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Să punem mai larg în valoare rezervele 
de creștere a productivității muncii
Unul din principalele obiective 

ale întrecerii socialiste pentru înde
plinirea și depășirea planului este 
sporirea continuă și în ritm susți
nut a productivității muncii. Așa 
cum arată Directivele Congresului 
al IlI-lea al partidului, în perioada 
planului de șase ani, productivita
tea muncii pe ansamblul industriei 
va crește cu 60—65 la sută.

îndeplinirea acestei sarcini prin
cipale a planului de șase ani cere 
fiecărui colectiv de întreprindere să 
acorde o atenție sporită introducerii 
tehnicii noi și folosirii tehnicii exis
tente, adîncirii specializării produc
ției, extinderii pe scară largă a me
todelor de muncă avansate, ridicării 
calificării cadrelor, îmbunătățirii 
continue a organizării muncii. în 
acest an sînt numeroase între
prinderile care au obținut succe
se de seamă în sporirea produc
tivității muncii. în primele patru 
luni ale anului, colectivul uzinei 
„Rulmentul" din Brașov a reușit să 
sporească productivitatea muncii cu 
29 la sută față de aceeași perioadă 
a anului trecut. Aici procedeele teh
nologice s-au bucurat de multă a- 
tenție ; mecanizarea și automatiza
rea au fost introduse la diferite ope
rații care necesitau un mare volum 
de muncă; un număr de 39 mașini 
și utilaje au fost modernizate etc. 
La întreprinderea de poduri meta- 
lice-Pitești, în aceeași perioadă, pla
nul producției globale a fost depă
șit cu 30 la sută. Din această depă
șire 14,7 la sută s-a realizat pe sea
ma creșterii productivității muncii.

Acolo unde conducerile între
prinderilor, organizațiile de partid 
respective au mobilizat colectivele 
să descopere și să pună în valoare 
noi Și importante rezerve interne, 
s-a obținut o-“sporire continuă a 
productivității muncii. Acest lucru 
le-a asigurat succesul în realizarea 
celorlalți indicatori principali ai 
planului.

Ritmul înalt de sporire a produc
tivității muncii se bazează, în pri
mul rînd, pe introducerea tehnicii 
noi. Statul nostru a depus și depu
ne eforturi pentru înzestrarea și re- 
utilarea întreprinderilor cu mașini 
și utilaje moderne, care să asigure 
o înaltă productivitate a muncii. 
Această tehnică nouă trebuie să fie 
folosită cît mai din plin. Un lucru 
simplu, care se pare că în unele 
întreprinderi nu a fost suficient 
de bine înțeles. La I. F. Fălticeni, 
funicularele de la gurile de exploa
tare Bolohanu și Redigna stau timp 
îndelungat nefolosite. La fel și unele 
gatere de la Combinatul de indus
trializare a lemnului din Fălticeni. 
Este oare de mirare că în aceste 
întreprinderi, unde tehnica nouă 
nu este folosită cum trebuie, pro
ductivitatea muncii nu crește pe 
măsura condițiilor create?

Experiența a numeroase oolective 
de întreprinderi arată că introdu
cerea cu perseverență a procedeelor 
tehnologice noi asigură sporuri în
semnate de creștere a productivi
tății muncii. Forajul cu electrobu- 
rul a permis sondorilor din schela 
Boldești să sporească de 6—7 ori 
productivitatea muncii la sondele 
săpate după această metodă. Crai- 
țuirea electropneumatică, sudura 
automată, călirea cu ajutorul cu- 
renților de înaltă frecvență — iată 
numai cîteva procedee tehnologice

noi care asigură sporuri înalte de 
productivitate. Dacă în unele între
prinderi ele sînt larg extinse, în al
tele însă nu există suficientă preo
cupare în această privință. Nu tre
buie uitat nici o clipă că procedeele 
tehnologice noi sînt o parte inte
grantă a progresului tehnic și tre
buie făcut totul pentru introduce
rea lor pe scară largă.

Dacă în unele întreprinderi sarci
na de sporire a productivității mun
cii nu a fost realizată, aceasta se 
datorește și slabei organizări a pro
ducției. Practica lucrului „în asalt“ 
constituie o frînă serioasă în 
calea creșterii productivității mun
cii. De aceea se cere mai multă pre
ocupare pentru buna aprovizionare 
a locurilor de muncă, pentru crea
rea unui decalaj între diferitele faze 
ale procesului tehnologic, astfel ca 
planul să fie realizat ritmic.

O sursă importantă de creștere a 
productivității muncii este continua 
ridicare a calificării muncitorilor și 
tehnicienilor. Cu cît un muncitor 
stăpînește mai bine meseria, cu atît 
rezultatele sale în sporirea produc
tivității sînt mai mari.

în toate întreprinderile, odată cu 
dezbaterea cifrelor de plan pe acest 
an, muncitorii, inginerii, tehnicienii 
au venit cu prețioase propuneri de 
măsuri tehnice și organizatorice, 
multe dintre ele menite să ducă la 
creșterea productivității. La I. M. 
Bocșa însă, măsuri din cele mai va
loroase au rămas încă nerezolvate. 
De ce conducerea întreprinderii nu 
a analizat cum se înfăptuiește pla
nul de măsuri tehnico-organizatori- 
ce ? De asemenea, mai multă a- 
tenție trebuie acordată îndeplini
rii planului de aprovizionare al în
treprinderilor.

Realizarea prevederilor Congresu
lui al IlI-lea al partidului în legă
tură cu creșterea productivității 
muncii pune în fața direcțiilor ge
nerale, ministerelor sarcini de mare 
răspundere. Acestea sînt chemate 
să urmărească îndeaproape situa
ția concretă din fiecare întreprin
dere, să creeze toate condițiile ca 
tehnica nouă să fie măi bine folosi
tă, ca procedeele tehnologice mo
derne să fie mai larg promovate în 
practica producției. Ele au datoria 
să ia măsuri pentru îmbunătățirea 
continuă a aprovizionării și a coo
perării între întreprinderi — condi
ții de primă importanță pentru 
creșterea productivității muncii.

Răspunderea organizațiilor de 
partid pentru bunul mers al produc
ției, pentru îndeplinirea tuturor in
dicilor planului este deosebit de 
mare. Dreptul de control asupra ac
tivității conducerilor administrative 
trebuie folosit cu mai multă efica
citate. Nu trebuie lăsat să treacă un 
trimestru, nici chiar o lună, pentru 
a se analiza cauzele neîndeplinirii 
sarcinii de sporire a productivității 
muncii. Aceste analize se cer ur
mate de măsuri concrete, eficace.

Există condiții ca în fiecare în
treprindere productivitatea muncii 
să crească pe măsura sarcinilor 
prevăzute în plan. Se cere însă din 
partea fiecărui muncitor, inginer 
și tehnician, a conducerilor între
prinderilor să acționeze mai hotărît 
pentru a pune larg în valoare ma
rile rezerve de folosire a tehnicii, 
de organizare la nivel superior a 
muncii și a producției.

Micromionul de pe șoseaua 
Olteniței din Capitala

Muncitorii, tehnicienii și inginerii din cadrul Direc
ției generale construcții-montaje a Sfatului popular 
al Capitalei vor începe lucrările la noi blocuri de lo
cuințe. In cadrul microraionului de pe șoseaua Olte
niței ei vor ridica anul acesta blocuri îneumînd 440 
de apartamente. Dintre acestea, un număr de 220 de 
apartamente vor fi construite din panouri mari pre
fabricate, iar celelalte din zidărie portantă cu planșee 
prefabricate din fîșii.

Noile blocuri cu 4 etaje vor fi date în folosință pînă 
la sfîrșitul acestui an.

Din noua recoltă de
PITEȘTI (trimisul „Scîn

teii''). — La întreprinde- 
dea de sucuri și marme
ladă din Rîureni au fost 
produse primele cantități 
de conserve de fructe 
din noua recoltă: 16 000 
borcane tip „Omnia" cu

dulceaja de prune verzi 
și căpșuni, 10 000 borca
ne gem de căpșuni și 
circa 10 fone compoturi 
de cireșe și căpșuni.

Instalațiile și utilajele au 
fost pregătite din timp 
pentru ca în timpul cam-

Aparate eîectrocasrsice
Cooperativa meșteșugărească, „Electro- 

bobinajul“ din București a omologat în 
ultima vreme noi aparate electrice de uz 
casnic. Printre acestea se numără su
portul pentru uscat rufe cu rezistență 
electrică, aparatul centrifugal pentru stors 
și uscat rufe, care în 3 minute pregă
tește rufele pentru călcat, mașina elec
trică de spălat rufe care are o capaci
tate de 35 litri, un nou tip de aspira
tor de praf etc.

Cooperativa „Tricotajul“ din Cluj a în
ceput să producă un aparat electric de 
remaiat ciorapi de damă, modern, eco
nomic și foarte practic.

FMa concirailiii echipelor șl
Miercuri dimineață a început în 

sala „Uranus" din Capitală finala 
celui de-al XI-lea concurs al echi
pelor și formațiilor artistice ostă
șești.

Timp de două zile își vor disputa 
măiestria artiști amatori talentați 
din unități de diferite arme. Pe 
scena finalei, în fața spectatorilor

însemnări de reporter

Imagini noi in
Pornim din Deva spre Brad și de 

aici, la Abrud. De pe șoseaua naționa
lă, nu departe de Crișul Alb se ză
resc blocurile unui oraș. E Bradul-nou, 
căci orașul vechi — e ceva mai de
parte, dincolo de pod. Prin 1959, în 
Valea Luncoiului au apărut constructorii 
aducînd cu ei buldozere, macarale turn, 
tractoare și betoniere. Chiar din acel 
an au început lucrările de construcție 
a 11 
Anul 
etaje au fost date în folosinjă. In 1960 
au 
blocuri, fot cu 3 etaje, avînd în total 
180 de apartamente. Două din ele și-au 
primit locatarii. Celorlalte 6 li se fac 
ultimele finisări.

Orașul se dezvoltă mereu. în 1961 a 
început construcția la încă 13 blocuri, 
care vor avea 316 apartamente. Patru 
din ele vor găzdui noii locatari chiar 
din această vară, iar restul de 9, pînă 
la sfîrșitul anului. Cu aceasta însă, is
toria construcțiilor din Bradul-nou n-a 
luat sfîrșit. Continuă să fie scrisă și 
ilustrată cu imaginile a încă 8 „case- 
vile“ și a unei noi centrale termice. 
In următorii ani, spre cer își vor pro
fila siluetele lor alte 33 de blocuri.

Pornim mai departe spre inima Țării 
Moților, spre Cîmpenh în drum, po
posim cîfeva ore în comuna Sălciu.

Astăzi imaginea comunei e cu totul 
alta față de trecut. Sălcîuanii și-au ridi
cat vreo 200 de case noi din cărămidă. 
Peisajul comunei este completat de un 
magazin universal, dispensar medical, ci
nematograf, baie comunală, bibliotecă 
cu mii de volume, 5 școli, dintre care 
una de 8 ani, construită anul trecut.

blocuri cu 240 de apartamente, 
trecut, toate aceste blocuri cu 3

început să fie înălfate încă 8
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ACȚIUNI 
TINEREȘTI

T1RGU MUREȘ 
(coresp. „Scînteii'). 
— Zeci de mii de 
tineri din regiune 
participă la nume
roase acțiuni de 
folos obștesc. Tine
rii au muncit la cu
rățirea celor aproa
pe 7 500 ha pășune, 
în raioanele Luduș 
și Reghin, Ia execu
tarea împăduririlor 
pe terenuri întinse 
în raioanele Topli- 
ta și Reghin. In o- 
rașele Tîrgu Mureș, 
Miercurea Ciuc și 
aitéle s-au mărit 
spațiile verzi și s-au 
amenajat parcurile.

fructe
paniel procesul de fabri
cație să se desfășoare în 
bune condijii. Au fost 
luate măsuri pentru apro
vizionarea ritmică a în
treprinderii cu fructe și 
zahăr pe toată perioada 
campaniei.

Pentru muncitorii 
forestieri

La Nehoiu a fost inaugurată 'de 
curînd noua policlinică pentru mun
citorii forestieri care lucrează în 
munții Buzăului. în cadrul noii po
liclinici, de o construcție modernă, 
vor funcționa cabinete de speciali
tate printre care : chirurgie și in
terne, stomatologie, oftalmologie, 
O.R.L., laboratoare, farmacie și al
tele, dotate cu aparate și utilaje 
moderne. Asistența medicală este a- 
sigurată de medici de specialitate.

formațiilor artistice osîășeștl
și a comisiei de apreciere se perin
dă coriști, dansatori, soliști vocali și 
instrumentiști, recitatori și gimnaști. 
Ei sînt militari destoinici, care în 
zilele concursului prezintă în spec
tacolele lor 
a patriei, 
ostășească.

Pregătesc drumețiile
GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — în 

zilele de vacanjă, și elevii din regiu
nea Galafi vor face numeroase excursii. 
Comitetul regional U.T.M. și secjiile de 
învăjămînf ale sfaturilor populare ra
ionale au luat măsuri pentru organi
zarea unor drumeții pe diferite itine- 
rarii, la care vor participa peste 100 000 
de școlari. Acum, la școli, se fac în
scrieri pentru participarea la excursii.

La Soveja, Vidra, Cosmești, Cotești 
și în alte localități pitorești din regiu
ne au fost organizate tabere unde își 
vor petrece vacanța peste 3 700 pio-

imagini din viața nouă 
crîmpeie din activitatea

vacanței
nieri și școlari. Alji 1 440 de copii vor 
pleca în alte tabere de odihnă — la 
munte sau la mare.

, Printre utilajele produse de colectivul uzinelor „Unio" din Satu-Mare se află șt screperele de 6 |
[ metri cubi destinate agriculturii. în fotografie : Echipa fruntașă condusă de Vasile Korciș execută ultt- J 

melo lucrări de finisaj la screpere înainte de a fi livrate.L 1
Țiței de calitate superioară

In primele cinci luni ale anului, 
petroliștii din regiunea Oltenia au 
trimis rafinăriilor țiței cu un procent 
de impurități redus la jumătate față 
de normele admise.

Pentru reducerea impurităților și 
a conținutului de sare din țiței, în 
schelele din această regiune s-au 
luat însemnate măsuri tehnico-orga- 
nizatorice. Intre altele, aici au fost 
puse în funcțiune trei noi instalații 
de tratare, s-a extins folosirea izoto
pilor radioactivi cu ajutorul cărora 
s-au descoperit și înlăturat la timp 
sursele de apă etc. (Agerpres)

Deschiderea Consfătuirii reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești ale țărilor membre 
ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

MOSCOVA 6 (Agerpres). — La 6 
iunie s-a deschis la Moscova Con
sfătuirea reprezentanților partide
lor comuniste și muncitorești ale 
țărilor membre ale Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

te» -----

La consfătuire participă primii- 
secretari ai C.C. ale partidelor co-* 
muniste și muncitorești, șefii de gu
verne și conducători ai economiei 
naționale din țările membre ale 
C.A.E.R.

Exemplu însuflețitor, colaborare frățească
De cum intri pe poartă, uzina „Se

mănătoarea" té întîmpină cu sem
ne care vădesc dezvoltarea neîn
treruptă a între,prinderii. Victoria co
lectivizării, cerințele tot mai mari 
ale agriculturii socialiste fac colec
tivul să-și întețească eforturile sale 
creatoare, pentru înzestrarea a- 
griculturii noastre cu mașini de 
înaltă tehnicitate. Ca și la alte uzi
ne, aspectul de întreprindere indus
trială b amestecat cu cel de șan
tier : se amenajează o hală lungă 
de sute de metri, o linie pentru a- 
samblarea pe bandă a combinelor.

Alexandrina Constantinescu este 
unul dintre inginerii care și-au făcut 
studiile în Uniunea Sovietică și care 
așteaptă vizita solilor poporului eo- 
vietic așa cum aștepți vizita unui 
om apropiat, pe care îl cunoști de 
mult.

— Oamenii sovietici, colegii mei 
de învățămînt, au rămas pentru mine 
amintiri scumpe. In primul an de 
studii, cînd nici nu cunoșteam lim
ba, colegii sovietici au muncit cu 
noi, ne-au ajutat cu răbdare, fră
țește. Mă bucur nespus că voi avea 
prilejul, alături de oamenii muncii 
din Capitală, să-i întîmpin și să le

spun „Bun venit’ iubiților noștri 
oaspeți.

— Urmăresc cu viu interes în pre
să relatările despre marile succese 
ale oamenilor sovietici — ne-a spus 
maistrul topitor Constantin Vasile-scu 
și mă simt mîndru ca cetățean al unei 
țări socialiste cînd văd tabloul în
suflețitor al avîntului Uniunii Sovie
tice pe căile comunismului, pe ca
lea trasată de Congresul al XXII-lea, 
pe drumul luptei nobile pentru pace.

Turnătoria, unde ne ailam în timp 
ce tov. Vasilescu își împărtășea im-
.iilllllllllllllllllllllllllllllllW

la „Semănătoarea", de vorbă 
cu muncitori, ingineri, tehni
cieni despre- apropiata sosire 
in Romînia a înalților oaspeți 

sovietici

CLUJ (coresp. „Scînteii"). —• între
ținerea culturilor este o preocupare 
de seamă a colectiviștilor din raio
nul Gherla. In multe gospodării co
lective, printre care cele din Bonțida, 
Luna de Jos, Crișeni și altele s-a 
terminat prașila întîia la porumb. 
Mult avansate sînt lucrările de în
treținere a sfeclei de zahăr, a florii-

între muncitorii și inginerii de la 
„Semănătoarea", care cunosc viața 
sovietică și experiența sovietică din 
cărți, filme, din bogata documenta
ție a constructorilor sovietici 
mașini agricole, sînt unii care 
și vizitat Uniunea Sovietică.

Cînd vorbesc despro U.R.S.S., 
pre Partidul Comunist al Uniunii So
vietice, oamenii uzinei găsesc ade
sea cuvinte inspirate, poetice. Ast
fel de cuvinte a găsit maistrul Va
sile Onu, de la montaj, sau electri
cianul Gheorghe Coidum, care a pu
blicat în gazeta „Semănătoarea" 
impresiile sale de călătorie. „Stă
team în una din zile pe terasa ulti
mului etaj al Universității Lomo
nosov de pe Colinele lui Lenin, 
în fața ochilor mi se înfățișa pri
veliștea Moscovei : rîul șerpuitor lîn- 
gă clădirile înalte, lîngă zidurile bă- 
trînului Kremlin ; și gîndul, asemeni 
porumbeilor 
zbura spre 
de macheta 
(cu care a 
la expoziția realizărilor 
sovietice și privirea mea căuta blo
cul de granit al Mausoleului din 
Piața Roșie. Da, visul lui Lenin s-a 
împlinit, țara sovietică devine tot 
mai puternică, un exemplu însufle
țitor pentru toate popoarele. Sîntem 
mîndri că avem asemenea tovarăși 
de muncă și de luptă, sîntem mîn
dri de marele nostru lagăr socialist, 
care este în lumea întreagă o uriașă 
putere a păcii și progresului".

în uzină sînt mulți muncitori care 
lucrează la mașini sovietice — cum 
ar fi utemistul Ion Ciucă, care lu
crează la un strung automat cu pa
tru axe ; toți cei cu care am stat 
de vorbă au spus că sînt mulțumiți 
de calitatea acestor utilaje și de 
grija pe care au avut-o construc
torii sovietici, de a însoți mașinile 
cu o garnitură bine chibzuită de 
piese de schimb, pentru piesele su
puse la uzură mai mare. în activi
tatea cultural-politică din uzină sînt 
urmărite cu viu interes inițiativele de 
pace ale U.R.S.S., programul cons
trucției desfășurate a comunismului, 
viața culturală a oamenilor sovie
tici, e studiată experiența în produc
ție a oamenilor sovietici.

Iată cîteva din temeiurile pentru 
care colectivul uzinelor „Semănă
toarea" — ca atîtea alte colective, 
ca întreg poporul nostru — așteaptă 
vizita delegației sovietice în frunte 
cu tovarășul N. S. Hrușciov cu 
nerăbdarea și dragostea cu care aș
tepți întotdeauna prieteni vechi, de 
nădejde.

de 
au

des-

din piața Maiakovski, 
înalturi. Mi-am amintit 
navei cosmice „Vostok* 
zburat Gagarin) văzută 

economiei

presiile sale, e o turnătorie moder
nă, mecanizată, în care e o adevă- 
zată plăcere să lucrezi.

— Uitați-vă, ne îndeamnă șeful 
sectorului, tov. Nicalae 
Tehnica cu care ne-a 
partidul și guvernul nu 
numai o productivitate 
înaltă, o folosire mult mai raționa
lă a spațiului, dar și un nivel mai 
înalt de cultură și de viață al oa
menilor. De cînd ne-am mecanizat 
sectorul, s-a îmbunătățit organizarea 
muncii, a crescut gradul de pregă
tire și cultură al oamenilor. Au ve
nit pe aici specialiști sovietici și 
ne-au dat sfaturi interesante ; în a- 
celași timp, a fost pentru noi o mare 
mîndrie să vedem că ei apreciază 
cîteva din soluțiile originale 
la noi.

—O să vă povestesc ceva, 
electricianul Radu Costică, 
cru poate mărunt, dar care 
pare interesant. Ziarul se aduce 
la zece și prins cu treburile cîte 
tovarăș nu apucă să-1 citească pînă 
la trei. în ziua cînd s-a anunțat vi
zita delegației de partid și guverna
mentale a Uniunii Sovietice în frun
te cu tovarășul Hrușciov, l-am în
trebat pe un tovarăș care e eve
nimentul zilei și a răspuns atît de 
clar și de cursiv, încît se vedea că 
a citit cu atenție comunicatul ves
tind vizita apropiată a înalților oas
peți. După ce fusese transmisă la 
stația noastră de radioamplificare, 
știrea a făcut în cîteva clipe ocolul 
uzinei, din gură în gură. Nu vă pot 
descrie bucuria și nerăbdarea oa
menilor noștri.

Cărăbaș. 
înzestrat 

înseamnă 
mult mai

soarelui. Gospodării colective cum 
sînt cele din Cătina, Borșa, Vultu- 
reni ?i altele au executat prașila a 
II-a pe mari suprafețe cu sfeclă de 
zahăr.

In multe locuri însă se neglijează 
prășitul porumbului siloz. Din cele 
peste 1600 hectare cu porumb siloz 
s-au prășit doar 100 hectare.

Este necesar ca organele de partid 
și sfaturile populare să ia măsuri ur
gente pentru îndrumarea colectiviș
tilor să dea atenție și acestei pre
țioase culturi.

găsite

spune 
un 
mi

e

Fire economisite
Răsună tulnicul pe văile muncilor (Foto : M. Andreescu)

Tara Moților
Imaginea de azi 

a comunei Sălciu 
e asemănătoare și 
altor așezări mo
leșii de pe Valea 
Arieșului. 
școli noi, 
te numai 
eut, la 
Lupșa, Avram lan- 
cu, Arada, Scări
șoara... La Bistra,
comună renumită 
în trecut pentru 
numărul mare de a- 
naltabeți, s-a ridi
cat o școală 
internat. în 
iuncjionează aici 3 
școli. O clădire 
mai veche a fost 
reamenajafă și 
transformată în că
min cultural în 
care își desfășoară 
activitatea un 
unde cîntă și 
trîni de 70 de 
Nu lipsește 
Bistra nici i 
matograful și nici dispensarul, 
din Bistra și-au format obiceiuri și de
prinderi noi.

— Coboară cineva la fabrica din 
Păltiniș ? — întreabă taxatorul autobu
zului. Coboară, șl încă mulfi moți. A- 
proape s-a golit mașina. Se îndreaptă 
toți către poarta unei fabrici : între
prinderea de stat „Horia mofilor" — 
secția Păltiniș. Zgomotul fierăstraielor 
umple împrejurimile. Din curte pătrun
dem în hala mare, luminoasă, a gate
rului și a altor mașini. Spre pînzele 
gaterului se îndreaptă bușteni lungi de

Intîlnești 
consfrui- 
anul tre- 
Săcăfura,

cu 
fofal

cor 
bă- 

! ani.
din 

cine-
Mo(i1

Utilaje pentru campania 
de recoltare

lu-
se 
pe 
un

£

cițiva metri care se transformă în scin- 
duri. Cheresteaua e luată în primire 
de alte mașini care dau forma doagei. 
Doaga este netezită ca o oglindă și 
își continua drumul de la o mașină la 
alta, pină se întîlnește cu capacul pu
tinii. Putinele stnt montate cu repe
ziciune.

— Cită deosebire între acest tablou 
și cel dinainte, descris cu amărăciune 
în glas de către muncitori. Din păduri, 
la kilometri depărtare, tăia ciubărarul 
lemnul și cîf e vara de lungă asuda

cioplind copacul acolo sus la munte, 
pînă il transforma. Transporta doagele 
acasă pe spinarea calului, sau cu pro
pria spinare, iar aici, după chin și 
amar, le încheia. Urma călătoria prin 
|ară : „Cu doagele la spinare / După-o 
gură de mincare“.../

Aceiași munfi, aceleași culmi și pirîia-

D. MINCULESCU

(Continuare în pag. II-a)

LUDUȘ (coresp. „Scînteii”). — 
îndată după terminarea reparațiilor 
la tractoarele și mașinile agricole 
necesare în campania de primăvară, 
mecanicii de la gospodăria de stat 
din Cuci, raionul Luduș, au trecut 
la reparatul utilajului care se va fo
losi în timpul verii. Au fost repa
rate înainte de termen toate mași
nile și utilajele necesare pentru re
coltarea păioaselor și furajelor : 5
cositori mecanice, 3 prese de paie, 
un selector și cele 7 combine. De 
asemenea, au fost puse în stare de 
funcționare cele 7 agregate de asper- 
siune pentru irigatul grădinii de le
gume.

N. SCUTARU
0«

O IP T

POSTUL DE TELEVIZIUNE AL 
UNIVERSITĂȚII DIN CHILE a 
transmis o emisiune închinată lui 
George Enescu.

2 000 DE STUDENȚI SUD- 
COREENI au organizat la 6 iunie 
o demonstrație de protest împo
triva actelor de huliganism do
inise de trupele americane. Deși 
poliția a blocat înaintarea de
monstranților, cîteva sute de 
studenți au reușit să ajungă 
în fața ambasadei americane și 
au încercat să înmîneze un pro
test ambasadorului S.U.A. Gu
vernul sud-coreean s-a întru
nit într-o ședință extraordinară, 
pentru a lua în discuție situația 
din Seul.

DOCHERII DIN MELBOURNE au 
refuzat să încarce cîteva vase cu 
sîrmă ghimpată oferită de gu
vernul australian dictatorului

Diem, cînd au aflat că încărcă
tura este destinată construirii de 
lagăre.

BERTRAND RUSSELL a adresat 
un apel poporului grec în care 
se spune : „Consider că scopul 
propagandei mele urmărește ca 
Anglia să 
Cred că și 
părăsească 
mai strînse 
ciei cu N.A.T.O., cu atît mai mult 
va avea ea de suferit în cazul 
unui război'.

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). Odată 
cu îmbunătățirea calității țesătu
rilor, muncitoarele de la cele 4 uni
tăți ale întreprinderilor textile din 
Galați acordă o atenție deosebită 
reducerii pierderilor de bumbac. 
Printr-o mai bună organizare a lo
cului de muncă și introducerea unei 
evidențe mai claie a economiilor pe 

’■ fiecare țesătoare, s-au 
I de la începutul anului și 

prezent 5 000 kg fire de 
I Din această cantitate se 
[ peste 40 000 mp de pînză.
1 Fruntașe pe întreprindere sînt țe- 
; sătoarele de la unitatea C, care au 
■ redus consumurile specifice cu 
! 1 800 kg de fire de bumbac.

economisit 
pînă în 

bumbac, 
pot țese

părăsească N.A.T.O. 
Grecia trebuie să 
acest bloc. Cu cît 

vor fi legăturile Gre-

CAMPIONATUL MONDIAL DE 
FOTBAL. După jocurile disputate 
ieri (rezultatele în pag. IlI-a), sînt 
cunoscute șase echipe din cele 
opt care se califică în sferturile 
de finală : U.R.S.S., R. F. Germa
nă, Chile, Brazilia,
slovacă și R. P. Ungară

R. S. Ceho-

I

i
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Pe „masa noutăților"
( află cărți apărute în ultimul 
I timp în librării. In cîteva mi- 
' ‘ "----- cu a-

și al 
care-i 
masă,

și Luchian, Aman și] 
Rembrandt, Goya, j 
Repin — reprodu- j 
operele celor mai j 
pictori, sculptori, )

Cu două-trei luni în urmă, cînd timpul friguros 
ne mai ținea în casă, la căminul cultural din comună 
aveau loc ultimele lecții la cursurile de învățămînt 
agrozootehnic. Se înscriseseră la început vreo 60 
de colectiviști Ia cercuri^ dar au participat mai 
wmlt de o sută. Oamenii au prins gustul învăță
turii. Pămînturile întinse ale colectivei, mașinile 
agricole moderne cer temeinice cunoștințe. Pe lîngă 
dorința de a-și însuși cît mai multe cunoștințe, ne
cesitățile muncii practice i-au îndemnat pe oameni 
să urmărească cu interes lecțiile ținute la cerc. Ex
punerile au fost în strînsă legătură cu pla
nul de dezvoltare a gospodăriei, cu lucră
rile pe care le avem de efectuat în actuala cam
panie agricolă. Sată cîteva 
din temele discutate în 
cercul agrotehnic și în cel 
zootehnic : „Principalele 
tipuri de soluri din gos
podărie și lucrările speci
fice fiecărui tip de sol“, 
„îngrășămintele și modul 
lor de întrebuințare", 
„Lucrările solului și ro
tația culturilor“, „Alimentația tineretului bovin“ 
etc. Două lecții au tratat despre porumbul dubiu 
hibrid și obținerea a 5 000 kg de boabe la hectar 
în cultură neirigată.

Colectivul de conferențiari al căminului cultural 
a pregătit o serie de conferințe de popularizare 
a metodelor de obținere a unei recolte de 5 000 kg 
de porumb boabe la hectar, despre întreținerea 
culturilor etc. Brigăzilor științifice care ne-au vizi
tat comuna, colectiviștii le-au pus o serie de în
trebări în legătură cu aceste probleme.

Și biblioteca are un rol de seamă în răspîndi
rea cunoștințelor agrotehnice și zootehnice. S-au 
organizat recenzii despre broșurile „Cultura po
rumbului", „Creșterea păsărilor“ etc. Anul acesta 
biblioteca comunală, bibliotecile volante aflate la 
fermele zootehnice și bibliotecile de casă au aproa
pe 600 de cititori. în multe cazuri, cunoștințele în
sușite din cărți și broșuri au fost completate de 
subiectul filmelor documentare privind cultura 
florii-soarelui, combaterea dăunătorilor, însilozarea 
cartofilor etc., care au rulat la căminul cultural.

Trebuie subliniat faptul că cele învățate sînt 
aplicate în practică de colectiviști.

După părerea noastră, acesta e un lucru 
tant; Nu toți colectiviștii sînt obișnuiți 
creze după metode înaintate, științifice. Nu 
cut multă vreme de cînd unii mai susțineau 
rumbul trebuie semănat rar — „rarul umple
spuneau ei. La astfel de păreri și la alte obiceiuri 
învechite oamenii au renunțat.

Anul acesta gospodăria noastră și-a propus să 
obțină un venit bănesc de aproximativ 5 milioane 
lei’iar fondul de bază să crească cu 700 000 de lei și 
să ajungă Ia 3 700 0C0 de lei. Cum realizăm 
aceasta ? în primul rînd prin sporirea producției 
la hectar. De pe fiecare din cele 666 ha semănate 
cu grîu am planificat să obținem cel puțin 2 000 de 
kg; de pe'întreaga suprafață de 450 ha semănată cu 
porumb ne am propus să realizăm 5 000 kg boabe

impor- 
să Iu- 
a fre
că po
căirii”,

(Urmare din pag. I-a)

Fabrica a 
Albacului 

cu donițe

lancu în- 
ne-a fost 

fața 
mo- 
s-au

șe, dar locurile arată atlfel. 
schirnbat peisajul. Pe drumul 
nu mai înfilneșfi moful necăjit 
și ciubere la spinare.

Am ajuns în comuna Avram 
tr-o dimineață senină. Arieșul
călăuză. Pe drum ne-a răsărit în 
ochilor dealul cu melci — declarat 
nument al naturii — în stînca căruia 
cimentat milioane de melci. La intrarea 
în comună, pe partea stingă, se află Mu
zeul memorial „Avram lancu". O in
scripție pe o tăbliță roșie indică : „...Clă
direa își păstrează forma originală"...

Vizitatorul află în muzeu mantaua lui 
lancu, fluierul și biciul lui, patul părin
tesc ; tablouri și obiecte — mărturii din 
timpul răscoalei condusă de Avram lancu.

Părăsim muzeul și ajungem în comu
nă. Ne întîmpină un bărbat înalt, voinic. 
Este losit Fif, președintele sfatului popu
lar comunal. Vizităm împreună noile con
strucții ale comunei ; școala de 8 
cu 6 săli de clasă și cea de 4 ani, 
gazinuf universal, care va fi dat în 
losință în aceste zile, dispensarul
dical, casa de nașteri, staționarul pentru 
copii, cinematograful, biblioteca, cele 4 
poduri noi din beton armat, care tra
versează Arieșul-Mic...

ani, 
ma
te

rn e-
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la hectar. Producții sporite vom obține și la floa- 
rea-soareiui, sfecla de zahăr și la celelalte culturi, 
în acest an aproape 2 000 000 lei din venitul colec
tivei va fi adus de fermele zootehnice.

La realizarea sarcinilor pe care ni le-am propus, 
cunoștințele dobîndite de colectiviști contribuie din 
plin. în primăvara aceasta pregătirea terenului s-a 
făcut în mod mai științific. Lucrările au fost în 
întregime mecanizate, și s-au făcut conform re
gulilor agrotehnice. Odată cu semănatul porumbu
lui, s-au aplicat și îngrășămintele necesare.

Acum ne aflăm în perioada întreținerii culturi
lor. Brigăzile de cîmp au executat prima prășită la 

porumb și sfeclă de za
hăr. în prezent, s-a tre
cut la cea de-a doua pra- 
șilă mecanică.

Efectuarea tuturor 
cestor lucrări la timp 
în condițiile cerute de a- 
grotehnică se datorește și 
îmbogățirii cunoștințelor 
agrotehnice ale brigadie- 

și ale unora dintre colecti-rilor, șefilor de echipe 
viști.

Răspîndirea cunoștințelor agricole în rîndul co
lectiviștilor este unul dintre obiectivele principale 
ale activității biroului organizației de bază. Ana- 
lizîndu-se, la un moment dat, desfășurarea învă- 
țămîntului agrozootehnic, într-o adunare generală au 
fost semnalate unele deficiențe și s-au și propus mă
suri de remediere. Aceasta a îmbunătățit mult activi
tatea cercurilor. Fruntașii la învățătură au fost 
popularizați la gazeta de perete, iar pentru ei s-a 
organizat o seară în cadrul căreia 24 de tovarăși 
au primit premii în cărți.

Pentru ca cele învățate să dea roade, biroul or
ganizației de bază a repartizat în brigăzi și echipe 
membri și candidați de partid, colectiviști destoinici 
din activul fără partid care au sarcina să îndrume 
și să-i ajute pe colectiviști în lucrarea pe bază agro
tehnică a pămîntului și creșterea animalelor.

Din inițiativa 
au fost afișate 
obiectivele din 
al gospodăriei, 
realizare a lor.

Recenta Hotărîre a C.C. al P.M.R. și a Consi
liului de Miniștri cu privire la dezvoltarea și îm
bunătățirea învățămîntuluî agricol prevede, între 
altele, o serie de măsuri ea : organizarea cursuri
lor agrotehnice cu o durată de trei ani după un 
program bine stabilit, asigurarea materialului de 
studiu necesar, axat pe problemele actuale și re
dactat la un nivel accesibil. Toate acestea vor con
tribui la însușirea mai temeinică a metodelor agro
tehnice la nivelul cerințelor actuale.

membrilor de partid, în comună 
30 de panouri care popularizează 
acest an din planul de producție 
arătînd totodată și mijloacele de

VASILE POP, președintele sfatului popular, 
GEZA DOLOȚCHI, președintele gospodăriei 
colective, IOAN ILIEȘ, colectivist, secretarul 
organizației de bază, VICTOR ZAHARIA, 
inginer agronom, din postul de „corespon
denți voluntari ai „Scînteii“ din comuna 

Tiream, raionul Carei

în regiunea Ciișana

Gata de start.
(Pe lacul Siut

Ghiol).

dinspre muntele Găina, 
cîntînd ,(chemarea dră- 
auzit. pînȘ în vale.

In acest timp, 
un tulnic moțesc, 
guțului“, se făcu

Ce se înfîmpla ? Vestita formație de 
tulnicărese din Avram lancu, condusă și 
dirijată de profesoara Elena Pogan, 
făcea repetiție, sus, spre muntele Găina. 
Am pornit intr-acolo. îmbrăcate în cos
tume specifice Țării Moților, tulnicărese- 
le doineau „chemarea la șezători“, 
„urcarea vilelor la munte", „chemarea 
drăguțului“... Cîntau tare frumos.

Formația e tînără, ca și majoritatea fe
telor care-o alcătuiesc. A luat naștere 
anul trecut și face parte din echipa ar
tistică de amatori a căminului cultural 
din comună. Tulnicăresele, astăzi în nu
măr de 20, sînt renumite. Echipa lor a 
ajuns anul trecut în finala celui de-al 
6-lea concurs al formațiilor artistice de 
amatori. Fetele din Țara Moților au luat 
premiul special al concursului.

Pentru viitoarele concursuri, profe
soara intenționează să combine corul cu 
tulnicele și fluierașii. A fost greu cu 
fluierașii, dar cînd bătrînul Augustin Po
gan ' s-a înscris 
ceilalți.

Popularea cu păstrăvi 
a riurilor de munte

ORADEA (coresp. „Scînteii"). . — 
în regiunea Crișana se desfășoară 
o largă acțiune de populare a riu
rilor cu păstrăvi. Cu sprijinul ti
neretului și al pescarilor amatori, 
pe malurile văilor Drăganului, Ro
șia, Iadului au fost artien.ajate pes
te 2 000 metri pătrați toplițe pen
tru deversarea puietului de păstrăvi 
indigeni.

La crescătoriile de păstrăvi din 
Vașcău, Finiș și altele, prevăzute 
cu bazine de mare capacitate pen
tru producerea puietului, a fost ob
ținut în primăvara aceasta de 
ori mai mult puiet de păstrăvi 
în anul trecut.

Cursuri de ridicare 
calificării ■

în echipă, l-au urmat și

★

oferă astăzi călătoruluiȚara Mofilor
imagini noi, pline de prospețime și fru
musețe, pe măsura anilor noștri,

Continuînd discuția începută la redacția ziarului nostru, relatată 
în articolul „Ora de dirigenție“ („Scînteia" — 31 mai 1962), publicăm 
azi două articole în care se expun unele păreri în legătură cu rolul 
și conținutul orelor educative în școlile de cultură generală.

O carte confuză

două 
decît

a

îmbunătățirea calității produselor 
depinde, în mare măsură, și de pre
gătirea profesională a muncitorilor. 
De aceea, la Uzina „Oțelul roșu", 
s-au organizat anul acesta mai multe 
cursuri de ridicare a calificării mun
citorilor. Acestea sînt urmate de 
aproape 350 de salariați din între
prinderi.

->

țin seama de 
pricepuți edu-

ne vom referi
„Cule- 

diri-

Discuția inițiată de redacția zia
rului „Scînteia" în legătură cu rolul 
orelor de dirigentție este binevenită. 
Intr-adevăr, numeroși profesori dor
nici să-și mărească contribuția la 
procesul pregătirii pentru muncă și 
viață a tinerei generații își pun azi 
o seamă de întrebări în legătură cu 
locul și caracterul orei de dirigenție 
în ansamblul muncii educative. Și, 
din păcate, așa cum se subliniază 
în articolul „Ora de dirigenție", fo
rurile de resort n-au studiat încă su
ficient de temeinic aceste probleme 
și așa se face că văd lumina tipa
rului lucrări care nu 
experiența celor mai 
catari.

în rîndurile de față
la o carte recent apărută — 
gere de texte pentru munca 
gintelui" (Editura de stat didactică 
și pedagogică), a cărei lectură cre
ează confuzii în legătură cu rolul 
dirigințiloj și tematica orelor de di- 
rigenție.

Apariția unei culegeri de texte în 
ajutorul muncii dirigintelui poate fi 
binevenită. în lucrarea lor, autorii 
— A. Hasgan, P. Popescu, I. Roman, 
G. Văideanu — au cules multe frag
mente interesante mai ales pentru 
capitolele : „Conștiință comunistă, 
ideal, fericire“, „Patrie, patriotism, 
internaționalism proletar", „Carac
ter, voință, personalitate“ care pot fi 
utilizate în timpul unor convorbiri 
pe probleme etice care pornesc de 
la fapte concrete intîmplate în clasă 
— bune sau rele.

Dar, în ansamblul oi, luoraroa ar 
M trebuit să țină seama în mai mare 
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Nicolae Simion — 
Huși.

După cum ns face 
cunoscut Ministerul In
dustriei Petrolului și 
Chimiei — Baza nr. 5 
Iași — aprovizionarea 
cu butelii de aragaz a 
orașului Huși s-a îm
bunătățit ; au fost su
plimentate comenzile 
de butelii lunare, peste 
cifra planificată.

Gabriela Crăciu- 
nescu — Govora.

în stațiunile 
Valea Oltului, 
în scrisoarea 
nu există cărți 
ilustrate cu vederi din 
partea locului. Editura 
Meridiane ne iace cu
noscut că a tipărit și 
livrat în 
trate cu 
rite din 
tiraj de 
plare. încă 8 vederi în 
43 000 exemplare se a- 
tlă sub tipar ; altele ur
mează.

de pe 
arătați 

trimisă, 
poștale

acest an ilus- 
6 vederi dife- 

Govora într-un
75 000 exem-

Liviu Chiriacescu 
— Buzău.

Ministerul învățămîn- 
tului ne răspunde la 
scrisoarea dvs. că

timpul prestat ca peda
gog avlnd la bază 
școală de nivel mediu 
nu se poate recunoaște 
ca stagiu de activitate 
în învățămînt pentru 
funcția de profesor, 
vățălor etc.

Vasile Tache 
Rm. Vîlcea.

Sfatul pofpular al 
giunii Argeș ne-a 
cut cunoscut că pînă la 
sfîrșitul trimestrului a- 
cesta se va instala un 
aparat de proiecție ci
nematografică în comu
na Boișoara.

Gheorghe Ionescu 
— Azuga.

în urma scrisorii tri
misă de dvs., cisterna 
care zăcea fără utiliza
re în stația Azuga a 
lost transportată și pre
dată la I.C.M. — după 
cum ne informează Di
recția regională C.F.R.- 
București.

Mihai Vasilescu — 
Bîrlad.

Casa de 
lectrecord" 
temeiată 
dvs. în ce 
nele imprimări.

în-

re- 
fa-

discuri „E- 
a găsit în- 
propunsrea 
privește u-

O»O

loan Boaru — Plo
iești.

Pentru îmbunătățirea 
condițiilor de spitaliza
re a bolnavilor de la 
Sanatoriul Păulești, Sfa
tul popular al regiunii 
Ploiești a luat măsuri 
ca această unitate să 
fie dotată cu aparate 
de radio și televiziune, 
iar în timpul verii să se 
prezinte săptămînal fil
me în grădină.

Gheorghe Jenea 
— Caransebeș.

Ne-ați întrebat dacă 
aveți dreptul la sporul 
de șantier.- Consiliul re
gional al sindicatelor 
Bainat ne-a răspuns că 
s-alariații care-', au do
miciliul stabil 
taiea în oare
gaj ați nu Put beneficia 
de sporul de

Petre Rus — Dej.
Sfatul popular al re

giunii Cluj ne-a răs
puns la scrisoarea tri
misă că lucrările de e- 
lëctrificare a satului 
Coplean, raionul Dej, 
vor fi terminate încă în 
cursul lunii iunie.

(Foto :
Agerpres)

Aleea, umbrită de frun
zișul bogat al copacilor, 
duce spre o clădire roșie, 
cu terase largi. Pe terase, 
așezați în fotolii de răchită, 
citesc și studiază zeci de ti
neri și vîrstnici.

Ne aflăm la casa de cul
tură din Parcul de cultură și 
odihnă Herăstrău. Zilnic vin 
aici elevi și studenți, oameni 
ai muncii care doresc să ci
tească o carte în această 

j plăcută ambianță. 

j 

f nute, cititorii găsesc, 
jutorul catalogului 

( bibliotecarei, cărțile 
f interesează. Pe o ------ ,

frumos rînduite, stau ziarele 
f la zi, reviste, publicații ro- 

mînești și străine. In citeva 
colțuri sînt amenajate vitrine 
cu foto-montaje pe diferite 
teme. Una din ele : „Pe ari
pile poeziei" — prezintă 
operele cele mai valoroase 
ale poeților romîni, 
și contemporani. Un 
montaj ilustrează 
construcții de locuințe ale 
Capitalei. Alături — cărfile 
care vorbesc despre Bucu
rești.

Șase biblioteci sînf în par- 
( cui Herăstrău — două cu 
f fond universal de cărți, ce- 
f lelalte patru sînt pe specia- 
f lităfi — și toate se bucură 
f de aprecierea cititorilor pen- 
f tru felul în care sînt organi

zate.
Nu departe de biblioteca 

cu fond universal „Al. Vla- 
huță” se află cea cu albu
me și reproduceri de artă. 
Printre cele 500 și ceva de 
volume editate la noi sau

I

I 
f
i

în alte țări, întîlneșfi repro- J 
duceri din picturile lui Gri- j 
gorescu 1 "~L:— A----- '
Tonitza, 
Rubens, 
ceri din 
vestiți 
graficieni ai lumii.

Lîngă coiful cu distracții 1 
pentru copii este biblioteca j 
,,P. Ispirescu". Se află aici j 
o mulțime de copii care, J 
pe măsuțele construite după J 
măsura lor, răsfoiesc albu- j 
mele cu poze și cărfile cu J 
povești. Zilnic au loc aici j 
lecturi colective, seri și di- j 
mineți de basme.

Mult solicitată este și bi- j 
blioteca tehnico-științifică. J 
Caiete speciale recoman- j 
dă cititorilor cele mai noi j 
cărți din toate sectoarele : j 
medicină, filozofie, științe e- ! 
conomice, construcții și ma- j 
teriale de construcții, radio- J 
tehnică etc. Pentru studenți J 
există și cursuri litografiate.

Ținînd seama de cerințe
le cititorilor, biblioteca or
ganizează vitrine și foto
montaje cu teme foarte in
teresante : „Pe drumul ma
rilor descoperiri", „Zborul 
omului în Cosmos" etc.

Nu putem încheia fără să I 
pomenim și despre discote- j 
că. Pe discuri se află impri- ) 
mate 4 000 de melodii, din- ] 
tre cele mai diverse. Iubi- ) 
torli de muzică merg la j 
discotecă, își aleg melodia J 
preferată, pe care o ascut- j

aici j

.1

J 
] 
J 
I 
] 

!I

în ' lo-cali- 
sînt an-

șantier.

S-a redeschis traficul aerian de pasageri 
prin aeroportul Constanța

pasageri prin 
s-a redeschis.

Traficul aerian de 
aeroportul Constanța 
Avioane I.L.-14, I.L.-18, TU-404 au 
adus pe acest aeroport primii peste 
1 000 de turiști din R. P. Ungară, 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, 
Finlanda.

Față de anul trecut, numărul li
niilor aeriene directe cu străinătatea 
s-a dublat în actualul sezon. A cres
cut, de asemenea, numărul liniilor

aeriene interne de legătură cu lito
ralul.

Noua aerogară a aeroportului TA- 
ROM, cu săli de așteptară, bufet- 
restaurant, magazin cu articole de 
artizanat, ghișeuri pentru schimburi 
monetare, asigură condiții bune de 
deservire a călătorilor. Legătura din
tre aeroport, orașul Constanța și sta
țiunile de Pe litoral este asigurată 
cu autocarele TAROM și O.N.T.

fă apoi în „camera de mu
zică". Se organizează 
medalioane muzicale, 
care își dau concursul artiști 
și soliști de muzică popu
lară și ușoară.

V. TINCU

• Din cele 188 măsuri tehnico-or- 
ganizatorice prevăzute în planul în
tocmit pe anul în curs au fost apli
cate pînă acum aproape 100. Prin
tre 
unui răcitor special care îmbunătă
țește sistemul de răcire al hidroge
nului ; montarea unui compresor de 
presiune înaltă la fabrica de oxigen ; 
construirea unei instalații pentru 
pastilarea și ambalarea Molicidului 
— insecticid ; recuperarea totală a 

sulfuric

acestea se numără : montarea

caolină 
a insec-

Detoxanului ăin acidul 
epuizat.

® înlocuirea talctdui cu 
în procesul de condiționare 
ticidelor este o problemă care pre
ocupă pe specialiștii combinatului. 
Pînă acum au fost obținute 5 lotur' 
de insecticide condiționate cu caoli
nă, care au aceleași calități ca și lo
turile condiționate pe bază de talc.

• Economiile anuale prin înlocuirea

talcului cu caolină la condiționarea 
insecticidelor se ridică la peste 2 mi
lioane lei.

® De la înçeputul anului și pînă 
acum, combinatul chimic Borzești. a 
livrat pentru agricultură aproape 
14.000 tone de insecticide ca : Detox, 
Duplitox, Heclotox. De asemenea, au 
fost produse peste 100 tone de gra- 
nodin, fungicid utilizat la tratarea 
semințelor de cereale contra mă
turii și a tăciunelui.

® In cadrul combinatului se des
fășoară o bogată activitate cultural- 
educativă. Peste 120 de chimiști par
ticipă la diferite manifestări cultu- 
ral-artistice. Combinatul are 6 bri
găzi artistice de agitație, o -formație 
de muzică ușoară, o formație de flu
ierași și una de teatru. Din cele 50 
de spectacole prezentate anul acesta, 
peste 30 au fost date în fața colecti
viștilor din regiunea Bacău.

O a O

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R. P. ROMÎNE : LUCIA DI LAMMER- 
MOOR — (orele 19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETĂ : 
INTILNIRE CU DRAGOSTEA — (orele 
19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA
GIALE“ (Sala Comedia) : D-ALE CAR
NAVALULUI — (orele 19,30). (Sala Stu
dio) : VICLENIILE LUI SCAPIN — (ore
le 19,30).

TEÀTRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) : PYGMALION — (orele 10,30). 
(Sflla Studio) : BĂIEȚII VESELI — (ore-

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ : TACHE, IANKE ȘI KADIK 
— (orele 19,30).

TEATRUL DE COMEDIE ; ÇELEBRUL 
702 — (orele 19,30).

TEATRUL RÉGIONÀL BUCUREȘTI ; 
IAȘII-N CARNAVAL și MILLO DIREC
TOR — (orele 19,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL ,.C. 
TANASE" (Sala Savoy) : VORBA RE
VISTEI — (orele 20). (Grădina Boema) : 
ȘAFTE NOTE POTCOVITE — (orele 
20,15).

CIRCUL DE STAT : CESKOST.OVEN- 
SKȚ) ATRAKCE — (orele 20).

Vreau
> Program 

moldovenească 
• Arii și duete

IUNIE. 
>,00 - 

popnlgră 
10,35 — I

— I « Juțugi fle îutreçeie — orele 19,oo 
—, I ® Țiperețea nç c dragă — orele ;9,30
— II e Transmisiune din Studioul de 
concerte. Ginta orchestra simfonică a 
Ratțipteieviziunii. Dirijor Nicolae Boboc, 
în program : Simfonia nr. 36 în Do ma
jor de Mozart ; Suita simfonică „Munții 
Apuseni" de Marțian Negrea ; Concer
tul pentru pian și orchestră de Hacia- 
turian — solistă Ioanna Hodges (S.U.A.j; 
„Cavalcada walchiriilor" din opera 
„Walchiria“ de R. Wagner — orele 19,45
— Ia Mari ansambluri romîneștl de cîn-
tece, în sțudio — orele 21,15 — II
• Din glbumțil raeloțliilor de dragoste
— orele 22,30 — II ® Muzică de dans — 
orele 22,50 — I.

muzică 
orele din 
operele lui qaețapo Ppnizzetți — orele 
12,15 — II a Program de uverturi — ore
le 13,IQ — I • Emisiunea studioului de 
radio Iași — orele 14,00 — I » Concert 
dp înpziçâ ușoară romanească — orele 
14,30 — I • Programe muz.ioale alcătuite 
de ascultători — orele 14,30 — II • Din 
cînteceie și dansurile popoarelor — orele 
15,05 — Ie Prelucrări de folclor de com
pozitori romîni — oțele 16,30 — II • Noi 
înregistrări ale corului de copii al Ka- 
diotcleviziunii — orele 17,15 — Ie Din 
muzica popoarelor sovietice — orele 18,00 
— Ie Dicționar muzical — orele 18,30

țiază pe temp educațiye, de morală, 
de comportare ale elevilor.

Rolul orelor de djrigenție în an
samblul muncii educative din școli 
este o problemă ce stă în atenția 
multor cadre didactice. De aceea, în 
orice caz, ar ii fost de dorit ca Edi
tura de stat didactică și, pedagogică 
să consulte un mai mare număr de 
profesori diriginți cu experiență, 
înainte de a tipări culegerea.

Evident profesorul diriginte tre
buie să ajute permanent munca 
organizațiilor U.T.M., dar oare el 
este chemat să se ocupe de... foto
montaje din viața sportivă; organi
zarea de plimbări etp. ? Credem că 
nu. Dacă am lua drept bune toate 
recomandările autorilor culegerii de 
texte, profesorii dldginți ar face de 
toate, dar nu și-ar putea îndeplini 
rolul de animator în munca instruc- 
tiv-educqtivă, n-ar avea timpul ne
cesar să ajute organizațiilor de ti
neret să dea un caracter viu, variat, 
atrăgător discuțiilor pe care le ini-

picur, Lucretiu, Voltaire. Există în 
carte un paragraf intitulat „Feriçiieq 
stă în faptă".
mită clasă, 
lor negative 
fi necesar ca dirigintele să-i demon
streze că fericirea stă în acțiuni în 
folosul societății. Dar dacă profeso
rul va recurge la cartea în discuție 
nu va găsi în legătură cu aceasta 
decît un fragment din Faust al lui 
Goethe pe care-1 va reciti au încân
tare, dar îi va fi prea puțin util în 
pregătirea orei educative.

în articolul „Ora de dirigenție" 
se subliniază, întrutotul întemeiat, 
că succesul muncii educative este 
condiționat de buna coordonare a 
tuturor activităților ce se organizea
ză în școală, de delimitarea preci
să a sarcinilor diriginților și ale or
ganizațiilor de tineret. De aceea ne 
vom referi și la o qnexă a culegerii 
— „ghid pentru planificarea muncii 
dirigintelui". Un prim viciu care a- 
trage atenția este acela că se pre
supune o planificare a orelor de di
rigenție pentru o mare parte din 
anul școlar, ceea ce este greșit. 
(Trebuie spus că autorii nu emit 
aici o părere proprie, 
zent diriginților li se 
stabilească ce vor face 
de dirigenție încă de la 
anului școlar pentru o perioadă în
delungată. După cite știu aceasta 
este o practică ce denotă formalism, 
duce la pregătirea a tot felul de 
medalioane culturale care să umple 
artificial planul, problemele concrete 
ivite în clasă rămînînd astfel nea
bordate). Dar, nu asupra aces
tui aspect al problemei vrem să 
insistăm. In ghidul cuprins în carte 
ni se recomandă ca toate activită
țile educative și extrașcolare să fie 
date în seama diriginților, inclusiv 
vizitele în întreprinderi și în gospo
dăriile colective, Ja expoziții, orga
nizarea activităților culturale și 
sportive etc. de care, după cum se 
șiio, se ooupă organizațiile IJ.Ț.M. 
au sprijinul activ, al dirlgintUoa.

Poate, într-o anu- 
daioiiiă maaiifestări- 
ale unui elev, va

Prof. IOANA COSMA 
directorul Școlii medii nr. 1 

„Nicolae Bălcescu” din București

Eficacitatea muncii educative CINEMATOGRAFE. CICLU DE FILME 
„I. L. CARAGIALE“ : TELEGRAME : 
Patria (10; 12; 15; 17; 19; 21). ÎN
VIEREA — ambele serii : Republica 
(9; 12,30; 16,15; 20,10), Elena Pavel (9; 12,39; 
16,15; 20 — grădină 20,30). AGRAFA AL
BA : Magheru (10,15; 12; 15; 1Ț; 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 cinematografele V. Alecsan- 
dri (15; 17; 19; 21), București (9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21), 23 August (9; 11; 13; 15; 
17; 19,15; 21,15 — grădină 20,30), Stadio
nul Dinațno (20,15), Stadionul Republicii 
(20,15). APARTAMENTUL — cinemascop: 
Lumina (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21). 
S-A FURAT O BOMBĂ rulează la ci
nematograful Maxim Gorki (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). ÎNTRE 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 
ele 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 SENTIMENTA
LĂ : înfrățirea între popoare (10,30; 16; 
18,15; 20,30), Arta (16; 18,15; 20,30), Ilie Pin- 
tilie (15; 17; 19; 21 — grădină 20,30). ÎN- 
TOARCE-TE : 1 Mai (10; 12; 16; 18,15;
20.30) , Q. C'oșbuc (10; 12; 16; 18,15; 20,30).
ROSITA : Cultural (16; 18,15; 2Q.30). CHE
MAREA MARII DE GHEAȚĂ : . ’
Popov (rulează în continuare de la 
le 0,30 pînă la orele 21), Libertății 
12; 16,30; 18,30; 20,30). IUBIRE
CATUȘATA ; 8 Martie (16; 18; 2Q). 
LIONUL : Grivițg (15; 17; 19; 21). CAR
MEN DE LA RONDA : B. Delavrancea 
(11; 16; 18; 20). CINE-I DE VINA ? ; 16 
Februarie (16; 18; 20), Popular (16; 18,30;
20.30) . GARDIANUL : Unirea (15; 17; 10 - 
grădină 20,30). FII FERICITA, ANI I ru
lează la cinematograful C-tln David

(15,30; 18; 20,30). SABIE ȘI ZAR : Drumul 
serii (16; 18; 20). QĂLATORțlLE LUI 
GULLIVER ; Flacăra (11; 15; 17; 19; 21), 
Volga (10,30: 15; 17; 19; 21). CURCANII 
rulează la cinematograful T. Vțadimires- 
cu (16; 18; 20). ULTIMA REPRIZĂ : Mun
ca (16; 18,15; 20,30), 8 Mai (15; 17; 19; 21). 
IN NOAPTEA SPRE 13 : Moșilor (16; 
18,15; 20,30). ȘOFERII țADULUI rulează 
la cinematografele Donca Simo (10; 12; 
15; 17; 19 — grădină 20,30). DON QUI- 
JOTTțî rylează lfi cinematograful M. E- 
minescu (16; 18,15; 20,30)7 POST-RES-
ȚANt : Floreasca (10; 16; 18,15; 20,30). 
VALEA MINDRA : N. Bălcescu (țO; 12; 
16; 18,15; 20,30). DUPA t>OI IEPURI ru
lează la cinematograful G. Bacovia (16; 
18; 20). PESCUITQRII IN APA TULBU
RE : Olga Raricïc (15,30; 18 — .grădină 
20,30). MÂI TARE CA URAGANUL : 30 
Decețribrie (16; 18; 20). PROCESUL MAI
MUȚELOR rulează la cinematograful 
Aurel Vlaicu (14; 16,20; 18,40; 21). CAI
DUL : Grădina 8 Martie (20,30). BĂIEȚII 
NOȘTRI rulează la Grădina y. Roaită 
(20,30). LANȚUL : Grădina Libertății (20). 
MELBA : Luceafărul (15; 17; 19 — gră
dină 20,30).

TELEVIZIUNE. La orele 17,30 trans
misie de la velodromul ,,Dinamo" a con
cursului de ciclism, dotat cu „Cupa Pă
cii", Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19,2Q — Ețnisiupe pentru pțpnieri și șco
lari. 19,40 — Teatru în studio „POVESTE 
DIN TAIGA". In încheiere ; Poșta tele
viziunii și ultimele știri.

să amintesc că unul din profesori a 
consacrat o oră de dirigenție ana
lizei recapitulării materiei de către 
elevi la... sfîrșitul trimestrului, cînd 
discuția era, evident, fără rost. La 
aceasta am să adaug că și în școa
la noastră au existat ore educative 
cu teme identice în clase, în care 
erau de rezolvat probleme diferite. 
Asemenea exemple ar mai putea fi 
aduse în discuție. De aceea, este 
necesar să ne propunem lichidarea 
oricăror manifestări de formalism.

în articolul „Ora de dirigenție" 
se citează părerea unor participanți 
la discuție după care lipsa de preo
cupare pentru a deriva tematica o- 
relor de dirigenție din cerințele con
crete ale muncii de educație din fie
care clasă a dus, în unele școli, Iq 
programarea aproape exclusivă a 
unor medalioane culturale. Aceasta 
poate să fie așa. Dar mie mi se 
pare că unele ore de dirigenție tre
buie consacrate educației estetice 
fiindcă, după cum se știe, o latură 
a educației comuniste este dezvol
tarea la elevi a sentimentelor, pri
ceperii și deprinderilor artistice.

Noi, diriginții, avem o mare răs
pundere în munca de educație a ti
neretului școlar. Va trebui să ne 
perfecționăm continuu activitatea a- 
vînd sprijinul permanent al tuturor 
cadrele» didactice, ql organizației de 
tineret și pi familiei.

Prof. IULIU BUD
Școala medic „Kölcsey Ferenc“ 

din Saiu-Mare

„Educația este un al doilea soare 
pentru cei care o au" — spunea un 
mare gînditor. Profesorul diriginte 
este chemat să aducă o însemnată 
contribuție, zi de zi, la crearea a- 
cestui al doilea „soare", adică la 
procesul complex al pregătirii tine
rei generații pentru viață.

După părerea mea, rezultatele 
muncii dirigintelui se concretizează 
în convingerile morale, etice, în tră
săturile de caracter proprii omului 
societății socialiste ale elevilor din 
clasa a cărei răspundere o poartă. 
De aceea, mă alătur părerii expri
mate de participanții la discuția 
inițiată de redacția ziarului „Scîn
teia", că orele de dirigenție consa
crate unor convorbiri etice trebuie 
să aibă ca punct de plecare întîm- 
plări din clasă sau din timpul acti
vităților extrașcolare, fapte bune sau 
rele săvîrșite de elevi și nu referate 
sau considerații cu caracter 
ral. Și iată de ce. Experiența 
și a altor profesori din școala 
tră arată că exemplul bun nu 
fi dat ca model, iar faptele nedemne 
nu pot fi combătute cu efect atunci 
cînd dirigintele cade în păcatul ver
balismului, cină discuția clasei este 
canalizată doar spre adevăruri ge
neral valabile.

Aș vrea să aduc în discuție și o 
altă problemă care mi se pare deo
sebit de importantă. Am constatat 
că unii profesori diriginți își țin 
orale numai așa ca aâ fie. în aeea- 
stă privință, cred că ests edificator

întocmită de 
că ora de diri- 
oră de comple- 
de cultură ge- 
După părerea 

vedere

introducerea 
ei consideră 
poate fi și o 
cunoștințelor 

elevilor, 
este un punct de 
în școala noastră au fost 
care au dat o asemenea 
orelor de dirigenție. Dar 

e- 
aiu

a

măsură de experiența acumulată în 
ultimii ani de numeroase cadre di
dactice, de practica generalizată în 
multe școli din țara noastră.

Ne referim în primul rînd la iaptul 
că în 
autori 
genție 
tare a 
nerală
noastră 
greșit. Și 
profesori 
orientare 
rezultatele obținute țn munca 
ducativă au arătat că nu 
procedat bine acei diriginți care 
au dezbătut teme au caracter 
general, ci aceia care, scsizînd 
manifestări lăudabile sau oritica- 
bile ale unor elevi, le-au pus 
în discuția clasei. Ni se pare că au
torii greșesc atunci cînd recomandă 
pentru orele de dirigenție teme care 
sînt studiate la orele de limba romî- 
nă, istorie, socialism științific sau 
economie politică, ori vor fi dezbă
tute la ședințele cercurilor literare 
ale elevilor. O asemenea concepție 
pe care lucrarea tinde să o gene
ralizeze împinge spre formalism și 
paralelism în munca instructiv-edu- 
cativă, ceea ce nu poate ii în fo
losul pregătirii tineretului. Această 
concepție a autorilor este oglindită 
concludent de faptul că lucrarea 
sugerează ca în orele de dirigenție 
să se demonstreze, de pilda, carac
terul material al naturii (ceea ce se 
face temeinic în cadrul mai multor 
discipline, eșalonate în mai mulți ani 
do șqoctIh) si os arai.imran'e, doar 
texte din Heraclit, Empedocles, E-

In pre
cede 
la orele 

începutul

Bă

gene- 
mea 

noas- 
poate

Alex, 
□re
do; 
IN- 
jvri-

CLIM VA FI VREMEA?
Tințpul prohabiț peițtri) zlțețe <Je 8, 9 

și lț) iunie : Vremea se menține ușor in- . 
stabilă, cu cerul variabil. Ploi locale 
vpr cădea nțpi ales țn cyrșul dupS-amie- 
zelqr. Vînț potrivit din norflrveșț, Tem
peratura la început staționară apoi, în 
creștere ușoară. Minimele vor fi cuprin
se între 5 șl 15 grade, iar maximele în
tre 16 și 26 de gradș, mai ridicate la 
«fîrșltul Intervalului.
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Adunări ale studenților de ia institutele 
agronomice „Tudor Vladimirescu“ din Craiova 

și „Ion lonescu de
în cadrul unor adunări convocate 

de Consiliile Uniunilor asociațiilor 
studenților, Comitetele U.T.M. și 
.conducerile institutelor agronomice 
„Tudor Vladimirescu” din Craiova și 
„Ion lonescu de la Brad“ din Iași, 
s-au dezbătut sarcinile ce le revin în 
lumina hotărîrilor plenarei C.C. al 
P.M.R. și sesiunii extraordinare a 
Marii Adunări Naționale.

Au luat parte, de asemenea, cadre 
didactice din învățămîntul agricol 
superior, directori de G.A.S. și 
S.M.T., președinți de G.A.C., ingineri 
absolvenți ai institutelor.

La adunarea de la Craiova, prof, 
dr. Alexandru Buia, rectorul insti
tutului, a prezentat un raport des
pre sarcinile învătămîntului agricol 
superior, în etapa actuală de dezvol
tare a agriculturii. Pe marginea ra
portului au luat cuvintul numeroși 
studenți, printre care Ion Pîrvu, 
Aron David, Elena Orza, Gheorghe 
Drăgoi, precum și conf. univ. Vasile 
Stratula. Eroul Muncii Socialiste 
Ion Delcea, directorul S.M.T. Cîr- 
cea, Oprea Călin, președintele G.A.C. 
din Gighera, Iulian Cîrțmă membru 
al Comitetului Executiv al U.A.S.R., 
Mihai Dănescu, prim-secretar al Co
mitetului regional Oltenia al U.T.M., 
Valter Dinescu, șeful secției de pro
pagandă și agitație a comitetului re
gional de partid și alții.

După raportul prezentat la aduna
rea de la Iași de rectorul institutu
lui, prof. dr. Constantin Pîntea, au 
luat parte la discuții numeroși stu- 
denți, printre care Vasile Axinte, 
Tudorel Dragpmir. Maria lonescu, 
Pavel Savu, • secretarul organizației 
U.T.M. din institut. De asemenea, au 
luat cuvîntul prof. dr. Constantin

piesei

Cu prilejul împlinirii a 50 de ani 
de la moartea lui I. L. Caragiale, 
Teatrul de Comedie a prezentat 
miercuri seara în premieră piesa 
„Procesul domnului Caragiale“ de 
Mircea Ștefănescu.

Rolul marelui scriitor este inter
pretat de artistul poporului Jules 
Cazaban, cel al lui Delavrancea de 
Mircea Șeptilici, iar personajele ne
muritoare dio.vpiesele marelui nostru 
dramaturg sînt create de artistul 
poporului Radu Beligan, artiștii eme
riti Ștefan Ciubotărașu și Nicolae 
Gărdescu, de Florin Scărlătescu, 
Mircea Balaban, Dem Savu și alții, 
în rolul calomniatorului Caion apa
re tînărul actor Gh. Dinică. Regia 
este semnată de D. Esrig, iar sceno
grafia de I. Popescu-Udriște.

înairité de ridicarea cortinei, dra
maturgul Aurel Baranga și Eva Sou-

SANTIAGO DE 
CHILE 6 (Ager
pres). 
pauză 
zile 
7-lea 
mondial de fot
bal a fost reluat 
miercuri cu dis
putarea 
IlI-a a

de-al

— După o 
de două 

cel 
campionat

întîlnl- 
prelimi-

< 
într-un joc 

U.R.S.S. a învins

rilor din etapa a 
nariilor.

La Arica, 
echipa 
(1—0) selecționata Uruguaiului.

Iată celelalte rezultate : Grupa 
II-a (Santiago) R. F. Germană — 
Chile 2—0 (1—0) ; Grupa IlI-a (Vina 
del Mar) Brazilia — Spania 2—1 
(0—1) ; Grupa IV-a (Rancagua) R. P. 
Ungară — Argentina 0—0.

în urma acestor rezultate sînt 
cunoscute șase echipe din cele opt 
care se califică în sferturile de fi
nală : U.R.S.S., R. F. Germană,
Chile, Brazilia, R. S. Cehoslovacă și 
R. P. Ungară.

Astăzi se desfășoară următoarele 
partide : Iugoslavia — Columbia ; 
Italia — Elveția ; R. S. Cehoslovacă 
— Mexic ; Anglia — R. P. Bulgaria.

decisiv,
cu 2—1

MOSCOVA 6 (Agerpres). — Lucră
rile celei de-a 59-a sesiuni a Comite
tului olimpic internațional au continuat 
în saloanele hotelului „Soviețskaia“ din 
Moscova. La lucrări participă 47 din 
cei 60 de membri ai C.I.O.

A tost adoptată rezoluția C.I.O. prin 
care se mulțumește Comitetului olim
pic din U.R.S.S. pentru buna organi
zare a celei de-a 59-a sesiuni.

Participanții la sesiune au primit ca

întHnîrea internațională de laiiere U«R«S*S.*R.P»Roinînă
Pe poligonul Tunari a început 

miercuri intîlnirea internațională 
dintre ephipele de talere ale U.R.S.S. 
și R. P. Rqnțîne. Manșa I a probei 
de skeet (talere aruncate din turn), 
a scos în evidența valoarea formației 
sovietice, campioană țnppfjiiOă. Echi
pa U.R.S.S a realizat 395 puncte, 
rezultat superior cu 4 puncte recor
dului mondial oficial pe echipe și

In runda a 18-a a turneului candidap- 
lor la titlul mondial de șah, Ghellpr l-a 
învins pe Filip și a trecut din nou, sin
gur, pe primul loc al clasamentului, cu 
12 puncte. S-au terminat remiză partidele 
Petrosian—Keres și Fischer—Tal. A fost 
întreruptă partida Benko—Korcinoi.

★
La piscina descoperită din Moscova a 

început un mare concurs international de 
sărituri de la trambulină, cu participarea

Lazăr, 
partid

Sandu-Ville, Alexandru 
cretarul organizației de 
institut, Adrian Popovici, președin
tele G.A.C. din Chișcăreni, Virgil 
Trofin, prim-secretar al C.C. al 
U.T.M., și alții.

Analizînd activitatea desfășurată 
în institute pentru pregătirea viito
rilor specialiști necesari agriculturii 
și sarcinile care stau în fața stu
denților și profesorilor în această 
direcție, vorbitorii au făcut totoda
tă propuneri pentru ridicarea nive
lului de pregătire a inginerilor a- 
gronomi pe o treaptă superioară, co
respunzătoare sarcinilor mărețe care 
se pun acum agriculturii noastre so
cialiste. De asemenea, a fost relevată 
importanța măsurilor luate prin re
centa Hotărîre a C.C. al P.M.R. și 
a Consiliului de Miniștri privind 
dezvoltarea și îmbunătățirea învăță- 
mîntului agricol. Studenții s-au an
gajat să învețe cu sîrguință pentru 
ca atunci cînd vor fi repartizați la 
locurile de muncă să poată contri
bui, ca specialiști cu o înaltă cali
ficare, la creșterea continuă a pro
ducției agricole, la întărirea și dez
voltarea unităților agricole socia
liste.

Participanții la adunări au adop
tat, într-o atmosferă de entuziasm, 
telegrame adresate C.C. al P.M.R., 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prin care își exprimă recunoștința 
fierbinte pentru condițiile minunate 
de învățămînt și de viată asigu
rate. în telegrame studenții își ex
primă totodată hotărîrea dé a învăța 
cu sîrguință, pentru a fi cît mai fo
lositori în unitățile agricole în care 
vor lucra după absolvirea institu
tului. ' (Agerpres) 

kupova, directoarea Institutului de 
teatrologie din Praga, au evocat per
sonalitatea clasicului literaturii noa
stre.

La spectacol au asistat oaspeți de 
peste hotare, invitați la manifestă
rile dedicate lui Caragiale.

în aceeași seară, în sala Comedia 
a Teatrului Național „I. L. Cara
giale“ a avut loc un spectacol cu 
„D-ale carnavalului”. Alături de ar
tistul poporului Gr. Vasiliu-Birlic, 
noua distribuție a spectacolului a 
cuprins pe Ovid Teodoresçu, Dem 
Radulescu, Mihai Fotino, Constantin 
Stăneșpu, Mircea Cojan, Çpca Andro- 
nescu, Valeria Gagialov și alții.

în holul teatrului a fost amenaja
tă cu prilejul comemorării marelui 
nostru scriitor o expoziție intitulată 
„Caragiale pe scena Teatrului Na
țional”. (Agerpres)

Duminică 
în Capitală

Pe stadionul „23 
loc duminică meciul internațional de 
rugbi R. P. Romînă — Italia. Par
tida prezintă un mare interes atît 
pentru echipele respective cît și 
pentru publicul, spectator. In întîl- 
nirile de pînă acum — opt la nu
măr — selecționata Italiei a învins 
de șase ori, iar echipa romînă, odată; 
un meci s-a terminat egal. In ul
timul joc, disputat în 1958 la Cata
nia, rugbiștii italieni au terminat 
învingători cu sconil de 6—3.

Lotul nostru reprezentativ, din 
care fac parte Moraru, Pendu, Chi- 
riac, Stănescii, Vusek, Demian și 
alți rugbiști fruntași, a făcut ieri 
după-amiază un antrenament pu
blic în compania unei selecționate 
de tineret a Capitalei.

Echipa italiană este așteptată să 
soseaspă vineri în Capitală. Și-au 
anunțat sosirea, printre alții, cunos- 
cuții internaționali Luise, Zanni și 
Lafranchi.

Jocul de rugbi R.P.R. — Italia în
cepe la ora 16,30 și va fi arbitrat 
de Charles Durand (Franța).

■fc
Sala sporturilor de la Floreasca 

va găzdui duminică, înçepînd de 
la ora 20, primul meci al finalei

noi membri ai C.I.O. comitetele olim
pice din R. P. Mongolă, Dahomey, Tri
nidad și Barbados.

Comitetul executiv al C.I.O. a adop
tat în unanimitate rezoluția prin care 
se cere ca organizarea Jocurilor Olim
pice și a altor mari competiții inter
naționale să nu fie încredințată decît 
acelor țări ale 
corda viză de 
lor, fără nici o

căror guverne vor a- 
intrare tuturor sportivi- 
discriminare.

totodată superior cu 2 puncte recor
dului U.R.S.S. Performerul zilei a 
fost țintașul sovietic Losev, cu 100 
talere atinse din tot atîtea posibile. 
Echipa R. P. Romîne a totalizat 373 
puncte. Cele mai bune rezultate 
pentru echipa noastră au fost obți
nute de Ion Dumitrescu și St. Po- 
povici, fiecare cu cîte 95 puncte.

Astăzi intîlnirea continuă.

sportivi din Austria, R. P. 
Germană, Mexic, Suedia, 
și U.R.S.S. Cu tot timpul 
sportivilor în proba de 

trambulina de 3 m a fost

unor cunoscut: 
Ungară, R. D.
R. F. Germană 
rece, evoluția 
sărituri de la 
de ridicat nivel. în întrecerea masculină, 
sovieticul Brener, campion european, a 
cîștigat proba cu 143,24 puncte. Pe locul 
secund, Pophal (R. D. Germană), cu 
140,54 pțțncte. Proba feminină a fost 
dominată' de campioana olimpică Ingrid 
Kramer (R. D. Germană).

Duc cu mine sentimentul celei mai profunde simpatii pentru poporul romîn“ 
Declarațiile acadl. prof. I. G. Peîrovski

sa în

știin- 
So-

Acad. prof. IVAN GHEORGHIE- 
VICI PETROVSKI, recforul Universi
tății „M. V. Lomonosov“ din Mos
cova, a făcut o vizită de o săptă- 
mînă în tara noastră, la invitația Uni
versității din București.

Oaspetele a făcut vizite la Uni
versitatea din București, Academia 
R. P. Romîne, Ministerul Invățămîn- 
tului, instituții de artă și cultură, a 
vizitat stafiunile de pe litoral, Va
lea Prahovei și orașul Brașov.

Cu acest prilej Universitatea din 
București i-a acordat titlul de Doc
tor Honoris Causa în științe mate
matice.

înainte de plecare, acad. prof. 
I. G. Petrovski ne-a făcut o serie de 
declarații în legătură cu vizita 
tara noastră.

Vorbind despre dezvoltarea 
țelor matematice în Uniunea
viefică, despre domeniile tot mai 
largi de aplicabilitate a acestora, 
oaspetele a relevat unele din preo
cupările actuale ale matematicieni
lor sovietici. In cadrul unui labora
tor care studiază teoria probabili? 
făfilor și statistica matematică — a 
spus I. G. Petrovski — științele ma
tematice sînt folosite în rezolvarea 
unor probleme economice, în con
trolul statistic al calității producției 
și chiar în științele filologice —pen
tru traduceri, descifrări de texte etc. 
De asemenea, știinfele matematice 
sînt utilizate cu succes în domeniul 
biologiei. Sînfem îndreptățiți să cre
dem că studiul pe această cale al 
proceselor chimice ce se petrec în 
substanța vie va aduce reale foloase 
științei.

I. G. Petrovski a relevat rolul im
portant pe care oamenii de știință 
îl au în etapa actuală în sprijinirea 
luptei popoarelor pentru apărarea 
păcii. însăși prezenta a numeroși 
oameni de știință în Consiliul Mon
dial al Păcii — a subliniat el — este 
o mărturie a încrederii pe care po
poarele o acordă acestora. Din pâ

Turneul filarmonicii „George Enescu 
in H. P. Bulgaria și Grecia

ct

Colectivul orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de Stat „George Enes- 
cu" a părăsit miercuri Capitala, 
plecînd în turneu în R. P. Bulga
ria.

Prima noastră orchestră simfoni
că, dirijată de artistul poporului 
George Georgescu și de Mircea Ba- 
sarab, va prezenta cîte două con
certe în orașele Sofia și Plovdiv și 
cîte un concert la Varna și Burgas. 
Concertele dirijate de maestrul 
George Georgescu au în program 
lucrări de Beethoven, Richard 
Strauss și Paul Constantinescu, iar 
cele conduse de Mircea Basarab sînt

RUGBI : R. p. Româaă —italia
VOLEI: Rapid — T. S. K. A.

August" va avea „Cupei campionilor europeni" la vo
lei masculin. Echipa Rapid București, 
cîștigătoarea petiției de anul trecut, 
va întîlni formația T.S.K.A. Mos
cova. Intîlnirea constituie o reedi
tare a finalei din 1961. Returul jo
cului va avea loc după o săptărpînă 
la Moscova. In meciul de duminică, 
voleibaliștii feroviari vor prezenta o 
formație din care nu vor lipsi Dra
gan, Nicolau, Pavel, Plocon.

La Geneva, de cîteva luni, statele 
socialiste duc lupta pentru dezarma
rea generală și totală, care să dea 
omenirii liniștea necesară celui mai 
uimitor progres. Este o luptă pentru 
triumful rațiunii, corespunzătoare 
preocupărilor constructive ale țări
lor socialiste, politicii lor de prie
tenie între țări și popoare.

Delegații occidentali se prezintă 
și ei la ședințele Comitetului, dar 
— din cîte s-q văzut pînă acum — 
mai mult pun bețe-n roate la carul 
tratativelor. Reprezentantul american 
perorează mult despre bunele inten
ții ale S.U.A. dar colegi de-ai săi 
sînt preocupați mai ales să asiste 
la o nouă explozie nucleară, să con
state cum se comportă țapul ispă
șitor de pe insula Christmas în urma 
ultimelor experiențe. Și ca și cum 
pustiul ars al insulei Christmas nu 
ar oferi o imagine grăitoare a ce 
ar deveni pămîntul în caz de răzbqi 
nuclear, S.U.A. au luat hotărîrea de 
a înfăptui explozii nucleare la mari 
altitudini, măsură capabilă să îm
piedice progresul științific, căruia 
cosmonautica i-a deschis largi pers
pective.

Dar ecoul exploziilor atomice a- 
mericane, dus de valurile Pacificu
lui — ciudat glas repetat — capătă 
de îndată ce se izbește de oricare 
din țărmurile locuite împrejur, o 
nouă rezonanță și răsună pînă-n 
inima continentelor ; Pace, Pace, 
Pace...

Orice nouă pregătire de război a 
maniacilor atomiști întărește solida
ritatea miliardelor de oameni care 
vor pace. Noii oiensive a „războiu
lui rece", îi răspunde o nouă ofen
sivă a Păcii. în toate țările, indife- 
.rent de sistem social, se desfășoară 
tot mai impresionante manifestații 
împotriva pregătirilor militare ale 
imperialiștilor, în care se află lao
laltă : muncitori, studenți, funcțio
nari, Intelectuali și savanți. In 
Anglia, la mitingul din Hyde Park 
din Londra, cu care s-a încheiat mar
șul de la 
nesfîrșite și-au revărsat mulțimea ce
lor 150 000 de oameni, în Germania 
occidentală, acolo unde lupta pentru 

Aldermaston, coloane

cafe, capitaliștii împing știința către 
scopuri de distrugere. Important 
este ca oamenii de știință să nu 
meargă pe acest drum. în țările so
cialiste, știința este orientată spre 
folosul omenirii, spre pacea și feri
cirea popoarelor. Realizările epocale 
ale științei noastre se daforesc toc
mai acestei orientări.

Referindu-se la colaborarea care 
există între oamenii de știință so
vietici și romîni, oaspetele a spus: 
Cu prilejul vizitei în țara dv. am 
avut ocazia să mă întîlnesc cu sa- 
vanți romîni ale căror lucrări îmi 
erau deja cunoscute, să stabilim un 
contact mai strîns. Trebuie să spun 
că între universitățile din Moscova 
și București există o rodnică colabo
rare, îndeosebi în domeniile schim
burilor de studenți, de literatură ști
ințifică, vizife reciproce de cadre 
didactice. O expresie a acestor le
gături este însăși vizita mea în Ro- 
mînia.

După prima vizită făcută în țara 
dv, duc cu mine sentimentul celei 
mai profunde simpatii pentru talen
tatul și harnicul popor romîn, pentru 
activitatea creatoare a oamenilor de 
știință romîni. Frumoasa și ospita
liera Romînie, acum în plină în
noire, a devenit pentru mine 
apropiată.

și mai

*
Miercuri dimineața, acad. 

Petrovski a părăsit 
îndreptîndu-se spre

prof. 
Capi- 

pa-

plecare, pe aeroportul Bă-

I. G. 
tala, 
trie.

La
neasa, oaspetele a fost salutat de 
prof. univ. Jean Livescu, recto
rul Universității din București, de 
academicieni, funcționari supe
riori din Ministerul Invățămîntu- 
lui, cadre didactice din învăță- 
mîntul superior.

Au fost de față membri ai am
basadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

E-
Rogalski, Lalo — 

, artist

alcătuite din lucrări de George 
nescu, Theodor E.7 
solist violonistul Ion Voicu, 
emerit — Ravel, Șostakovici și Ha- 
ciaturian.

în continuarea turneului, muzicie
nii romîni vor pleca în Grecia. Ei 
vor susține la Atena două concerte 
în cadrul Festivalului internațional 
al spectacolului.

(Agerpres)
o

• Miercuri a plecat în Uniunea So
vietică prof. Eugen Pora, membru cores
pondent al Academiei R. P. Romîne, spe
cialist în fiziologia animală comparată.

Prof. Eugen Pora va participa la ex
pediția științifică internațională de ocea
nografie organizată sub patronajul 
UNESCO în oceanele Pacific și Indian cu 
nava sovietică „Viteaz".

© Miercuri a sosit în Capitală pianis
ta Joanna Hodges din S.U.A., care va fi 
solista unor concerte simfonice la Bucu
rești și Timișoara.

In aceeași zi a sosit și formația italia
nă de muzică ușoară, condusă de Ma
rino Marini, care va da mai muțte con
certe în Capitală și în alte orașe din tară.

© La cinematograful „Maxim Gorki" 
din Iași a avut lpc miercuri seara un 
spectacol de gală cu filmul artistic ame
rican „Bătrînul și marea”.

Au participât producătorul de filme 
Frank McCarthy și actorii americani 
Shirley McLaine și Jack Lemmon. Au 
fost de fată William A. Crawford, mi
nistrul S.U.A. la Bucpreștț, și membri ai 
legației.

DEMOSTENE BOTEZ

pace e considerată ca o crimă con
tra statului, mii de oameni au ma
nifestat contra înarmării atomice ; 
Ia Duisburg, la Göttingen, la Braun
schweig — în lungi coloane măr
șăluind spre Hamburg, Bremen și 
Hanovra. în Italia, la Milano, oa
meni ai muncii veniți din toa
te colțurile țării, au participât cu 
zecile de mii la un uriaș miting, cu 
lozinca : „Să fqcem din qnql 1962 
anul păcii". Și-n celălalt capăt al 
lumii, în toată Japonia qu loc mi
tinguri ; oamenii luptă din răsputeri 
pentru ca grozăvia de la Hiroșima 
și Nagasaki să nu se mai repete, 
nici acolo, nici nicăieri. Și chiar în 
New York, cazemata războiului rece, 
străzile sînt tot mai inundate de 
demonstranți pentru pace. O anche
tă oare a avut loc în Anglia a 
stabilit că din aproximativ 500 000 
de oameni care au completat ches
tionarele, 472 718 s-au pronunțat pen
tru dezarmare generală. Restul ? 
Restul... probabil milițariști, acționari 
la fabricile de bombe și armament, 
stipendiant! ai acestora sau pur și 
simplu oameni deformați de o pro
pagandă pervertitoare de conștiințe.

Sute de milioane de glasuri a- 
copăir cu chemarea lor : ,,Pace 1" 
vocile pițigăiate ale salariațiloi 
groazei atomice. Se aude slab 
din vuietul copleșitor al mitinguri
lor de pe glob, aria sinistră a sțra- 
tegwlui american Robert Strqusz 
Hüpe, care răcnește: „Soarta noa
stră este lupta. Istoria pune în mîna 
noastră nu ramura de măslin, ci pa
loșul... Statele Unite nu pot renunța 
să folosească primele arma ato
mică''.

El nu știe, civilizatul analfabet și 
canibal, că istoria o fac popoarele, 
și că această istorie nu-i pune pa
loșul în mînă, ci stigmat pe frunte. 
Cînd citești declarații ca cea de 
mai sus, înțelegi că autorii lor vor
besc în numele unei clici de mono
polist!, a căror doctrină este ura 
contra omului și a vieții, lăcomia de 
fabuloase averi acumulate.

BUDAPESTA 6 Corespondentul 
Agerpres transmite : La, 5 iunie și-a 
început lucrările la Academia de 
științe a R. P. Ungare cea de-a 4-a 
consfătuire științifico-metodologică 
a institutelor de economie agrară 
din țările socialiste.

Delegația R. P. Romîne este con
dusă de conf. universitar Nica Sa
bin, secretar general al Institutului 
central de cercetări agricole.

-O o O

O sesiune științifica pentru generalizarea 
experienței popoarelor Orientului sovietic 

in construirea socialismului si comunismului 9
triale. înainte de revoluție, ponderea 
lui în producția industrială a Ru
siei țariste reprezenta mai puțin de 
0,5 la sută.

Anul acesta Kazahstanul va pro
duce peste 1 000 kWh de energie 
electrică pe cap de locuitor, adică 
tot atît cît produce Japonia și con
siderabil mai mult decît italia.

în referatul cu privire la succe
sele obținute de republicile Asiei 
Centrale și de Kazahstan în domeniul 
revoluției culturale, prezentat de 
Ovlia Kuliev, membru corespondent 
al Academiei de Științe din Turk
menia, se arată că, în ceea ce 
privește nivelul de cultură, popu
lația din Asia Centrală și Kazah
stan nu se deosebește cu nimic de 
populația din celelalte regiuni ale 
Uniunii Sovietice.

în anii puterii sovietice, în repu
blicile Asiei Centrale și în Kazahstan 
au fost construite zeci de școli și alte 
instituții de învățămînt, au fost des
chise universități și academii națio
nale. în aceste republici au fost pre
gătite cadre naționale capabile să 
rezolve orice problemă în domeniul 
dezvoltării economiei și culturii. în 
prezent, numai în Uzbekistan există 
circa 220 000 specialiști, adică tot a- 
tîția cîți au existat în întreaga Ru
sie țaristă.

DUȘANBE 6 (Agerpres). — TASS: 
La 6 iunie s-a deschis în capitala 

R.S.S. Tadjice — Dușanbe — o se
siune științifică, care va generaliza 
experiența acumulată de popoarele 
Orientului sovietic în dezvoltarea lor 
pe drumul socialismului și comunis
mului, fără a trece prin stadiul ca
pitalismului.

La sesiune vor fi prezentate peste 
30 de referate și comunicări în care 
sînt analizate posibilitățile obiective 
de dezvoltare pe calea necapitalistă 
a fostelor țări coloniale și semicolo
niale.

într-unul din referatele prezentate 
la această sesiune, Sergali Tolîbe- 
kov, membru corespondent al Aca
demiei de Științe din Kazahstan, a- 
rată că republicile Asiei Centrale și 
Kazahstanul au lăsat mult în urmă 
numeroase țări orientale și occiden
tale care în momentul victoriei 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie se aflau Ia un nivel de dez
voltare incomparabil mai înalt. Vo
lumul producției industriale a Ka- 
zahstanului, de pildă, a fost în anul 
1960 de 58 de ori mai mare decît 
înainte de revoluție.

In prezent Kazahstanul ocupă lo
cul trei în U.R.S.S., după R.S.F.S.R. 
și Ucraina, în ceea ce privește vo
lumul global al producției indus-

MOSCOVA. Construirea de locuințe din panouri mari prefabricate in cartierul Mariinaia Roșcia

Cei care reprezintă interesele a- 
cestora nu iac decît să se înarmeze, 
să ațîțe războaie din Laos pînă în 
Cuba, șă bată cizmă de jandarm pe 
diverse continente, să iacă tîrg ne
rușinat de conștiințe și trădări din 
Congo pînă în Coreea,

Cercetați bugetele statelor impe
rialiste și veți vedea că uneori pînă 
la 60—70 la sută din venituri merg 
în înarmare. Citiți în lo-c de „înarma- 

„buzunprele fqră iund ale mo- 
ai 

geo- 
pentagoanelor. Cu 
pentru 

cu atît 
bombe sînt 

re ,
nopolurilor'', titanicii impresari 
cercurilor monopoliste, marii 
metri aț tuturor 
cît prevederile 
șînt mai mari, 
fabricanților de 
fabuloqșe.

De aceea, reprezentanții lor 
besc la Geneva dar gîndul le 
ța inșula Christmas, de aceea

armament 
beneficiile 

mai

vor- 
este 
cu o 

mînă semnează la O.N.U. hotărîrea 
pentru dezarmare generală și tota
lă iar cu cealaltă bugetele de înar
mare, de aceea aprind foc de răz
boi în Laos, de aceea dansul pe 
marginea prăpastiei.

Dar popoarele nu stau cu mîinile 
încrucișate. Țările socialiste orga
nizează sistematic, cu calm, Pacea, 
pentru salvarea întregii omeniri, de 
dezastru. în zilele noastre, nu im
perialismul, cu nesățioasele sale 
pofte de cotropire, hotărăște desti
nele omenirii, ci noua realitate isto
rică, puternicul sistem mondial so
cialist, cu uriașa lui forță politică, 
morală, militară dă acum tonul pe 
arenq istoriei. In prezent, forțele 
păcii sînt mai puternice decît for
țele războiului. Aceasta permite ca 
amatorii de războaie să fie ținuți 
în frîu.

în Apus, organizatorii unui 
război atomic știu că ei nu sînt 
inviolabili. Că țările socialiste 
tot ce le trebuie pentru a-și asigura 
securitatea, că racheta sovietică, 
pedepsitoare, îi poate ajunge ori
unde s-ar ascunde. Ei totuși își fac 
iluzia unei supraviețuiri în „gaură 
de șarpe". își făuresc adăposturi, 
asigurate chiar de dumnezeu. Nu 
pot concepe decît moartea altora, 
a Întregii omeniri. Pe-a 1er nu o ac- 

nou

au

în prima zi a lucrărilor, partici
panta la consfătuire au dezbătut 
problemele îmbunătățirii planificării 
agricole. Din partea delegației țării 
noastre a vorbit Timen Iosif, de
canul facultății de agricultură a 
Institutului agronomic „Dr. Petru 
Groza" din Cluj, care s-a referit la 
problemele legate de reorganizarea 
conducerii agriculturii și îmbunătă
țirea practicii de planificare a agri
culturii în R. P. Romînă.

SfnBfii

ceptă nici cu cel mai depărtat gînd. 
Și — ce straniu cinism 1 — au gă
sit prilej de îmbogățire și din asta. 
Fabricantul de bombe e acționar și 
la întreprinderile antidot a construc
țiilor de adăposturi. Dar cum capa
citatea acestora e totuși neîndestu
lătoare, căci deținătorii monopolu
rilor au progenituri și rubedenii, 
și-au ales pe glob „nouă puncte de 
salvare", pe care să se refugieze 
la dezlănțuirea războiului, pențru 
ca nu cumva, cred ei, în lumea ridi
cată din coșmar să piardă sămînța 
monopolurilor și obiceiul ancestral 
de a ucide fratele. Bietul orășel tih
nit Cork din Republica Irlandei este 
prevăzut să servească drept ase
menea cuibar de năpîrci, căci ar fi 
ferit de vînt — de vîntul care atunci 
ar purta nori de moarte, nu de 
ploaie binefăcătoare.

Dar de asta poate fi vorba 
acum?l E vorba de salvarea între
gii omeniri, a miliardelor de oa
meni pașnici care vor să trăiască, 
să se bucure de viață, să creeze 
noi minuni materiale, noi comori 
spirituale.

Acesta este țelul urmărit de imen
sa mișcare mondială pentru Pace.

Să trăim în pace, fiecare după 
sistemul pe care și-1 alege. Este loo 
pentru toți pe acest pămînt. Să ne 
întrecem — dar nu în cursa înar
mării, ci în cursa pentru traiul cel 
mai bun, cel mai fericit pentru toți 
oamenii. Țările socialiste și țările 
capitaliste să coexiste pe aceeași 
planetă, să colaboreze între ele 
pentru progresul general. Să înfăp
tuim dezarmarea în care sînt in
teresate toate țările, toate po
poarele. Aceasta este concepția 
umanistă a țărilor socialiste care 
sînt pe deplin încredințate că so
cialismul, pentru a învinge, nu are 
nevoie de război.

în curînd va avea loc Ia Mos
cova, Congresul mondial pentru 
dezarmare generală și pace. Se 
vor auzi acolo glasurile tuturor po
poarelor. Va vorbi acolo globul pă- 
mîntesc.

Țara noastră este adine doritoare 
de Pace.

O dorim fiindcă sîntem în plină 
construcție a unei vieți noi, așa cum 
ne-o dorim de veacuri. învestim, 
creăm, construim, ridicăm noi fa
brici și u?ine, noi școli, spitale, tea
tre și case de cultură. Munca noa-

Oala filmului rominesc 
la New York

NEW YORK 6 (Agerpres). — La 
5. iunie a avut, loc la New York, la 
cinematograful „Papis“, gala filmu
lui românesc, la care au fost prezen
tate filmele „Dardée” și „Șapte 
arte”.

Au participat reprezentanți ai. De
partamentului de Stat, funcționari 
superiori de la O.N.U., șefi ai misiu
nilor permanente ale țărilor membre 
ale O.N.U., cunoscute perșonalități 
ale vieții artistice și culturale, zia
riști.

Au luat cuvîntul Jane Dick, mem
bră în delegația S.U.A. la O.N.U., 
ministrul R. P: Romîne la Washing
ton, Petre Bălăceanu, și Ion Florea, 
șeful delegației de cineaști romîni.

Filmele românești s-au bucurat de 
un frumos succes.

Plenara C. C 
al P. C. din Austria

VIENA 6 (Agerpres), — La Viena 
s-a încheiat plenara Ç.Ç. al parti
dului Comunist, din Austria, care a 
durat două zile. Plenara a discutat 
problema rolului intelectualită
ții în lupta partidului (raportor prof. 
Walter Hollitscher) și raportul de 
activitate al Biroului Politic (rapor
tor Robert Dubowsky, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. din 
Austria).

La dezbateri, scrie ziarul „Volks
stimme", o mare atenție s-a acordat 
recentei greve a sindicatului mun
citorilor din industria metalurgică 
și minieră din Austria. Această gre
vă, după cum s-a relevat la plenară, 
a dat o lovitură serioasă teoriei și 
practicii adepților așa-numitei „co
laborări sociale" din rîndul activiș
tilor sindicali — membri ai parti
dului socialist diq Austria.

stră e pusă în slujba păcii, a feri
cirii oamenilor. Prin aceasta, ea În
săși întărește bastionul păcii. Clasa 
noastră muncitoare, țărănimea, in
telectualitatea, se străduiesc, cu ab
negație, ca folosind cele mai mo
derne mijloace, să creeze toț mal 
multe bunuri materiale și mai multe 
valori spirituale pentru fericirea po
porului.

Facem zilnic planuri pentru noi 
fabrici și uzine. Pentagonul nostru 
e o formă geometrică, trasată pe 
cîmpul de lîngă Galați pentru a 
delimita amplasamentul marii uzine 
de oțel, pe care am început a o 
construi.

Partidul a făcut un minunat plan 
de realizări pe șase ani.'"Sîntem în 
miezul realizării lui. Sîntem, mic și 
mare, prinși în această epocală 
realizare. Vrem pace pentru q-1 în
făptui 1 Vrem pace să vedem țara 
înflorind așa cum am planificat-o. 
Glasul țării noastre se aude clar și 
răspicat oriunde se poate acționa 
pentru destindere, colaborare între 
țări, dezarmare. în Comitetul celor 
18 state de la Geneva reprezentan
ții R. P. Romîqe militează pentru 
progresul tratativelor.

Poporul nostru se pregătește cu 
ardoare pentru Congresul mondial 
pentru dezarmare generală și pace; 
la Adunarea reprezentanților mișcă
rii pentru pace el își va alege soli 
pentru a-1 reprezenta cu cinste în 
marele for internațional.

Congresul mondial va da cu si
guranță un nou elan acțiunilor po
poarelor, pentru a determina cercu
rile conducătoare din Qccident să 
pășească pe calea rațiunii, a 
coexistenței, a dezarmării. Nu sa 
poate admite ca o mînă de intere^ 
sați să tulbure o lume întreagă, să 
pregătească o nouă catastrofă, 
numai din lăcomia lor de avere.

Nu se poate 1
Știința modernă pune la îndemt- 

na omenirii cele mai extraordinare 
forțe pentru oele mai extraordina
re realizări, nu pentru cele mai ca
tastrofale distrugeri. Mintea ome
nească, iscodindu-le, nu s-a gîndit 
să-și pregătească sinuciderea, ci o 
viață mai fericită. Unindu-și forțele, 
popoarele vor face să triumfe voin« 
ța lor de pace,
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Dezbaterile din Adunarea Națională a Franței

Vie indignare în întreaga lume împotriva Tratativele de dezarmare
de la Geneva

acțiunilor întreprinse de atomiștii americani șe-Cosmosul-în slujba progresului omenirii!
Acad. GH. DEMETRESCU 
Directorul Observatorului 

Astronomic din București

Prima încercare 
americană, neiz
butită, de a pro
voca o explozie 
nucleară la mare 
altitudine arată că
Statele Unite nu renunță la progra
mul lor de a produce o întreagă 
serie de asemenea explozii.

Pe drept cuvînt, întreaga omenire, 
dornică de pace și de liniște, și în 
primul rînd cei mai mari savanți, 
își arată îngrijorarea și protestează 
cu hotărîre împotriva executării 
unor asemenea experiențe.

Efectuate la mari altitudini, ele 
pot produce, în jurul globului teres
tru, noi zone de intense radiații 
ucigătoare, pot produce în ionosfe- 
ră și, prin repercusiune, în întrea
ga atmosferă perturbații foarte pu
ternice, întreruperi ale radiocomu
nicațiilor, îndelungate furtuni mag
netice, multe alte fenomene cu e- 
fecte supărătoare asupra vieții pe 
Pămînt.

Pe de altă parte, cercetarea Cos
mosului, așa de frumos deschisă de 
Uniunea Sovietică, prin lansarea sa
teliților artificiali, rachetelor și na
velor cosmice, prin istoricele călă
torii făcute în jurul Pămîntului de 
primii cosmonauți ai lumii, Gagarin 
și Titov, ar putea să fie îngreunată. 
Intr-adevăr, ucigătoarele radiații 
răspîndite de exploziile nucleare la 
mari altitudini pot 
cosmonauților.

Iată de ce, atîți 
pley, Lovell, spre
pe aceștia doi și numai din lumea 
occidentală, iată de ce Uniunea In
ternațională de Astronomie și alte

foruri științifice 
protestează cu e- 
nergie împotriva 
acestei acțiuni pri
mejdioase a Sta
telor Unite.

intenția mărturisită

„Cereți guvernului S.U.A. 
să înceteze experiențele 

nucleare“

primejdui

savanți ca 
a nu cita

viața

Sha- 
decît

In ce privește
a cercurilor conducătoare din S.U.A. 
de a-și crea, prin astfel de expe
riențe, avantaje militare asupra U- 
niunii Sovietice, asupra tuturor ță
rilor socialiste, ce se poate spune ? 
Așa ceva nu se va întîmpla 1 Con
struind cu entuziasm o orînduire 
pusă în slujba omului, a vieții și 
fericirii lui, țările socialiste au per
manentă grijă de securitatea lor, de 
pacea popoarelor lor și a lumii în
tregi.

în Declarația guvernului sovietic, 
publicată la 4 iunie, U.R.S.S., dînd 
încăodată dovada înaltului uma
nism care stă la baza politicii sale, 
cheamă S.U.A. să renunțe la aceste 
experiențe, care extind de fapt 
cursa înarmărilor în Cosmos. U.R.S.S. 
este de părere că spațiul cosmic 
trebuie să rămînă rezervat cercetă
rii pașnice și colaborării internațio
nale, care poate da rezultate mari 
și utile întregii omeniri. Iată o pozi
ție nobilă, care corespunde inte
reselor științei, progresului și păcii, 
pe care o aprobăm din toată inima.

Mă alătur tuturor oamenilor de 
știință și tuturor acelora care îngri
jorați de noile amenințări pentru 
pace și viitorul omenirii, create de 
hotărîrea S.U.A. cu privire la explo
ziile nucleare în Cosmos protestea
ză cu vigoare împotriva acestei ho- 
tărîri.

TOKIO 6 (Agerpres). — Guvernul 
japonez trebuie să facă pași serioși 
și sinceri și să ceară Statelor Uni
te să înceteze experiențele nucleare, 
se spune în declarația Consiliului 
național japonez pentru interzice
rea armelor atomice și cu hidrogen, 
care a fost remisă la 6 iunie guver
nului Japoniei de către reprezen
tanții Consiliului.

în declarație se spune că expe
riențele nucleare americane la mare 
altitudine subminează baza de cola
borare în domeniul cercetării Cos
mosului în scopuri pașnice, în re
zolvarea problemei dezarmării, lo
vește în tratativele cu privire la în
cetarea experiențelor nucleare 
contribuie la încordarea extremă 
situației internaționale.

★
LONDRA 6 (Agerpres). — La

Și
a

5 
iunie, în Camera Comunelor, labu
rista Barbara Castle a propus pri
mului ministru Macmillan să ceară 
S.U.A. amînarea exploziilor proiec
tate cu arma nucleară la mare alti
tudine.

Laburistul Arthur Henderson a 
cerut guvernului englez să ia ini
țiativa la Geneva și să propună 
cheierea unui acord prin care să 
interzise toate experiențele în 
mosferă și la mare altitudine.

în- 
fie 
at-

Declarația președintelui Academiei 
a U.R.S.S.de Stiintea u

MOSCOVA 6 (Agerpres). — TASS 
După părerea lui Mstislav Keldîș, 

președintele Academiei de Științe a 
U.R.S.S., puternicele explozii nucle
are la mare altitudine pot duce la 
perturbarea cîmpului magnetic te
restru, la apariția unor noi centuri 
de radiații, la încetarea temporară 
a radiocomunicațiilor pe distanțe 
considerabile. „Astăzi sînt încă greu 
de prevăzut multe schimbări dău
nătoare“. Acad. Keldîș a de
clarat că oamenii de știință sovietici 
sprijină cu căldură declarația gu
vernului U.R.S.S. cu privire la ex
ploziile nucleare americane la mare 
altitudine și „protestează împotriva 
acțiunilor întreprinse de atomiștii 
americani".

„SPAȚIUL COSMIC TREBUIE 
SĂ FIE O ZONĂ A PĂCII, O 
ZONĂ A UNIRII EFORTURILOR 
ÎNTREGII OMENIRI PENTRU CU
NOAȘTEREA ENIGMELOR UNI
VERSULUI", a spus M. Keldîș.

Proteste în Birmania
RANGOON 6 (Agerpres). — Opi

nia publică din Birmania aprobă 
declarația guvernului sovietic cu 
privire la exploziile nucleare ame
ricane la mare altitudine. „Protes
tăm cu hotărîre împotriva experien
țelor nucleare Ia mare altitudine 
efectuate de către S.U.A. în timp ce 
au loc întîlniri importante cu pri
vire la colaborarea în domeniul cer
cetărilor cosmice, a declarat cores
pondentului TASS U Hla Cijo, se
cretar general al Comitetului 
man de solidaritate cu 
și Africii.

Apeluri ale organizațiilor Partidului Laburist din

îngrijorare în S.U.A.
NEW YORK 6 (Agerpres). — în

grijorarea opiniei publice americane 
în legătură cu experiențele nucleare 
ale Statelor Unite în Oceanul Pa
cific la mare altitudine conti
nuă să crească, în special, sub in
fluența știrilor apărute cu privire la 
distrugerea armei cu hidrogen în 
atmosferă deasupra Insulei Johnson 
din cauza unor defecțiuni în siste
mul electronic al rachetei-purtă- 
toare.

Comisia pentru energia atomică a 
încercat să risipească neliniștea 
provocată de acest incident. Ea a 
publicat o declarație în care se spu
ne că după părerea ei rămășițele 
dispozitivului termonuclear „nu vor 
determina un nivel periculos de ra
dioactivitate în apele oceanului și 
nu vor crea un pericol pentru viața 
oamenilor".

Dar, după cum relatează cores
pondentul din Washington al ziaru
lui „NEW YORK POST", comisia nu 
exclude această posibilitate. Rămă
șițele radioactive ale focosului, se 
spune în corespondență, au căzut 
în ocean și vor emite raze nocive 
un oarecare timp. „Omenirea tre
buie să cîntărească cu toată serio
zitatea învățămintele exploziei de
asupra Insulei Johnson, conchide 
„NEW YORK POST".

CANBERRA B 
pies). — Lupta 
pace, pentru dezarmare 
generală și încetarea 
experiențelor nucleare 
— iată lozincile sub 
care se desfășoară în 
aceste zile în Australia 
conferințele anuale ale 
organizațiilor partidului 
laburist. A. Calwell,

(Ager- 
pentru

liderul 
burist 
a declarat că Partidul 
Laburist din Australia 
se pronunță pentru de
zarmare generală și to
tală.

La Melbourne, confe
rința laburiștilor din 
statul Victoria a adop
tat cu o majoritate

partidului la
in parlament,

bir- 
țările Asiei

Australia
de voturizdrobitoare 

o rezolufie in. care chea
mă Ia luptă pentru 
pace, pentru dezarma
re generală șl totală. 
Conferința cere sä sa 
încheie un acord inter
national cu privire la 
interzicerea experiențe
lor nucleare de către 
toate fările, pentru tot
deauna.

GENEVA 6 (Agerpres). — în 
dința plenară din 6 iunie a Comi
tetului celor 18 state pentru dezar
mare, reprezentantul Angliei a în
cercat să demonstreze că, după cum 
s-a exprimat el, cea mai importan
tă dintre toate problemele este pro
blema controlului asupra armei nu
cleare și nicidecum a lichidării a- 
cestei arme.

Reprezentantul U.R.S.S., V. A. Zo
rin, a acordat atenția principală re
zultatelor dezbaterilor care au 
loc în comitet în legătură cu 
două etape ale dezarmării.

în cursul discutării celei 
doua etape, a spus el, a devenit și 
mai evident că „schema principa
lelor prevederi ale tratatului“, pre
zentată de Statele Unite, nu preve
de nici pe departe îndeplinirea prin
cipalelor sarcini și țelul însuși al 
dezarmării generale și totale. în pri
mul rînd ea nu dă un răspuns la 
principala problemă care frămîntă 
omenirea — problema lichidării de
finitive a primejdiei unui război 
nuclear.

După ce a analizat discursul rostit 
de delegatul american, V. A. Zorin 
a subliniat că pînă și reprezentan-

•---------------O® O

avut 
cele

de-a

tul S.U.A. a fost nevoit să confir
me faptul că propunerile S.U.A. 
mențin posibilitatea izbucnirii unui 
război nuclear. Reprezentantul so
vietic a arătat, printre altele, că, 
spre deosebire de S.U.A., U.R.S.S. 
pornește nu de la tendința de a-și 
rezerva posibilitatea să dea lovituri 
nucleare și să continue producția ar
mei nucleare, ci de la năzuința de 
a salva cît mai grabnic popoarele 
de eventualitatea unor asemenea lo
vituri.

în cursul discutării celei de-a 
doua etape, a subliniat V. A. Zorin, 
reprezentanții occidentali au promo
vat intens ideea unei strînse legă
turi între încredere și control.

Calea cea mai bună și mai sigură 
spre crearea încrederii o constituie 
măsurile ferme, hotărîte și radicale 
în vederea distrugerii tipurilor de 
arme și a forțelor armate celor mai 
primejdioase pentru state și popoare, 
a arătat reprezentantul U.R.S.S.

Propunerile Statelor Unite, a 
menționat V. A. Zorin, nu duc la 
stabilirea încrederii.

La sfîrșitul ședinței au luat cu
vîntul reprezentanții S.U.A. și Ca
nadei.

PARIS 6 (Agerpres). — La ședința 
Adunării Naționale Franceze din 
după-amiaza zilei de 5 iunie s-a dis
cutat o moțiune de cenzură împotri
va guvernului depusă de deputății 
partizani ai continuării politicii colo
nialiste în Algeria. Oratorii adepți ai 
O.A.S., care au luat cuvîntul unul 
după altul, au atacat cu furie acor
durile franco-algeriene semnate la 
Evian. Deputatul Le Pen, cunoscut 
prin concepțiile sale profasciste, a 
declarat cu nerușinare că el și par
tizanii săi „nu vor renunța niciodată 
la ideea Algeriei franceze“.

Louis Joxe, ministru pentru pro
blemele Algeriei, a subliniat că a- 
cordurile de la Evian prevăd partici
parea egală a europenilor și algerie
nilor în toate formele vieții politice, 
administrative, sociale și economice 
ale viitorului stat algerian indepen
dent.

Deputatul comunist Robert Ballan
ger a rostit o cuvîntare convingă-

toare în care a demascat pe inspi
ratorii ideologici și pe partizanii în
robirii imperialiste a poporului al
gerian. Elementele aventuriste și 
fasciste, a spus el, și-au propus drept 
scop să împiedice traducerea în via-' 
ță a acordurilor de la Evian, să dez
lănțuie din nou războiul în Algeria, 
să instaureze în Franța dictatura 
fascistă.

Ballanger a arătat că poporul 
francez numai prin forța și prin u- 
nitatea sa poate lichida O.A.S.-ul, 
pentru a-și apăra și restabili liber
tatea, pentru a crea o nouă demo
crație. Poporul francez a și demon
strat în practică hotărîrea sa, par- 
ticipînd activ la lupta pentru satis
facerea revendicărilor 
economice și politice.

Robert Ballanger a 
deputății comuniști vor 
triva moțiunii.

Pusă la vot, moțiunea 
împotriva guvernului a fost respinsă.

sale social

declarat că 
vota împo-

ele cenzură
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Sesiunea Conferinței generale a O.LM
GENEVA 6 (Agerpres). — La 6 

iunie în Palatul Națiunilor din Ge
neva s-a deschis cea de-a 46-a se
siune a conferinței generale a Or
ganizației internaționale a muncii 
(O.I.M.). La lucrările conferinței 
participă peste 1 000 de delegați care 
reprezintă guvernele, sindicatele și 
pe patroni din 92 de țări ale lumii.

Din R. P. Romînă participă Gri- 
gore Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat, delegat guvernamental, 
Costică Alecu, secretar al Consiliului 
Central al Sindicatelor, delegat al 
muncitorilor, Ion Marinescu, direc
torul uzinei de anvelope Danubiana,

MOSCOVA. La Moscova a fost dat 
publicității comunicatul în legătură 
cu vizita în U.R.S.S. a vicepreședin
telui Republicii Dahomey, Sourou 
Migan Apithy. în comunicat se a- 
rată că în timpul convorbirilor, s-a 
procedat la un schimb de păreri în 
problema relațiilor dintre cele două 
țări și în problemele principale ale 
păcii. Din partea sovietică s-a reafir
mat dorința de a se acorda sprijin 
popoarelor Africii. Cele două părți 
au subliniat unitatea lor de vederi 
asupra necesității lichidării definiti
ve și imediate a colonialismului și a 
rămășițelor sale.

MÜNCHEN. Timp de peste o lună 
Muzeul Municipal din München a 
prezentat cu succes o expoziție ro- 
mînească de grafică și ilustrații de 
cărți trimisă de Institutul Romîn 
pentru Relații Culturale cu Străină
tatea.

delegat al directorilor de întreprin
deri, precum și N. Alexe, director 
adjunct la Comitetul de Stat pen
tru probleme de muncă și salarii.

La lucrări asistă S. Zeigher, pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru probleme de muncă și salarii.

Prima ședință plenară a conferin
ței a fost deschisă de dr. Merani 
(India), președintele Consiliului ad
ministrativ al O.I.M. în ședința ple
nară din 6 iunie a avut loc alege
rea organelor de conducere ale con
ferinței : a președintelui și a vice
președinților, precum și a președin
ților mai multor comisii etc.
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lui, care știe că din 2 093 evrei de
portați din Roma în perioada domi
nației fasciste s-au întors acasă doar 
23. Poliția venită la fața locului în 
loc să aresteze pe huliganii fasciști 
a arestat patru locuitori din cartier.

BATHURST. La Bathurst, capi
tala coloniei engleze Gambia, s-a 
anunțat oficial că dr. Jawara, con
ducătorul Partidului progresist al 
popôrului, a fost numit prim-minis- 
tru al Gambiei.

BUDAPESTA. La 5 iunie s-a des
chis la Budapesta o conferință in
ternațională în problemele vîhătorii. 
La conferință participă specialiști 
din R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană, R.P.F. Iugo
slavia, R. P. Polonă, R. P. Romînă, 
R. P. Ungară și Uniunea Sovietică.

BERLIN. Cunoscutul regizor ita
lian Vittorio de Sica, care se află la 
Berlin, va începe zilele acestea tur
narea noului său film „Sechestrații 
din Altona” după piesa cu același 
nume a lui Jean Paul Sartre. Pri
mele scene vor fi filmate în teatrul 
„Berliner Ensemble”, cu actrița Sop
hia Loren.

„Regimul fmhist-in faza descompunerii

ROMA. Peste 10 000 de munci
tori docheri din porturile Ca
gliari, Genova, Savona și alte 
porturi de pe coasta ligură au 
declarat grevă blocînd întregul 
trafic maritim al acestor porturi. 
Greviștii cer mărirea salariilor și 
îmbunătățirea condițiilor lor de 
muncă.

BOGOTA. La Universitatea națio
nală a Columbiei a avut loc prima 
adunare națională a scriitorilor și 
artiștilor columbieni. La adunare au 
participat peste 200 de delegați din 
întreaga țară. Participanții s-au pro
nunțat cu fermitate în favoarea pă
cii mondiale și a dezarmării gene
rale și totale. S-a adoptat moțiunea 
de constituire a Federației intelec
tualilor columbieni și s-a stabilit 
data de 1 noiembrie pentru primul 
congres al oamenilor de cultură din 
Columbia.

r—
( Studenții facultății de arhitec- j 
l tură a universității din Montevi- J 
f deo (Uruguay) au sprijinit prin- j 
f tr-o demonstrație revendicările j 
[ muncitorilor de pe plantațiile de J 
f trestie de zahăr, care luptă pen- {
I tiu îmbunătățirea condițiilor de 
j muncă și a salariilor. In foto- 
; grafie : Aspect de la demonstra
ție.

Grave incidente 
între studenji și polifie 

în Columbia
30 de studenți răniți ® Grevă de 
protest împotriva represiunilor

BOGOTA 6 (Agerpres). — La u- 
niversitatea din orașul columbian 
Barranquilla s-au produs grave in
cidente între studenți și poliție, ca 
urmare a unei manifestații antigu
vernamentale organizate de studenți.

în urma ciocnirilor, peste 30 de 
studenți au fost răniți, dintre care 
doi grav. în semn de protest împo
triva acestor acțiuni represive. Aso
ciația studenților din Barranquilla 
a hotărît să declare grevă generală.

o
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Săpfămînalul „FRANCE OBSERVA
TEUR" publică o corespondență din 
Madrid despre situația din Spania, a- 
nalizînd cauzele care au dus la ge
neralizarea grevelor, precum și urmă
rile primelor victorii obținute de clasa 
muncitoare în lupta împotriva dicta
turii franchiste.

„Este suficient să observi puțin si
tuația pentru a înțelege că regimul 
a intrat în faza descompunerii și că 
țara, după 23 de ani de somnolență, 
se găsește în ajunul unor mari schim
bări“, se arată în corespondență. „Lo
cuitorii Madridului trăiesc în aștepta
rea unor noi evenimente... Multe ate
liere și fabrici din Madrid sînt de pe 
acum în grevă. Cercurile oficiale sînt 
cuprinse de nervozitate. De la 15 mai, 
numeroase patrule de poliție circulă 
în mașini prin cartierele muncitorești. 
Este mobilizat de asemenea și perso
nalul administrativ.

Intr-o dimineață, în piața Carmen, 
gospodinele erau revoltate la consta-

farea că prejul cartofilor a fost urcat. 
Negustorul se justifica, arăfînd 
marfa a devenit rară. „Trebuie să ex
portăm cartofii", spunea el. „Ba pe 
Franco frebuie să-l exportăm“, a răs
puns una din femei, iar celelalte au 
subliniat cuvintele ei cu mari hohote 
de rîs.

Principalul sprijin al regimului, 
teama dispare treptat și limbile se 
dezleagă. Acum cîfeva zile, în cursul 
unei reuniuni literare, bine cunoscu
tul critic de artă, José-Maria Moreno
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Galvan a spus : „Am primit un ma
nifest conținînd chemarea la grevă 
și cred că este de datoria noastră 
să sprijinim această mișcare". Cîfeva 
ore mai tîrziu Galvan a fost arestat... 
dar, imediat după războiul civil, fa- 
langișfii au împușcat mii de persoa
ne pentru motive mai pujin grave.

Greva minerilor de la „Nicolasa“ 
a început la 7 aprilie sub forma unui 
protest împotriva concedierii a 16 
picheri. în cîfeva zile mișcarea a cu
prins nu numai totalitatea bazinului 
carbonifer al Asfuriei, dar și centrele 
industriale și miniere din Leon, Gui- 
puzeoa și Biscaya. Mișcarea s-a întins 
rapid pînă la Saragossa, Barcelona, 
Valencia, Ciudad Real, Cordoba, Ca
dix și Huelva. Acum se poate afirma, 
fără a risca exagerări, că la grevă au 
participat peste 
muncitori și că 
grade diferite, 
țional...

Cu începere 
rea a început să se generalizeze. Gu
vernul, întreprinderile și sindicatele 
oficiale se văd nevoite să cedeze sau 
să-și înmulțească amenințările. Pen
tru prima oară din 1939, proletaria
tul spaniol a căpătat conștiința forței 
sale.

în majoritatea cazurilor, oamenii 
muncii spanioli au dat dovadă de 
calm și chiar de umor. Voi cita cî
feva exemple care mi-au fost poves
tite de martori. Siliți de garda civilă 
să coboare în mine, minerii din As-

o jumătate milion de 
aceasta a afectat, în 
întregul teritoriu na-

de la 10 mai mișca-

furia au trimis înapoi la suprafață nu 
numai instrumentele lor 
dar și toate hainele. La Bilbao, poli
ția a mers din casă în casă pentru 
a-i sili pe muncitori să reia 
Unul dintre ei a declarat : „Am făcut 
pur și simplu socoteala cît cîștig și 
cîfă energie fizică cheltuiesc muncind 
și mi-am dat seama că sînt în pa
gubă. Prefer să stau în paf. Cu le
gumele pe care le cultiv în grădină 
o scot mai bine la capăt. Tn realitate 
sînt mai cîștigat".

De altfel, chiar și în centrele in
dustriale unde în mod oficial dom
nește „ordinea“, oamenii muncii fac 
un fel de grevă perlată, care se tra
duce prinfr-o scădere simțitoare a 
randamentului. „în întreprinderea 
noastră, producția a scăzut cu peste 
50 la sută", mi-a spus un muncitor 
din Madrid. „Noi nu facem grevă. Ne 
mulțumim să lucrăm încet“. La minele 
de potasiu din Cardona (provincia 
Catalonia), producția se ridica în mod 
normal la 4 000 de vagonefe pe zi. 
Ea ajunsese la 70 de vagonete pe zi, 
cînd autoritățile au hofărît să ordone 
închiderea întreprinderii...

Pentru nimeni nu este un secret că 
partidul comunist a jucat un rol im
portant în dezvoltarea și „politiza
rea" grevei. Acum este un fapt de
monstrat că el exercită o influență 
suficientă pentru a canaliza protes
tul maselor, datorită disciplinei și ex
perienței căpătate în cursul celor 20 
de ani de activitate ilegală.

Este evident că de pe acum miș
carea muncitorească a obținut asu
pra dictaturii mai multe victorii. în 
primul rînd a fost iremediabil com
promis planul de stabilizare, bazat pe 
blocarea salariilor... Proletariatul a 
devenit conștient de forța sa. Condu
cătorul liberal Dionisio Ridruejo a 
declarat recent înfr-un interviu acor
dat ziarului „Le Figaro“ : „După a- 
ceste greve Spania a pășit pe un 

nimic nu va

de muncă,

lucrul.

LONDRA. Studentul Brian Pollitt, 
membru al organizației comuniste 
de la Universitatea din Cambridge, 
fiul lui Harry Pollitt, fost secretar 
general al P.C. din Marea Britanie, 
a fost bătut de un grup de reacțio
nari care au năvălit în camera lui. 
Brian Pollitt a fost desemnat candi
dat la alegerile pentru președintele 
Clubului de discuții din Cambridge, 
împotriva lui a fost organizată o 
campanie dușmănoasă.

BUENOS AIRES. Agenția Associa
ted Press transmite că la 5 iunie, ju
decătorul federal Hector Vera Val
lejo a declarat drept „neconstituțio
nal“ decretul guvernului condus de 
președintele Jose Maria Guido prin 
care se anulează rezultatele alege
rilor de la 18 martie pentru Con
gresul argentinian.

ROMA. în noaptea de 4 spre 5 iu
nie un grup de fasciști, membri ai 
Partidului mișcarea socială italiană, 
au pătruns în cartierul evreesc din 
Roma, „Portico D’Ottavia”, unde 
s-au dedat la acțiuni huliganice îm
potriva locuitorilor acestui cartier. 
Acțiunea huliganilor fasciști a in
dignat întreaga populație a orașu-

O declarație a guvernului R. D. Vietnam
HANOI 6 (Agerpres). — TASS 
Guvernul R. D. Vietnam a dat 

publicității o declarație în care se 
spune că concluzia membrilor indian 
și canadian ai Comisiei internaționa_ 
le de supraveghere și control, potri
vit căreia R. D. Vietnam ar săvîrși 
„acte de agresiune și diversiune" în 
Vietnamul de sud, contravine adevă
rului și reprezintă o încălcare a a- 
cordurilor de la Geneva din 1954. 
O asemenea concluzie, desprinsă pe 
baza unor afirmații calomnioase ale 
autorităților sud-vietnameze, „cons
tituie o încălcare periculoasă a acor
durilor de la Geneva tocmai de că
tre persoanele a căror sarcină princi
pală constă în a asigura respectarea 
acestor acorduri", ceea ce este deo
sebit de important „într-o situație 
atît de serioasă în care Statele Unite 
trimit în mod fățiș forțe militare în 
Tailanda".

Poporul Vietnamului de sud s-a 
răsculat împotriva politicii fasciste 
a guvernului diemist, care folosește 
trupe pentru operațiuni teroriste, 
pentru persecutarea sălbatică a pa- 
trioților și tuturor oamenilor cinstiți.

Acesta este un drept al său sfînt și 
imprescriptibil și nimeni nu poate 
să știrbească acest drept — se spu
ne în declarație.

îndeplinindu-și datoria față de 
compatrioții lor din sud și față de 
patrie, poporul vietnamez și guver
nul R. D. Vietnam cer, o dată mai 
mult, ca guvernul sud-vietnamez să 
înceteze acțiunile sale trădătoare și 
să respecte acordurile de la Geneva 
și ca guvernul american să pună ca
păt intervenției sale periculoase în 
Vietnamul de sud, să respecte obli
gațiile asumate la conferința de la 
Geneva din 1954.

Declarația cuprinde chemarea a- 
dresată copreședinților conferinței de 
la Geneva din 1954 de a respinge 
afirmațiile conținute în raportul ce
lor doi membri ai comisiei, întrucît 
ele contravin adevărului și sînt echi
valente cu acoperirea acțiunilor a- 
gresive și belicoase ale imperialiști
lor americani, ceea ce implică ur
mări extrem de serioase pentru pa
cea în Vietnam, Indochina și Asia 
de sud-est.

ispute în
Nouă ore de dezbateri furtunoase 

o hotărîreși nici

„France Ob- 
încheiere :

drum nou". „Nimeni și 
opri această mișcare“.

Autorul articolului din 
jervafeur' constată în
„Părăsit puțin cîte puțin de partizanii 
săi, regimul franchist pare mai izo
lat ca orieînd. în ori și ce caz zilele 
lui sînt numărate“.

așa-zis „fond de ajutorare“, care 
constituie de fapt instrumentul cu 
ajutorul căruia monopolurile vest- 
europene intenționează să acapareze 
economia tinerelor state africane.

Din cauza dezacordului care a in
tervenit în Consiliul ministerial al 
Pieței comune, conferința dintre re-

BRUXELLES 
După dezbateri 
durat 9 ore în 
financiare care 
bilite cu 16 țări africane în 
cordului de asociere a acestora cu prezentanții Pieței comune și ai ce- 

. j Ig ț§ri africane asociate, a fost
amînată de la 20 iunie la 4 iulie. 
Reprezentanții țărilor Pieței comune 
se vor întruni din nou la 20 iunie, 
pentru a încerca să ajungă la un a- 
cord în problema legăturilor finan
ciare cu țările africane asociate.

Un mic „război comercial" 
între Piața comună și S.U.A.

BRUXELLES 6 (Agerpres). — Con
siliul ministerial al Pieței comune a 
hotărît să treacă la contra măsuri 
împotriva Statelor Unite în urma spo
ririi tarifelor vamale de către Was-

6 (Agerpres). 
furtunoase 
legătură cu 
urmează să

aucare 
relațiile 
fie sta- 
baza a-

Piața comună, acord care urmează 
să intre în vigoare în 1963, relatea
ză agenția D.P.A., Consiliul minis
terial al Pieței comune nu a putut 
lua nici o hotărîre în această pri
vință.

Franța, care a menținut poziții e- 
conomice importante în fostele ei 
colonii din Africa, a cerut în Con
siliu celorlalte state membre, să 
sporească sprijinul financiar acordat 
statelor africane. Această cerere a 
Franței a fost respinsă. D.P.A. re
latează că „cei șase“ nu s-au înțe
les nici în privința contribuției pe 
care urmează s-o aducă la acest

hington la o serie de produse ale 
țărilor Pieței comune. „Cei șase" au 
hotărît să dubleze tarifele vamale 
la cinci produse industriale impor
tate din S.U.A. de țările Pieței co
mune, produse a căror valoare se 
ridică la 27 milioane de dolari. în 
comunicatul dat publicității de că
tre Consiliul ministerial se spune că 
aceste măsuri au fost luate deoa
rece Statele Unite au încălcat acor
dul intervenit la 8 martie cu țările 
Pieței comune referitor la tarifele 
vamale.

Arătînd că președintele Kennedy 
a luat măsura sporirii tarifelor va
male pentru a atenua opoziția unoi 
grupuri industriale americane împo
triva programului comercial, ziarul 
„New York Times" îndeamnă gu
vernul „să se opună cu fermitate 
presiunilor exercitate de unele in
dustrii locale, pentru a pune capăt 
acestui război comercial".
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