să realizeze politica guvernului 
R. P. Romîne, stabilită pe baza di
rectivelor Partidului Muncitoresc 
Romîn, în domeniul învățămîntului. 
El organizează, conduce șl contro
lează întregul învățămînt din punct 
de vedere didactic, metodic și știin
țific. în acest scop colaborează cu 
ministerele, celelalte organe centrale

Acade-

Construcții școlare .
Anul acesta vor fi cheltuite pen

tru construcții de școli și săli de 
clasă în regiunea Dobrogea cu 14 
milioane lei mai mult decît în anul 
precedent. La noul local al școlii 
medii cu 16 săli de clasă ce se con
struiește în orașul Măcin se execută 
în prezent lucrările de finisare. Noi 
școli se construiesc și '
Cernavodă, Cobadin, 
Ghindărești. Pînă la 
noului an școlar vor fi date în fo
losință, la școlile existente în re
giune, încă 60 de săli de clasă.

(Agerpres),

la Tulcea, 
Casimcea, 

deschiderea

are tn 
institu- 
institu-

de viitori Instalator! ascultind explicațiile șefu- 
lui de brigadă Ion Cornea, care le descrie mo
dul de funcționare a unei instalații de pompe 
autoaspiratoare.

Un număr Însemnat de muncitori irecventează riile de sudori, instalatori de rețele industriale, 
.. , . , . . _ electricieni, zidari etc. După absolvirea cursu-

școala de calificare a întreprinderii do - rilori oJ vor H repartizați să lucreze ca munci- 
strucțll siderurgice din Hunedoara. Aici elevii tori calificați la marile agregate siderurgice de 
urmează cursuri pentru a se califica In mese- fa Hunedoara și Galați. în fotografie : Un grup (Foto ! Agerpres)

ale administrației de stat și 
mia R. P. Romîne.

Ministerul învățămîntului 
subordinea sa universitățile, 
tele de învățămînt superior,
tele de perfecționare a cadrelor di
dactice, biblioteci universitare, ca
sele de cultură ale studenților, școli 
medii, școli speciale, școli experimen
tale, școli preventoriale și alte ase
menea unități de educație și învăță
mînt, întreprinderi, organizații eco
nomice și institute de studii și cerce
tări. El conduce instituțiile și între
prinderile care îi sînt direct subor
donate și îndrumează activitatea 
instituțiilor școlare din subordinea 
ministerelor, a celorlalte organe cen
trale și a comitetelor executive ale 
sfaturilor populare și emite ordine 
și instrucțiuni obligatorii privind or
ganizarea desfășurării procesului 
instructiv-educativ.

Ministerul învățămîntului elabo
rează și stabilește planurile de șco
larizare, rețeaua și profilul școlilor 
șl instituțiilor de învățămînt supe
rior, precum și nomenclatorul de 
meserii și de specialități pentru în
vățămîntul de pregătire a cadrelor ; 
elaborează și aprobă planurile de 
învățămînt, programele de studii, 
manualele, cursurile, publicațiile di
dactice și prototipurile de material 
didactic pentru întregul învățămînt ; 
elaborează sistemul de pregătire, 
numire, perfecționare și promovare 
a cadrelor didactice și didactico- 
științifice din întregul învățămînt, 
precum și de acordare a titlurilor 
științifice superioare ; numește, tran
sferă și eliberează din funcție ca
drele didactice de îndrumare și con
trol, de conducere și de predare din 
instituțiile de învățămînt superior,

din învățămîntul de cultură genera
lă, pedagogic, profesional și tehnic ; 
îndrumează elaborarea planurilor de 
cercetare științifică în instituțiile de 
învățămînt superior și le coordo
nează cu cerințele dezvoltării econo
miei și culturii.

în structura organizatorică a Mi
nisterului învățămîntului intră di
recțiile generale : a învățămîntului 
de cultură generală ; a învățămîn- 
tului profesional și tehnic ; a învă
țămîntului universitar ; a învăță
mîntului superior, tehnic și econo
mic ; a personalului și perfecționă
rii cadrelor din învățămînt ; direc
ția predării științelor sociale, precum 
și alte direcții. De asemenea, în ca
drul Ministerului învățămîntului 
funcționează ca organe consultative 
consiliile : învățămîntului de cultură 
generală ; învățămîntului profesional 
și tehnic ; învățămîntului superior.

în decretul privind înființarea, or
ganizarea și funcționarea Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă 
se arată :

In anii puterii populare a luat un 
mare avînt activitatea în toate do
meniile culturii și artei. Sub îndru
marea permanentă a Partidului 
Muncitoresc Romîn, datorită condi
țiilor create de statul democrat- 
popular, cultura a devenit un bun 
al întregului popor ; s-a dezvoltat 
rețeaua de teatre, cinematografe, bi
blioteci, cămine culturale și alte in
stituții de cultură și artă, a crescut 
an de an activitatea editorială și 
tivitatea de răspîndire în mase 
cunoștințelor cultural-științifice, 
dezvoltat considerabil mișcarea 
tistică de amatori.

(Continuare tn pag. IlI-a)
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Excursii muncitorești
ORADEA (coresp. „Scînteii“). —* 

Comisia regională de turism Oradea, 
în colaborare cu O.N.T. Carpați, or
ganizează numeroase excursii re
creative de sfîrșit de săptămînă la 
Vadul Crișului, Meziad, Valea Iadu
lui, Băile Victoria și în alte locuri 
pitorești, la care participă sute de 
muncitori, tehnicieni și funcționari 
din întreprinderile și instituțiile o- 
rădene. Au fost organizate și excur
sii de mai multe zile. Cu acest pri
lej au fost vizitate Capitala, Valea 
Prahovei, precum și stațiunile pito
rești Stina de Vale, Moneasa, Peștera 
10 hotare și altele din regiunea Cri- 
șana.

©
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a 
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IAȘI (coresp. „Scînteii“). — în 
ultimii ani, în satele regiunii Iași 
s-au construit din fonduri ale coope
rației de consum peste 250 de maga
zine universale, mixte 
Astfel de construcții s-au 
losință în ultima vreme 
Grivița, Moara Grecilor, 
Stolniceni-Prăjescu, Fîntînele și al
tele.

în momentul de față mai sînt în 
construcție încă 21 magazine sătești. 
Lucrătorii întreprinderii de con
strucții din cadrul U.R.C.C. Iași au 
început pregătirile în vederea con
struirii altor magazine universale și 
mixte în satele Popești, Grajduri, 
raionul Iași, Șiretei, raionul Pașcani, 
Coarnele Caprii, raionul Hîrlău.

și bufete, 
dat în fo
in satele 

Mogoșești,
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Cînd rezervele interne
© ■=-sini mai biné puê'ë în valoare

In Editura Politică
AU APĂRUT :

„Colectivul secjiei tăbăcărie minera
lă se angajează să realizeze în acest 
an economii de 100.000 lei“. Aseme
nea angajamente găsești în mai foafe 
secfiile fabricii de pielărie și încălță
minte „N. Bălcescu“ din Capitală. în 
întrecerea pe care o desfășoară penfru 
îndeplinirea sarcinilor de plan la tofi 
indicii, muncitorii și tehnicienii s-au an
gajat să realizeze însemnate economii, 
îndeosebi la materia pdmă și mate
riale. Croitorii în piele au realizat în 
primele patru luni economii de mai 
bine de 1 200 mp piele, iar șfanfatorii 
— pesfe 3 000 kg talpă.

Comuniștii din sectoare și, -după 
exemplul lor, marea majoritate a mun
citorilor se străduiesc să folosească cît 
mai bine fiecare decimetru pătrat de 
piele, fiecare gram de talpă. Acordînd 
o deosebită atenție ștanfării tălpilor, 
brigada condusă de tov. Vulpe Florian 
a economisi) în primul trimestru 2346 
kg talpă. La secfiile de croif, brigăzile 
conduse de tovarășii ion Voicu, Ni- 
culae Milifaru și altele, gospodărind 
mai bine materia primă, au economisit 
sute de metri pătrafi de piele.

Ca urmare a întrecerii însuflețite des
fășurate 
brica a 
primului 
menfare 
114.000 lei și beneficii pesfe plan de 
424.000 de lei. Și frebuie spus că a- 
cesfe economii și beneficii puteau fi 
și mai mari, dacă în fabrică se acorda 
aceeași atenfie calității produselor. In 
primul trimestru, unele din produsele 
lucrate aici au lăsat de dorit din punct 
de vedere al calității, fapt care a 
după sine refuzuri justificate din 
tea organizațiilor comerciale etc.

★

La sfîrșiful primului trimestru, 
s-a făcut analiza sifuafiei prefului de 
cosf, s-a constatat un lucru : dacă la a- 
proape toate capitolele acestui impor
tant indice de plan s-au obfinut econo
mii, în schimb la materia primă, în spe
cial la secfiile de tăbăcărie, cheltuielile 
planificate fuseseră depășite. Dacă și în 
acest domeniu lucrurile s-ar fi prezentat 
bine, colectivul fabricii ar mai fi putut 
să adauge la economiile obfinute alte 
cîfeva sute de mii de lei în plus.

E drept, în primul trimestru au 
existat o serie de greutăți obiective. 
La unele sortimente s-au prelucrat piei 
spre limita superioară a categoriei de 
greutate ; apoi, în perioada de iarnă 
pieile aveau un confinuf mai ridicat 
de umiditate și impurități ; în sfîrșit, 
în unele zile au fost folosite alte ca
tegorii de piei decît cele planificate. 
Bineînțeles că foafe acestea s-au răs- 
frînt negativ asupra consumurilor spe
cifice.

Totuși, chiar în asemenea condiții, se 
puteau obfine rezultate mai buné dacă 
înfregul colectiv ar fi fost antrenat 
mai activ în valorificarea rezervelor 
interne. Că așa sfau lucrurile o ara
tă, de altfel, realizările dobîndife 
In luna aprilie. Și în această lună au 
persistat unele greutăfi obiective. Dar 
muncitorii și tehnicienii au fosf orien- 
fați mai bine de comitetul de partid 
și de comitetul sindicatului spre găsi
rea unor metode și soluții care să ducă 
la realizarea de economii la materia 
primă. Și acestea au fosf găsite, lată 
un exemplu. înainte, în secția tăbăcărie 
minerală, unde se prelucrează piei, în
trecerea era organizată între echipe 
care prelucrau în comun o partidă de 
piele. Lucrîndu-se de-a valma, răspun
derea personală pentru lucrul efectuat 

greu 
mai 

corect

conturul pielii, adică cine are un pro
cent mai mic de ștuțuifură (deșeuri). 
In cadrul echipelor, erau muncitori care 
realizau economii, dar erau și unii care 
depășeau procentul de deșeuri admis. 
Cifrele globale de economii oglindeau 
activitatea desfășurată de întreaga echi
pă, dar din ele nu reieșea un lucru e- 
senfial — și anume : contribuția fiecă
rui participant în întrecere la realizarea 
de economii și, mai ales, care munci
tori gospodăresc mai bine materia pri
mă și care mai fac risipă, lucrează cu 
pierderi. Cu alte cuvinte, muncitorul cu 
rezultatele lui concrete — bune sau 
mai puțin favorabile — nu se distingea 
înapoia cifrelor globale.

Abia din luna aprilie sarcinile de 
producție în cadrul echipelor au în-

.illlllllll|l|llllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllirillll!l|lh,
Din experiența iabricii 

de încălfăminte ,,N. Bălcescu“- 
București

de muncitori și tehnicieni, fa- 
reușit să realizeze, în cursul 

trimestru, economii supli- 
la preful de cost de

adus 
par-

cînd

era, firește, mai mică; era 
»ă-fl dai seama cine muncește 
conștiincios, cine curăță mai
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ceput să fie defalcate pe om, înfoc- 
mindu-se și un grafic de urmărire a 
procentului de deșeuri. Întrecerea ast
fel organizată a stimulat și mai puter
nic lupta pentru economii, a dus la 
creșterea răspunderii personale în mun
că. Procentul de deșeuri a început să 
se micșoreze, ajungînd să fie, pe în
treaga secfie, cu circa 20 la sută mai 
mic fa|ă de cantitatea de deșeuri care 
rezulta înainte. Un calcul sumar arată 
că dacă s-ar fi organiza) astfel munca 
de la începutul anului, în primul tri
mestru — finînd seama de cantitatea 
de piele prelucrată — s-ar fi puiuf re
aliza o economie de circa 45 000 lei.

Esfe un fapt pozitiv că se cunoaște 
acum felul cum muncește zilnic fie
care muncitor, care este contribufia 
sa la lupta pentru economii. Numai 
că lucrurile nu au fost duse pînă la 
capăt. Evidența se fine într-un carnet, 
în loc să se întocmească un grafic care 
să fie afișat la loc vizibil, în așa fel 
încît în jurul celor mai bune exemple 
de muncă să se facă o largă publici
tate, iar fiecare participant la întrecere 
să poată urmări rezultatele muncii sale.

Și în alle secfii au fost luate mă
suri fehnîco-organizatorice care au dus 
la o mai bună valorificare a rezervelor 
inferne. înainte, pentru fiecare model 
de încălfăminfe se utiliza un alt fipar 
de croit. Din cauza așezării necores- 
punzăfoare a tiparelor pe suprafafa 
pielii, rezultau procente mari de fur
dale, adică pierderi de piele. Penfru 
a se înlătura acest neajuns, s-a trecut 
la gruparea modelelor pe două tipare 
de bază. Această măsură a dat și ea 
rezultate bune. De pildă, consumul 
specific la o pereche de ghete galo- 
șate penfru femei s-a redus de la 
14,84 dm p piele la 14,25 dm p. Bine- 
înfeles că reducerea consumului spe
cific s-a obfinuf fără a se dăuna cu 
nimic calității produselor. Reduceri de 
consum specific au fost obfinute ți la 
alte sortimente de încălfăminte.

De altfel, în luna aprilie, cînd au 
fost luate măsurile arătate mai sus, re
zultatele economice obfinufe de între
prindere au fost mulf mai bune decîf 
în primul trimestru, în primul rînd, nu
mai |a materia primă au fost obfinute 
economii de mai bine de 450 000 lei. 
Apoi, prin micșorarea cheltuielilor la 
celelalte capitole ale prefului de i 
economiile peste plan realizate 
ridicat la aproape 970 000 lei.

★

în secfiile de încălfăminfe ale 
bricii sînt numeroase brigăzi de mun

cilori care obfin economii mari de 
talpă și piele. Cu realizările lor se 
mîndrește întregul colectiv. Se poate 
spune că toate brigăzile gospodăresc 
mai bine materia primă. Dar sînt bri
găzi care ar putea înregistra economii 
și mai mari. în cadrul lor există însă 
unii muncitori care, fie înfr-o lună, fie în 
alta, în loc să obfină economii — înre
gistrează pierderi. Așa stau lucrurile 
chiar și în brigăzile fruntașe conduse de 
Ion Voicu, Constantin Neagu și Necu- 
lae Milifaru. E adevărat că pierderile 
nu sînt mari și nu se produc sis
tematic. Dar în cadrul unei fabrici de 
încălfăminte, unde consumurile speci
fice nu se stabilesc în tone, ci în gra
me înlăturarea acestor pierderi ar con
tribui la realizarea de economii și mai 
însemnate.

lată, așadar, o rezervă internă care 
ar putea fi pusă cu succes în valoare 
dacă atît conducerea întreprinderii, 
cît și organizafia de partid și comi
tetul sindicatului ar acorda o mai mare 
atenție acestei probleme, dacă s-ar 
lua măsuri practice penfru ca fiecare 
croitor în piele să-și îmbunătățească 
munca, încît nu numai să respecte con
sumurile specifice normate, dar să și 
realizeze zi de zi economii 
mari.

SILVIU BRUCAN : Ideologii jâi- 
bolului termonuclear. 48 pag. 
— 0,70 lei.

Z. ROVENSKI, A. UEMOV, E. UE-
MOVA : Mașina și gîndirea. 160 

pag. — 3,55 lei.

D. PAULESCU : Cooperarea între
prinderilor. 24 pag. — 0,55 lei.

Mari suprafețe 
cultivate cu vii

cît mai

★

Rezultatele primelor patru luni ale 
anului arată că muncitorii și tehnicie
nii fabricii au posibilitatea să obfină 
noi și însemnate realizări în reduce
rea prejului de cost, fără a dăuna ca- 
lităjii produselor.

L. ȚINTEA

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii").— 
Pentru a valorifica terenurile ne
productive, viticultorii din gospodă
riile de stat din regiunea Banat au 
plantat cu viță de vie de mare pro
ductivitate o suprafață de aproape 
3 ori mai mare decît anul trecut. 
De pildă, la gospodăria de stat Ba- 
rațca au fost amenajate terenuri pe 
o suprafață de 84 ha, unde pe jumă
tate din aceasta a și fost plantată 
viță de vie. Muncitorii de la gos
podăria de stat Gearmata și Și- 
ria au plantat în această primăvară 
aproape 100 ha cu vie pentru stru
guri de masă. în același timp în 
viile mai vechi ale gospodăriilor de 
stat au fost completate peste 600 000 
goluri în viile existente.

La gospodăriile de stat din regiu
ne se lucrează în prezent la întreți
nerea viilor pentru a realiza o pro
ducție sporită de struguri.

Trecutul e plin de nedreptăți ce 
nu pot fl uitate și nici nu trebuie 
uitate. Caragiale a suferit asemenea 
strigătoare nedreptăți, a fost calom
niat cu iresponsabilă vrăjmășie : 
în 1891, în incinta Academiei, care 
l-a respins pe scriitor de la pre
miile ei, Dimitrie Sturdza, unul din 
„venerabilii" politicianismului bur
ghez, nu s-a sfiit să taxeze opera lui 
Caragiale drept o ofensă adusă 
țării. Iar în 1901, Caragiale, scriito
rul de o conștiință artistică exem
plară, a fost acuzat de plagiat, și 
cel care lansase 
obținu achitare 
bindu-se astfel 
tăngiilor" care 
de obrăznicia 
s-a simțit adesea în condiția unui a- 
devărat proscris. S-a umplut de 
tristețe și indignare, observînd aerul 
de dispreț superior pe care lumea 
leneșă à claselor dominante îi afișa 
față de artiști ; „cît sîntem noi, 11- 
terații, de răniți în amorul nostru 
propriu cînd vedem cum trecem de 
nesocotiți în societatea romînească 
și cît de puțin ni se ia în seamă 
concursul ce-1 dăm la dezvoltarea 
patriei". Un Cațavenou avea oricînd 
perspective deschise, n-avea motive 
să se descurajeze, de oricîte josnicii 
s-ar fi făcut vinovat: „Fii zelos, îl 
asigură coana Zoițica ; asta nu-i ul
tima Cameră 1" însă un scriitor de 
talia lui Caragiale n-avea dreptul 
să-și facă iluzii și nu era luat în 
serios dacă pretindea un mandat de 
deputat 1 „Intrarea în viața publică 
mi-a fost pînă acum închisă de 
boierii și ciocoii noștri", scria el 
unui prieten în 1907.

Astăzi proscrisul de odinioară e 
așezat în drepturile sale firești. 
Intre stîlpii de marmoră ai sălii 
vaste ce găzduiește expoziția Cara
giale, ca și în toată țara, se înfăp
tuiește această minunată restituție.

acuzația infamă 
fafa justiției. Iz- 
ostilitatea „mof- 
stăpîneau țara,

în
de
ne
lumii lor, Caragiale

Triumful talentului nu mai este un 
titlu ironic și amar, ca în schița 
binecunoscută. E un triumf real șl 
strălucitor, cărula-1 dau ființă atîtea 
variate manifestări închinate lui 
Caragiale. Expoziția comemorativă 
din sala de marmoră a Casei Scîn
teii ne ajută să urmărim în imagini 
acest triumf postum, pe care epoca 
noastră l-a hărăzit scriitorului.

E o expoziție documentară, gru- 
pînd acte și fotografii, manuscrise 
în facsimil, volume, afișe și costume 
de la reprezentații, machete de 
decoruri, caricaturi mai vechi și 
mai noi, portrete de actori precum 
acela al lui I. Brezeanu, în „Nă
pasta", pictat de C. Ressu ; ilus
trații ca acelea celebre semnate 
de Aurel Jiquidi la „Noaptea furtu
noasă" și altele mai recente ale lui 
Corneliu Baba, E. Taru, M. Gion. Ca 
să ajungă la răspîndirea de azi a

Pe marginea expoziției 
comemorative Caragiale

cosf, 
s-au

fa- Slănic Moldova. Aici vor veni In acest an pentru îngrijirea sănătății aproape 20 000 de oameni al 
muncii, cu peste 4 500 mai mulji decît anul trecut.

5ÖS

Să pregătim temeinic încheierea anului școlar
partid

operei lui Caragiale, expoziția mer
ge calm pe firul biografiei ; de la 
anii celei dinții școlarități, tiecînd 
prin etapa următoare, a uceniciei în 
lumea teatrului, cînd viitorul dra
maturg, elev ai Conservatorului, 
își oîștigă traiul ca sufleur și co
pist. Sînt anii întîlnirii cu Emines- 
cu ; lucidul, tăiosul Caragiale se 
simte învăluit în lumina geniului, 
trăiește în fața tînărului său prie
ten o revelație de neuitat. Și iată, 
în altă parte, un facsimil din „Două 
note", articol unde Caragiale pro
testează împotriva inexactităților in
teresate care se spuneau de căt.re 
junimiști pe seama lui Eminescu. 
Pe același panou — chemat parcă 
de emoția pe care o încearcă dra
maturgul cînd îl evocă pe Emines- 
au — stă unul din portretele cele 
mai vibrante ale lui Caragiale : o 
față care pare ghemuită sub tensiu
nea simțirii. Satiricul Caragiale nu 
greșea spunînd despre sine că 
un sentimental. Sarcasmul lui 
dublat de o mare sensibilitate 
de suferințele celor din jur.

De aceea a fost profund zguduit 
oînd a aflat despre evenimentele 
din 1907, despre represiunea răs
coalelor țărănești. Expoziția înfăți
șează lămuritor astfel de episoade, 
esențiale pentru înțelegerea adevă
rată a lui Caragiale. Și tot așa, ea 
descrie mai pe larg momente ca 
acela al „Moftului Romîn" (întîia 
serie), revistă unde prozatorul a dat 
glas unor atitudini pline de înțele
gere față de lupta muncitorilor : 
„Aceea ce noi distrugem este tot în 
direcția în care distrug și ei". Afli 
de altminteri, în expoziție, și o fo
tografie interesantă, înfățișîndu-1 pe 
Caragiale la Berlin, într-un grup, 
lingă statuia lui Karl Marx.

este 
era 

față

Publicații la care a colaborat «aii 
pe care le-a condus scriitorul, afi
șe pentru reprezentații cu piesele 
sale, mărturii despre nesiguranța 
unei vieți, de-a lungul căreia Cara
giale a ajuns uneori să dea „din 
colț în colț", chinuit de nevoi bă
nești, împiedicat de la scris. Din 
convergența acestor documente se 

■ reconstituie clar mersul unei biogra
fii. însă panourile și elementele de
corative care vor să sprijine pari&a 
documentară par cîteodată arbitra
re, inadecvate. Și, credem, putea fi 
mai bogat evocată atmosfera epo
cii, pentru ca privitorul să sim
tă mai viu contrastul dintre Ca
ragiale și adversarii săi, pentru 
ca să apară mai evident faptul că 
rădăcinile operei lui se ramificau 
nesfîrșit în viața contemporană. Ie
șită din realitățile acestei vieți, ope
ra lui s-a zămislit trudnic, veghea
tă de o neînfrîntă rigoare artistică. 
Și s-a născut din „enorma dragoste 
de limba romînească", pe care o 
releva Delavrancea.

Nici una din cărțile Iui Caragiale, 
exceptînd volumul de „Teatru", n-a 
fost reeditată în cursul vieții sale. 
Scriitorul — ne amintește expoziția 
— n-a ajuns să-și vadă reprezen
tată, la Teatrul Național din Bucu
rești, piesa „Conu Leonida față cu 
reacțiunea". Reluarea comediilor se 
făcea așa de rar, încît i se părea 
o favoare. Să comparăm astfel de 
fapte cu imensul tiraj, de pes
te 1 milion, pe care, în anii noș
tri, l-au totalizat edițiile sale ; să 
privim, în această expoziție, foto
grafii din spectacole date pe sce
nele teatrelor care există acum cu 
zecile în Romînia ; ori din reprezen
tațiile echipelor de amatori care 
poartă teatrul in colțurile cele mal 
depărtate ale țării. Astăzi poporul 
nostru preia, ca un bun al său, opera 
strălucitoare a lui Caragiale. Ea do- 
bîndește putința să-și afirme uni
versalitatea, ea se impune tot_ mai 
temeinic dincolo de fruntariile ’țării. 
Imagini din aceste spectacole, de 
pe variate scene ale lumii, coperte 
de traduceri, marchează — în expo
ziție — drumul recunoașterii interna
ționale pe care vremea noastră l-a 
deschis operei lui Caragiale. în ,,O 
scrisoare pierdută" un critic englez 
recunoștea o „comedie cu strașnic 
de mult haz". Iar un scriitor sovie
tic, A. Pervențev, așterne un aslfel 
de emoționant omagiu : „A juca în 
piesele lui Caragiale este o sărbă
toare pentru orice actor. A vedea 
piesele lui Caragiale este o sărbă
toare pentru orice spectator". Teh
nica. lui dramatică magistrală, ver
va, lui dobîndesc tot’ mai multe elo
gii. E meritul prezentului nostru so
cialist de a fi pus în atenția lumii 
întregi opera lui Caragiale. Un po
por care s-a eliberat de exploatare 
și a suit în lumina culturii, precum 
poporul romîn, știe să-i răsplătească 
pe marii nedreptățiți ai trecutului;

DAN HÄULICÄ
-o® o

'. 8ALA PALATULUI R. P. ROMINE : 
RECITAL DE .ARII CELEBRE DIN O- 
PERE prezentat de soliști al Operelor 
din Roma, Neapole șl Milano — (orele 
19,30).

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

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA
GIALE“ (sala Comedia) : D-ALE CAR
NAVALULUI — (orele 19,30). (Sala Stu
dio) : TARTUFFE — (orele 19,30).

p. TEATRUL DE COMEDIE : PROCESUD 
DOMNULUI CARAGIALE — (orele 19,30).
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După închiderea învățămîntului de 
partid la sate, se apropie desfîrșit 
și anul învățămîntului de partid la 
orașe.

In acest an, organele și organiza
țiile de partid au desfășurat o bo
gată șl rodnică activitate pe tărîmul 
propagandei marxism-leninismului. 
In cercuri și cursuri, seminarii te
oretice, școli și universități serale 
au studiat majoritatea covîrșitoare 
a membrilor și candidaților de 
partid, precum și un mare număr 
de oameni ai muncii fără partid.

In atenția organelor și organiza
țiilor de partid a fost legarea mal 
strînsă a învățămîntului de viață, 
creșterea eficacității lui. Doar efica
citatea, contribuția adusă la înfăp
tuirea politicii partidului, a princi
palelor sarcini economice, la dez
voltarea conștiinței socialiste a ce
lor ce muncesc constituie criteriul 
principal al calității propagandei.

Bune rezultate au dat în această 
privință măsurile luate pentru îmbu
nătățirea componenței corpului de 
propagandiști, participarea mai ac
tivă la munca de propagandă a ac
tiviștilor și altor cadre cu munci de 
răspundere, controlul mai sistematic 
exercitat de birourile comitetelor 
regionale, raionale, orășenești de 
partid.

Un rol hotărîtor în îmbogățirea 
conținutului de idei al învățămîntu
lui și legarea lui mai strînsă de sar
cinile concrete ale desăvîrșirii con
strucției socialiste l-a avut faptul că 
în centrul propagandei de partid au 
stat documentele Congresului al 
III-lea al partidului. In cercuri și 
cursuri, în școlile de partid și univer
sități s-a dat o atenție deosebită stu
dierii documentelor plenarelor C.C. 
al P.M.R. din iunie-iulie și din no- 
iembrie-decembrie 1961. In regiuni 
ca Galați, Cluj, de pildă, studiul do
cumentelor plenarei C.C. al P.M.R. 
din iunie-iulie 1961 a fost axat pe 
sarcinile concrete ale colectivizării 
agriculturii, ale întăririi și dezvol
tării economice a gospodăriilor co
lective, ceea ce a contribuit la termi
narea cu succes a colectivizării în a- 
ceste regiuni. Comitetul regional de 
partid Iași a organizat studierea ex
punerii ținute de tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej în fața activului de

partid din regiune, în fiecare între
prindere, instituție, gospodărie co
lectivă etc., membrii de partid, oa
menii muncii fiind astfel ajutați să 
cunoască mai temeinic măsurile pre
conizate de partid pentru dezvoltarea 
regiunii și ce au de făcut în mod 
practic, la locul lor de muncă, pen
tru aplicarea acestora.

în întregul învățămînt de partid 
au fost amplu dezbătute problemele 
actuale ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, ale lup
tei pentru pace. Un loc deosebit în 
cadrul învățămîntului l-au ocu
pat documentele Congresului al 
XXII-lea al P.C.U.S., noul Program 
al P.C.U.S. adoptat de Congres — 
Manifestul Comunist al epocii noas
tre. Studierea tezaurului de învăță
minte cuprinse în aceste documen
te, a concluziilor de valabilitate 
universală ce se desprind din ex
periența construirii socialismului și 
comunismului în U.R.S.S., în strînsă 
legătură cu sarcinile puse de partid 
în actuala etapă a construcției so
cialiste în țara noastră, cu sarcinile 
generale ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, contri
buie la călirea politic'o-ideologică a 
membrilor de partid și a celorlalți 
oameni ai muncii.

Perioada actuală, de încheiere a 
anului școlar în învățămîntul de 
partid, are o mare însemnătate pen
tru consolidarea rezultatelor obți
nute în timpul anului. Important 
este ca expunerile și consultațiile ce 
se organizează, convorbirile recapi
tulative și examenele, axîndu-se pe 
principalele teme din programul de 
învățămînt, să asigure însușirea 
problemelor de bază ale învățăturii 
marxist-leniniste în strînsă legătură 
cu problemele cele mai actuale ale 
politicii partidului.

Trebuie combătută tendința care 
se mai manifestă în unele locuri de 
a aborda diferitele probleme într-un 
mod general, abstract, de a ignora 
sarcinile concrete economice, pro
blemele specifice regiunii, raionului, 
întreprinderii, sau de a folosi exem
ple referitoare la stări de lucruri 
depășite. Lecții asemenea celor ți
nute în raionul Salonta, de pildă, 
despre „Statutul model al gospodă
riei colective" sau „întărirea econo-

mico-organizatorică a gospodăriilor 
agricole colective“, în care nu exista 
nici o singură referire la activitatea 
gospodăriilor colective din raion, la 
măsurile care s-au luat sau mai 
trebuie luate pentru realizarea sar
cinilor actuale ce stau în fața uni
tăților socialiste din agricultură, au 
o slabă eficacitate, Fiecare lecție sau 
consultație, fiecare seminar să adu
că o contribuție efectivă la cunoaș
terea politicii partidului, încît mem
brii de partid, oamenii muncii să o 
poată înfăptui la locul lor de muncă 
în cît mai bune condiții.

în același timp însă, legarea pro
pagandei de viață nu trebuie înțe
leasă în mod simplist, unilateral, așa 
cum se mai întîmplă în unele cercuri 
de studiu, unde problemele sînt 
discutate 
producție, 
semnătate 
conomice, 
nu trebuie 
sfătuirilor de producție și nici învă- 
țămîntului tehnic profesional, pen
tru care există formele, cadrul po
trivit. Menirea învățămîntului de 
partid este de a contribui la înțele
gerea mai profundă a politicii par
tidului, a sarcinilor practice care de
curg din ea, prin explicarea 
teoretice ale acestei politici, 
lor, principiilor călăuzitoare 
cumentelor de partid. Așa 
arătat tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
„munca de propagandă trebuie să 
asigure cunoașterea aprofundată de 
către membrii de partid și masele 
oamenilor muncii a liniei și hotărî- 
rilor partidului, a aprecierilor sale 
asupra problemelor vieții interne și 
internaționale, să înarmeze ideolo
gic pe membrii de partid pentru a 
îndeplini cu succes sarcinile istorice 
stabilite de Congresul al III-lea al 
Partidului Muncitoresc Romîn".

Acum, cînd prin terminarea colec
tivizării agriculturii a fost asigurată 
victoria definitivă a socialismului la 
orașe și sate, consultațiile, convorbi
rile recapitulative, examenele tre
buie să-i ajute pe membrii de partid, 
pe oamenii muncii în studierea pro
blemelor ridicate de Raportul tova
rășului Gh. Gheorghiu-Dej la se
siunea extraordinară a Marii Adu
nări Naționale, să le arate înrîurirea

ca într-o consfătuire de 
Acordînd întreaga în- 
sarcinilor concrete e- 

învățămîntul de partid 
să se substituie nici con-

bazelor 
a idei- 
ale do- 
cum a

profundă pe care o va exercita vic
toria socialismului la sate asupra 
întregii Vieți social-economice a 
țării, însemnătatea deosebită a hotă- 
rîrilor ultimei plenare a C.C. al 
P.M.R. și ale sesiunii Marii Adu
nări Naționale pentru avîntul agri
culturii socialiste și dezvoltarea 
economiei naționale.

Totodată, vor trebui aprofundate 
problemele dezvoltării bazei tehnico- 
materiale a socialismului, ale dez
voltării societății noastre în etapa 
actuală, ale formării conștiinței so
cialiste a oamenilor muncii.

Subliniind rolul partidului de con
ducător al întregului popor în ope
ra de desăvîrșire a construcției so
cialiste, propaganda de partid este 
chemată să explice însemnătatea pe 
care o are hotărîrea recentei ple
nare a C.C. al P.M.R. cu privire la 
întărirea continuă a rîndurilor par
tidului. Călăuzindu-se de prețioasele 
indicații cuprinse în această Hotă- 
rîre, organele și organizațiile de par
tid vor trebui să folosească intens 
propaganda, că și toate celelalte 
mijloace ale muncii politico-educa
tive, pentru dezvoltarea calităților 
politice și morale ale membrilor și 
candidaților de partid. O atenție 
deosebită trebuie acordată membri
lor de partid noi și candidaților de 
partid, de asemenea tovarășilor din 
activul fără partid, pentru a se 
asigura cunoașterea de către fie
care a statutului, ca și a hotărîrilor 
și directivelor partidului, ridicarea 
nivelului lor politico-ideologic, for
marea lor ca luptători politici ac
tivi, intransigenți față de orice aba
teri de la linia politică, de la mo
rala și disciplina de partid, hotărîți 
să-și pună întreaga energie și capa
citate în slujba înfăptuirii politicii 
partidului.

Viața arată că învățămîntul de 
partid este cu atît mai eficace cu 
cît are un caracter mai diferențiat. 
Un șir de comitete de partid, ca de 
pildă Comitetul regional Galați, 
Comitetul orășenesc București au 
dobîndit în această privință o 
experiență valoroasă, organizînd 
cursuri pentru directori, cadre 

în-, 
ca- 
se-

în această privință 
valoroasă, 

pentru 
de partid și sindicale 
treprinderi, 
drele din aparatul de stat, 
minării teoretice pentru oameni 
de știință, scriitori, artiști, precum 
și cicluri de conferințe pentru dife
rite categorii de oameni ai muncii : 
ingineri și tehnicieni, muncitori, ca
dre din comerț, medici etc. A dez
volta această experiență, a imprima 
expunerilor și consultațiilor ce se 
țin în această perioadă un carac
ter cît mai apropiat de specificul 
preocupărilor celor cărora li se a-

directori, i 
din 

cursuri pentru

dresează — iată o sarcină impor
tantă a comitetelor regionale, ra
ionale și orășenești de partid.

Cu prilejul închiderii învățămîn
tului de partid la sate s-a văzut 
cît de bune rezultate se pot obține 
prin trimiterea în organizațiile de 
bază a celor mai buni propagan
diști din rîndul activiștilor de partid, 
de stat, din economie, al activului 
obștesc al cabinetelor de partid, 
care să facă expuneri în fața 
cursanților și să dea consultații a- 
supra problemelor neclare, să parti
cipe la pregătirea și desfășurarea 
convorbirilor recapitulative. în ace
lași fel trebuie procedat și cu prile
jul închiderii învățămîntului de par
tid de la orașe, asigurînd propagan
diștilor din întreprinderi și institu
ții ajutorul unui număr cît mai mare 
de cadre cu o bună pregătire poli- 
tico-ideologică. Secretarii și membrii 
birourilor comitetelor regionale, ra
ionale și orășenești de partid au da
toria să participe direct și cît mai 
activ la pregătirea propagandiștilor 
și cursanților prin ținerea de lecții, 
darea de consultații asupra princi
palelor probleme studiate.

închiderea anului de învățămînt 
se îmbină strîns cu pregătirile pen
tru viitorul an școlar. Este bine ca 
în ședințele de birou sau plenarele 
comitetelor regionale, raionale și 
orășenești de partid, în adunările 
organizațiilor de bază, care anali
zează desfășurarea învățămîntului 
în anul care a trecut, să se dezbată 
nu numai problemele organizării, 
cum s-a întîmplat în mai multe 
raioane din regiunile Dobrogea, Cri- 
șana, ci mai ales conținutul învăță
mîntului, eficacitatea lui, în ce mă
sură a răspuns cerințelor vieții, 
spre a se putea stabili măsurile care 
să ducă la continua ridicare a ni
velului acestuia.

în condițiile actuale, cînd un nu
măr foarte mare de țărani din acti
vul fără partid, care au muncit cu 
devotament pentru înfăptuirea ho- 
tărîrilor partidului și guvernului și 
s-au evidențiat în munca politică 
pentru terminarea colectivizării a- 
griculturii, își manifestă dorința de 
a fi primiți în rîndurile partidului, 
o însemnătate deosebită au măsuri
le privind învățămîntul de partid 
la sate. Faptul că anul de învăță
mînt s-a încheiat la sate nu trebuie 
să însemne nicidecum întreruperea 
muncii de educare a membrilor și 
candidaților de partid, a activului 
fără partid. Un mijloc de a conti
nua această muncă în perioada de 
vară sînt expunerile lunare, în 
cadrul adunărilor generale deschise 
ale organizațiilor de bază — la care 
participă și tovarășii din activul

fără partid — despre îndatoririle 
comuniștilor și alte teme privind 

. construcția de partid, politica inter
nă și internațională. Pentru a asi
gura ținerea cu regularitate a aces
tor expuneri, comitetele raionale 
de partid desemnează lectori din 
rîndul activiștilor de partid, mem
brilor comitetelor raionale și altor 
tovarăși cu pregătire și experiență 
în munca de partid.

De asemenea, în ajutorul noilor 
membri și candidați de partid, al ce
lor din activul fără partid se pot 
organiza în această perioadă convor
biri cu secretarii comitetelor de par
tid din comune, instructorii comite
telor raionale și alți activiști pe di
ferite probleme ale politicii și orga
nizării partidului.

întrucît în noul an de învățămînt 
vor fi cuprinși, în afara membrilor 
și candidaților de partid, un mare 
număr de țărani muncitori fără 
partid care doresc să învețe alături 
de comuniști, e necesar ca organele 
de partid să se îngrijească din timp 
de selecționarea propagandiștilor ne
cesari, știut fiind că de propagandist 
depinde în cea mai mare măsură 
calitatea învățămîntului. In decursul 
anilor, la sate s-a format un mare 
detașament de propagandiști bine 
pregătiți, care au activat cu bune 
rezultate. Rîndurile acestora vor 
trebui completate în fiecare regiune, 
raion, cu noi propagandiști, în pri
mul rînd dintre activiștii de partid, 
dintre cadrele din aparatul de stat 
și din economie, intelectualii de la 
sate. Bine procedează acele comitete 
regionale, raionale care de pe acum 
iau măsuri pentru pregătirea propa
gandiștilor în perioada de vară.

Ținînd seama de puternicul inte
res pe care-1 manifestă oamenii de 
știință și cultură pentru cunoaște
rea aprofundată a învățăturii mar
xist-leniniste a politicii partidului, 
organele și organizațiile de partid 
vor trebui să dezvolte experiența 
prețioasă acumulată pînă acum e~ 
organizarea diferențiată a 
intelectualilor, potrivit cu 
de preocupări și orizontul 
în desfășurarea unei largi 
de informare a lor asupra principa
lelor probleme politice 
externe.

Pregătind temeinic 
anului de învățămînt, 
timp toate măsurile necesare pen
tru buna organizare și desfășurare 
a învățămîntului de partid în noul 
an, vom asigura ridicarea continuă 
a nivelului politico-ideologic al 
membrilor de partid, creșterea rolu
lui lor de avangardă în lupta pen
tru înfăptuirea politicii partidului.

N. RÄDULESCU

în 
studiului 
sfera lor 
ideologic, 
activități

interne și

închiderea 
luînd din

CINEMATOGRAFE : CICLU DE FILME 
„I. L. CARAGIALE" : D’ALE CARNA
VALULUI : Patria (10; 12; 15; 17; 19; 21). 

! ÎNVIEREA — ambele serii : Republica 
(9; 12,30; 16,15; 20,10), Elena Pavel (9; 12,30; 
16,15; 20 — grădină 20,30). AGRAFA ALBĂ: 
Magheru (10,15; 12; 15; 17; 19; 21),
I. C. Frimu (9; 11; 13; 15: 17; 19; 21 — 
grădină 20,30), Stadionul Giulești (20,15), 
Alex. Sahia (10,15; 12; 15; 17; 19 — gră
dină 20,30), Gh. Doja (10,15; 12,15; 15,15; 
17,15; 19,15; 21,15). POMPIERUL ATOMIC 
rulează la
dri 
15; 
17; . . .
nul Dinamo (20,15) Stadionul Republicii 
(20,15). APARTAMENTUL — cinemascop: 
Lumina (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21). 
S-A FURAT O BOMBA rulează la ci
nematograful Maxim Gorki (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). INTRE DOUA IUBIRI : 
Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20,30). ANII FECIORIEI : Victoria (10; 12; 
15; 17; 19; 21), V. Roaită (15; 17; 19). CASA 
SURPRIZELOR rulează în continuare 
de la orele 10 pînă la orele 21 la cine
matograful Timpuri Noi. OMUL AMFI- 
BIE : 13 Septembrie (10; 12,15; 16; 18,15;
20.30) . LUNGA NOAPTE A LUI '43 : Ti
neretului (16; 18,15; 20,30), Miorița (10; 12; 
16,30; 18,45; 21). POVESTE SENTIMEN
TALA: înfrățirea între popoare (16; 18,15;
20.30) , Arta (16; 18,15; 20,30), Ilie Pintilie
(15; 17; 19; 21 — grădină 20,30). INTOAR- 
CE-TE : 1 Mai (10; 12; 16; 18,15; 20,30), 
G. Coșbuc (10; 12; 16; 18,15; 20,30). RO
SITA : Cultural (16; 18,15; 20,30). CHE
MAREA MARII DE GHEAȚA : Alex. 
Popov (rulează în continuare de la ore
le 9,30 pînă la orele 21), Libertății (10; 
12; 16,30; 18,30; 20,30). IUBIRE ÎN
CĂTUȘATA : 8 Martie (16; 18; 20). MI
LIONUL: Grivița (15; 17; 19; 21), B. Dela
vrancea (16; 18; 20). CINE-I DE VINA 7 
rulează la cinematograful C-tln David 
(15,30; 18; 20,30), Popular (16; 18,30; 20,30). 
GARDIANUL : Unirea (15; 17; 19 — gră
dină 20,30). CĂLĂTORIILE LUI GULLI
VER : "
(10,30; 
17; 19; 
(20,15). 
graful _ _ _
TIMA REPRIZA : Munca'(16; 18,15;' 20,30). 
ÎN NOAPTEA SPRE 13 : Moșilor (16; 
18,15; 20,30). ȘOFERII IADULUI, rulează 
la cinematografele Donca Simo (10; 12; 
15; 17; 19 — grădină 20,30), 16 Februarie 
(15; 17; 19; 21). DON QUIJOTTe rulează 
la cinematograful M. Eminescu (16; 18,15;
20.30) . ÎN NOAPTEA DE AJUN : 8 Mai 
(15; 17; 19; 21). POST-RESTANT : Flo- 
reasca (10; 16; 18,15; 20,30). VALEA MÎN- 
DRA : N. Bălcescu (10; 12; 16; 18,15; 20,30). 
DUPA DOI IEPURI rulează la cinema
tograful G. Bacovia (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 17,00 — EMISI
UNEA PENTRU CLUBURILE DIN ÎN
TREPRINDERI. Din cuprins : Telejurna
lul săptămînil. Munca de cercetare în 
sprijinul producției. Fruntașii noștri. 
Inovații și inovatori. Transmisiune din 
sala de festivități a Uzinelor „23 August" 
din Capitală. Concert de muzică Ușoară 
și populară susținut de o formație con
dusă de Paul Ghențer. Prezentator : Ho- 
ria Șerbănescu. 19,00 — EMISIUNEA
PENTRU SATE.

(15; 17; 
17; 19 
19,15

Gh. Doja (10,15; 12,15l 15,15; 

cinematografele V. Alecsan- 
19; 21), București (9; 11; 13; 
21), 23 August (9; 11; 13; 15;

21,15 — grădină 20,30), Stadio-

Flacăra (11; 15; 17; 19; 21), Volga 
15; 17; 19; 21), Drumul Serii (15;
21), Grădina Țudor Vladimirescu 
CURCANII rulează la cinemato- 
T. Vladimirescu (16; 18; 20). UL-

CUM VA FI VREMEA?
Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 

și 9 iunie. In București : Vreme ușor 
instabilă. Cerul va fi variabil, mai mult 
senin. Vînt potrivit. Temperatura în 
creștere ușoară. In țară : Vremea se va 
menține ușor instabilă. Cerul va fi va
riabil, mai mult senin noaptea. Ploi izo
late Vor cădea mai ales în cursul după- 
amiezelor. Vînt potrivit din nord-vest. 
Temperatura în creștere. Minimele vor 
fi cuprinse între 6 și 16 grade, iar ma
ximele între 19 și 29 de grade.
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în centrul orașului Suceava a fost dat în folo sințâ un nou hotel. La parterul hotelului se află un 
restaurant și alte unită|i de deservire. (Foto : Gh. Vințilă)

Marți s-au încheiat lucrările se
siunii științifice a Institutului pen
tru proiectări de laminoare cu tema 
„Realizări și tendințe în construc
ția laminoarelor din industria side
rurgică".

în cele patru secții de speciali
tate în care s-au desfășurat lucră
rile — tehnologie, utilaje mecanice, 
electrică și construcții industriale — 
au fost prezentate 42 de referate și 
comunicări științifice, pe teme le
gate de procedeele de turnare con
tinuă a oțelurilor, mecanizarea lu
crărilor din ajustajele laminoarelor, 
automatizarea unor linii de laminoa
re, modernizarea liniilor existente 
de laminoare la nivelul tehnicii ce
lei mai înaintate etc.

La discuții au luat cuvîntul re- (Agerpres)

Sesiunea Comitetului Olimpic Internațional
MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS 

țransmite :
La 4 iunie, la Moscova, în sala 

mare a Teatrului din Kremlin, s-a 
deschis cea de-a 59-a sesiune a Co
mitetului Olimpic Internațional 
(C.I.O.).

Au participat L. I. Brejnev, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., reprezentanți de 
seamă ai mișcării sportive interna
ționale, cunoscuți sportivi sovietici, 
oaspeți din străinătate, reprezentanți 
ai organizațiilor sportive și de cul
tură fizică din U.R.S.S., ziariști so
vietici și străini.

De la tribună a luat cuvîntul 
M. M. Pesliak, vicepreședinte al Co
mitetului olimpic al U.R.S.S., care, 
din însărcinarea Comitetului olimpic 
al U.R.S.S., a salutat pe membrii 
C.I.O. și pe toți cei prezenți.

Avery Brundage, președintele Co
mitetului Olimpic Internațional, « 
rostit o amplă cuvîntare.

Handbal în 7 p. Romînă U.R.S.S. 5-3
MOSCOVA 5 (Agerpres). —• Pe 

îerenul din parcul Lujniki echipa 
feminină de handbal în 7 a R. P. 
Romîne a întîlnit marți în meci re
vanșă selecționata U.R.S.S. Handba
listele noastre au prestat un joc 
foarte bun, cțștigînd partida cu 
scorul de 5—3 (3—1). O comportare 
excelentă din echipa romînă a avut 
Ana Boțan, care a înscris trei punc
te. După cum transmite Agenția 
TASS, întîlnirea dintre cele două

Mîlne pe stadionul „Republicii"

Un interesant program 
sportiv

Stadionul „Republicii" din Capi-, 
tală va găzdui mîine un interesant 
program sportiv, organizat în cin
stea Adunării reprezentanților miș
cării pentru pace din R. P. Romînă 
și a Congresului mondial pentru de
zarmare generală și pace de la 
Moscova. Programul va fi deschis 
la ora 18 cu un meci de fotbal în
tre două echipe selecționate din 
campionatul categoriei I al orașului 
București. în pauza acestui meci se 
vor face demonstrații de judo de 
către sportivi francezi de la F.S.G.T. 
La ora 20,05 vor evolua selecționa
tele de fotbal ale categoriei A și B, 
care vor cuprinde jucători cunoscuți 
din cele două divizii. Echipele cîș- 
tigătoare vor primi trofeul „Cupa 
Păcii". în pauza celei de-a doua în- 
tîlniri de fotbal pe gazonul stadio
nului vor intra purtătorii „Ștafetei 
Păcii" din regiunile Dobrogea, Ar
geș, Ploiești și orașul București.

(Agerpres)

cu succes 
la Pardu- 
numeroși

Concurs international 
de atletism

Atleții romîni au evoluat 
în concursul internațional de 
bice la care au luat startul 
participant! la întrecerile „Dinamoviadei' 
încheiată duminică la Praga. Reprezen
tantul nostru Zoltan Vamoș a obținut 
victoria în două probe ; la 800 m cu 
timpul de l’55”6/10 și la 1 500 m cu 
3’54”6/10. Proba de 3 000 m plat a fost 
ciștigată de Andrei Barabaș (8’25”7/10), 
urmat de polonezul Ovzcarek (8’26”2/lo). 
Ana Roth-Sălăgeanu a ocupat primul loc 
în proba de aruncarea greutății cu rezul
tatul de 15,64 m, înaintea atletei sovietice 
lakovceva (14,83 m). 

prezentanți ai Comitetului pentru 
tehnica nouă, ai unor institute de 
cercetări și proiectări științifice, in
stitute de învățămînt superior, ai 
combinatelor siderurgice de la Re
șița și Hunedoara, ai fabricii de țevi 
din Roman și alții.

Sesiunea de comunicări științifice 
a Institutului pentru proiectări de 
laminoare a adoptat o rezoluție pri
vind activitatea de proiectare și de 
realizare a obiectivelor siderurgice 
și îndeosebi a 
mează să intre 
mătorii ani.

Cuvîntul de 
a fost rostit de 
rectorul Institutului 
pentru laminoare.

laminoarelor ce ur- 
în funcțiune în ur-

închidere a sesiunii 
tov. P. Wechsler, di- 

de proiectări

„Ne-am întrunit într-o țară, a 
spus A. Brundage, care în ultimele 
cîteva decenii a obținut succese spor
tive uriașe. în locul celor cîteva con
strucții prost echipate, existente în 
anul 1912, cînd am vizitat pentru pri
ma dată Rusia, vedem în prezent ne
numărate terenuri sportive, bazine 
de înot', săli de gimnastică și sta
dioane.

Brundage a subliniat în continuare 
că în prezent zeci de țări sprijină 
ideile olimpice. El a citat unele 
încercări de împiedicare a colaboră
rii sportive internaționale.

în încheiere Brundage a mulțumit, 
în numele Comitetului Internațional 
Olimpic, Comitetului olimpic al 
U.R.S.S., pentru invitația de a orga
niza cea de-a 59-a sesiune a C.I.O. 
la Moscova.

După acaea, L. I. Brejnev, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., a rostit o cuvîn- 
tare.

reprezentative a fost la un nivel teh
nic ridicat, componentele echipei ro
mîne desfășurînd un joc in viteză, 
cu frumoase combinații de atac.

(Urmare din pag. I-a)
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Aceste soiuri dau producții 
și constante, răspund mai efi- 
la îmbunătățirea agrotehnicii 
îngrășăminte, fiind totodată

lucerna de Banat sau trifoiul 
Transilvania.

în urma lucrărilor de ameliorare 
a lucernei și trifoiului s-au creat și 
în țara noastră mai multe soiuri, 
dintre care unele cultivate în 
rețeaua Comisiei de stat pentru 
încercarea soiurilor au dat pro
ducții mari. Astfel sînt soiul de 
lucernă hibridă 652 (obținut în ur
ma încrucișării lucernei albastre de 
Banat cu lucernă galbenă de Filiași) 
și soiul de trifoi roșu Cluj 50/9 (ob
ținut din trifoiul roșu de Transilva
nia), 
mari 
cient 
și la 
foarte rezistente la pătarea foliară 
și la rugină. Soiul de lucernă hibri
dă 652 a produs an de an la stațiu
nea Moara Domnească peste 30 000 
kg masă verde și 600 kg semințe la 
hectar. Același sol a produs în me
die la hectar la stațiunea Mărculești 
700 kg semințe la coasa I. în com
parație cu populațiile locale aceste 
soiuri dau sporuri de producție de 
30 la sută la masă verde și 57 la 
sută la semințe.

începînd din anul 1962, Institutul 
central de cercetări agricole a orga
nizat producerea de sămînță elită la 
lucerna hibridă 652 și trifoiul 50/9 ; 
prin înmulțirea acestor semințe, uni
tățile agricole socialiste vor avea, în 
scurt timp, posibilitatea să extindă 
în cultură soiuri 
cernă și trifoi de 
täte.

Pentru sporirea 
mințe, o metodă eficace o constituie 
irigarea lucernei. în zonele secetoa
se din Bărăgan și Dobrogea produ
cerea semințelor de lucernă trebuie 
organizată exclusiv în culturi iriga
te. Lucerna irigată poate produce 
recolte de 800—1 000 kg semințe la 
ha. în cazul producerii semințelor, 
administrarea apei trebuie făcută cu 
multă grijă deoarece atît lipsa cît 
și excesul de apă provoacă pagube. 

romînești de lu- 
mare productivl-

producției de se-

în lntimpinarcn Adunării 
reprezentanților mișcării 

pentru pace din D. P. Pomină

contemporanei-

Teatrului „Lucia 
a avut loc sim- 
„Pacea, cea mai

in întîmpinarea Adunării repre
zentanților mișcării pentru pace din 
R. P. Romînă, marți după-amiază, 
în sala Dalles, a conferențiat prof. 
Jean Livescu, rectorul Universității 
din București, despre „Dezarmarea, 
problema-cheie a 
tății".

în sala Studio a
Sturdza Bulandra" 
pozionul cu tema 
arzătoare problemă a zilelor noa
stre".

Au luat cuvîntul acad. E. Bădărău, 
prof. M. Ghelmegeanu, și Octav Li- 
vezeanu. (Agerpres)

înapoierea în Capitală 
grupului de vechi membri 

ai partidului
Marți dimineață s-a înapoiat în

Capitală grupul de vechi membri ai 
partidului în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Stoica, membru al C.C. al
P.M.R., care a făcut o vizită de prie
tenie în Uniunea Sovietică.

La sosire, în Gara de Nord, 
fost de față membri ai C.C. 
P.M.R. și activiști de partid.

au
al
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Pepiniere forestiere
în cadrul Direcției regionale a •- 

conomiei forestiere Banat se amena
jează noi pepiniere. Una din aces
tea se află la Recaș și ocupă o su
prafață de 45 de hectare. Ea va de
servi cu puieți zona forestieră de 
cîmpie și zona deluroasă a regiunii. 
De asemenea, este în curs de ame
najare pepiniera de la Lipova, care 
va deservi cu puieți unitățile de pe 
cuprinsul aceluiași raion.

O nouă stație de salvare
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). 

— Recent, în cartierul „7 Noiem
brie" din Tg. Mureș a fost dată în 
folosință o nouă stație de salvare. 
Stația este deservită de numeroși 
medici, cadre sanitare medii și con- 
ducători-auto .

timp semințele de plante furajere
In majoritatea zonelor de cultu

ră a lucernei se lasă pentru produ
cerea semințelor coasa a Il-a. în zo
nele secetoase se poate obține să- 
mînță de lucernă dacă aceasta este 
cultivată în lunci, pe terenuri ume
de sau în culturi irigate, lăsîndu-se 
de sămînță coasa a II-a.

Foarte important este să se res
pecte epoca optimă de recoltare a 
primei coase. în practică este des
tul de răspîndit obiceiul de a recol
ta prima coasă tîrziu, la înfloritul 
deplin. S-a constatat însă că acest 
procedeu este dăunător deoarece în- 
tîrzie prea mult înfloritul la coasa 
a II-a, plasîndu-1 într-o perioadă ne
favorabilă polenizării și formării se
mințelor.

Trebuie să ținem seama că atît 
cercetările experimentale, cît și re
zultatele obținute în producție au 
dovedit că recoltatul primei coase la 
lucernă trebuie efectuat atunci cînd 
s-au format bobocii florali și în la
nul de lucernă s-au deschis primele 
flori. Nu trebuie întîrziat recoltatul 
primei coase pînă la apariția în 
masă a florilor. Prelungind prea 
mult durata cositului, se obține la 
coasa a II-a o cultură neuniformă 
și se înregistrează producții mici de 
semințe.

Trifoiul roșu se lasă pentru să
mînță la coasa a II-a. Este impor
tant ca recoltarea primei coase să 
se execute la începutul înfloritului 
și nu la înfloritul deplin, așa cum 
se obișnuiește în multe părți.

Aplicînd în practică cele mal noi 
metode de cultură, numeroase gos
podării au obținut producții mari de 
semințe. Astfel. G.A.S. Piscu, regiu
nea Galați, a realizat în medie la 
ha 500 kg semințe de lucerna. De 
asemenea, G.A.S. Giarmata, regiu
nea Banat, a produs în medie pe 125 
ha cîte 416 kg semințe de trifoi.

In această perioadă, cea mal mare 
atenție trebuie acordată executării 
lucrărilor de întreținere a loturilor 
semincere de graminee și, în pri
mul rînd, distrugerii scoarței și * * 

rale a O.N.U. să fie dedicată în în
tregime problemei lichidării colonia
lismului în Africa.

Arătînd că „dușmanul principal 
este imperialismul", Nkrumah a lan
sat totodată un atac energic împo
triva Pieței comune pe care a acu
zat-o că vrea să înlocuiască „vechiul 
sistem de exploatare colonială prin
tr-un nou sistem al colonialismului 
colectiv". Membrii Pieței comune, a 
spus Nkrumah, intenționează să 
mențină țările africane în rolul de 
furnizor de materii prime ieftine și 
să condamne economia africană la o 
stare de subjugare permanentă.

Conferința își continuă lucrările.
★

NEW YORK. într-o scrisoare a- 
dresată lui U Thant, secretar gene
ral provizoriu al O.N.U., 39 de țări 
afro-asiatice au cerut ca pe ordinea 
de zi a sesiunii extraordinare a Or
ganizației Națiunilor Unite, care ur
mează să se deschidă joi pentru a 
discuta problema viitorului terito
riului Ruanda Urundi, să se înscrie 
și problema Rhodesiei de sud.

LAGOS. în capitala Nigeriei a 
fost dat publicității comunicatul la 
terminarea conferinței miniștrilor 
de externe ai statelor africane mem
bre ale grupului de la Monrovia. în 
comunicat se arată că miniștrii de 
externe au aprobat în linii generale 
proiectul „Cartei politice africane". 
Proiectul Cartei urmează să fie su
pus conferinței șefilor de stat ai ță
rilor membre care se va întruni la 
Addis Abeba.

®o-

HAVANA 
iunie, Fidel 
recoltarea trestiei de zahăr la coo
perativa „Indo Atuei" din provincia 
Camaguey. Cu acest prilej, el a de
clarat țăranilor că anul viitor 
la recoltarea trestiei de zahăr 
vor lucra 1 000 de mașini de 
recoltat trestia de zahăr. Munca 
de recoltare a trestiei de zahăr 
este foarte grea. Introducînd în 
agricultură mașini tehnice trebuie 
să ajungem la o situație în care oa
menii muncii să nu-și mai încor
deze atît de mult forțele. în pre
zent ne revine cea mai grea parte 
a construcției noii societăți. Peste 
10—12 ani totul se va schimba. Dar 
și acum trăim vremuri minunate, 
în trecut, în lume aproape că nici 
nu se pomenea de Cuba. Acum pre
tutindeni se vorbește de Cuba, de 
prestigiul ei, prestigiul pe care i 
l-ați dat voi, țăranii cu pălării din 
frunze de palmier, cu fețele arse în 
timpul muncii. Viitoarea generație 
va regreta că nu i-a fost dat să 

.participe direct la viața patriei sale 
în această perioadă glorioasă.

Suvanna Fumma 
a plecat la 

Xleng Kuang
La 5 iunie Su

vanna Fumma a 
plecat de la Lu
ang Prabang la 
Xieng Kuang. La 
Luang Prabang, 
premierul Suvan
na Fumma a fost 
primit de regele 
Laosului, care i-a 
confirmat împu
ternicirea de a 
forma un guvern 
de unitate națio
nală. Agenția 
France Presse re
latează că prințul 
Suvanna Fumma 
a invitat pe prin
țul Boun Oum să 
vină la 7 iunie în 
Valea Ulcioarelor, 
pentru a discuta 
cu el și cu prințul 
Sufanuvong pro
blema formării u- 
nui guvern de 
coaliție în Laos.

Amploarea pe care a luat-o acea
stă activitate, necesitatea dezvoltă
rii tot mai largi a culturii și a artei, 
în raport cu cerințele și exigențele 
din ce în ce mai ridicate ale oame
nilor muncii, impun crearea unui 
organ care să aibă în sfera lui de 
preocupări toate domeniile activi
tății de stat pe tărîmul culturii și 
artei — Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă.

Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă are sarcina să realizeze poli
tica guvernului R.P. Romîne, stabi
lită pe baza directivelor Partidului 
Muncitoresc Romîn în domeniul cul
turii și artei. El răspunde de în
treaga sa activitate față de Consiliul 
de Miniștri.

Acest organ, din care vor face 
parte oameni de cultură și artă de 
înaltă Competență, intelectuali, con
ducători ai instituțiilor de cultură și 
ai organizațiilor obștești, va trebui 
să asigure prin componența și me
todele sale de muncă o largă parti
cipare obștească la conducerea, coor
donarea și rezolvarea problemelor 
de cultură și artă.

Crearea Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, modul său de 
organizare și funcționare, trebuie 
să determine continua dezvoltare a 
culturii și artei noastre socialiste, 
ridicarea permanentă a nivelului lor 
ideologic și artistic, pentru a răs
punde tot mai deplin cerințelor cul- 
tural-artistice sporite ale maselor și 
pentru a contribui mai efectiv la 
făurirea conștiinței socialiste a oa
menilor muncii de la orașe și sate.

Membrii Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă sînt desemnați 
de Consiliul de Miniștri. Comitetul 
are un birou executiv alcătuit din 
președinte, vicepreședinți și mem
bri. Președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură 
din Consiliul de 
de ministru.

Dispozițiile și
■ mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă sînt obligatorii pentru toate 
domeniile activității cultural-artis- 
tice.

Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă își constituie următoarele 
consilii : Consiliul teatrelor, Consi
liul muzicii, Consiliul artelor pla
stice, Consiliul așezămintelor cultu
rale, Consiliul pentru răspîndirea 
cunoștințelor cultural-științifice, 
Consiliul cinematografiei, Consiliul

★

și Artă face parte 
Miniștri și are rang

instrucțiunile Co

de Stat al R. P. Romîne, tovarășa 
Constanța Crăciun a fost numită în 
funcția de președinte al Comitetu- 

Prîntr-un alt decret ai Consiliului lul de stat pentru Cultură și Artă.

Printr-un decret al Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, tovarășul Ilie 
Murgulescu a fost numit în funcția 
de ministru al învățământului.

o»o

Filme programate în stațiunile de odihnă
In actualul sezon balneo-clima- 

tic, oamenii muncii sosiți la odihnă 
pe litoral sau la munte vor avea 
prilejul să vizioneze numeroase fil
me, dintre care unele prezentate aici 
în premieră.

Printre filmele programate în luna 
iunie la cinematografele de pe lito
ral se numără : filmul sovietic „în
vierea“ (ambele serii), „Agrafa 
albă", producție a studiourilor ceho
slovace, „Duelul” și „Raze pe ghea
ță”, realizări ale cinematografiei din 
R. P. Ungară, „Bătrînul și marea", 
producție a cineaștilor americani, 
filmul polonez „Urme tăcute", fil
mele „Pirații aerului" și „Dacă ții la 
mine”, realizate în R. D. Germană, 
„Un om trece prin zid", producție a 
studiourilor din R. F. Germană. 
Unele din acestea vor rula și în sta
țiunile de odihnă de pe Valea Pra
hovei, Valea Oltului și din alte re
giuni.

în stațiuni schimbarea filmelor se 
va face din două în două zile. La

buruienilor prin prășitul între rîn- 
duri.

Purificarea loturilor semincere 
are o deosebită însemnătate. în 
prezent, la numeroase gospodării a- 
gricole de stat și gospodării colec
tive, loturile semincere de graminee 
perene nu sînt corespunzătoare din 
punct de vedere al purității, datori
tă faptului că semințele s-au ames
tecat la treierat sau la depozitare. 
Este bine ca gramineele perene se
mănate în rînduri rare să se lase 
pentru sămînță începînd din al doi
lea an de vegetație. Cea mai mare 
recoltă se obține în anii 2—3.

Nu peste mult timp va începe re
coltarea semințelor de graminee pe
rene. Trebuie subliniat că epoca op
timă de recoltare la majoritatea gra- 
mineelor este faza de coacere în 
ceară, cînd scuturatul este minim. 
Practic, momentul de recoltare se 
determină cînd sămînță apăsată cu 
unghia are consistența cerei, iar cînd 
inflorescența se strînge ușor în pal
mă, se desprind cîteva semințe. La 
constatarea acestor indicii, recoltatul 
trebuie început imediat și să nu du
reze mai mult de 1—2 zile, deoa
rece la unele specii se produc pier
deri mari prin scuturare. Recoltatul 
semincerilor de graminee perene 
se poate face manual sau mai bine 
mecanic. Se recomandă ca recol
tarea manuală să se facă dimineața 
devreme, cînd plantele conțin mai 
multă apă, evitîndu-se astfel scu
turarea semințelor. Recoltatul cu 
combina se va face pe timp mai 
uscat pentru a se ușura treieratul.

De mare însemnătate este ca se
mințele obținute să fie uscate și con
diționate cu grijă, pentru a nu se 
amesteca cu semințele altor plante, 
iar depozitarea să se facă în saci 
etichetați.

Extinderea loturilor semincere de 
plante furajere valoroase și aplica
rea lucrărilor de îngrijire de care 
depinde sporirea producției de se
mințe la ha constituie unul din mij
loacele importante pentru asigura
rea bazei furajere. 

editurilor și al difuzării cărții. Ele 
sînt alcătuite din membri ai comite
tului, precum și, după specialitate, 
din alți oameni de artă, știință și 
cultură, scriitori, academicieni, oa
meni de teatru, compozitori, artiști 
plastici, cineaști, ingineri, tehnicieni, 
profesori și învățători, reprezen
tanți ai organizațiilor obștești, re
dactori ai unor publicații, conducă
tori și activiști ai unor instituții de 
cultură și artă. Consiliile analizează 
și dezbat principalele probleme din 
domeniul lor de specialitate, elabo
rează și propun măsuri de realizare 
a sarcinilor din aceste domenii, în
tocmesc studii și propuneri cu pri
vire la dezvoltarea în perspectivă a 
sectoarelor lor.

Un număr restrîns de membri ai 
consiliilor și de specialiști lucrează 
permanent în cadrul Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă.

Pentru organizarea muncii cultu- 
ral-artistice din comune și orașe se 
constituie comitete de cultură și 
artă ale comitetelor executive ale 
sfaturilor populare regionale, raio
nale, orășenești și de raion orășe
nesc. Ele sînt organe ale comitetelor 
executive ale sfaturilor populare și 
aduc la îndeplinire hotărîrile aces
tora în domeniul culturii și artei.

Comitetele de cultură și artă re
gionale conduc activitatea unităților 
pe care le au în subordonare directă 
și răspund de realizarea sarcinilor 
acestora ; elaborează planul întregii 
activități cultural-artistice și iau 
măsuri în legătură cu activitatea 
care se desfășoară pe raza adminis- 
trativ-teritorială a comitetelor exe
cutive ale sfaturilor populare res
pective.

Comitetul de cultură și artă regio
nal se compune din președinte, se
cretar și membri desemnați dintre 
oameni de știință și cultură, scrii
tori, muzicieni, oameni de teatru, 
profesori, învățători și alți intelec
tuali, conducători ai instituțiilor 
principale de cultură și artă și ai 
organizațiilor obștești. El își consti
tuie comisia pentru răspîndirea cu
noștințelor științifice și alte comisii 
pe probleme de specialitate. Un nu
măr restrîns de membri ai comisiilor 
lucrează permanent în cadrul comi
tetului.

Atribuțiile prevăzute pentru comi
tetul de cultură ți artă regional se 
aplică în mod corespunzător comi
tetului de cultură și artă raional, 
orășenesc și de raion orășenesc.

* 

prezentarea în premieră a unora 
din filme vor participa actori, regi
zori, cronicari cinematografici etc.

-'(Agerpres)
-oeo-

Aspre critici la adresa politicii guvernului 
englez în problema Pieței comune

LONDRA 5 (Agerpres). — într-o 
situație penibilă s-a pomenit luni 
în Camera Comunelor Edward 
Heath, lordul sigiliului privat și mi
nistru adjunct al afacerilor exter
ne, care conduce delegația engleză 
la tratativele de la Bruxelles cu pri
vire la aderarea Angliei la „Piața 
comună“ europeană. Un grup de de- 
putați laburiști au criticat aspru po
ziția adoptată de guvernul englez 
la tratativele de la Bruxelles, acu- 
zîndu-1 că sacrifică interesele Com- 
monwealthului pentru a se alătura 
„celor șase". Un caracter aprig a im
primat schimbului de păreri de luni 
recentul acord încheiat de Anglia 
cu țările Pieței comune, în virtutea 
căruia Anglia își asumă obligația de 
a lichida treptat tarifele preferen
țiale în comerțul de mărfuri indus
triale cu Canada, Australia și Noua 
Zeelandă, extinzînd asupra acestui 
comerț tarifele Pieței comune.

Socotim, a declarat deputatul la
burist W. Blyton, că acest acord în
seamnă începerea vînzării la lici
tație a Commonwealthului, care ur
mează să ia sfîrșit în 1970, (dată 
fixată pentru înfăptuirea acordului 
sus-menționat — N.R.). „Nu credeți 
oare, l-a întrebat Blyton pe Heath, 
că a sosit timpul de a se pune ca
păt acestor experiențe periculoase ?"

Dacă guvernul englez va încheia 
noi acorduri similare, a spus labu-

După eliberarea orașului Nam Tha, în nordul Laosului, rebelii făcuțl prizonieri sînt puși 
în libertate.

MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 5 iunie a sosit la Mos
cova, intr-o vizită oficială, Mamadou 
Dia, președintele Consiliului de Mi
niștri și ministrul apărării al Repu
blicii Senegal.

Pe aeroportul Vnukovo, Mamadou 
Dia a fost întîmpinat de Nikita 
Hrușciov, Alexei Kosîghin, miniștri 
ai U.R.S.S., mareșali ai Uniunii So
vietice, militanți pe tărîm obștesc, 
numeroși reprezentanți ai oamenilor 
muncii din Moscova.

N.S. Hrușciov și Mamadou Dia au 
rostit cuvîntări.

Premieră de filme romînești 
la Washington

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
In sala „Dupont Theatre“ din Was
hington a avut loc premiera filme
lor romînești „Dardée“ și „Șapte 
arte“. Cu acest prilej au fost pre
zentați spectatorilor membrii dele
gației de cineaști romîni.

Au asistat reprezentanți ai condu
cerii Departamentului de Stat al 
S.U.A., oameni de artă și cultură, 
diplomați străini acreditați în 
S.U.A., ziariști.

Au luat cuvîntul dl. Lucius Battle, 
secretar de stat adjunct al S.U.A. 
pentru problemele culturale și de în
vățămînt, și ministrul R. P. Romîne 
la Washington, Petre Bălăceanu.

Din partea cineaștilor 
luat cuvîntul Ion Florea, șeful dele
gației.

Publicul a primit cu vii aplauze 
delegația cineaștilor romîni și reali
zările cinematografiei din R. P. 
Romînă.

romînl a

oeo-

Pentru libertatea întregii Africi
ACCRA 5 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția Ghana News, 
la 4 iunie s-a deschis în incinta 
Parlamentului din Accra „Conferin
ța luptătorilor pentru libertate și a 
naționaliștilor africani“, la care par
ticipă 200 de delegați, reprezentînd 
19 teritorii din Africa ce se mai 
găsesc încă sub jugul colonial. Prin
tre aceste teritorii se numără An
gola, Africa de sud, Africa de sud- 
vest, Rhodesia de sud și Rhodesia de 
nord, Zanzibar, Kenya, Capul Verde, 
Fernando Po etc.

Pe ordinea de zi a conferinței se 
află trei puncte : intensificarea luptei 
pentru libertate și independență în 
teritoriile coloniale, necesitatea vi
tală a unor acțiuni comune în aceas
tă luptă și probleme ale activității 
organizațiilor și partidelor africane.

Luînd cuvîntul la deschiderea ofi
cială a conferinței, președintele Gha- 
nei, Kwame Nkrumah, a cerut ca
O.N.U. să aprobe o declarație prin 
care să ceară puterilor coloniale să 
părăsească Africa pînă cel mai tîrziu 
la 31 decembrie 1962. Nkrumah a ce
rut, de asemenea, ca sesiunea specială 
din această vară a Adunării Gene- 

ristul E. Shinwell, „aceasta va în
semna o catastrofă pentru țara noas
tră“.

Lordul sigiliului privat a' pretins 
că „guvernul s-a consultat în amă
nunțime" cu reprezentanți ai țărilor 
Commonwealthului, ale căror inte
rese sînt afectate de acest acord. Ar 
fi mai just, a observat conservato
rul Walker, să se înlocuiască cuvîn
tul „s-a consultat" prin „a infor
mât“, întrucît țările Commonweal
thului s-au declarat împotriva pre
vederilor acestui acord.

★
LONDRA 5 (Agerpres). — TASS 

transmite : „Guvernul englez a în
călcat promisiunile solemne date ță
rilor Commonwealthului în iulie a- 
nul trecut" — se spune în declara
ția publicată la 4 iunie de asocia
ția industriașilor din țările Com
monwealthului. 
cordul încheiat 
între Anglia și 
ne cu privire 
a sistemului preferențial asupra im
portului mărfurilor industriale din 
Canada, Australia și Noua Zeelan
dă, autorii declarației arată că „gu
vernul englez a făcut acest prim 
pas spre lichidarea sistemului pre
ferențial fără consimțămîntul deplin 
al țărilor ale căror interese le afec
tează“.

Referindu-se la a- 
recent la Bruxelles 
țările Pieței comu- 
la abolirea treptată

Dia, pre- 
Miniștri ?i 
Republldl

La B iunie Mamadou 
ședințele Consiliului de 
ministrul apărării al 
Senegal, a făcut o vizită la Kremlin 
lui N. S. Hrușciov, președintele Conn 
siliului de Miniștri al U.R.S.S. De a-i 
semenea, el a făcut o vizită lui Leo
nid Brejnev, președintele Prezidiu*  
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S.

între conducătorii statului sovie-t 
tic și Mamadou Dia au avut loc dis
cuții, într-o atmosferă caldă, priete- 
nească.

O® O-

Ziariști din patru fări 
la o conferință 

a „mesei rotunde"
LONDRA 5 (Agerpres). — TASS l 

în localitatea Sanderstead din 
apropiere de Londra au avut 
loc timp de trei zile convorbiri 
neoficiale — conferința „mesei ro
tunde“ a 48 de ziariști englezi, po
lonezi, sovietici și americani. Tema 
conferinței — condițiile coexistenței 
— a permis să se facă un schimb de 
păreri în legătură cu numeroase 
probleme referitoare la relațiile in
ternaționale, se spune în comunica
tul dat publicității după încheierea 
conferinței. Majoritatea participan- 
ților la această întîlnire, se arată 
în comunicat, au ajuns la conclu
zia că asemenea convorbiri între 
ziariști vor fi foarte utile și în vii
tor. Ele pot face ca ziariștii din di
ferite țări să înțeleagă mai ușor 
punctele de vedere reciproce.

întîlnirea de la Sanderstead a fost 
organizată de un grup de redactori 
ai ziarelor engleze.

0
a lui

cuvîntare 
Fidel Castro

5 (Agerpres). — La 3 
Castro a participat la
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170000 mineri francezi in grevăULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ★ ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI

Opinia publică mondială protestează împotriva 

exploziilor nucleare proiectate de S. V. 4. 
în spațiul cosmic I

* •k »

Propunerea 
profesorului Bernal

Spectacol« Caragiale 
în străinătate

Declarația secretarului general 
provizoriu al O» N. U,

YORK 5 (Agerpres). — Exploziile nucleare la mare altitudine 
de Statele Unite, reflectă o psihoză foarte periculoasă, a de-

Să fie înfrânați maniacii 
atomici !

NEW 
proiectate 
clarat U THANT, secretar general provizoriu al O.N.U., la conferința 
de presă care a avut loc la 5 iunie.

U Thant a subliniat că oamenii de știință din întreaga lume au 
condamnat cu hotărîre aceste planuri ale Statelor Unite și că de aceea 
S.U.A. nu au dreptul să le traducă în viață. Oricine știe că spațiul cos
mic nu aparține vreunei țări, ci tuturor țărilor, a spus el.

Amintind că Adunarea Generală a Ö.N.U. a adoptat în repetate 
rînduri rezoluții care cer încetarea experiențelor nucleare. U Thant a 
spus că sprijină întru totul aceste rezoluții și că proiectatele experiențe 
nucleare la 
țele despre

mare altitudine „sînt și mai puțin de dorit“ decît experien- 
care era vorba în rezoluțiile Adunării Generale.

Sînt necesare acțiuni hotârîte 
din partea opiniei publice

DELHI. în legătură cu Declarația 
guvernului sovietic cu privire la ex
ploziile nucleare americane la mare 
înălțime, profesorul Hiren Mukerd.ii, 
membru al parlamentului indian, a 
declarat corespondentului TASS că 
știrea privitoare la hotărîrea condu
cătorilor S.U.A. provoacă o profun
dă neliniște în rîndul popoarelor din 
lumea întreagă. Se pare că descon
siderarea criminală a intereselor o- 
menirii de către S.U.A. n-are limi-

te a spus el. Numai acțiuni hotărl- 
te din partea opiniei publice din fie
care țară vor putea pune capăt a- 
cestei situații.

Nu mă îndoiesc — 
kerdji — că popoarele 
vor opri pînă cînd nu 
rată pacea pe pămînt, 
de felul celor inițiate 
S.U.A. nu vor deveni o
tă a unui trecut înspăimîntător în 
istoria omenirii.

ROMA. La Pesaro a avut loc o 
mare demonstrație de protest împo
triva cursei înarmărilor atomice. 
Cei 7 000 de participant! la demon
strație au străbătut străzile orașu
lui, purtînd pancarte pe care erau 
scrise cuvinte care condamnau pe 
militariștii americani și intenția lor 
de a efectua explozii nucleare în 
păturile superioare ale atmosferei. 
După demonstrație a avut loc un mi
ting. Profesorul Andrea Gaggero, 
membru al Consiliului Mondial al 
Păcii, laureat al premiului Lenin 
„Pentru întărirea păcii între popoa
re“ a declarat că poporul italian cere 
tn unanimitate să fie înfrînați ma
niacii atomici care se joacă cu soar
ta omenirii.

LONDRA 5 (Agerpres). — In 
numele Comitetului internațional 
de pregătire a Congresului mon
dial pentru dezarmare generală 
și pace, prof. John Bernal, pre
ședintele executiv al Prezidiului 
Consiliului Mondial al Păcii a a- 
dresat o scrisoare șefilor guverne
lor reprezentate în Comitetul ce
lor 18 pentru dezarmare.

Profesorul Bernal arată că la 
Congresul de la Moscova vor 
participa reprezentanți ai diferi
telor organizații care se pronunță 
pentru dezarmare și pace, obser
vatori, personalități de cele mai 
diferite convingeri, de pe toate 
continentele globului.

Bernal cere șefilor de guverne 
ale celor 18 state să trimită 
Congres un reprezentant 
să-și expună în scris punctul de 
vedere în problema dezarmării 
generale și totale și asupra moda
lității de a înlătura barierele din 
calea spre rezolvare a acestei 
probleme. In scrisoare se subli
niază că expunerea poziției aces
tor guverne ar constitui „un a- 
port important la o înțelegere 
mult mai largă și la reglementa
rea definitivă a problemei dezar
mării".

BUDAPESTA. Teatrul Madach pre
zintă de cîteva zile comedia „D-ale 
Carnavalului". Pusă în scenă de 
Bela Both, comedia lui Caragiale se 
bucură de aprecierea publicului din 
Budapesta.

PARIS 5 Corespondentul Ager
pres transmite : Timp de 24 de ore, 
cei 170 000 de mineri de la toate 
bazinele de cărbune, fier, potasiu, 
uraniu din întreaga Franță au în
cetat lucrul. Minerii greviști au 
prbtestat împotriva nesatisfacerii 
cererilor lor cu privire la majo
rarea salariilor și reducerea timpu
lui de lucru. Această puternică miș
care grevistă se explică prin faptul 
că în țară crește scumpetea, iar ni
velul salariilor continuă să bată 
pasul pe loc. Din 1957 și pînă astăzi 
puterea de cumpărare a oamenilor 
muncii francezi a scăzut cu 6—10 
la sută.

Regiunea Lens din departamentul 
Pas-de-Calais este unul din centre
le miniere cele mai caracteristice în 
ce privește situația grea a mineri-

lor. în fiecare zi, la ora 5 diminea
ța, printre grupurile de mineri care 
se îngrămădesc la intrarea în puțu
rile minei nr. 13 din Lens se află și 
tineri în vîrstă de 19 ani. Ei lucrea
ză în mină de 5 ani, Ia o adîncime 
de peste 800 metri. Salariile lor nu 
depășesc niciodată 2 500 franci vechi 
pe zi, adică prețul a 2 kg de carne. 
Ei lucrează în condiții foarte grele, 
fiind nevoiți uneori să rămînă ore 
întregi întinși pe pămînt pentru a 
tăia cărbune. Alături de ei un miner 
care lucrează în mină de 25 de ani, 
cu plămînii roși de silicoză, nu poa
te cîștiga nici minimum necesar lui 
și familiei sale. Salariile minerilor 
care lucrează la suprafață sînt și 
mai mici.

Iată pentru ce greva minerilor a 
fost aproape unanimă.

la
sau

COPENHAGA. Asociația de prie
tenie „Danemarca-Romînia" a orga
nizat recent la Copenhaga și Arrhus 
o serie de manifestări consacrate 
realizărilor obținute de poporul ro
mîn în dezvoltarea economiei. Cu 
aceste prilejuri au fost prezentate 
filmele „Cocsul“, „Cîntecul Bîrza- 
vei“, „Grădina celor cinci continen
te“, „Din Piatra Craiului în Făgă
raș“ și altele.

LIMA, 
ziarului 
publicat 
vieții și 
Arghezi.

Suplimentul duminical 
Peruvian „El Comercio“ 
o prezentare ilustrată

al 
a 
a 

operei scriitorului Tudor

VIENA. Cu prilejul vizitei în Aus
tria a delegației de președinți de 
sfaturi populare din R.P.R., minis-

trul R. P. Romîne la Viena, dr. Vic
tor Dimitriu a oferit în saloanele le
gației un cocteil. La această întîl- 
nire, care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, a participat pri
marul Vienei, dr. Franz Ionas, și alte 
persoane din conducerea primăriei.

PRAGA. Ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al R. P. Romîne 
în R. S. Cehoslovacă, Gheorghe Ni- 
țescu, a oferit un cocteil cu prilejul 
prezenței în Cehoslovacia a maestru
lui George Georgescu, artist al po
porului din R.P.R., care a dirijat 
concertul de încheiere al Festivalu
lui muzical „Primăvara la Praga”.

PRAGA.
la Praga
urma tratativelor dintre guvernele 
R.S. Cehoslovace și Republicii Mali. 
Comunicatul a fost semnat de A. 
Novotny, președintele R.S. Ceho
slovace, și Modibo Keita, președinte 
al guvernului Republici Mali. A. 
Novotny, președintele R.S. Ceho
slovace a înmînat șefului de stat, 
președinte al guvernului Republicii 
Mali, și celorlalți oameni de stat 
din Mali o înaltă distincție de stat 
cehoslovacă — ordinul 
Clasa I. Președintele R.S. 
slovace și 
Republicii

La 5 iunie s-a semnat 
comunicatul comun în

a spus Mu
lțimii nu se 
va fi asigu- 
iar acțiunile 
de guvernul 
amintire urî-

Demonstrație de protest la Oslo
OSLO. Secția din Norvegia a Ligii 

Internaționale a Femeilor pentru 
pace și libertate, a organizat la Oslo 
o demonstrație de protest împotriva 
experiențelor nucleare americane la 
mare altitudine. Demonstrantele au 
parcurs numeroase străzi ale capi
talei Norvegiei. '■Reprezentante ale 
demonstrantelor au înmînat minis-

trului Afacerilor Externe al Norve
giei o scrisoare în care cer guvernu
lui norvegian să protesteze pe lingă 
guvernul S.U.A. împotriva experien
țelor nucleare în curs. De aseme
nea, demonstrantele au înmînat un 
protest ambasadei S.U.A. pentru a fi 
remis președintelui Kennedy.

i. Gagarins Exploziile la mare altitudine pun in primajdie 
viata viitorilor cosmonauți

„Nouă, cosmonauți- 
lor care am fost în spa
țiul periterestru, ideile 
colaborării în proble
mele Cosmosului ne

MOSCOVA. într-o de
clarație făcută unui co
respondent al agenției 
TASS, primul cosmo
naut, Iuri Gagarin, a
spus că exploziile nu- sînt deosebit de scum- 
cleare la mare altitu
dine creează mari gre
utăți în studierea mai 
departe a spațiului pe- 
riterestru : „Ele pun în 
primejdie viața viitori
lor cosmoncruți, pot tul
bura vremelnic legătu
rile radio la mari dis
tanțe".

pe, a spus Iuri Gaga
rin. De aceea, în nu
mele tovarășilor mei sa
lut cu căldură declara
ția guvernului sovietic 
în care se protestează e. 
nergic împotriva inten
ției S.U.A. de a expe
rimenta arma nucleară 
la mare altitudine*.

Iuri Gagarin i-a în
demnat pe „toți oame
nii de știință din Sta
tele Unite și din cele
lalte țări, pe astronauțli 
americani să-și expri
me protestul hotărît 
față de cercurile din 
S.U.A. care vor să fo
losească epațiul cos
mic în scopuri militare. 
Cosmosul trebuie să 
servească pentru binele 
oamenilor 1".

fie folositSpațiul cosmic să nu 
agresive!

gătește războiul nuclear și acum 
extinde cursa înarmărilor nucleare 
asupra spațiului cosmic, creînd ast
fel mari primejdii pentru zbo
rurile cosmonautice, pentru progre
sul uman, pentru viața popoarelor. 
Răspunderea pentru consecințele ex
tinderii experiențelor cu arme nu
cleare asupra spațiului cosmic re
vine în întregime guvernului S.U.A. 
In continuare, vorbitorul s-a pro
nunțat pentru alcătuirea unei decla
rații solemne de interzicere a folo
sirii spațiului cosmic în scopuri a- 
gresive, pentru aplicarea în acest. 
spațiu a principiilor fundamentale 
ale dreptului internațional și ale 
Cartei O.N.U., cum sînt principiul 
coexistenței pașnice, al colaborării 
internaționale în scopuri pașnice și 
altele.

în scopuri
GENEVA 5 (Agerpres). — In șe

dința din după-amiaza zilei de 4 iu
nie a Comitetului O.N.U. pentru fo
losirea spațiului cosmic in scopuri 
pașnice, acad. A. A. Blagonravov, 
reprezentantul Uniunii Sovietice în 
Subcomitetul tehnico-științific al Co
mitetului O. N. U. pentru folosirea 
spațiului cosmic în scopuri pașnice, 
a dat citire declarației guvernului 
sovietic cu privire la exploziile nu
cleare americane la mari înălțimi.

Hotărîrea guvernului S.U.A., de a 
efectua explozii nucleare la mari 
înălțimi a spus A. A. Blagonravov, 
dovedește clar intenția sa de a folo
si Cosmosul în vederea continuării 
cursei înarmării și nicidecum pentru 
cercetarea spațiului cosmic în sco
puri pașnice în interesul tuturor oa
menilor, fapt spre care năzuiește în 
mod sincer Uniunea Sovietică. A- 
ceste experiențe pot avea consecin
țe cît se poate de 
nefaste și pot știr
bi și mai mult in
teresele întregii 
omeniri.

Aceste experien
țe, a adăugat a- 
cad. Blagonravov, 
nu pot să nu tre
zească îngrijorare 
în subcomitetul 
tehnico - științific, 
întrucît ele frî- 
nează în mod vă
dit progresul în 
știința pentru cer
cetarea Cosmosu
lui.

In cuvîntarea sa 
reprezentantul Ce
hoslovaciei a pro
testat energic îm
potriva folosirii 
de către Statele 
Unite a spațiului 
cosmic în scopuri 
militare.

Luînd cuvîntul, 
delegatul R. P- 
Romîne E. Glaser, 
a arătat că gu
vernul american 
este primul și sin
gurul care a folo
sit arma atomică ; 
el a inițiat cursa 
înarmărilor pre-

în Comitetul celor 18 state pentru dezarmare
GENEVA 5 (Agerpres). — Comite

tul celor 18 state 
continuă discuția 
gate în special de 
pe ale dezarmării 
lucru al primului 
lui cu privire la 
rală și totală, prezentat spre exa
minare comitetului de copreședinții 
săi.

Majoritatea vorbitorilor au spriji
nit declarația guvernului sovietic cu 
privire la exploziile nucleare ame
ricane la mare altitudine.

Luînd cuvîntul, reprezentantul 
R. P. Romîne, George Macovescu, 
s-a oprit asupra cîtorva considera- 
țiuni de principiu pe care le sus
cită mențiunile despre divergențele 
în modul de abordare a problemei 
dezarmării.

Reprezentantul romîn s-a referit 
la poziția nerealistă a delegației a- 
mericane cu privire la un număr 
de probleme esențiale pentru înche
ierea unui tratat privind dezarma
rea generală și totală, printre care 
la refuzul S.U.A. de a oglindi în 
titlul primei părți esența obligații
lor decurgînd din tratat, la trecerea 
completă sub tăcere de către dele
gația americană a problemei terme
nului înlăuntrul căruia trebuie să 
aibă loc dezarmarea, la mpdul în 
care planul american prevede tre
cerea de la o etapă la alta a pro-

pentru dezarmare 
în problemele le- 
primele două eta- 
și de proiectul de 
capitol al tratatu- 
dezarmarea gene-

cesului de dezarmare, precum și la 
opoziția S.U.A. față de necesitatea 
unei formulări clare a interzicerii 
folosirii armelor nucleare.

Cît de mult se opune politica Sta
telor Unite dorinței arzătoare a tu
turor popoarelor — a spus repre
zentantul romîn — este subliniat 
încă o dată în Declarația guvernu
lui sovietic cu privire la hotărîrea 
guvernului Statelor Unite de a efec
tua experiențe cu arma nucleară la 
mare altitudine. Un asemenea pas, 
extinzînd cursa înarmărilor în spa
țiul cosmic, va da o lovitură serioa
să eforturilor de cercetare pașnică 
a spațiului cosmic, va periclita viața 
și sănătatea popoarelor. Delegația 
romînă sprijină întru totul punctul 
de vedere exprimat în Declarația 
guvernului sovietic.

în încheiere, delegatul romîn a 
cerut ca delegația americană să pă
răsească poziția sa rigidă, nerealis
tă, contrară interesului popoarelor 
de a se ajunge la un tratat asupra 
dezarmării generale și totale.

Subliniind că declarația guvernu
lui sovietic reflectă neliniștea între
gii lumi, reprezentantul Indiei a de
clarat din nou că țara sa se situea
ză pe o poziție fermă și clară, pro- 
nunțîndu-se împotriva efectuării ex
periențelor nucleare de orice fel în 
orice timp și -în orice loc.

Reprezentantul Indiei a sprijinit
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pe deplin punctul de vedere sovie
tic în cîteva probleme importante, 
în afară de aceasta, el a făcut o se
rie de propuneri constructive de 
compromis, care au fost acceptate 
de către delegația sovietică.

Reprezentantul S.U.A. a căutat să 
asigure pe membrii comitetului că 
S.U.A. nu s-ar opune distrugerii ar
mei nucleare. El nu a adus însă 
vreun argument nou în sprijinul a- 
sigurărilor sale, ci s-a limitat doar 
să repete argumentele de mult in
firmate în comitet. Enumerînd ve
chile propuneri americane, el a pre
zentat din nou pe,primul 
blemele controlului.

Ultimul a luat cuvîntul 
plenară reprezentantul 
V. A. Zorin. Menționînd 
de compromis al unei serii de pro
puneri făcute de reprezentantul In
diei și arătînd că delegația sovie
tică este gata să le accepte, V. A. 
Zorin a cerut delegației S.U.A. să 
răspundă clar la întrebarea dacă 
este de acord cu aceste propuneri.

Apoi, în legătură cu unele cu
vîntări rostite la ședința plenară 
anterioară, V. A. Zorin s-a referit 
din nou la problemele reducerii 
cheltuielilor militare, controlului a- 
supra acestei reduceri și folosirii 
fondurilor economisite.

Cu aceasta ședința plenară din 5 
iunie a luat sfîrșit.

și altor deținuți politici. El arată că 
în ultimul timp administrația închi
sorii amenință zilnic că va face uz 
de arme atît împotriva lui, cît șl 
împotriva altor deținuți.

CARACAS. Referindu-se la acțiu
nea insurgenților de la Puerto Ca
bello, agenția U.P.I. transmite că ea 
a fost „cea mai sîngeroasă revoltă 
din ultimii cinci ani". Agenția 
France Presse, citind ultimele in
formații sosite la Caracas, transmi
te că numărul victimelor se ridică 
la 400 morți și peste 700 răniți.

BONN. Ziarul „Süddeutsche Zei
tung“ relatează că procuratura din 
orașul Kleve (landul Renania de 
nord — Westfalia) a început anche
ta în procesul lui Wolfgang Otto, 
fost gardian în lagărul de concen
trare hitlerist Buchenwald. După 
cum s-a mai anunțat, Rosa Thäl
mann, văduva lui Ernst Thälmann, • 
l-a acuzat că a participat la asasi
narea lui Thälmann în lagărul de 
concentrare hitlerist Buchenwald în 
august

CAP CANAVERAL. La 4 iunie, 
Statele 
eșec în încercarea de a lansa în 
spațiu o rachetă de tipul „Polaris". 
„Racheta — relatează agenția ame
ricană U.P.I. — a trebuit să fie dis
trusă în zbor, la 90 secunde de 
lansare, datorită unor defecțiuni 
sistemul de ghidaj".

1944.

plan pro-

la ședința
U.R.S.S.. 

caracterul

Leul Alb 
Ceho- 

președintele guvernului 
Mali au rostit cuvîntări.

JANEIRO. Guvernul bra- 
pronunțat împotriva așa- 

pan-ameri- 
nord-americane. A-

RIO DE 
zilian s-a 
zisei academii militare 
cane, de fapt 
ceastă academie se va afla la o bază 
militară din apropiere de Washing
ton. în afară de teme militare 
cursanții vor fi instruiți în ce pri
vește problemele politice, economice 
și sociale în spiritul de care are ne
voie Washingtonul. în afară de Bra
zilia împotriva ideii creării acade
miei militare pan-americane impuse 
de Statele Unite s-au pronunțat de 
asemenea Mexicul, Chile și Vene
zuela.

Unite au înregistrat un nou

la 
în

ATENA. Ziarul „Ta-Nea“ scrie că 
la redacția lui s-a primit o scri
soare din partea lui Manolis Gle- 
zos, care zace în închisoarea de pe 
insula Egina. Manolis Glezos pro
testează împotriva măsurilor repre
sive luate de administrația închiso
rii în ultimele T9" rile împotriva sa
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DJAKARTA. . Corespondentul 
genției France Pressé ^transmite 
Kartoswirjo, șeful rebelilor. Dar 
Islam, și soția lui au fost capturați 
de forțele guvernamentale indone
ziene în apropiere de Bandung. Po
stul de radio Djakarta a comunicat 
că împreună cu Kartoswirjo au fost 
arestate și alte 20 de persoane care 
îl însoțeau pe șeful rebel.

BUDAPESTA. Valul de frig înre
gistrat la începutul lunii iunie în 
întreaga Europă s-a făcut simțit și 
în R. P. Ungară. In afară de scă
derea neobișnuită a temperaturii 
pentru această dată a anului s-a 
mai petrecut un fenomen rar — a 
nins în munții Kekestetoe, cu cea 
mai mare altitudine din R. P. Un
gară.

a- 
că 
ul

Bandele B./LS. continuă șirul crimelor in Algeria

Intre vorbe și fapte...
Desen de 
din ziarul

B. EFIMOV 
„Izvestia"

împotriva intereselor întregii omeniri
S Ignorînd glasul rațiunii și neso- 

■ cotind voința popoarelor lumii, 
' S.U.A. au săvîrșit un nou act cu 

caracter agresiv. Luni dimineață, 
în cadrul seriei de experiențe ato
mice din Pacific, S.U.A. au încer
cat să efectueze în regiunea insu
lei Johnston o explozie nuclea
ră la mare altitudine dintr-o 
serie de explozii proiectate. Din 
cauza unor defecțiuni, la cîteva 
minute de la lansare, racheta a 
fost distrusă de pe sol și explozia 
nu a avut loc. Cu toate acestea, 
atît pregătirile, cît și declarațiile 
oficiale americane arată că S.U.A. 
sînt decise să procedeze în scurt 
timp la asemenea experiențe nu
cleare în Cosmos. Prin acest pas 
nesăbuit, cercurile agresive ameri
cane și-au dat clar In vileag in
tenția de a înteți cursa înarmări
lor, de a accentua și mai mult 
încordarea Internațională. Ele își 
asumă astfel în fața întregii ome
niri o grea răspundere.

Valul de indignare pe care l-a 
ridicat reluarea, la 25 aprilie, de 
către S.U.A. a experiențelor nucle
are — 14 au fost efectuate pînă 
în prezent — a crescut enorm de 
cînd a fost anunțată intenția 
guvernului american de a înfăp
tui explozii și în Cosmos și 
crește și mai mult acum cînd 
treout la punerea în practică 
acestei intenții.

Numeroși savanți cu renume 
mondial, cu o înaltă calificare 
și competență în acest dome
niu, ca dr. Szent Györgyi, lau
reat al premiului Nobel, astrono
mul dr. Shapley, cunoscutul sa
vant englez Bernard Lovell, și 
alții au arătat că exploziile la mare 
altitudine pot avea consecințe 
extrem de dăunătoare, că ele con
stituie o adevărată jignire la adre
sa lumii civilizate.

Oamenii de știință au arătat că 
astfel de explozii nucleare în Cos
mos pot duce la perturbarea pe 
mari întinderi a păturilor superi
oare conducătoare ale atmosferei 
terestre — ceea ce poate atrage 
după sine încetarea temporară a 
legăturilor de radio, cu toate con
secințele care decurg de aci pentru 
transporturile maritime și aeriene 
în zona Pacificului ; pot crea con
diții primejdioase pentru zborurile 
cosmonauților ; pot produce schim
bări ale vremii cu urmări nega
tive. Astfel, de dragul pregătirilor 
militare, S.U.A. nu ezită să între
prindă măsuri care acum, în timp 
de pace, pot avea consecințe atît 
de dăunătoare — nu pentru o țară

va 
s-a 

a

sau alta, un continent sau altul, ci 
pentru toate popoarele, inclusiv 
pentru poporul amerioan. O ase
menea hotărîre profund antiumană 
încalcă în mod flagrant cele mai 
elementare norme ale dreptului In
ternațional.

Uniunea astronomică internațio
nală a adoptat recent o hotărîre 
specială, care prevede că nici un 
stat nu are dreptul de a modifica 
mediul care înconjoară pămîntul, 
fără o studiere prealabilă pe plan 
internațional și fără încheierea 
unui acord corespunzător. „Ceea 
ce a înfuriat comunitatea oameni
lor de știință — scrie săptămânalul 
englez „The Economist" — este 
ldeea asiericană de a proceda la 
aceste experiențe, ale căror conse
cințe sînt cu totul neprevizibile, 
fără a avea măcar decența de a 
Informa restul lumii prin organiza
țiile Internaționale create în mod 
special pentru a se ocupa de ase
menea cazuri. Toate țările împart 
același cer și trăiesc în spatele a- 
celoxași centuri de particule van 
Allen, centuri recent descoperite și 
abia explorate, care se întind in 
spirală de la un pol la altul, atin- 
gînd o înălțime de 4.000 de mile 
in spațiu. Se poate pune întreba
rea : ce drept au americanii să 
dăuneze mediului înconjurător al 
omului fără consultări prelimina
re ?"

Faptul că realismul și rațiunea 
politică au fost din nou sacrificate, 
denotă că la Washington precum
pănește influența adepților „poli
ticii de forță". Această discredi
tată linie politică, de pe urma că
reia autorii ei au înregistrat atî- 
tea eșecuri, este și mai lipsită de 
temei astăzi, cînd în lume raportul 
de forțe este favorabil forțelor 
păcii, cînd statele socialiste dis
pun de tot ce este necesar pentru 
a ține la respect pe amatorii de 
aventuri militare.

Uniunea Sovietică a atras în re
petate rînduri atenția că nu va 
privi cu pasivitate exploziile nu
cleare efectuate de S.U.A. și că va 
fi obligată să ia măsuri cores
punzătoare pentru asigurarea secu. 
rității sale, a țărilor socialiste, a 
tuturor țărilor iubitoare de pace. 
Declarația dată luni publicității de 
guvernul sovietic, document pă
truns de un înalt spirit de răspun
dere față de soarta omenirii și ci
vilizației, a dat un nou și ferm a- 
vertisment inițiatorilor acestei ac
țiuni agresive. „Numai liderii lip
siți de clarviziune — se spune în

declarație — pot spera că, în 
urma efectuării experiențelor 
la mare altitudine. Statele Unite 
ale Americii vor dobîndi anumite 
avantaje militare. Guvernul U.R.S.S. 
va avea grijă ca aceasta să nu 
se întimple".

Opinia publică internațională re
marcă pe drept cuvînt că prin e- 
fectuarea exploziilor la mare alti
tudine, Washingtonul transpune 
cursa înarmărilor nucleare în Cos
mos — și aceasta tocmai intr-un 
moment cînd între U.R.S.S. și S.U.A. 
au loc tratative cu privire la co
laborarea în domeniul folosirii Cos
mosului în scopuri pașnice. Cum 
rămîne deci cu declarațiile făcute 
de oficialitățile americane că sînt 
gata să ajungă la colaborare în 
domeniul folosirii spațiului cosmic 
exclusiv în scopuri pașnice ? Oda
tă mai mult, apare flagrantă con
tradicția dintre vorbele și faptele 
cercurilor 
Exploziile 
tudine, ca 
în genere 
partea americană nu este intere
sată în progresul tratativelor de la 
Geneva. Așa cum a scris ziarul 
vest-german „Die Andere Zeitung", 
„experiențele atomice din S.U.A. sînt 
o lovitură importantă împotriva 
Genevei''. In același sens, săptă
mînalul „INDIA" din Delhi a scris 
că „efectuarea experiențelor nu
cleare americane constituie o mă
sură primejdioasă, care... va sub
mina perspectivele tratativelor de 
la Geneva cu privire la dezar
mare..."

Pasul primejdios întreprins de 
S.U.A. stîrnește indignarea și pro
testul opiniei publice mondiale, 
interesată să pună capăt acestei 
orientări profund ostile 
păcii. Popoarele lumii cer Statelor 
Unite să privească mai 
proape realitatea și să renunțe la 
politica de întețire a cursei înar
mărilor. Alături de oamenii iubi
tori de pace din lumea întreagă, 
opinia publică din țara noastră 
condamnă cu tărie efectuarea de 
către S.U.A. a exploziilor la mare 
altitudine ca o măsură primejdi
oasă, ostilă păcii.

Interesele majore ale omenirii 
vor fi și pe viitor apărate de ță
rile socialiste, care își vor conti
nua eforturile pentru a zădărnici 
orice uneltiri agresive, pentru în
făptuirea dezarmării, pentru insta
urarea unei păci durabile în lume.

L. RODESCU

ALGER 5 (Agerpres). — Bilanțul 
crimelor O. A. S. comise duminică 
Pe 
de 
de 
semenea, au fost semnalate x explozii 
de bombe și un incendiu la un de
pozit de produse din cauciuc, pre
cum și atacul comis de un grup de 
ultracolonialiști la sediul întreprin
derii de transporturi din Alger.

O.A.S.-iștii și-au continuat șirul 
crimelor și luni. Agenția France 
Presse subliniază că în această zi

teritoriul Algeriei comunicat 
agenția France Presse este 
11 morți și 12 răniți. De a-

ultracolonialiștii au săvîrșit în Alge
ria nouă atentate soldate cu 5 morți 
și 6 răniți, toți algerieni. într-o emi- 
siune-pirat, difuzată luni la posturile 
de radio algeriene, ultracolonialiștii 
au amenințat că vor începe un ntu 
val de crime împotriva algerienilor 
prevăzut în programul „pămîntului 
pîrjolit*.

Potrivit cifrelor difuzate de agen
ția France Presse, numărul europe
nilor care au părăsit Algeria în luna 
mai se ridică la peste 43 484 de per
soane.

conducătoare din S.U.A. 
americane la mare alti- 
și reluarea experiențelor 
confirmă părerea că

cauzei

îndea-
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In apropiere de Souk Arras (Algeria), acolo unde a fost un lagăr de 
concentrare, în colibe și bordeie, au trăit aproximativ 6 000 de 
algerieni deținuți. Sute de familii au rămas pe locul fostului lagă? șl 
construiesc acum un sat. Soldați din Armata de eliberare ajută pe foștii 
deținuți, acum eliberați, la construcția caselor, școlilor, 
tare. In fotografie : se construiește un centru sanitar.

unităților sâni-
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Ciocniri între stodenți
LISABONA 5 (Agerpres). — Luni, 4 

iunie, a avut ioc la Universitatea din 
Lisabona o ciocnire serioasă între stu- 
denți și unități de poliție care au în
cercat să împrăștie o demonstrație de 
protest a studenților împotriva arestă
rilor efectuate de poliție în rîndurile 
colegilor lor. Agenția Associated Press 
relatează că autoritățile au masat în 
fața universității unități importante de

și poliție la
poliție. Un număr de 
sitari s-au alăturat studenților protes- 
tînd împotriva represiunilor poliție
nești. Corespondentul agenției citate 
relatează că printre demonstranții care 
au fost răniți în urma atacurilor poli
ției se află mai mulți profesori de la 
diferitele facultăți ale universității din 
Lisabona.

Lisabona
profesori univer-
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