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• Viața de partid : Ungurașu — Grupele de partid 
pe blocuri și străzi (pag. 2-a).

0 Din presa locală : în prac
tica producției — procedee teh
nologice înaintate (pag. 2-a).

• Note cinematografice : Victor Iliu — Filme documentare 
despre artă (pag. 2-a).

• Corespondență din Berlin : 
A. Vela — „O politică fără per
spective” (pag. 3-a).
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Vineri 8 iunie 4 PAGINIIn puternicul frontal apărătorilor păcii
Construirea unor noi

I

ț celevaaparta- și cen-Unele deschi-
fost luate construirea de

20 000 kg iarbă 
ta hectar pe pășune

Schimb de experiență
Ia G.À.C. Lipia-Buzău

Aspect dln- 
tr-o secție a 
fabricii „SIN" 
din Capitală. 
Operatorii Ale
xandru Tănă- 
sescu și Ste- 
lian Anastase- 
scu urmăresc 
funcționarea in. 
stalației de dis
tilare a feno
lului.
(Foto : Agerpresl
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Astăzi are loc în Capitală Adunarea reprezentanților mișcării pentru pace din R.P. Romînă. Bărbați și femei, oameni de cele mai felurite profesii de la orașe și sate, își vor spune cuvîntul în problema de arzător interes pentru toate popoarele — pacea.Apărarea și consolidarea păcii este o cauză scumpă a poporului nostru, o năzuință supremă a întregii omeniri. „Această nobilă nă
zuință —- a arătat tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej — se află 
Ia temelia muncii poporului nostru, 
a luptei sale, alături de celelalte 
țări socialiste, pentru pace trainică, 
pentru coexistență pașnică între 
toate statele lumii, pentru exclude
rea războiului din viața societății“.întregul efort constructiv desfășurat în țara noastră și îndreptat spre înflorirea patriei, spre ridicarea economiei și culturii, a vieții poporului pe culmile progresului și civilizației vădește un atașament de nezdruncinat față de cauza păcii, slujește nemijlocit intereselor ei.Intensa și variata activitate desfășurată în țara noastră în întîmpi- narea Adunării de azi a prilejuit o reafirmare a adeziunii de neclintit a poporului nostru față de politica externă de pace a partidului și guvernului, a solidarității cu toate forțele care luptă pentru pace și securitate internațională. Aceleași simțăminte voi' fi exprimate de participanții la această Adunare, soli ai întregului nostru popor. Adunarea va alege delegația care va face auzită de la tribuna Congresului mondial pentru dezarmare generală și pace, ce se va ține peste o lună la Moscova, voința de pace a poporului nostru, hotărîrea sa fermă de a-și aduce întrëaga contribuție la triumful cauzei păcii.Asigurarea unei păci trainice este o. sarcină cu atît mai imperioasă cu cit, în condițiile actuale de dezvoltare a tehnicii militare, un nou război mondial ar aduce omenirii calamități și suferințe fără precedent. Chiar în prezent, imense resurse materiale — circa 120 miliarde dolari destinate înarmărilor — sînt aruncate anual, în întreaga lume, ca într-un butoi ' vina cercurilor imperialiste agresive. Conștiința popoarelor nu se poate împăca cu o asemenea situație.în zilele noastre s-au ivit pentru prima oară condiții obiective pentru preîntîmțpinarea unui nou război. Puternicul sistem mondial socialist — factorul hotărîtor al dezvoltării societății contemporane — mișcarea de eliberare națională, mișcarea antirăzboinică a popoarelor de pretutindeni reprezintă uriașe forțe sociale care, acționînd unite, pot determina pe amatorii de aventuri militare să bată în retragere, pot impune înfăptuirea dezarmării generale și totale.Țările socialiste promovează cu energie o politică pătrunsă de grijă pentru destinele popoarelor. Această își găsește nemijlocit expresia în numeroasele inițiative ale Uniunii Sovietice și ale altor țări socialiste menite să asigure rezolvarea problemelor internaționale fundamentale ale zilelor noastre și îndeosebi a problemei dezarmării generale și totale.Primejdia războiului continuă însă să planeze asupra omenirii, ca urmare a politicii cercurilor imperialiste agresive. Toată lumea vede că puterile occidentale, deși au consimțit să participe la tratativele de dezarmare de la Geneva, se mențin pe aceleași poziții rigide și inacceptabile care au dus de atîtea ori discuțiile în impas. Sfidînd cerințele și protestul popoarelor, S.U.A. continuă seria' de experiențe nucleare pe care Ie efectuează în insula Christmas. Indignarea opiniei publice a crescut nemăsurat în ultimele zile, cînd S.U.A. au pășit la efectuarea de explozii nucleare la mari altitudini, acțiune deosebit de primejdioasă, profund contrară intereselor umanității, progresului științific.în același timp, prin sprijinirea militariștilor vest-germani, prin folosirea Berlinului occidental ca bază agresivă împotrivă statelor iubitoare de pace, cercurile impe-

al Danaidelor, din

rialiste ale N.A.T.O. încearcă să mențină im focar de neliniște și încordare în centrul Europei. Debarcarea trupelor americane în Tailan- da este o acțiune îndreptată împotriva luptei patriotice a popoarelor din Laos și din întreaga zonă a Asiei de sud-est.Astfel de acțiuni potrivnice intereselor popoarelor sînt menite să sporească încordarea internațională, ceea ce nu convine decît marilor monopoluri care obțin profituri fabuloase de pe urma pregătirilor militare.în asemenea împrejurări apare și mai evidentă necesitatea ca popoarele să-și întărească vigilența, să-și unească eforturile în lupta pentru apărarea păcii. în ultima vreme au luat o uriașă amploare acțiunile desfășurate dc masele populare din diferitele țări ale lumii în sprijinul dezarmării și împotriva pregătirilor militare ale cercurilor agresive. A- semenea manifestări, la care participă mii și mii de oameni, inclusiv personalități de vază, ilustrează lărgirea și creșterea combativității mișcării mondiale pentru pace.Numai prin lupta unită, hotărîtă și organizată a popoarelor, desfășurată fără întîrziere și fără răgaz, posibilitatea evitării războiului va deveni realitate.Numeroase declarații, luări de poziție, inițiative din partea unor cunoscuți oameni politici, oameni de știință și artă, conducători de organizații obștești, clerici etc. din Occident, în favoarea asigurării coexistenței pașnice între toate țările, indiferent de sistemele sociale cărora le aparțin, a reglementării problemelor litigioase prin tratative, demonstrează și ele că în opinia publică din diferite țări au loc deplasări ample în direcția forțelor care apără pacea.A uni și mai strî’ns toate forțele care militează pentru dezarmare și pace, pentru statornicirea principiilor coexistenței pașnice, a găsi — pe baza unei discuții libere și sincere — noi căi pentru , coordonarea eforturilor lor, — iată scopul nobil pe care-1 are Congresul mondial pentru pace și dezarmare, convocat din inițiativa Consiliului Mondial al Păcii. Țelurile Congresului mondial, la care au fost invitați reprezentanții tuturor organizațiilor și mișcărilor, ai tuturor bărbaților și femeilor care sînt interesați în înfăptuirea acestor țeluri, s-au bucurat de un puternic ecou în lumea întreagă.Sprijinind cu toată tăria politica externă a partidului și guvernului., poporul romîn este hotărît să-și aducă întreaga sa contribuție la realizarea mărețului obiectiv al asigurării unei păci trainice, luptînd activ pentru dezvoltarea și înflorirea patriei socialiste, pentru întărirea sistemului mondial socialist — reazemul de nădejde al păcii, întărind și mai mult solidaritatea cu forțele care în lumea întreagă militează pentru triumful celui mai de preț bun — pacea.Spor la muncă și succes deplin Adunării reprezentanților mișcării pentru pace din R. P. Romînă.

Recent, au măsuri pentru a încă 12 000 mente în 16 orașe tre muncitorești, șantiere au și fostse, altele sînt în curs de pregătire.La București, noul cartier de pe șoseaua Giurgiului se va completa cu blocuri însumînd 3 000 de apartamente. în acest an începe la Craiova, peste prevederile inițiale, construcția a circa 1 400 de apartamente pentru muncitorii de la complexul industrial care se ridică în apropierea orașului. Cu tot atîtea apartamente se va dezvolta și Steagul’ Roșu II șov. La Ploiești se deschid noipentru aproximativ 1000
cartierul din Bra- și Buzău șantiere

blocuri de locuințede apartamente. Cu 600 de apartamente începe reconstrucția cartierului Donath din Cluj.Proiectele acordă o a- tenție deosebită calității, îmbunătățirii confortului, în condițiile reducerii costului lucrărilor. Ele prevăd, printre altele, asigurarea cu căldură și apă caldă, 'amenajarea de spălătorii și uscătorii, depozite pentru cărucioare și biciclete. La parterele blocurilor sau în clădiri separate se vor deschide magazine și complexe de servire a populației. Printre metodele avansate de construcție care se vor extinde la construcția acestor blocuri se numără și folosirea panourilor mari prefabricate din beton armat.(Agerpres)
Linie de înaSLâ tensiune

Fâhkeni-DoShascaFĂLTICENI (coresp. „Scînteii"). — Colectivul șantierului de montaje e- nergetice Suceava a dat în folosință ieri linia de înaltă tensiune de 15 kV Fălticeni — Dolhasca. De la a- ceastă linie vor fi alimentatenergis electrică o serie de comune și unități agricole socialiste. cu e-
Cu aparatul fotografic 

pe meleagurile raionului

ODORHE1 (coresp. ,,Scînteii'). — 
Recent, la casa de cultură din Odor- 
hei s-a deschis expoziția „Cu apa
ratul fotografic pe meleagurile raio
nului", organizată de către cercul de 
iotoamatori din oraș. Sini expuse pes- 

• te 200 de fotografii reprezentînd as
pecte din viata muncitorilor fores
tieri, a satului nou colectivizat, nu
meroase realizări 
peisaje etc.

sociale din raion,

De ce

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii”). — Consiliul agricol regional Ploiești a organizat la gospodăria agricolă colectivă din Lipia, aparținînd orașului Buzău, un schimb de experiență în scopul cunoașterii măsurilor agrotehnice aplicate de colectiviștii de aici pentru sporirea producției de masă verde pe pășunile gospodăriei.Schimbul de experiență a avut loc pe izlazul gospodăriei colective din Lipia. Inginerul agronom Petre Pătrașcu a arătat celor prezenți că pe cele 100 ha de pășune s-au executat o serie de lucrări : terenul a fost reînsămînțat cu diferite ierburi, s-au aplicat îngrășăminte minerale, s-au executat lucrări de întreținere. Ca urmare, pe această pășune, pro- MOSCOVA 7 (Agerpres). — TASS transmite : La 7 iunie, la Moscova și-a încheiat lucrările Consfătuirea reprezentanților parti delor comuniste și muncitorești din țările membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.ducț.ia de iarbă se ridică la peste 20 000 kg la ha.

Un grup de elevi vizitînd Expoziția 
comemorativă I. L. Caragiale.

s-ffS schimb®! vrem®® ?
de 3 iunie vremea 
In toată țara s-a

începînd din ziua 
s-a schimbat brusc, 
semnalat o scădere accentuată a tempe
raturii, însoțită de ploi. Pentru a lămuri 
cauza acestui fenomen puțin obișnuit în 
vreme de vară, ne-am adresat Institutu
lui meteorologic din București. Iată rela
tările primite : Pînă în ziua de 2 iunie 
erau temperaturi maxime pînă Ia 38 
de grade, specifice climatului tropical pen
tru ca a doua zi să se semnaleze un cli
mat temperat — subpolar ; în 48 de ore 
temperatura a scăzut cu 20 grade. Apoi 
au urmat un val de frig și ploi abun
dente care, la o altitudine de peste 800 
m, s-au transformat în ninsoare. La 1 000

m zăpada s-a așternut în straturi groase 
iar la altitudinea de 2 500 m în munți s-a 
înregistrat o temperatură de minus 10 
grade. Acest val de frig este originar din 
păturile de aer polar și s-a propagat spre 
Europa peste țările Scandinave, Germa
nia, Polonia. înaintarea sa atît de rapidă 
se datorește unei scăderi mari de pre
siune în bazinul oriental al mării Medi- 
terane. In zilele care urmează vremea se 
ameliorează rapid ; în săptămîna viitoare 
temperatura va crește cu 5—10 grade. 
Cerul va fi însorit, ușor înnorat după- 
amiază. Apoi, în perioada următoare 
temperatura va crește și mai mult,

Ji profesorii și elevii Școlii nr. 10 din 
Capitală au aflat cu bucurie de apropiata 
vizită a inalfilor oaspeți sovietici în 
frunte cu tovarășul N. S. Hrușciov. Școala 
for poartă numele neuitatei partizane so
vietice Zoia Kosmodemianskaia. Aci întîl- 
nești portretele mari ale Zoiei, desenate 
de elevi ; o mapă păstrează scrisorile 
schimbate între școală și Liubov Kosmo
demianskaia, mama Zoiei. Intre elevii 
școlii și colegii lor sovietici s-au stabi
lit legături de corespondență.

Acum șase ani, Liubov Kosmodemian
skaia a vizitat Școala nr, 10, Le-a vorbit 
atunci elevilor despre Zoia, tinăra fată de 
17 ani care și-a dat viața în lupta pen
tru eliberarea patriei, pentru zdrobirea 
fascismului. Intr-o scrisoare sosită de cu- 
rînd pe adresa școlii, mama eroinei 
scrie :

„Ce-a ajutat-o pe Zoia să devină așa 
cum o cunoaștem ? Tot ce-a văzut în ju
rul ei, societatea noastră socialistă, uma
nismul și scopurile înalte care o animă 
— toate acestea au contribuit la forma
rea caracterului fiicei mele“.

Asemenea tineri a educat Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice și Comsomo- 
lu! leninist. Astăzi tineretul sovietic, ală
turi de întregul popor, muncește cu în
suflețire pe marile șantiere ale comunis
mului, ridică uzine, hidrocentrale, orașe 
noi, desțelenește pămînturi pentru 
cultură, se avintă cu îndrăzneală în 
mos.

Despre eroismul de zi cu zi al 
lorilor comunismului citim rînduri 
de adevăr în alta din scrisorile trimise 
școlarilor noștri de mama Zoiei :

„Eroismul nu constă numai în îndepli
nirea unor fapte mărețe, neobișnuite. 
Eroismul își pune pecetea și pe îndepli
nirea entuziastă a obligațiilor zilnice de 
muncă. Din munca fiecăruia se făurește 
epoca noastră“.

însuflețit de aceleași idealuri, minuna
tul nostru tineret, pătruns de devotament 
nemărginit pentru cauza socialismului, 
muncește și învață cu pasiune pe șan
tiere, în uzine și in școli, spre a da 
viață planurilor partidului de dezvoltare 
continuă a economiei și culturii patriei.

V. SEBASTIAN

o demonstrație de așehiere intensivă și rapidă a metalului. Mînuia strungul cu siguranța aviatorului care-și dirijează manetele de la bord, iar viteza cu care schimba niesele din strung depășise orice așteptări. Am asistat la o veritabilă lecție de așehiere rapidă. Stînd de vorbă cu el, Seminski mi-a vorbit nu numai despre măiestria strungarului. El a subliniat cît de important este pentru muncitorul înaintat, constructor al vieții noi,. să-și ridice necontenit nivelul cunoștințelor, să studieze cu pasiune, să citească mereu.I-am scris adesea prietenului meu sovietic. Intre noi s-a statornicit o corespondența tovărășească prin care ne împărtășim unul altuia experiența. Seminski mi-a trimis recent o carte scrisă de el.Cînd s-a înființat brigada noastră, organizația de partid ne-a sprijinit să aplicăm metodele înaintate de lucru, ne-a ajutat ca cei mai buni muncitori din brigadă bă-și ridice calificarea pentru ca la rîndul lor să devină șefi de brigadă. Așa s-au petrecut lucrurile cu Marin Tudose, Constantin Pănescu, Vasile Sîmbe- teanu, Ion Vasile.In uzina noastră sînt mulfi muncitori care lucrează cu utilaje sovietice din cele mai perfecționate, care au vizitat, cu un prilej sau altul, Uniunea Sovietică. Cresc mereu tîn- durile fruntașilor. Muncitorii noștri și-au pus la inimă chemarea partidului de a da produse de cea mai bună calitate.întregul nostru colectiv salută a- propiata vizită a scumpilor noștri oaspeți, cu convingerea că ea va contribui la adîncirea legăturilor de prietenie dintre cele două popoare, la triumful cauzei păcii și socialismului.

Am citit zilele acestea in ziare numeroase scrisori prin care oameni ai muncii din toate colțurile țării își exprimă bucuria că în scurtă vreme vom avea în mijlocul nos’tru oaspeți dragi : delegația de partid și guvernamentală a Uniunii Sovietice, în frunte cu tovarășul Hrușciov., Aș dori să-mț exprim și eu ou acest prilej simțămintele de caldă prietenie față de oamenii sovietici, constructori ai comunismului, pe care le nutresc împreună cu tovarășii mei de muncă de la Uzinele metalurgice Colibași.Aici, în uzina noastră modernă, înconjurată de verdeață și flori, ți-e mai mare dragul să muncești. Se vede la tot pasul grija partidului pentru promovarea progresului tehnic, pentru înzestrarea uzinei noastre, ca și a tuturor fabricilor și u- zinelor țării, cu mașini și utilaje de înaltă tehnicitate. Am avea o mare satisfacție dacă solii poporului frate sovietic ar veni și la noi, la Colibași.Personal am avut multe de învățat din bogata experiență a muncitorilor sovietici. Mă leagă amintiri frumoase de cunoscutul strungar Seminski, din Kiev. In urmă cu ani, cînd aPloiești, unde lucram pe acea vre- ne-a făcut nouă, strungarilor,vizitat uzina „1 Mai" din
ȚT eneș ca orice apă 

de șes, Turnul cli
pocește molcom printre 
lanurile gospodăriei co
lective din Agriș. Este ora
5 dimineaja. Ce se petrece într-o dimineajă din 
aceste zile la Agriș?

înainte de a răspunde la această întrebare, vrem 
să vă prezentăm pe scurt gospodăria colectivă de 
aici. Este una dintre cele mai vechi gospodării co
lective din raionul Satu-Mare. A luat ființă în 1950. 
Dar satul întreg a ales definitiv drumul socialis
mului cu trei ani în urmă. Sînt în total 560 de fa
milii și muncesc 1 700 hectare de teren. în ultimii 
ani gospodăria din Agriș s-a dezvoltat mult. Acum, 
la fiecare o sută de hectare de teren revine un fond 
de bază de 185 000 lei. Anul acesta, potrivit pre
vederilor planului, din vînzarea produselor se va 
realiza un venit de trei milioane, iar valoarea ave
rii obștești va crește cu încă 800 000 lei. Trebuie să 
adăugăm că gospodăria are un 
dezvoltai, numeroase consfrucfii 
oamenii obfin venituri din ce în 
satul și-a schimbat înfățișarea.

★
După această sumară prezentare, începem cro-

sector zootehnic 
gospodărești, că 
ce mai mari, iar

Blocurile de locuințe din Piața Unirii din Iași văzute noaptea (Foto : Agerpres)
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nica noastră matinală la Agriș. La ordinea zilei se 
află acum întreținerea culturilor. în fața sediului 
gospodăriei, o clădire cu etaj (poate prea costisi
toare), se află un grafic care informează operativ 
asupra mersului lucrărilor. Brigăzile 1 și a lll-a au 
terminat prima prașilă la toate culturile prășitoare 
și acum execută cea de-a doua prașilă la floarea- 
soarelui, cartofi și sfeclă de zahăr. Fruntașe sînf 
echipele lui Alexa Nagy de la brigada I și Iosif 
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însemnări dintr-o gospodărie 
colectivă fruntașă
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Dolha de la a ll-a. In sat — nici țipenie de om. 
Unde sînt colectiviștii? încă din zori, cum am aflat 
mai pe urmă, au ieșit la cîmp. Din totalul de 770 
brațe de muncă, mai bine de 650 iau parte zilnic 
la lucrările de întreținere a culturilor.

După o raită pe cîmp, la brigăzi, Ștefan Szabo, 
președintele gospodăriei, și inginerul Paul Socaci 
intră la ora 6 dimineața pe poarta gospo
dăriei. Au treburi importante de rezolvat. Președinte
le, împreună cu doi dintre membrii consiliului de con
ducere, urmează să plece într-un sat vecin să aducă 
cu camionul cîteva din cele 60 de vițele cumpărate 
la fîrgul de vite care a avut loc săpfămîna trecută. 
Inginerul este convocat de urgență la Consiliul 
agricol raional, din care face parte. împreună cu An
drei Ciachi, vicepreședintele gospodăriei, vizităm 
tabăra de vară a animalelor. Zootehnia a concentrat, 
de altfel, cea mai mare parte a eforturilor colecti
viștilor din Agriș. Din creșterea animalelor, ne in
formează vicepreședintele, se vor obține anul acesta 
circa 1 300 000 lei. Au muncit, nu glumă, colecti
viștii de au ajuns să aibă 620 taurine, din care 
aproape 200 de vaci, 1 400 oi merinos, mai bine 
de 400 porci din care 60 scroafe și aproape 600 de 
păsări la fiecare sută de hectare cultivate cu ce
reale. Dar în trei ani, așa cum se prevede în pla
nul de perspectivă al gospodăriei, efectivele de 
animale se vor dubla.

La ora 7, losif Etcan și Andrei Szabo, doi dintre 
îngrijitorii de animale, măsoară laptele muls dimi
neața și îl încarcă în mașina-cisternă a fabricii de 
lapte din Baia Mare, sosită întocmai după program, 
la tabăra de vară. După plecarea mașinii, facem 
împreună un calcul simplu. La o mulsoare s-au 
obținut în media 5,4 litri de lapte de la fiecare 
vacă. în medie pe zi se obțin 13—14 litri de lapte 
de la fiecare vacă. Este o producție superioară anl-

i aceeași 
Gheorghe Crăciun 

plecat cu cirea- 
de vițele și ju- 

ninci la pășune. Deși 
ferenu! destinat pășunii nu-i tocmai bun, iarba a 
crescut anul acesta din belșug. Colectiviștii îngrijesc 
bine pășunea. în timpul anului fac lucrări de îngri
jire pe întreaga suprafață de aproape 400 de hec- . 
tare, toamna și primăvara aplică îngrășăminte natu
rale, iar pășunatul se face rațional pe tarlalele dina
inte stabilite. Nu-i de mirare așadar, că de cînd vi
tele au fost scoase la pășuna), producția de lapte 
a crescut.

Facem și 
Ion luhas, 
izbutesc cu 
să urce pe 
să fie predați a doua zi organizației comerciale cu 
care gospodăria colectivă are contract. O ultimă ve
rificare a greutății nu strică. „Pensionarii“ taberei se 
supun totuși insistenței stăpînilor lor. Și rezultatul 
cîntăririi îi bucură pe oameni. Cei 60 de porci au 
atins greutatea stabilită prin contract, fiecare avînd 
între 95—110 kg. Dar pînă la sfîrșiful anului vor fi 
livrați

un scurt popas la crescătoria de porci, 
luliu Pataki și contabilul gospodăriei 
greu să determine vreo 60 de grăsuni' 
rînd pe platforma unui cîntar. Urmează

încă de șase ori pe afîfia porci grași.

O oră mai tîrziu ne aflăm la sediul brigăzii per
manente de tractoare de la S.M.T. Mărtineșli. 

Două
al florii-soarelui, iar unul la cositul secarei pentru 
siloz. Ceilalfi mecanizatori, împreună cu șeful bri
găzii, Kâroly Makoy, revizuiesc tractoarele și cele
lalte mașini. „Ne pregătim pentru campania lucră
rilor de vară, ne explică șeful brigăzii.

Legumicultura este o îndeletnicire nouă la Agriș. 
După încercările făcute în anii trecufi, anul acesta, 
colectiviștii au cultivat cu legume 10 hectare. Echipa 
legumicolă plantează ultimele suprafețe cu varză, 
iar mai multe colectiviste lucrează la recoltarea unor 
legume și zarzavaturi timpurii care vor fi a doua 
zi pe piață.

Vizităm apoi atelierele gospodăriei. Cei 14 mese
riași ai colectivei lucrează de zor. Fierarii au o 
comandă urgentă, trebuie să termine repararea unor 
prășitori cu fracțiune animală și două cărufe cerute 
insistent la tabăra de vară. Dulgherii pregătesc ușile 
și ferestrele pentru cele două grajduri noi.

★
Dar primele ore ale diminejii au trecut de mult. 

Am putea, desigur, continua cronica noastră pînă 
seara tîrziu cînd la cinematograf se va prezenta 
un nou film romînesc, iar la căminul cultural va 
începe un concurs de șah pentru tineret. Trecem 
din nou pe ulițele satului fără să înfîlnim vreun 
trecător. La Agriș, oamenii sînt la lucru în cîmp.

R. APOSTOL 
■nvesp. „Scînteii”

tractoare lucrează la cel de-al doilea prășit

ALEXANDRU CHIRU 
strungar, Uzinele metalurgice 

Colibași
oȚevi laminate peste plan în întrecerea socialistă pentru realizarea sarcinilor de plan . și îmbunătățirea calității produselor, muncitorii, tehnicienii și inginerii de la uzina „Republica“ din Capitală au obținut noi succese. în luna care a
trecut, ei au produs peste plan 243 tone de țevi laminate de bună calitate.La obținerea acestei realizări a contribuit în mod deosebit brigada Condusă de Iordan Eftimie. ■

Vrei să te muți sau 
să-fi aduci o garnitură 
de mobilă abia cumpă
rată. Ai nevoie de un 
autocamion. Unde, cui 
să te adresezi? I.T.B. 
are un parc de auto- 

’ camioane puse la dis
poziția cetățenilor. Un 
lucru foarte bun și fo
lositor. Sînt în Bucu
rești trei statii de auto- 
camioane-taxi. Putini 
cetățeni știu însă de 
existenta lor. Și chiar 
dacă știu, e greu s-a
jungi la ele. întîi tre
buie să dai numeroase 
telefoane la I.T.B. pînă 
afli că funcționează un 
serviciu de dispeceri 
care dirijează autoca
mioanele. O discuție cu 
dispecerul de serviciu 
decurge cam așa:

— rAm aflat că "dum
neavoastră dirijat! au-

tocamioanele. Aș avea autocamioanele lucrea. ză numai pînă. la o ,a- 
numită oră după-amia- 
ză. Ce face un cetățean 
căruia îi sosește 
bila spre seară?

Oricum, trei 
sînt prea puține 
un oraș mare. Și nor
mal, ar fi ca cei intere
sați 
pre 
tesc 
nea, 
aibă 
mezi un număr, dai a- 
dresa și peste putină 
vreme vine autocamio
nul. Și, în fine, nor
mal ar fi ca odată cu 
el să vină și oameni 
care să ajute la încăr
cat și descărcat. O 
fel de deservire aș
teaptă cetățenii 
partea l.T.B.-ului.

nevoie de...
— Încearcă și dum

neata la una din sta
fiile de autocamioane- 
laxi. Una e la podul 
Serban 'Vodă, alta la

piața

însă 
Ori

Obor și alta în 
Filantropiei.

Ce se întîmplă 
la aceste statii. 
numărul autocamioane
lor este prea mic fafă 
de necesități, ori ele 
sînt nejudicios folosite. 
Fapt este că trebuie să 
aștept! cam multișor. 
Cînd, în sfîrșit, apare 
un autocamion, nu gă
sești întotdeauna oa-. 
meni care încarcă șl 
descarcă mobila. Apoi,

mo-

stafii 
într-

să poată afla des- 
existenta lor. Fi- 
ar fi, de aseme- 
ca aceste statii să 
un telefon. For-

ast-

din

ION PLEAVĂ
■»**' *■■■'»■ —V—
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și inginerul Ilie Pepa controlează răsadnițele.

același repar- partid

BRIGADIERUL LEGUMICO!

Grupele de partid 
pe blocuri și străziGrupele de partid pe blocuri și străzi aduc o contribuție importantă la îngrijirea și păstrarea fondului de locuințe, la îndeplinirea de către cetățeni a îndatoririlor față de stat, la înfrumusețarea și buna gospodărire a cartierelor. Experiența acumulată de organizația de partid din Iași în ce privește munca acestor grupe de partid confirmă aprecierea făcută în Hotărîrea plenarei C.C. al P.M.R. din 23—25 aprilie a.c. că înființarea lor s-a dovedit pe deplin justificată.Membrii și candidații de partid din orașul nostru dau o mai mare a- tenție problemelor de interes obștesc din cartier, intervin pentru înlătura, rea unor neajunsuri din blocul sau strada unde locuiesc, antrenează pe cetățeni în acțiuni pentru înfrumusețarea clădirilor și a străzilor. Grupa de partid de pe strada Canta, al cărei organizator este tov. Victor Derdeicea, tehnician la fabrica de antibiotice, împreună cu deputății, i-a mobilizat pe toți cetățenii la repararea străzii și la plantarea de pomi pe marginea acesteia.într-una din zile, întoreîndu-se de la fabrică, Néculai Olărașu, organi. zatoruil grupei de partid de la blocul nr. 1 din str. Păcurari, a fost sesizat de cîțiva locatari despre unele defecțiuni la instalația de apă din cîteva -apartamente. Intîrzierea reparării acestor defecte putea provoca scoaterea din funcțiune a întregii instalații a blocului. Grupa de partid a discutat ce anume trebuie făcut pentru .rezolvarea problemei ivite. Membrii de partid Gheorghe Sorodeanu și Alexandru Nour au primit sarcina să studieze, împreună' cu cömitetul de. bloc,. situația întregii instalații a blocului. La propunerea grupei de partid administrația blocului a luat imediat măsuri să se- facă reparațiile necesare. Grupa «de partid a folosit a- cest prilej pentru a discuta cu fiecare locatar despre însemnătatea întreținerii în bune condiții a locuințelor.Altădată, aceeași grupă de partid a luat în discuției modul în care locatarii se achită de obligațiile privitoare la chirie, 'Jumină, apă, radio etc. întrucît. constbtase că -unii dintre ei nu-și făceau pe deplin datoria, grupa de partid, desfășurînd muncă politică-educativă, a reușit să creeze o opinie cetățenească împotriva a- celor care neglijau respectarea acestor obligații. Grupsr-din acest bloc a intervenit operativ și în rezolvarea altor probleme de ordin gospo- dăresc-edilitar.Multe grupe de partâd acordă a- tenție muncii educative,, dezvoltării conștiinței cetățenești, creării unei atmosfere de înțelegere și bună vecinătate între cei ce locuiesc în același bloc. In acest sens a acționat cu bune rezultate grupa de partid din blocul 12 de pe B-dul Tudor Vladimirescu, al cărei organizator este tov. Vasile Coțofanu. De pildă, cînd între unii locatari au intervenit ' neînțelegeri din cauza copiilor care tulburau liniștea la ore nepotrivite, provocau stricăciuni spațiilor verzi, tovarășii din grupa de partid au stat de vorbă cu părinții acestora con- vingîndu-i să acționeze în comun pentru organizarea mai bună a timpului liber al copiilor. Datorită intervențiilor grupelor de partid, în blocuri s-au stabilit relații de bună conviețuire și de prietenie între vecinii.Cele relatate mai sus sînt rezultatul îmbunătățirii muncii grupelor de partid pe blocuri și străzi, al atenției mai mari pe care comitetul orășenesc de partid o acordă de cîtva timp activității acestor grupe. Am avut grijă ca pe măsură ce se dau în folosință noile blocuri să organizăm și grupele de partid, să numim ca organizatori membri de partid dintre cei mai buni, oameni respectați, harnici și buni gospodari. Comitetul orășenesc de partid i-a instruit pe organizatorii

grupelor de partid asupra principalelor sarcini ce le revin, arătîndu-le în mod amănunțit cum trebuie să lucreze pentru rezolvarea problemelor ce se ivesc în bloc, pe strada sau în cartierul respectiv. în timp, fiecărui instructor i s-a tizat un număr de grupe de pentru a le ajuta în muncă.N-ar corespunde însă realității dacă am prezenta situația din orașul nostru astfel ca și cum munca grupelor de partid pe blocuri și străzi ar merge peste tot foarte bine. Mai sînt încă numeroase grupe de partid care întreprind prea puține acțiuni, deși ar fi multe lucruri de rezolvat. Oare grupele de partid de la blocurile 4 și 7 de pe strada Păcurari n-ar fi putui interveni pentru păstrarea curățeniei, a liniștei, pentru asigurarea unei mai bune conviețuiri între locatari ? Este limpede că ar fi putut face acest lucru. Cu toate a- cestea, situația în cele două blocuri s-a îndreptat abia în urma intervenției comitetului orășenesc de partid.Unele grupe de partid desfășoară o slabă activitate și pentru că în fruntea . lor au fost numiți oameni care au și alte sarcini obștești și n-au posibilitatea să se ocupe activ de activitatea din cartier. De asemenea, unele grupe de partid sînt formate dintr-un număr prea mare de membri de partid, ceea ce îngreunează antrenarea lor la diferite acțiuni gospodărești, la înfăptuirea sarcinilor ce le revin.în vederea îmbunătățirii activității grupelor de partid — așa : cum prevede și recenta Hotărîre a plenarei C.C. al P.M.R. din aprilie a.c. — comitetul orășenesc va organiza lunar consfătuiri pentru sclîimburi de experiență și instructaje cu organizatorii grupelor. Vom avea grijă ca grupele de partid să-și îndrepte atenția mai ales spre rezolvarea problemelor legate de buna întreți-' nere și păstrare a fondului' de locuințe, proprietate a statului. Grupele de partid vor fi îndrumate să-și coordoneze mai bine acțiunile cu organizațiile de bază din cartier.Potrivit indicației din Hotărîrea plenarei . C.C. al P.M.R. din aprilie, comitetul orășenesc de partid a stabilit ca un secretar al comitetului să răspundă de îndrumarea grupelor de partid pe blocuri și străzi, asigurînd un control sistematic asupra activității acestora. în munca de activizare a grupelor vom. antrena 60—70 activiști nesalariați. Comitetul orășenesc de partid va lupta pentru aplicarea în viață a prevederilor hotărîrii, astfel îneît în cel mai scurt timp toate grupele de partid să muncească cu inițiativă pentru îndeplinirea sarcinilor. ce le revin.
SIMION UNGURAȘU 

prim-secretar 
al Comitetului orășenesc 

de partid Iași

Gheorghe Stoianovici

La Belobreșca, raio
nul Moldova Nouă, exis
tă o gospodărie colec
tivă fruntașă. O parte 
din venitul anual al gos
podăriei—peste 600 000 
lei — este realizat de 
brigada legumicolă con
dusă de comunistul 
Gheorghe Stoianovici. 
Brigadierul a cîștigat o 
bogată experiență în 
cei 11 ani de cînd i s-a 
încredințat această mun
că. Acasă, deasupra bi
bliotecii cu cîteva 
de volume, într-o 
strălucitoare, se 
Brevetul prin care
acordat Ordinul Muncii 
clasa I pentru merite 
deosebite în munca de 
transformare socialistă a 
agriculturii.

Cum a reușit să ob
țină din grădină venituri 
mari ?

— Ne-am sfrăduif 
lucrăm pămînful 
r-'tode științifice, 
ne-am gîndit să

S culturi intercalate 
? .cartofi, varză de
> nă și porumb, de cea-
> pă, varză și mac, cul- 
( turi duble intercalate de 
ț pepeni cu ceapă, căci 
? pînă se întind vrejii pe-
> penilor, ceapa se 
S colfează.
t Cum am lucrat ?
< îngrășat solul cu 30—40 
? tone îngrășăminte la

sute 
ramă 

află 
i s-a

să 
după 
Apoi, 
facem 

de 
toam-

re-

Ăm

hectar. La culturile tri
ple de carlofi timpurii, 
varză de toamnă și po
rumb am 
cartofi la 
15 cm 
distanța 
fiind de 
am . plantat-o la distanțe 
de 1,80 m. între două 
rînduri de porumb se a- 
flau două rînduri cu 
cartofi și la mijloc varză.

Multă vreme l-a preo
cupat pe Gheorghe Sto
ianovici faptul că o par
te din rădăcinoasele 
stratificate și 
iarna în nisip 
A căutat prin 
reviste să 
„antidotul“ 
ne el — dar 
găsit. A 
la... familie, 
întreb pe 
Leposava nu-i altcineva 
decît fata lui 
ner agronom 
podărie din 
Bodo, raionul 
atunci, colectiva din 
Belobreșca nu avea a- 
gronom. între fată și 
fiică a pornif o cores
pondență, soldată cu a- 
vantaje pentru amîn- 
două colectivele. De a- 
funci, la Belobreșca, ră
dăcinoasele se păstrea
ză în... pămînf. Ele nu 
sînt scoase toamna. Pen
tru întreruperea vege

însămînțat 
distanța de 

între rînduri, 
între cuiburi 
35 cm. Varza

păstrate . 
se strică, 

cărți, prin 
găsească 

— cum spu- 
nu l-a 

apelat atunci 
„Am s-o 
Leposava.

și e ingi- 
la o gos- 

comuna 
Lugoj. Pe

tației sînt întoarse sub 
brazdă, acoperite, iar 
peste pămînt se așează 
un strat cu bălegar ne
fermentat de 10-15 cm 
grosime. Așa stau pînă 
primăvara. în aprilie 
sînt scoase fragede, iar 
calitățile nutritive și le 
păstrează în întregime, 
în primăvara acestui an, 
datorită aplicării noii 
metode, colectiviștii, va- 
lorificînd rădăcinoasele, 
au realizat un venit de 
40 000 lei.

Cînd vorbesc despre 
Gheorghe Stoianovici, 
colectiviștii, nu uită să 
adauge că e, un om cu 
idei. Una din ele : a 
cultivat pepeni verzi în 
ghivece nutritive. Pe la 
18-20 aprilie a dus ră
sadurile la cîmp. Avan
tajul : în răsadnițe plan
ta e formată la 4-5 frun
ze cînd se duce pe te
ren, iar fructul ajunge la 
maturitate cu 15-20 de 
zile mai devreme.

Anul acesta, Gheor
ghe Stoianovici s-a gîn- 
dif să acopere o parte 
din recolta de varză 
cu pămînf și să o lase 
pe ogor pînă la primă
vară. S-a sfătuit și cu 
inginerul agronom al 
gospodăriei. Ideea se 
pare că e bună. Să ve
dem rezultatele...

D. MINCULESCÜ

Muncitorii, navigatorii, tehnicienii și 
inginerii din cadrul Direcției regionale 
a navigației civile Tr. Severin obțin 
frumoase realizări în munca lor. Din 
ianuarie și pînă acum ei și-au îndepli
nit sarcinile de plan la producția glo
bală' și marfă, în proporție de 120,8 
la sută. Productivitatea muncii la ope
rațiunile de manipulări-mărfuri a sporit, 
peste indicele planificat, cu 86,4 la 
sută.

Rezultatele bune se datoresc apli
cării unor măsuri tehnico-organizaforice 
eficiente, cum ar fi ; repararea cu mij
loace proprii a utilajelor mecanice — 
macarale, benzi transportoare, escava- 
foare — reducerea cu 13 la sută față 
de timpul normat a perioadei de sta
ționare a navelor în porturile aparți- 
nînd acestei Direcții etc.

Anul acesta Direcția regională a na
vigației civile Tr. Șeverin a realizat 
peste plan economii în valoare de a- 
proape 600 000 lei.

Pe lîngă documentarele Inspirate din activitatea economică, despre care am vorbit într-o cronică anterioară, Studioul „Alexandru Sahia“ a produs o serie de filme care pun în lumină aspecte ale vieții culturale și artistice.Aceste filme pot îndeplini o funcție foarte importantă în revoluția noastră culturală. Ele pot prelua, am putea spune, sub forma concretă și sugestivă a expresiei artistice, sarcina popularizării unor idei ale esteticii marxist-Ieniniste, ajutînd masele largi de oameni ai muncii să se orienteze în problemele de artă.Despre cîteva încercări din ultima vreme făcute în a- cest domeniu vom vorbi, pe scurt, mai jos.Dacă filmul „Al doilea concurs internațional George Enescu" (regia Paul Barbăneagră și Nina Behar), plin de subtilitate și pasiune pentru muzică, ar fi apărut acum 10—15 ani, am fi avut tot dreptul să spunem că el se adresează doar unei categorii limitate de așa-ziși „melomani“. Dar astăzi, după concursurile pe țară ale formațiilor artistice de amatori, putem fi siguri că filmul acesta se adresează unei mase maxi și în necontenită creștere de iubitori și „practicanți" ai muzicii. Pe acești „melomani“ i-am văzut și în filmul despre colectiviștii din Hunedoara și în filmul mai vechi dedicat unui concurs al artiștilor amatori (realizat de studioul „București“).Filmul „Al doilea concurs internațional George Enescu“ are o calitate majoră. El este nu numai o introducere la magia și farmecul muzicii superioare ci și o pătrundere, împreună cu spectatorul, în inaccesibilul univers al interpretului. El te face să participi la patetica luptă a interpretului cu inerția instrumentului, cu acustica sălii, cu propriile sale limite fiziologice, în efortul suprem de a da expresie totală compoziției, de a-i da ființă „materială“ și a o apropia a^el, pe căile emoției, de inima spectatorului.Consider că este un privilegiu rar acela de a asista, de pildă, atît de „aproape“, la gesticulația inspirată, la tainica confruntare cu materia portativului, a unui pianist ca Sviatoslav Richter. Acest privilegiu ți-1 poate oferi numai ecranul !Filmul ar fi cîștigat mult dacă realizatorii ar fi fost mai economi și ar fi renunțat la unele momente mai puțin semnificative, de pură virtuozitate.
» «e

In regiunea Bacău

Activitate rodnică a femeilor

Alături de acest film stă și „Secretul unui tablou" de Petre Sirin. Despre acest film s-au mai scris cuvinte de laudă pe deplin meritate. Eu vreau să remarc, și cu acest prilej, că o astfel de încercare de a aduce în fața spectatorilor tainele subtile ale creației artistice este, în condițiile actuale ale revoluției culturale din țara noastră, deplin justificată. Ea va întîlni nu numai aprobarea nenumăraților iubitori de frumos, simpli spectatori sau artiști amatori, dar, cu siguranță, va face să crească cererea lor pentru alte fi!> me despre aceeași temă. (Pe cînd ce- _____________ va similar despre ~ _____________ ...... sculptură, dans,
............— . ~ —— niat sînt, în acest film, conciziunea, inteligența, claritatea comentariului.„Voronețul“ de Ion Bostan este lucrat în stilul sobru și lapidar pe care-1 cunoaștem din alte filme ale realizatorului. Făcîndu-ne cunoscută comoara artistică pe care-o reprezintă frescele mînăstirii Voroneț, filmul ne ajută să înțelegem geniul anonimilor zugravi care au ornat zidurile mînăstirii, îndrăznind deseori să frîngă — în vremea lor — formulele canonice și tradiția rigidă a artei bizantine.Filmul lui Ion Bostan beneficiază de un text concentrat și oportun, strict articulat cu imaginea, îndepli-. nind o funcție indispensabilă, iără să abuzeze de ea. Astfel de filme care să celebreze virtuțile înzestratului nostru popor, să prezinte monumentele de artă create de el și să le facă cunoscute în țară și peste graniță sînt foarte necesare. Ultimele descoperiri arheologice de la . Constanța sînt încă o ocazie pentru * cineaștii de la Studioul „Al. Sahia" să aducă în lumina ecranului tradițiile prețioase de cultură din patria noastră.Filmele despre artă și despre pro- t cesele subtile ale creației artistice dezvoltă gustul estetic al publicului larg, încurajează pe cei cu înclinații artistice să treacă la „practică",' îmbogățesc universul constructorilorCreatorii de dru Sahia“

spiritual al socialismului.la Studioul „Alexan- .. au dovedit că au talent.și pasiune în elaborarea unor ase- • menea filme, care bucură ochii, și inimile spectatorilor. Ele merită, de aceea, să fie mai larg popularizate și răspîndite.
VICTOR ILIU

Femeile dinsatele regiunii muncesc cumultă hărnicie alături de bărbați la dezvoltarea și întărirea eco- nomico-organizatorică a gospodăriilor colective. Aproape 1 000 de colectiviste sînt șefe de echipă, iar unele brigadiere. Colectivistele Eca- terina- Marcu, șefa unei brigăzi de cîmp din gospodăria colectivă din Dochia, Maria Arhip, șefă de echipă în gospodăria colectivă Podoleni, Elena Scorțeanu, șefă de echipă în gospodăria colectivă Grigoreni și altele sînt vestite în întreaga regiune pentru hărnicia, priceperea și spiritul lor gospodăresc.

APROAPE 1 000 
DE COLECTIVISTE 
ȘEFE DE ECHIPA

Neamț au luat parte în ultima vreme la.diferite acțiuni cum ar fi a- menaja'rea de zone verzi și plantarea de pomi. La Roman, gospodinele participă la amenajarea centrului orașului, unde se Creează o piață și zone verzi. Comitetele și comisiile de femei din regiune au antrenat la diferite acțiuni de înfrumusețare a orașelor peste 65 000 femei.

PENTRU ÎNFRU
MUSEȚAREA 
ORAȘELOR

tot de dinUn număr mai mare gospodine regiune participă la acțiunea popular pentru^♦0

In practica producției
procedee

S&sfiâ&laL
Aplicarea teh

nologiei avan
sate la fabrica
rea instalațiilor 

o preocupare de 
' „1 Mai“ 

permanen-

de foraj constituie 
seamă a colectivului uzinei 
din Ploiești. Prin grija

o manifestă muncitorii, tehni- 
și inginerii pentru promo-

tă ce 
cienii 
varea noului în producție, în uzină se 
aplică acum numeroase metode avan
sate de lucru și noi dispozitive de 
înaltă productivitate.

Filefarea la strung cu cuțite piepte
ne, din material dur — metodă de lu
cru ce se aplică în secția uzinaj —■ 
permite îmbunătățirea calității filetelor. 
Aceste filete rezistă acum la presiuni 
mult mai mari. Dispozitivul de de.gre- 
saf dantura roților conice pentru mese 
rotative este, de asemenea, o reali
zare valoroasă a colectivului uzinei. 
Datorită introducerii acestui dispozi
tiv, cu același număr de mașini, se pot 
produce cu 20 la sută mai multe an
grenaje necesare realizării planului de 
mese rotative.

în secția sape se folosesc fot mai 
frecvent dispozitive pneumatice de 
fixare a pieselor, care ușurează mult 
munca și reduc timpul de pregătire a 
operațiilor de prelucrare a pieselor.

în uzină a fost creat un sec
tor tehnic de mecanizare și automa
tizare. Acest sector are misiunea să 
găsească cele mai bune soluții 
în ce privește aplicarea tehnologiei a- 
vansafe la prelucrarea pieselor ne
cesare instalațiilor de foraj. De la 
înființare, sectorul a rezolvat cîteva 
probleme de mare importanță pentru 
producția uzinei. Bunăoară, S-au înlă
turat complet strangulările ce existau 

i

tehnologice
la mașinile de alezat, prin proiecta
rea și executarea a două dispozitive- 
agregat pentru prelucrarea unei piese 
a pompei triplex.

S-au mai proiectat și executat în sec
tor o mașină specială pentru prelucrat 
biela pompei triplex, două dispozifive- 
agregat pentru prelucrarea danturilor 
la angrenajele de la mesele rotative ; 
pentru modernizarea cuplajelor dinfa- 
fe s-a proiectat și executat o mașină 
de prelucrat rofi cu dinfi arcuifi.

Socotite în ansamblu, avantajele teh- 
nico-economice obfinute cu mașinile și 
dispozitivele de mai sus sînt estimate 
valoric la suma de 1 600 000 lei anual.

Rezultatele bune obfinute prin apli
carea tehnologiei avansate la fabrica
rea insfalafiilor de foraj sînt un îndemn 
pentru colectivul uzinei de a depune 
și în viitor toată strădania pentru fo
losirea tehnicii noi 
vansafe metode de

și a celor mai a- 
lucru.

Unul din pro
cedeele tehno
logice de înaltă 
productivitate ce 
în întreprinde

rea „Electromotor" din Timișoara este 
turnarea sub presiune. Prin a- 
cest procedeu se obfin piese turnate 
în forme metalice în care me
talul topit se introduce sub presiune, 
cu ajutorul unui piston acjionaf hidrau
lic.

Eficacitatea acestui procedeu constă 
în faptul că se obfin piese fumate de 
precizie, cu foleranfe de ordinul zeci
milor de milimetru, eliminîndu-se com
plet, în multe cazuri, prelucrarea pe 
mașini. Tot acest procedeu dă posibi
litate să se obfină piese cu profil

mult

înaintate
complicat și pereți subțiri de circa 
2 mm grosime, realizîndu-se economii 
importante de metal prin reducerea 
greufă(ii pieselor cu 20-30 la sută și 
uneori chiar cu mai mult.

Calitatea pieselor turnate sub pre
siune este superioară celor produse 
după alte procedee. Structura materia
lului turnat este mai compactă, contri
buind la mărirea rezistentei mecanice 
a pieselor.

Toate aceste avantaje au determi
nat aplicarea și extinderea procedeu
lui de turnare sub presiune la un nu
măr tot mai mare de piese. înainte, în 
întreprindere se aplica procedeul de 
turnare centrifugală la turnarea coliviei 
pentru motoarele cu rotorul în scurt 
circuit. Acest procedeu era relativ 
greoi, cu productivitate scăzută, iar 
consumul de material era ridicat. De 
la 2-3 tone de piese cît se puteau 
produce lunar prin turnarea centrifu
gală, s-a 
presiune, 
reperelor 
20-30, cît 
100.

în fața 
motor“ stă sarcina de 
volumul producției, de a introduce în 
fabricație noi sortimente de produse 
electrotehnice de consum. Va fi nevoie, 
deci, de un număr sporit de piese tur
nate. De aceea, în prezent se lucrează 
la mărirea capacității turnătoriei, prin 
instalarea unor noi mașini de turnat sub 
presiune. De asemenea, s-au luat mă
suri pentru mecanizarea unor operații 
de muncă și modernizarea unor utilaje, 
ceea ce va asigura o sporire și mai 
însemnată a productivității muncii.

( In apropierea comunei Intre-] 
f galde, raionul Alba, la aproxi- i 
j mativ o oră și un sfert de urcuș j 
( (pe ultimele valuri ale Munților j 
] Apuseni) spre Piatra Cetei, se j 
( află o poiană de circa 10 hec- j 
] tare, plină cu narcise, care... ri- ] 
( valizează cu cea cunoscută pînă I 
] acum din munții Făgărașului, j 
f Narcisele cresc aici în grupări ) 
] masive de cîie 1—2 hectare și, j 
f datorită climei, înfloresc ceva j 
J mai tîrziu decît cele din Făgă- j 
( raș. {Gospodăresc cu grijă metalul

de prelucrare îmbunătățirea reproiectare —

întreprinsă de sfatul înfrumusețarea orașelor. Peste 6 000 de gospodine din orașul Piatra

Comitetele comisiile xde femei din regiunea Bacău au organizat în ultimul timp numeroase simpozioane în gospodăriile colective, la care au participat peste 5 000 colectiviste. Astfel de simpozioane au avut loc în gospodăriile colective din Secu- ieni-Roman, Cordun, Sascut-sat, Podul Turcului, Sărata și altele. Printre temele expuse în fața colectiviștilor amintim : „Contribuția colectivistelor la întărirea gospodăriilor colective“, „Importanța creșterii fondului de bază în gospodăriile colective“ și altele.

SIMPOZIOANE 
ÎN G.A.C.

=♦♦♦

Și

Pregătiri pentru vacanță
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). —, 

în regiunea Ploiești se fac intense 
pregătiri în vederea bunei organi
zări a vacanței de vară a elevilor. 
Peste 123 000 de elevi vor pleca în 
drumeții locale pentru cunoașterea 
împrejurimilor, întreprinderilor, gos
podăriilor colective și gospodăriilor 
de stat fruntașe. Mulți dintre ei vor 
merge în excursie pe o durată mal 
lungă, în diferite locuri pitorești din 
regiunea Ploiești și din alte regiuni, 
în munți și pe litoral. în cele mai 
pitorești locuri din regiune — Sinaia, 
Bușteni, Azuga, Cheia, Pucioasa și 
în alte localități — s-au organizat 
tabere pentru pionieri și școlari; Pes- . 
te 17 600 elevi fruntași la învățătură 
din școlile elementare, medii și 
profesionale din regiunea Ploiești și 
din alte regiuni ale țării își vor pe-< 
trece vacanța aici.

Pentru cei mici, pe Valea Prahovei 
și pe Valea Teleajenului s-au ame
najat colonii preșcolare care vor 
găzdui peste 3 000 copii. Taberele și 
coloniile au fost înzestrate cu apa
rate de radio, televizoare, jocuri dis
tractive, 
material 
cale. în 
ral vor 
giune.

biblioteci, echipament și 
sportiv, instrumente muzi- 

taberele organizate pe lito- 
pleca 2 500 elevi din re-

TIE ATR1E • m® ■

ajuns, datorită fumării sub 
la 17 tone piese, 
turnate a crescut și
se realiza înainte,

Numărul 
el de la 
la peste

colectivului fabricii 
a spori

„Elecfro- 
continuu

Muncitorii și tehnicienii uzinei „Semănătoarea“ din Capitală acordă o atenție deosebită gospodăririi cu grijă a metalului. Datorită aplicării unor măsuri tehnice ca : micșorarea adaosului la piesele forjate, constructivă — prina unor repere, folosirea judicioasă a tablei etc., de la începutul anului și pînă în prezent au fost economisite 273 tone metal. Astfel, angajamentul uzinei privind economiile de metal pe această perioadă a fost depășit cu 12 la sută.Bune rezultate în gospodărirea materiilor prime obțin și muncitorii de la Atelierul de reparat material rulant București-triaj. Prin folosirea rațională a materialelor de reparații, ei au economisit în primele cinci luni 19 tone metal și peste 60 mc cherestea. In această perioadă, prin reducerea prețului de cost al producției, s-au obținut aici economii în valoare de 220 000 lei.

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
• R.P. ROMINE : CAVALERIA RUSTI
CANA și PAIAȚE — (orele 19,30).

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

TEATRUL NAȚIONAL * " -------
GIALE“ (Sala Comedia) : 
FURTUNOASA — CONU 
FAȚA CU REACȚIUNEA — (orele 
(Sala Studio) : TITANIC VALS — 
19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ 
Magheru) : CIOCIRLIA — (orele 
(Sala Studio) : SCANDALOASA LEGĂ
TURĂ DINTRE DOMNUL KETTLEE ȘI 
DOAMNA MOON — (orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ : MAMOURET — (orele 19,30).

TEATRUL DE COMEDIE : PROCESUL
— (orele 19,30).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Orfeu) : 
UN BĂIEȚEL, O PAIAȚA ȘI O MAI
MUȚA și ROCHIȚA CU FIGURI — (O- 
rele 16).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TA- 
NASE“ (Sala Savoy) : VORBA REVISTEI
— (orele 20)

CIRCUL DE STAT : CESKOSLO- 
VENSKÉ ATRAKCE (spectacol prezentat 
de circul din Praga) — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : 
„I. L CARAGIALE“ : 
TUNOASĂ — VIZITA 
BICIUNILOR : Patria 
21). ÎNVIEREA — ambele serii; Republica 
(9; 12,30; 16,15; 20,10), Elena Pavel (9: 12,30; 
16,15 — 20 — grădină 20,30). AGRAFA 
ALBA: Magheru (10,15; 12; 15; 17; 19; 21), 
I. C. Frimu (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21 — 
grădină 20,30), Stadionul Giulești (20,15), 
Alex. Sahia (10,15; 12; 15; 17; 19 — gră
dină 20,30), Gh. Doja (10,15; 12,15; 15,15; 
17,15; 19,15; 21,15). POMPIERUL ATOMIC 
rulează la cinematografele V. Alecsan- 
drl 
15;

.17; 
•nul 
(20,15). APARTAMENTUL — cinemascop: 
Lumina (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21). 
S-A FURAT O BOMBA rulează la ci
nematograful Maxim Gorki (10; 12; 14; 
IB; 18,15; 20,30). ÎNTRE DOUA IUBIRI ;

„I. L. CARA- 
O NOAPTE 

LEONIDA 
19,30). 
(orele

(Sala
19,30).

CICLU DE FILME 
O NOAPTE FUR- 
— LANȚUL SLA- 
(10; 12; 15; 17; 19;

(15; 17; 19; 21), București (9; 11; 13; 
17; 19; 21), 23 August (9; 11; 13; 15; 
19,15; 21,15 — grădină 20,30), Stadio- 
Dinamo (20,15), Stadionul Republicii

Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20,30). ANII FECIORIEI : Victoria (10; 12; 
15; 17; 19; 21), V. Roaită (15; 17; 19). CASA 
SURPRIZELOR rulează în continuare 
de la orele 10 pînă la orele 21 la cine
matograful Timpuri Noi. OMUL AMFI- 
BIE : 13 Septembrie (10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19; 21,15). LUNGA NOAPTE A LUI ’43 : Ti
neretului (16; 18,15; 20,30), Miorița (10; 12; 
16.30; 18,45; 21). POVESTE SENTIMENTA
LA : înfrățirea între popoare (10,30; 16; 
18,15; 20,30), Arta (16; 13,15; 20,30), Ilie Pin- 
tilie (15; 17; 19; 21 — grădină 20,30). IN- 
TOARCE-TE : 1 Mai (10; 12; 16; 18,15; 

•20,30), G. C'oșbuc (10; 12; 16; 10,15; 20,30).
ROSITA : Cultural (16; 18,15; 20,30). CHE
MAREA MĂRII DE GHEAȚĂ : Alex. 
Popov (rulează în continuare de la ore
le 9,30 pînă la 
(10,30; 18,30).
TA : 8 Martie
NUL : Gri vița (15; 17; 19;
MEN DE LA RONDA : B.
(11; 16; 18; 20). CINE-I DE VINA ? 16 
Februarie (16; 18; 20), Popular (16; 18,30; 
20,30). GARDIANUL : Unirea (15; 17; 19 — 
grădină 20,30). FII FERICITA, ANI ! ru
lează la cinematograful C-tin David 
(15,30; 18; 20,30). SABIE ȘI ZAR : Drumul 
serii (16; 18; 20). CĂLĂTORIILE LUI 
GULLIVER : Flacăra (11; 15; 17; 19; 21), 
Volga (10,30; 15; 17; 19; 21). CURCANII 
rulează la cinematograful T. Vladimires
cu (16; 18; 20). ULTIMA REPRIZA : Mun
ca (16; 18,15; 20,30), 8 Mai (15; 17; 19; 21). 
IN NOAPTEA SPRE 13 : Moșilor (16; 
18,15; 20,30). ȘOFERII IADULUI rulează 
la cinematografele Donca Slmo (10; 12;
15; 17; 19 - grădină 20,30). DON QUI-
JOTTE rulează la cinematograful M. E- 
minescu (16; 18,15; 20,30). POST-RES
TANT : Floreasca (10; 16; 18,15; 20,30). 
VALEA MÎNDRA : N. Bălcescu (10; 12; 
16; 18,15; 20,30). DUPA DOI IEPURI ru
lează la cinematograful G. Bacovia (16; 
18; 20). PESCUITORII IN APA TULBU
RE : Olga Bancic (15,30; 18 — grădină
20,30). MAI TARE CA URAGANUL : 30
Decembrie (16; 18; 20). PROCESUL MAI
MUȚELOR rulează la cinematograful 
Aurel Vlalcu (14; 16,20; 18,40; 21). CAI
DUL : Grădina 8 Martie (20,30). BĂIEȚII 
NOȘTRI rulează 1® Grădina V. Roaită

orele 
IUBIRE 
(16; 18;

17; 1

21), Libertății 
ÎNCATUȘA- 
20). MILIO-

21). CAR- 
Delavrancea

(20,30). LANȚUL: Libertății (10; 12; 14;
20.30 — grădină 20). MELBA : Luceafă
rul (15; 17; 19; — grădină 20,30). MIZE
RABILII — ambele serii : Grădina T. 
Vladimirescu (20,30).

RADIO, vineri 8 iunie. • Fragmente 
din opera „Logodnica nordului“ de Da
vid Toradze — orele 9,20 — I • Muzică 
de estradă — orele 11,03 - I « Scene ve
sele din operete — orele 11,30 — I • In
terpret dé odinioară ai muzicii popu
lare romînești — orele 12,40 — I • Mu
zică din opere cerută de ascultători >- 
orele 13,25 — II • Program de muzică 
ușoară — orele 14,03 — II o Din cele mal 
cunoscute lieduri de Schubert — orele 
16,15 — II » Muzică populară romînească 
interpretată Ia vioară — orele 17.15 — 
I » Ciclul, „George Enescu, compozitor
— orele 18,30 — II o Opera „Păpușile 
maestrului Pedro“ de Manuel De Falia
— orele 19,15 — I • Teatru : „O scrisoa
re pierdută“ de I. L Caragiale — orele
19.30 — II o Canțonete interpretate de 
Marlo Lanza — orele 21,45 — II • Con
certul pentru orchestră de Béla Bartok
— orele 22,30 — I • Moment poetic — 
orele 22,30 — II • Muzică ușoară inter
pretată de orchestre de coarde — orele 
22,35 — II • Fragmente din opera 
teea“ de

„Pla-
Romeau — orele 23,15 — II.

va fi n 
vremea l

Timpul probabil pentru zilele de 9, 10 
și 11 iunie : Vremea va fi în general 
frumoasă, și se va încălzi treptat cu 
excepția părții de răsărit a țării, unde 
în prima parte a intervalului vor că
dea ploi izolate în cursul după-amleze- 
lor. Vînt potrivit din nord-vest. Tempe
ratura în creștere ușoară șl treptată. Mi
nimele vor fi cuprinse între 5 șl 15 gra
de, iar maximele între 16 șl 26 de grade,
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Tn if 932, Intr-o telegramă mefoc/e 'da Investigație, Iar 
adresaită guvernului, cönsiliul pentru asigurarea unei asis- 
clinicillor din Cluj scria; tențe de urgență cît mai o- 

. ........ ' perative, stafia de salvare a 
fost înzestrată cu noi mijloa
ce de transport rapid.

Și în regiunea Cluj există 
acum o vastă rețea sanitară, 
creată și utilată în cea mai 
mare parte în anii regimu
lui noitru. Funcționează 33 
de spitale cu aproape 7 000 
de paturi, 3 sanatorii TBC, 19 
policlinici teritoriale și 4 de 
întreprindere, zeci de dis- • 
pensare și aproape 300 de 
circumscripții sanitare. Ală
turi de cele 84 de cabinete 
medicale din regiune, exis
tă 151 puncte sanitare, 136 
case de naștere, zeci de sta
ționare pentru copii 
dulfi etc.

Asistentei sanitare 
'destinate an de an

v ■ • V e EXT ERNE

cliniciliar din, Cluj : ’ 
„Cliniciile, neprimihd nici un 
spor peste bugetul acordat, 
a'bsolut 'insuficient, Vor trebui 
să lie închise..- Consiliul, nu-și 
poale lua răspunderea unei 
asemenea catastrofe“.’. In. a- 
celași an, la 20 decembrie, 
se raporta ministerului că 
„de cîteva zile' clinicile au 
rămas fără, lumină, fără com
bustibil, iar 1 medicamentele 
și pansamentele s-au epuizat 
complet“. Iată ilustrată „gri
ja” din trecut a guvernan
ților fajă de sănătatea po
porului.

Să vorbim acum despre 
ceea ce s-a făcut, în anii a- 
ceștia, și se face în conti
nuare, pentru apărarea sănă
tății oamenilor muncii 
aceleași locuri.

★
Clujul s-a dezvoltat ca un 

Important centru medical u- 
niversitar, ale cărui clinici 
.nti numai că asigură o asis- 
tenfă calificată celor sufe
rinzi, dar și pregătesc nu
meroase cadre de specia
liști. Nu de- mult a fost inau
gurat'aici noul complex sto
matologic; .Complexul ■ este- 
alcătuit 'din: secții de- terapie- 
și paradentologie, -chirurgie 
buco-dentară,- seefie de chi
mie și 60 de unități de .lu
cru. In cadrul complexului 
funcționează, de asemenea, 
servicii de radiologie, - labo
ratoare de analize și un la
borator de tehnică dentară 
destinat mvă(ămîntului, toate 
dotate cu aparatură fabrica
tă în fără. Aici lucrează 80 
de 'medici și cadre cu pre
gătire medie.

Cu cîteva luni în 
oraș, s-a inaugurat noul și 

, modernul centru de hema
tologie și transfuzie, creat cu 
scopul de a mări. posibilită
țile- de-utilizare a sîngeluiși.. 
derivatelor ■ sale în preveni-, 
rea-și tratarea diferitelor boli,. 
A fost înființată ■ și o secție 
de' medicină nucleară, care 
pupe la dispoziția clinicilor 

; clujene cele mai moderne

și a-

din

urmă, în

îi sînt 
fonduri

fot mal mari. Numai pentru 
1962 a fost prevăzută în a- 
cest scop o sumă de peste 
196 milioane lei, cu 15 mili
oane mai mult decît anul 
trecut. Noi consfruclii sani
tare au 
sînt în 
luni a 
fă un 
la Aiud localul 
laborator 
La Gherla 
curînd în funcțiune o nouă 

Este în pers
pectivă amenajarea unor 
noi unități sanitare la Cluj, 
Năsăud, Sîngiorz-băi etc. Re
țeaua sanitară a regiunii este 
deservită de peste 1 700 de 
medici și de numeroase ca
dre sanitare medii.

La lărgirea rejelei sanita
re o mare contribuție o a- 
duc cetățenii.. Cu sprijinul

fost terminate sau 
lucru, Acum 
fost dat 
spital la Jibou,

cîteva 
în folosin- 

iar 
pentru un 

de specialitate, 
va intra în

lor s-au construit numeroase 
unități sanitare : în comune
le Zalha, Uriu, Ciceu—Giur- 
gești, în raionul Dej, Cizer, 
raionul Zalău, Gădălin, ra
ionul Gherla și în multe al
tele. Cetăjenii sprijină, de 
asemenea, acțiunile de masă 
initiate în scopul depistării 
bolilor și educării sanitare 
a populației,

Ca rezultat al dezvoltării 
rețelei sanitare și muncii pli
ne de răspundere a cadre
lor medicale, a măsurilor de 
profilaxie initiate, a educa
ției sanitare a maselor, in
dicii privind creșterea nata- 
lităfii și a mediei de vîrstă, 
scăderea . mortalității,. eradi
carea unor boli etc.,, .mar
chează o îmbunăfăfire con
tinuă.

TELEGRAME
Plenara C.C. al P.C. din GermaniaBERLIN 7 (Agerpres). — După cum transmite postul de radio „Freiheitssender 904", a avut .loc o plenară a C.C. al Partidului Comunist din Germania. La plenară tovarășul Max Reimann a prezentat un raport.Plenara a adoptat o declarație' în care cheamă pe muncitori, toți oamenii muncii din Germania occidentală să se unească cu comuniștii în vederea luptei comune pentru schimbarea liniei militariste a guvernului Adenauer, pentru promovarea politici noi a păcii și rațiunii.Principiile fundamentale ale politici, se arată în declarație, următoarele :— înlocuirea politicii de forță — politică iluzorie care duce la sinuciderea atomică — cu o politică de pace, de coexistență pașnică. Trebuie să se pună capăt sabotării tratativelor internaționale și anticomunismului ;

uneinoii sînt

— Stabilirea între cele două state germane a unor relații pașnice concrete, -care trebuie inițiate prin renunțarea la folosirea forței ; să fie înfăptuită dezarmarea pe pămîntul german ; ‘— Apărarea tuturor drepturilor democratice fundamentale și lărgirea lor ;— Promovarea unei politici economice care să fie pusă în slujba păcii, progresului social și ridicării nivelului de trai al oamenilor muncii. Pentru aceasta este necesar să se limiteze veniturile uriașe ale marilor capitaliști, să se instituie impozite speciale pe milionari, să se reducă chiriile,, să se asigure ridicarea nivelului., de. trai al muncitorilor, funcționarilor, țăranilor și păturilor mijlocii -ale populației pe seama încetării înarmărilor, pe seama profiturilor gigantice ale monopolurilor.
-o«-o---------

Întîlnire cu frumosul
în producție în cel mal scurt timp. 
expoziția din Piața Manejului sînt

ira
La ---- -.............. .
mărfuri pentru toate gusturile. Republi
cile unionale prezintă articole specifice 
climei și tradițiilor naționale ; există 
standuri ale confecțiilor pentru copii, 
haine de lucru, rochii de seară și, bine
înțeles, standul „articole din materiale 
sintetice". Desigur că „standul^ sintetica" 
atrage în permanență numeroși vizitatori. 
Este și firesc : mantalele de ploaie, pă
lăriile, bluzele și ciorapii, mănușile ele
gante, confecțiile

.lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llli,

Corespondentă telefonică 
din Moscova

una din

și cămășile de vară 
sînt foarte apreciate. 
Unele materiale sin
tetice noi nu au 
încă nici un nume, 
aceasta însă nu este 
un impediment în 
aprobarea lor de că
tre vizitatori.

Vizitatorii expoziției asistă de cîteva 
ori pe zi la o adevărată întrecere a 
modei și modelelor prezentate de peste 
30 de case de specialitate din U.R.S.S. 
Aici, vizitatorii își exprimă aprobarea 
prin aplauze îndelungi. Pentru a le afla 
părerea nici nu-i nevoie să adresezi -în
trebări fiecăruia în parte. In fafa expo
natelor auzi păreri exprimate cu voce 
tare : există o unanimitate impresionantă 
de „krasivo", „horoșo", „otliqino" (fru
mos, bun, exceptional). Privind chipurile 
vizitatorilor poți citi nu numai mulfumire, 
ci și o mare mîndrie pentru cele văzute 
la această expoziție a cărei deviză este : 
„Totul pentru om, pentru binele omului !" 
Este o mîndrie firească : în ultimii ani, 
industria ușoară a U.R.S.S. a obținut suc
cese însemnate, atît în ce privește creș
terea producției, cît și îmbunătățirea ca
lității produselor.

In minunatul document al-epocii noa
stre — Programul P.C.U.S. adoptat la al 
XXII-lea Congres al partidului, se subli
niază că vor fi satisfăcute în măsură în
destulătoare necesitățile tuturor păturilor 
populației în ce privește mărfurile 
de larg consum de bună calitate : îm
brăcăminte și încălțăminte frumoasă, o- 
bieefe care îmbunătățesc și înfrumuse
țează traiul oamenilor sovietici.

Desigur că și' expoziția industriei u- 
șoare sovietice organizată la Moscova 
va contribui la traducerea în viată a pre
vederilor Programului P.C.U.S.

AL. STARK

Am asistat la o întîlnire unde frumo
sul se îmbină cu bunul gust, calitatea 
cu varietatea, cele mai noi realizări ale 
științei și tehnicii cu linia modernă a îm- 
brăcăminfii, simfonia de culori cu ele
ganta. Intîlnirea a avut loc In centrul 
Moscovei, în Piața Manejului. Miercuri, 
porțile uriașului pavilion din apropierea 
Kremlinului s-au deschis larg pentru miile 
de vizitatori ai expoziției unionale de 
confecții, încălțăminte, tricotaje și blă
nuri.

Cu pufin înainte de a începe să scriu 
aceste rînduri am 
telefonat la direcția 
expoziției, unde mi 
s-a spus :

— Pentru azi și 
mîine toate biletele 
s-au epuizat.

Intr-adevăr, intere
sul pentru această expoziție,
cele mai mari expoziții ale industriei 
ușoare sovietice organizate în ultimii ani, 
este foarte mare, lată o declarație inte
resantă a tovarășului N. Cesnokov, șeful 
secției de industrie ușoară a Comitetului 
de stat al planificării al U.R.S.S. :

— Scopul expoziției noastre este, în 
primul rînd, lărgirea și îmbunătățirea ca
lității produselor. Schimbul de experien
ță care se realizează la expoziție este de 
mare folos. Aici putem să ne înfîlnim cu 
judecătorul nostru suprem — cumpără
torul sovietic. De altfel, perioada de or
ganizare și pregătire a standurilor (o re
marcă specială pentru munca și inventi
vitatea pictorilor decoratori — N.A.) a 
constituit prin sine însăși un important 
schimb de experiență. Avînd posibilita
tea să vedem reunite laolaltă cele mai 
bune produse ale fabricilor noastre, am 
scos în mod operativ din producție o se
rie de articole ieșite din modă, care 
nu mai corespundeau cerinjelor.

La expoziție sînt prezentate aproxi
mativ 10 000 de articole, trimise 
Moscova de 1. 000 de fabrici de 
lecții, încălțăminte și tricotaje 
U.R.S.S. După cum ne-au spus ghizii ex
poziției, condiția de participare a lost 
una singură : „mărfuri frumoase, durabile, 
de bună calitate și ieftine“.

70 la sută din exponate se află în 
producție de serie, iar celelalte vor in-

AL. MUREȘAN 
coresp. „Scînteii“

LA LIMAIn editură politica

PUTERNICĂ DEMONSTRAȚIE 

STUDENȚEASCĂ LA BOGOTA

Una din sălile de tratament ale complexului stomatologic.

Manifestări consacrate comemorării 
;/::'lui’ L L Caragialeun mare număr de muncitori au ascultat ' expunerea ;,Càragialè, critic necruțător al moravurilor societății burgheze", iar la Casa raională de cultură din Fălticeni s-a ținut o conferință despre viața și opera lui Caragiale. Un grup de mèmbri ai . cercului literar au citit .din. operele marelui dramâturg.. Bibliotecile raionale și stațiile de radioficare din Rădăuți, Cîmpulung Moldovenesc, Săveni au organizat medalioane și seri literare închinate, marelui scriitor..

îh'. JaTa noastră continuă să aibă loc numeroase manifestări consacrate comemorării a 50 de ani de la moartea lui Ion Luca Caragiale.în Capitală, la Teatrul Muncito-i trese C.F.R.,- a avut loc joi seara un festival „'Caragiale“ ' alcățuit ' din schiț61e . dramatizate : „Articolul 214“, „Diplomație"-, „Five o’clock“, „Justiție“ și piesa „Conu Leonida față-teu reacțiunea".-în cadrul fazei regionale a Festi- yalulüî bienal de teatru „I. L. Cai ragiâie“, la Casa de cultură- a raio-nulul „23 August" au prezentai speci ' *tacole echipele de teatru de la- Uzi- CLUJ (coresp. „Scînteii“). — La. nèle—de mecanică fină și Căminul -cinernatograful „Republica“ din Cluj au fost prezentate zilele acestea spectacole cu filmul „O scrisoare pierdută". înaintea unuia din spectacole s-a prezentat o scurtă expunere cu privire la viața și opera lui Caragiale. Pe scena Teatrului maghiar de stat a avut loc cel de-al 100-lea spectacol cu „O noapte furtunoasă!1'.

au apărut :
* * * Documente adoptate 
cel de-al V-lea Congres sin
dical mondial. 232 pag. — 4,20 lei.EUGEN BANTEA: Dreptatea' și 
tăria sînt de partea socialis
mului. 96 pag. — 1,45 lei.'

Recepție cu prilejul vizitei

Angl'a Interes sporit pentru învățarea 
limbii ruse

LONDRA 7 (Ager- tă special de guvern în 'Avînd, în vedere reali- 
pres). — „Este necesar anul 1960. In raport se 'zările obținute de Vniu- 
să se creeze cît -r~~~ • ■ - ■ • • •---- ■<..> j-----------

grabnic condiții favora
bile ' pentru predarea 
limbii ruse în Anglia, se '• ■ 
arată într-un raport al 
Comisiei pentru pre
darea limbii ruse, crea-

mai arată că numărul școli
lor din Anglia în care 
se predă limba rusă 
crește continuu. Cu toa
te acestea, numărul lor 

încă insuficient.
—oeo

' nea Sovietică în dome
niul științei și tehnicii, 
se arată în raport, stu
denții de' la disciplinele 
tehnico-științifice tre
buie să știe să citească 
în limba rusă.

vitatea pictorilor decoratori — N.A.) 
constituit prin sine însăși un

la
con- 

din

(cultură!'din comuna Fantelimon.- Numeroși tineri ari luat parte la un proces literar pe marginea schiței „D-l Goé“, organizat la Casa de pultură a tineretului din raionul »,Nicolae Bălcescu“ de biblioteca ra-, ională și comisia de femei.Totodată la biblioteci populare din Càpitela au fost ôrgahizatè în aceste zile spectacole cu. medalioane literare „I. L. Catagiäle“. "Tot aici aii avut loc programe speciale pentru copii, cuprinzînd lecturi din lucrările marelui scriitor.în peste 50 de cămine culturale din satele regiunii Iași s-au organizat seri literare „Caragiale", iar cățele raionale de cultură, împreună cu bibliotecile raionale, organizează procese literare după lucrări reprezentative. . ale . scriitorului.Colectivul Teatrului de stat „’Alexandru Davilla" din' Pitești a pregătit un montaj literar „Caragiale" care cuprinde fragmente din operele dramatice, schițele și momentele marelui scriitor,...................................Pînă acum la teatrul și Palatul de cultură din Pitești au fost prezentate 3 spectacole |cu acest montaj literar la care au participat peste 1 000 .de piteșteni.Ieri. după.-amiază, în sala. Teatrului de stat, actorii au prezentat ■ în. față- a numeroși școlari- și tineri din oraș cel de-al 4-lea spectacol cu montajul literar „Caragiale".
■ ; - .. *SUCEAVA (coresp. „Scînteii"). — La Clubul 23 August ■ din Botoșani,

Ministrul S.U.A’. la București, William A. Crawford, a oferit joi o recepție cu prilejul vizitei în țara noastră a delegației de cineaști a- mericani care participă la prezentarea filmului artistic american „Bă- trînul și marea“.Au luat parte . reprezentanți ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, I.R.R.C.S., oameni de artă și cultură.Au fost prezenți membri ai corpului diplomatic acreditați la București. (Agerpres)

După cum anunță agenția Prensa 
Latina, în urma intervenției sînge- 
roase a poliției de reprimare a stu
denților columbieni din orașul Bar- 
ranquilla, care manifestau împotri
va guvernului (intervenție care s-a 
soldat cu 50 de răniți) valul de pro
teste ia amploare.

După cum relatează agenția Asso
ciated Press, pe străzile principale 
din capitala Columbiei — Bogota —? 
a avut loc în seara zilei de 6 iunie 
o puternică demonstrație studențeas
că în sprijinul studenților de la 
Barranquilla. Participant» • la de
monstrație au atacat cu pietre mai
multe clădiri între care redacția 
ziarului „El Tiempo“. Ei scandau : 
„Revoluție“ și „Jos guvernul“.

ÎN AMINTIREA TRAGEDIEI ]

ORAȘULUICOVENTRY

Zilele acestea a fost prezentat la 
Coventry în primă audiție „Requie-. 
mul războiului“ de compozitorul bri
tanic Benjamin Britten. Britten a 
creat acest requiem pentru inaugu
rarea catedralei reconstruite din Co
ventry, care în timpul ultimului 
război mondial fusese distrusă de 
avioanele hitleriste odată cu cea mai 
mare parte a orașului.

SCĂDEREA PRODUCȚIEI

DE FONTĂ $1 CĂRBUNE ÎN ȚĂRILE

EUROPEI OCCIDENTALE
In „Comunitatea cărbunelui și o- 

țelului“ vest-europeană 
de fontă a scăzut în luna 
550 000 tone, după cum 
ziarul austriac „Kurier“.

producția 
aprilie cu 
relatează 
„Scăderi

„Mondialele“ de fotbal continuăSANTIAGO DÉ CHILE 7 (Agerpres). Ultimele patru meciuri din. cadrul grupelor preliminare ale campionatului mondial de fotbal s-au încheiat: cu ufrnă-

tactică în fața echipei Uru- 
Joc închis, de apărare în pri-

de producție în medie de 9 la sută 
au fost înregistrate în Germania oc
cidentală, Belgia și Olanda,

în Italia producția de cărbune a 
scăzut cu 11 Ia sută.

Potrivit relatărilor presei parizie
ne, în primele cinci luni ale acestui 
an producția de oțel din Franța a 
scăzut ou 5 la sută, iar producția 
de fontă cu 6 la sută, în comparație 
ctt perioada corespunzătoare a anu
lui 1861. /

După cum relatează coresponden- 
tul din Lima al ziarului „New York 
Times“, în capitala statului Peru a 
avut loc un mare miting organizat 
de Frontul național de eliberare din 
Peru cu prilejul începerii campaniei 
electorale pentru alegerile preziden
țiale. La miting au participat peste 
25 000 de persoane, care printre alte 
lozinci scandau „Cuba — da, yankeii 
■— nu“. Vorbitorii au arătat necesi
tatea izbăvirii statului lor de jugul 
imperialist. Unul din vorbitori s-a 
pronunțat în favoarea naționaliză
rii industriei petroliere a țării.

Complicii Iui EicLmann 
trebuie să dea socoteală

• Joi. dimineața a plecat la Varșovia
’delegația U.A.S.R.- condusă de tov. Mar
țian Dan, membru supleant al Biroului 
C.C. al U.T.M., secretar al Comitetului 
U.T.M. al centrului universitar București, 
care va participa la lucrările, celei de-a 
IV-a întîlniri a Organizațiilor Studențești 
din Etiropa, care ale loc între 8 și 11 
iunie a.c'. ■. . . ' •

• Concertul de joi seara al Orchestrei 
Simfonice a Radiotel'eviziunii, dirijat de 
Nicolae Boboc, a avut ca . solistă pe pia
nista Joanna Hodges din S.U.A'.

Programul 'concertului a cuprins sim
fonia nr. 36 în do iUajor de Mozart,, 
soita simfonică ^Munții -Apuseni”- de 
Martian. Negrea, concertul. pentru plan 
și orchestră de Aram’ Haciaturian, solistă 
Joanna Hodges, și Cavalcada Walkiriilor 
din opera „Walkiria” de Richard Wagner,

• Din cauza unor lucrări de canaliza
te efectuate pe strada General Budiștea- 
nu traseele -liniilor de tramvai nr. 6 și' 10 
se modifică pentru zilele de 8 și 9 iunie 
a.c. astfel : în ambele sensuri, tramvaiele 
menționate vor circula de pe calea Gri- 
viței pe. străzile Polizu, Buzești, Gobăl- 
cescu, podul Izvor, iar la podul Mihai 
Vodă vor întoarce.

• A apărut Presa Noastră —; anul VII 
»r, 5 (73) mai 1962,

toarele rezultate : Iugoslavia — Columbia 5—0 (2—0) ; Italia — Elveția 3—0 (1—0) ; Mexic — R. S. Cehoslovacă 3—1 (2—1); Anglia — R. P. Bulgaria 0—0.Clasamente finale : Grupa I : 1. U.R.S.S. 5 puncte ; 2. Iugoslavia 4 puncte ; 3. Uruguay 2 puncte ; 4.Columbia 1 punct ; Grupa a II-a : 1. R. F. Germană 5 puncte ; 2. Chile 4 puncte ; 3. Italia 3 puncte ; 4 Elveția 0 puncte ; Grupa a HI-a : 1. Brazilia 5 puncte ; 2. R. S. Cehoslovacă 3 puncte ; 3. Spania 2 puncte; 4. Mexic 2 puncte ; Grupa a IV-a : 1. R. P. Ungară 5 puncte ; 2. Anglia 3 puncte ; 3.: Argentina 3 puncte ; 4. R. P. Bulgaria 1 punct.Primele două clasate din fiecare grupă se califică pentru sferturile de finală, care se vor disputa duminică 10 iunie după ■ cum urmează : la Arica : U.R.S.S. — Chile ; la Santiago : R. F. Germană — Iugoslavia ; la Vina del Mar : Brazilia — Anglia ; la Rancagua : R. P. Ungară — R. S. Cehoslovacă.
★Miercuri a fost o zi decisivă în campionatul mondial de fotbal. Patru echipe europene au primit replica altor patru formații sud-ameri- cane, toate 8 angajate. într-o confruntare directă pentru calificarea în sferturile de finală. Rezultatele scontate și în general favorabile echipelor europene au marcat eliminarea definitivă din competiție a echipelor Uruguayului și Spaniei.Iată o scurtă relatare a evoluției celor opt echipe în meciurile de miercuri

U.R.S.S—URUGUAY 2—1 (1—0)
Jucînd fără patru titulari (fundașul Du

binski, interul Kanevski și extremele Me- 
treveli și Meshi) echipa U.R.S.S. a reu- . 
șit totuși să-și impună superioritatea telj-S

nică și 
guayului. 
mele minute ale partidei, .apoi șoviețicii 
declanșează ofensiva și în minutul 5 
Husainov face o cursă pe extremă; pa
sează înapoi lui Ponedelnik care trage. 
Sosa apără. De o parte și de alta 
atacuri precise dar lipsite de rapiditate, 
ceea ce permite apărătorilor să intervină. 
Mamîkin, care a fost unul din cei mai 
buni jucători ai echipei sovietice, des
chide scorul în minutul 37, cu un șut 
plasat. După pauză : atacuri în iureș ale 
jucătorilor sovietici. în minutul 47 cen
trul atacant Ponedelnik pătrunde, 
fundașul Troche îl oprește neregulamen
tar la 6 metri de poartă, însă arbitrul nu 
acordă lovitură de la II metri. Jocul 
devine din ce în ce mai intens, și în 
minutul 54 sud-americanii egalează. 
Uruguayul forțează ritmul, însă sovieticii 
sînt cei care înscriu, cu două minute îna
inte de sfîrșit. Husainov pasează lui Mamî
kin, acesta șutează la poartă foartè pu
ternic, Sosa nu poate decît să boxeze și 
Ivanov, bine plasat, înscrie.

R. F. GERMANĂ—CHILE 2—0 (1—0)

Prima înfrîngere în campionat a echi
pei țării gazdă. Dar scorul nu reflectă 
întru totul fizionomia jocului. Scorul a 
fost deschis în minutul 22, cînd Navarro 
l-a faultat pe Seeler și arbitrul scoțian 
Davidsson a acordat fără să ezite lovi
tură de la 11 metri, transformată apoi de 
Szymaniak. Chilienii 
cest gol, ratînd prin 
ras. Repriza a doua 
duel între înaintarea 
rea echipei R. F. Germane. Chile a avut 
o mare ocazie să egaleze în minutul 81 
însă șutul lui Landa a nimerit în bară. 
Apoi, la unul din rarele contraatacuri ale

echipei R. F. Germane, Seeler marchează 
din nou, la. o pasă a lui Bruelles,

au atacat după a- 
Sanchez și Contre- 

s-a rezumat la un 
chilienilor și apăra-

BRAZ1LIA—SPANIA 2—1 (0—1)

Condusă cu 1—0 pînă în minutul 72, 
Brazilia era pe punctul să rateze califi
carea, dar cu un finiș puternic și dato
rită celor două goluri înscrise de Amaril- 
do, înlocuitorul lui Pele, a obținut în cele 
din urmă o victorie meritată. în minu
tul 34 se înscrie primul gol. Extrema 
dreaptă a echipei spaniole, Adelardo, tre
ce de cîțiva jucători și șutează plasat în 
coltul din stînga.

Egalarea se produce în minutul 72. 
Zito trimite lung pe extremă lui Zagallo. 
Un demaraj scurt, o centrare precisă și 
Amarildo, cu un șut sec de la 10 metri, 
egalează. După două minute, portarul 
spaniol salvează, culegînd balonul din 
picioarele lui Vava. Contraatac pericu
los al spaniolilor în minutul 85. Țrage. 
la poartă Peiro. Gilmar respinge în. cor
ner. în minutul 86, Garrincha fug’ș pe 
extremă, face o serie de- driblinguri 
scurte, apoi servește pe Amarildo, care, . 
demarcat, înscrie, cu capul.

R. P. UNGARĂ—ARGENTINA 0—0

Meci fără goluri, determinat de focul, 
de strictă apărare practicat de formația 
maghiară, care și-a atins scopul de a 
obține un punct și primul loc în seria 
respectivă. Această tactică a fost impusă 
și de faptul că din minutul 18, formația 
maghiară a jucat practic în 10 oameni, 
deoarece Göröcs s-a accidentat (întindere 
mușchiulară la coapsă și a fost simplu 
figurant în tot restul partidei. în aceste 
condiții, argentinienii au dominat, însă 
forma slabă a înaintării lor s-a evidențiat 
din nou. Șuturile de la distantă n-au fost 
un pericol real pentru apărarea solidă a 
R.P. Ungare.

TEL AVIV 7 (Agerpres). — „Procesul lui Eichmann a luat sfîrșit — criminalul a fost spînzurat, dar judecata asasinilor fasciști nu s-a terminat atît timp cit Globke, Heusinger, Schröder, Strauss, Foertsch și ceilalți complici ai lui Eichmann, care pun acum la cale un nou război mondial, nu împărtășesc soarta criminalului spînzurat“, a declarat veteranul de război Lam la mitingul membrilor Organizației luptătorilor împotriva nazismului, care a avut loc zilele trecute la Tel Aviv.Arătînd că sentința în procesul criminalului de război Eichmann a fost, adusă la îndeplinire sub presiunea- opiniei publice mondiale și izraeliene,' avocatul Gertsberg a condamnat faptul că guvernul izraelian trece. sub tăcere afacerea Globke, deși. documentele procesului Eichmann îl demască pe Globke ca a- sasin a milioane de oameni.
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Ieri pe stadionul „Republicii“
Joi, pe stadionul „Republicii" din Ca

pitală, s-a desfășurat un interesant pro
gram polisportiv, organizat în cinstea 
Adunării reprezentanților mișcării pentru 
pace din R.P. Romînă și a Congresului 
mondial pentru dezarmare generală și 
pace de la Moscova.

Cu acest prilej, a avut loc festivitatea 
primirii purtătorilor „Ștafetei Păcii" din 
regiunile Dobrogea, Argeș, Ploiești și o- 
rașul București.

în cadrul programului sportiv au fost- 
urmărito cu mult interes demonstrațiile

de judo, la care au participat sportivi din 
țara noastră și de la clubul sportiv mun- ‘ 
citoresc francez F.S.G.T. 
meciuri de fotbal au fost 
mătoarele rezultate : sei. 
orășenesc) — sei. seria a 
șenesc) 3—1 (1—0) ; sei.
cat. A—sei. 
(0-0).

Echipele învingătoare au primit tro
feele „Cupei Păcii", oferite de Consiliul 
orășenesc al U.C.F.S.-București.

l'Agerpres)

în cele două 
înregistrate ur- 
seria I (camp. 

II-a (camp, oră- 
divizionară a 

divizionară a cat. B 2—1

MITING ANTilMPERIALISȚ

Aspect de la expoziția unională de confecții, încălțăminte, tricotaje 
șl blănuri care s-a deschis la Moscova.

-----------o«o-----------

Franco intensifică regresiunileMADRID 7 (Agerpres). — După cum transmite agenția U.P.I., zeci de spanioli au fost arestați sub acuzația de a se fi dedat la „activități subversive“ și de a fi incitat la recentul val de greve care au paralizat întreaga Spanie. Agenția citată precizează că au fost arestate între 50 și 100 de persoane.„Se crede, relatează U.P.I., că cei arestați sînt membri ai unei orga-
■ 1 »Q« ' — ■ ■■ ■

nizații politice cunoscute sub numele de Frontul popular de eliberare". Agenția arată că .arestații au fost transportați într-o închisoare din apropiere de Madrid unde vor fi judecați. Se menționează, de asemenea, că sînt anchetați un mare număr de așa-ziși „suspecți“. Se crede că cei arestați vor fi deferiți unor tribunale militare.
O politică lără perspective“în ultima vreme, în opinia publică vest-germană s-au înmulțit criticile la adresa guvernului federal și a cancelarului Adenauer, a cărui politică externă ziarul „FRANKFURTER ALLGEMEINE"' o numește fără ocoluri „mioapă și fără perspective".Ceea ce. supără oficialitățile este și faptul că, în ultimul timp, devin : tot mai evidente unele tendințe spre - realism, tonul serios cu care unele personalități, unele organe de presă și un număr crescînd de oameni simpli Încep' să abordeze situația.Este semnificativ rezultatul unei anchete în rîndurile opiniei publice din' Frankfurt pe Main. Un institut de sondare a opiniei publice a pus unui mare număr de cetățeni vest-germani întrebarea : „credeți în posibilitatea ca problema reunificării Germaniei să .fie rezolvată pe calea unor tratative directe cu R.D. Germană ?" în ciuda așteptărilor mărturisite ale anchetatorilor, numai un sfert dintre cei întrebați au răspuns negativ, în scrisori adresate redacțiilor ziarelor vest-germane, în articole de presă Și în discuțiile zilnice pătrunde mereu mai mult părerea că „ideile rigide, învechite trebuie a- runcate la lada de gunoi" — cum este nevoit să admită și cunoscutul ziar care de de ele.

Nv. deRUNDSCHAU" a publicat un adevărat rechizitoriu la adresa politicii externe a guvernului. „Partidul creștin- democrat, aflat la putere, continuă să se cramponeze de o imagine politică externă care astăzi pur șl simplu nu mal există — scrie ziarul •Situația politică mondială s-a schlm-t

hamburghez „DIE WELT", altfel se desparte cu greumult ziarul „FRANKFURTER
*

a intrat într-un proces nèpievizibil. Atîta vre-bat... ea dinamic me cît oamenii din partidul c-reș- tin-democrat nu înțeleg, sau nu vor să înțeleagă mersul evenimentelor, acest partid va ii condamnat la incapacitatea de a acționa în domeniul politicii externe".Mulți își dau seama cu îngrijorare că prin politica sa rigidă Bonnul ajunge tot mai mult la izo-
Corespondență din Berlin

lare și atunci după cum tor de laTAGEPOST", ca problemele arzătoare ale chiar cele care germană, să fie rezolvate fără participarea Republicii Federale".Corespondenții străini de la Bonn semnalează și ei creșterea valului de critici la adresa politicii simbolizate de bătrînul cancelar. „Rareori atacurile împotriva cancelarului și a politicii sale au fost atît de puternice și de numeroase — scrie de pildă corespondentul ziarului francez „LE FIGARO". Era stabilit că șdful guvernului vest-german se va retrage la sfîrșitul anului 1963. în prezent se ridică glasuri care cer plecarea sa anticipată la efîrșitul acestui an". Aceste constatări au fost confirmate cel puțin în parte de felul în care s-a desfășurat recentul congres al partidului creștin-demo- 
jerat. La congres s-au depus mari 
p-forimț pen-tea ft B0 jocșnuufla pri-t

„nu ai fi de mirare, spune un comenta- ziarul „FRAENKISCHElumii contemporane, priveBc națiunea

ce disensiuni și pentru a se da impresia că linia politică a' lui Adenauer este unanim susținută, întregul congres a avut loc însă sub semnul tranzacțiilor în vederea asigurării succesiunii lui Adenauer, lucru pentru care s-a ho- tărît chiar modificarea conducerii șl statutului partidului. S-a . invocat bineînțeles pentru aceasta numai motivul vîrstei înaintate a cancelarului... Adenauer a fost reales președinte al partidului cu o majoritate cu 40 de voturi mai mică decît precedentul congres. Ministrul externe Schröder, apărut recent lista moștenitorilor prezumptivi ai cancelarului, a înregistrat menea o scădere în ce simpatiile, iar expunerile fost primite cu rezervă.Ecourile provenite din presa engleză și cea americană subliniază că disensiunile în cadrul cercurilor conducătoare ale R.F.G. sînt mai vechi. în ultimele zile, unele ziare vest-germane, în frunte cu revista „DER SPIEGEL“, au lansat speculații în legătură cu „grupările formate în cadrul cabinetului" și care ar oglindi căutarea unui ton comun între cursul politicii externe rigide de pînă acum a R.F.G. și „un cure nou", care, chipurile, s-ar forma. „Este ușor să-ți dai seama, scrie ziarul „RHEIN ZEITUNG" cu privire la aceste divergențe și cauzele lor, că nu numai în S.U.A. s-a sfîrșit o eră, care se numea „era Dulles", dar se duce de rîpă și ceea ce în R.F.G. purta numele de „era Adenauer", chiar dacă el își va păstra pentru un timp postul".
A. VELA

la de pede ase- privește sale au
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„IWIarșuriBe păcâî® Cînd marșul pentru dezarmare nucleară din 1962 a pornit din Aldermaston spre Londra — cale de aproximativ 90 de km — printre participanți se numărau 15 000 de oameni. în cursul zilelor următoare, deși a plouat intens, coloana demonstranților s-a mărit întinzîndu-se pe o distanță de vreo 13 kilometri, cînd a ajuns în suburbiile Londrei.Asemenea marșuri de protest au avut loc și în alte țări.O în Statele Unite s-au desfășurat 12 marșuri, în Canada — 12, în Germania occidentală — 5. De asemenea, au fost organizate marșuri de protest împotriva experiențelor nucleare americane, în Australia, Noua Zeelandă, Olanda, Norvegia, Danemarca, Italia.® La „marșurile păcii' din S.U.A. și la acțiunile de protest împotriva armei nucleare participă,’ mii de americani. „Noi, gospodine, studenți, scriitori, oa
meni de afaceri, veterani de război —- se spune în- ' tr-un manifest al luptătorilor americani pentru păce 
— cerem încetarea experiențelor nucleare, și anume 
încetarea lor imediată. în secolul al XX-lea a sosit 
timpul să învățăm șă trăim în prietenie".

Afiș editat de 
Federația Mon
dială a Tineretu
lui Democrat în 
întîmpinarea Con
gresului mondial 
pentru dezarmare 
generală și pace.

Continua lupta și în închisoare

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI

Recepție la Kremlin 
în cinstea reprezentanților 

partidelor comuniste 
și muncitorești din țările 
membre ale C. À. É. R.MOSCOVA 7 (Agerpres). — TASS: Comitetul Central al' P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. au oferit la. 7 iunie la Kremlin o masă în cinstea reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești care participă la Consfătuirea în problema colaborării economice a țărilor membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc. ,Masă s-a desfășurat într-o atmosferă cordială,..prietenească.-----O®<>-----

Au fost reluate tratativele 
cu privire la formarea 

unui guvern de coaliție 
în LaosULCIOARELOR 7 (Ager-

MandMuB poporului sovietic

Tratativele de dezarmare delà Geneva

Delegații sovietici aleși 
pentru Congresul mondial 
de dezarmare generală și 
pace sînf însărcinați :

Să declare că poporul 
sovietic, care apără îm
preună cu guvernul său 
principiile politicii leni-

nisfe și ala coexistentei 
pașnice, va duce și de 
aci înainte o luptă per
severentă și hofărîtă pen
tru dezarmare generală și 
totală și pentru înfăptui
rea tuturor măsurilor în
dreptate spre încetarea 
cursei înarmărilor și slă-

birea încordării interna
ționale.

(Extrase din mandatul 
dat delegaților la Con
gresul mondial pentru 
dezarmare generală și 
pace de reprezentanții 
opiniei publice sovie
tice).

f Helen Allergranz, de 33 de ani, J 
( este membră a „Comitetului celor j 
i 100", organizație engleză care des- : 
J fășoară o campanie antinucleară, -j 
I In decembrie anul trecut, ea a lost \ 
\ arestată și condamnată la 12 luni ) 
( închisoare pentru că a încercat să ! 
I pătrundă în incinta bazei aeriene j 
J Wethersiield, pentru a împiedica ) 
f decolarea avioanelor avînd la bord j 
( arme nucleare.
! in semn de protest împotriva re-1 
f luării de către S.U.A. a experien- ! 
( țelor nucleare în atmosleră, Helen j 
[ Allergranz a declarat, la 27 apri- ) 
f lie, în închisoare, greva foamei j 
I timp de 8 zile. La 6 mai, Aller- j 
f granz a declarat din nou greva J 
f foamei. j

Obiectivele luptei 
populației din OkinawaLa Naha (centrul administrativ al Okinawei) a avut loc o ședință a reprezentanților consiliului local pentru interzicerea armei atomice și cu hidrogen, ai partidelor politice și organizațiilor sindicale. La ședință s-a hotărît să se declare luna iunie — Lună de luptă pentru lichidarea bazelor racheto-atomice americane de pe teritoriul insulei Okinawa, realipirea acesteia la Japonia, interzicerea de -urgență a experiențelor nucleare.

200 000 de oameni de știință, 
reuniți în rîndurile Federației 
mondiale a oamenilor de știință, 
au adresat șefilor de state o de
clarație în care cer distrugerea 
armei nucleare.

La 90 de ani
Cu prilejul împlinirii vîrstei de 90 de 

ani, cunoscutul savant englez ?i luptător 
pentru pace Bertrand Russell a declarat : 
„Nu uitați că cel mai bun mijloc de a 
trăi pînă la 90 de ani este să lupți 
neobosit împotriva războiului nuclear".

IM

■

NEW YORK. Aspect de la o demonstrație pentru dezarmare gene
rală, pentru pace. j - .

----- '--- ------------ -

VALEA preș). —Agențiile de presă anunță că la 7 iunie, la invitația prințului Su- vanna Fumma au fost reluate tratativele cu privire la guvern de coaliție Laosului, întrerupte anul trecut.La tratativele din relor iau parte prințul Suvanna Fumma, însoțit de Quinim Folsena, șeful delegației guvernului regal laoțian la conferința de la Geneva în problema Laosului, prințul Su- fanuvong, însoțit de Fumi Vongvi- cit, șeful delegației partidului Neo Lao Haksat Ia conferința de la Geneva și prințul Boun Oum, însoțit de Fumi Nosavan.La sfîrșitul primei întrevederi prințul Suvanna Fumma a declarat corespondenților de presă că au fost înregistrate deja unele progrese în problema alcătuirii guvernului de coaliție, următoarea întrevedere a celor trei prinți urmînd să aibă loc, din nou, în dimineața zilei de 8 iunie.

formarea unui națională al în decembrieValea Ulcioa-

GENEVA 7 (Agerpres). — La 7 iunie, Comitetul celor 18 state pentru dezarmare a trecut la dezbaterea măsurilor din cea de-a 3-a etapă — ultima etapă a dezarmării.
V. A. Zorin, reprezentantul U.R.S.S., a vorbit despre prevederile proiectului sovietic de tratat care se referă la etapa a 3-a a dezarmării și despre capitolul corespunzător din propunerile S.U.A.Sarcinile etapei a 3-a a dezarmării, a spus el, constau în obligațiile statelor de a desființa în întregime toate forțele lor armate și, prin a- ceasta, de a desăvîrși lichidarea mașinii lor militare. Guvernul sovietic propune să se prevadă pentru etapa a 3-a un termen de un an.Toate acestea, a spus în continuare V. A. Zorin, -trebuie să se înfăptuiască conform proiectului sovietic de tratat sub controlul organizației internaționale pentru dezarmare.Simultan cu lichidarea forțelor armate și armamentelor rămase încetează producția de război cu excepția producției de arme ușoare de foc de tipuri și în cantități asupra cărora s-a căzut de acord, acestea fiind necesare pentru înarmarea contingentelor de poliție (miliție).V. A. Zorin a subliniat că planul S.U.A. nu conține asemenea prevederi tot atît de clare și stricte. Unele formulări din documentul S.U.A. sînt pline de rezerve și de aceea trezesc îndoieli serioase în privința lichidării reale a mașinii de război a statelor.în ceea ce privește tipul cel mai periculos de arme — arma nucleară de exterminare în masă, propunerile S.U.A. urmăresc de fapt menținerea ei chiar după etapa a 3-a, permanentizarea ei.Reprezentantul Angliei, care a urmat la cuvînt după V. A. Zorin, a apărat cu îndîrjire propunerea sa cu privire la crearea grupului de spe- I cialiști pentru studierea probleme- I lor tehnice.

Argumentele formulate de delegatul englez atît la ședința plenară din 7 iunie, cît și la ședința plenară precedentă a Comitetului au supuse unei critici aspre de reprezentantul Indiei care exemple convingătoare i-a dovedit netemeinicia lor.Delegatul S.U.A. și-a consacrat declarația sa, după cum s-a exprimat el, explicațiilor la prevederile planului american care se referă la măsurile de „menținere a păcii“în numele delegației romîne, 
George Macovescu a prezentat cîte- va considerații preliminare asupra prevederilor pentru etapa a treia, cuprinse în cele două'proiecte.Sarcina esențială 'a etapei a treia, a spus reprezentantul R. P. Romîne, poate fi definită astfel : a completa și desăvîrși măsurile de dezarmare începute în etapele precedente, a termina procesul de dezarmare generală și totală. Din acest punct de vedere, a spus el, nu se poate să nu se constate deosebiri fundamentale între proiectul sovietic de tratat și planul american. în timp ce proiectul sovietic prevede lichidarea completă a tuturor forțelor armate ale statelor contractante și în acest mod să completeze eliminarea mașinii militare a statelor, propunerile americane prevăd că forțele armate naționale treia vor re, ceea

fost către prin

ce se mențin în etapa a fi dotate cu arme nuclea- ce implică pericolul războ-

iului nuclear. Delegația americană nici nu exclude posibilitatea folo' t- rii armelor nucleare. Opoziția sa față de interzicerea prin tratat a armelor de distrugere în masă nu lasă nici o îndoială în această privință.Referindu-se la problema bazelor militare, G. Macovescu a subliniat că proiectul american prevede menținerea acestor baze, deși la sfîrșitul procesului de dezarmare nu mai poate și nu mai trebuie să fie Ioc pentru baze militare.în sprijinul părerii că în spatele formulărilor din tratatul american stă o concepție străină aceleia a dezarmării generale și totale, delegatul romîn a citat cifre din documentul american ..Efectele economice ale dezarmării“, publicat în ianuarie 1962 de către Agenția pentru controlul armelor și dezarmare a Statelor Unite, care preconizează pentru cheltuielile militare în- condițiile dezarmării generale și totale o sumă de zece ori mai mare decît cheltuielile militare din ajunul celui de-a)-doilea război mondial.Delegația romînă, a spus G. Macovescu în încheiere, cere delegației americane să abordeze problema -în- tr-un mod realist, ținînd seama de faptul că omenirea dorește și luptă pentru dezarmarea generală și totală. Aceasta este o realitate pe care nu o poate ignora nimeni. A sosit vremea ca Statele Unite să răspundă lumii că se poate realiza dezarmarea generală și totală.
o a o----------

Sesiunea Adunării Generale a 
și-a reluat lucrărileNEW YORK 7 (Agerpres). — La iunie și-a rèluat lucrările cea de-a

■>

O® O

Previziuni pesimiste în problema 
aderării AnglieiLONDRA 7 (Agerpres). — Miercuri și joi s-au desfășurat în Camera Comunelor dezbaterile în problema aderării Angliei la Piața comună. în ajunul începerii acestor dezbateri 12 deputați conservatori au publicat o scrisoare deschisă în ziarul „Times’ în care cer sistarea tratativelor de la Bruxelles în această problemă, subliniind căk intrarea Angliei în Piața comună va avea consecințe politice și economice nefaste asupra Angliei.Deschizînd dezbaterile, prezentantul guvernului Heath, re- englez la

la Piața comunătratativele de la Bruxelles, a recunoscut că niciodată încă de la 'război încoace o problemă nu a stîrnit atî- tea discuții. El a încercat să spulbere temerile deputaților în legătură cu aderarea Angliei la Piața comună.Deputatul conservator Tarton a declarat că măsura preconizată de guvernul englez va avea consecințe nefaste asupra importului de produse agricole din țările Common- wealthului. Laburistul Maurice E- delman a spus că intrarea în Piața comună s-ar solda pentru Anglia cu o catastrofă.

7XVI-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. După cum se știe, sesiunea a fost întreruptă la 28 februarie 1962 pentru a da posibilitate Comisiei O.N.U. pentru Ruanda Urundi să studieze situația din acest teritoriu aflat sub tutelă Belgiei.înainte de a se fi întrerupt lucrările, Adunarea. Generală a O.N.U. a adoptat o rezoluție care stabilea. în mod provizoriu ziua de 1 iulie 1962 ca termen pentru, acordarea independenței teritoriului Ruanda U- rundi și stabilea o comisie a O.N.U. în alcătuirea căreia au intrat reprezentanții Liberiei, Togo, Iran, Haiti

o®<>Dificultățileobiectul unor discuții la Casa Albaeconomiei americane

O.N.U.

studieze situațiași Maroc, care să din acest teritoriu.După cum reiese misiei amintite, în ultima vreme situația din Ruanda Urundi a devenit extrem de complicată. Colonialiștii belgieni au făcut tot posibilul pentru a-și menține pozițiile. 1Autorii raportului recomandă A- dunării Generale ca dată definitivă pentru acordarea independenței.ziua de 1 iulie 1962.. în ’același timp, membrii comisiei își exprimă țțelj- niștea în legătură cu actuala scindare a țării în două părți : Ruanda și ' Urundi, subliniind necesitatea stabilirii unei unități sap cel .puțin a unei strînse colaborări economice și politice între cele două teritorii.

din raportul co-

O a o

Bandele O. A. S. au inaugurat 
operațiunea „pămîntului pîrjolit“

MOSCOVA 7 (Agerpres). — în întreaga Uniune Sovietică, anunță a- genția „Novosti”, au loc mitinguri și adunări în cadrul cărora oamenii sovietici condamnă acțiunile vîrfu- rilor militariste americane, care au pus la cale experimentarea unei bombe atomice Ia mari altitudini deasupra Pacificului. .Experiențele americane cu arma atomică, a declarat cunoscutul om de știință sovietic, prof. V.^ PARIN, împiedică cucerirea pașnică a Cosmosului. întreaga omenire civilizată, profund interesată în studierea tainelor Cosmosului, trebuie să-și ridice glasul de protest împotriva seriei de experiențe atomice ale S.U.A.NEW YORK 7 TASS : Oameni de (Agerpres). — știință și fruntași

ai vieții câni do scrisori și telegrame în care cer să se pună capăt experiențelor nucleare și să se renunțe imediat la planul efectuării de explozii atomice la mare înălțime. Neliniștea în legătură cu aceste explozii a luat a- semenea proporții îneît unele ziare americane influente au rupt complotul tăcerii și au început să publice aceste scrisori.„New York Times" a publicat scrisoarea cititorului Kennet Ellsworth din orașul Madison (statul New jersey) care amintește că, după părerea multor oameni de știință, exploziile nucleare la ^maie înălțime pot provoca schimbări în atmosferă și în centurile de radiații periterestre și că vor trebui 100

publice din S.U.A., ameri- rînd trimit la Casa Albă mai mulți ani pentru a se starea lor normala. Kennet 
ameri-

Un act
și a

împotriva umanității 
progresului științei

al Prof. N. SÄLÄGEANU membru corespondent Academiei R. P. Romine
S.U.A., de a

pot deveni* o piedică în calea cuceririi spațiului cosmic de către om, deoarece ele pot avea asupra sănătății

și chiar restabili
Ellsworth cere autorităților 
cano să renunțe la efectuarea a- 
cestor experiențe nucleare pericu
loase.Comentatorul de probleme științifice ’ ” ’ —mes“, că în mare bări în cîmpul magnetic al globului pămîntesc. într-un articol redacțional, „New York Times’ condamnă în mod direct politica guvernului american de continuare a experiențelor nucleare în pofida protestelor care sosesc din toate țările lumii. 
„Statele Unite, scrie ziarul, se pre
gătesc pentru aceste explozii în po
fida protestelor multor astronomi și 
astrofizicieni de 
S.U.A., cît și din 
din Anglia".WASHINGTONLa 6 iunie, pe poligonul experimental din statul Nevada a fost efectuată o nouă explozie nucleară subterană.Comisia pentru energia atomică a S.U.A. a anunțat că aceasta este cea de-a 36-a explozie din actuala serie de experiențe nucleare subterane.

al ziaiului „New York Ti- Walter Sullivan, subliniază urma exploziilor nucleare la înălțime vor avea loc schim-

seamă atît din 
alte țâri, inclusiv

47 (Agerpres).

WASHINGTON 7 (Agerpres). — Dificultățile economice ale S.U.A. și criza care, după cum scrie agenția France Presse „a zguduit Wall Street-ul“, provoacă o serioasă îngrijorare în cercurile guvernamentale americane. în legătură cu aceasta agențiile occidentale de presă au anunțat că la 6 iunie președintele Kennedy a convocat la Casa Albă pe principalii săi consilieri economici, printre care ministrul de finanțe Douglas Dillon și membrii Consiliului economic prezidat de Walter Heller pentru a „examina situația".Referindu-se la convorbirile de miercuri corespondentul din Washington al agenției France Presse subliniază că „în cercurile politice 
americane se crede că criza (recentele scăderi masive de la bursa din New York — N.R.) a făcut și mai 
dificilă sarcina pe care și-a propus-o 
președintele, și anume, accelerarea 
dezvoltării economice a Statelor 
Unite și întărirea poziției dolarului. 
Dificultatea de a concilia cele două 
obiective — adaugă agenția — a

reieșit clar în ultimele zile. Potrivit tuturor aparențelor, Dillon și Heller au dat președintelui sfaturi contradictorii. Heller se teme că scăderea cursurilor la bursă cu circa 20 la sută din decembrie, de anul trecut și pînă în prezent, va duce la eșuarea mișcării de refacere din ultimele 15 luni, refacere care rămîne insuficientă deoarece șomajul se menține la 5,5 la sută din efectivul muncitorilor. La rîndul său, Dillon, se teme că orice acțiune precipitată va agrava scăderea rezervelor de care liard tereLablema deficitului bugetar. „Bugetul 
Statelor Unite, amintește France Presse, nu este echilibrat începînd 
din anul fiscal 1959—1960".

aur, mi- pu-s-au micșorat cu peste un de dolari de la venirea la a președintelui Kennedy“, toate acestea se adaugă și pro-

•ALGER 7 (Agerpres). — După cum transmite agenția France Presse, operațiunea „pămîntulut pîrjo-: lit“ anunțată de O.A.S. în cursul zi- . lei de miercuri. într-o „emisiune- pirat" a fost inaugurată joi, primul obiectiv constituindu-1 centrul universitar din Alger. în clădirea centrala a universității, construită la începutul acestui secol, O.A.S.-iștii au pus trei bombe incendiare și au aruncat numeroase grenade cu fosfor.în ciuda faptului că fusese dată alarma și primele unități ale regimentului de- pompieri din Alger sosiseră la fața locului, -acestea nu au intervenit pentru a opri incendiul care a izbucnit și care treptat a cuprins întreaga clădire distrugînd to
tul. în momentul în care pompierii 
au început să acționeze pentru a îm
piedica întinderea incendiului, din 
clădirea facultății nu mai rămăse
seră decît patru pereți călcinați. Po
trivit agenției France Presse, în 
timpul incendiului au fost distruse 
600 000 de volume și documente care 
se aflau în biblioteca universității. La numai două ore, cînd se credea că incendiul a fost complet oprit, explozia unor noi bombe a provocat incendii în laboratoarele Facultății de medicină. Potrivit aceleiași agenții, la Alger a fost incendiată o gră
diniță de copii prin explozia a două

bombe care au zguduit centrul ora
șului. Clădirea a fost complet dis
trusă. Zece minute mai tîrziu, ca ur
mare a unei noj explozii, a izbucnit 
un incendiu la o școală din nordul 
Algerului.Agenția France Presse transmite de .asemenea că în cursul zilei .de joi O.A.S.-iștii au comis mai multe furturi de bani din birourile Poștei și la numeroase magazine, din Alger. Cu ocazia celor 12 spargeri, numai la Alger au fost furați 135 000 de franci noi.Ca urmare a noului val de sten-, täte ultracolonialiste, arată agenția France Presse, la Alger a fost- interzisă circulația după ora 19,30.
Executarea unor asasini 

din O. A. S.
PARIS. Agenția France Presse relatează că în dimineața zilei de 7 iunie a.c. au fost executați într-o închisoare din apropiere de Paris, Albert Dovecar și Claude Piegts, căpetenii ale O.A.S., condamnați la 30 martie . 1962. la . moarte de către un tribunal militar special din Paris pentru faptul că la 30 . mai 1961 la Alger l-ați asasinat pe comisa- 1 rul de poliție francez Gavoury,

șl W. Gomulka
Intenția mărturisită — și demonstrată prin- tr-o primă încercare neizbutită — a cercurilor conducătoare dinefectua explozii nucleare la mare altitudine a provoca’ indignarea generală, în primul rînd a oamenilor de știință din întreaga lume. Mă alătur întru totul protestului lor.Ca biolog, vreau să mă refer mai ales la urmările grave pe care exploziile nucleare Ia altitudine le pot avea pentru procesele vitale. Condițiile vieții pe Pămînt sînt determinate de o serie de procese care intervin în păturile superioare alo atmosferei și ruperea echilibrului în aceste pături ar atrage după sine în mod inevitabil fenomene noi de lungă durată pe pămînt, a căror studiere prezintă greutăți, în special schimbări ale timpului care pot avea urmări negative.Exploziile nucleare la mare înălțime creează ”'i——s oase în ceea ce rea și explorarea moșului. Există presupună că, în menea explozii,

dificultăți seii- privește studie- continuă a Cos- temeiuii să se urma unor ase- __ . voi apărea noi centuri de* radiație artificiale de ■ mare putere. Asemenea centuri

repercusiuni viitorilor cosmonauți.Toate acestea explică de ce efectuarea de către S.U.A. a unor explozii nucleare în Cosmos indignează cercurile largi ale opiniei publice mondiale. Spațiul cosmic este un vast domeniu de studiu. Oamenii sovietici au deschis porțile universului. Această operă se cere continuată, pentru a se putea găsi dezlegarea multor fenomene necunoscute încă. Toate statele sînt chemate la o colaborare strînsă în vederea a- cestor explorări și a folosirii lor în scopuri pașnice. Atît pe pă- mînt cît mai ales în Cosmos este spațiu suficient pentru întrecere pașnică între diferite state.în numele oamenilor de știință de la Societatea de Științe Naturale și Geografie din R. P. Romînă cer să se pună capăt tuturor experiențelor nucleare — atît în atmosferă cît și în spațiul cosmic. Omenirea are nevoie nu de o nouă intensificare a cursei înarmărilor, ci de înfăptuirea dezarmării generale și totale.

■
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La o demonstrație în capitala Venezuelei, studenții cer guvernului 
Betancourt oă elibereze pe colegii lor care au fost arestați.

MOSCOVA 7 (Agerpres). — TASS. La 7 iunie a avut loc la Kremlin o întrevedere între N. S. Hrușciov și Wladyslaw Gomulka, rea s-a desfășurat într-o caldă, cordială.
SOFIA. Filarmonica „George Enescu" din București, care se află în R. P. Bulgaria, a dat la 7 iunie primul său concert în sala „Bîlgaria". Sub conducerea lui George Georgescu, artist al poporului din R. P. Romînă, au fost interpretate Rapsodia nr. 1 de George Enescu, Poemul simfonic ”lenspiegel" Simfonia a certul s-a succes.
BUDAPESTA. După cum transmite agenția în orașul Eger

din R. P.-Ungară a avut loc pre
miera comediei satirice „Gaițele" de 
Alexandru Kirițescu.

LONDRA. Studentul Bryan Pollitt; fiul defunctului Harry Pollitt, fost secretar general al Partidului Comunist din Marea Britanie, a fost ales cu o majoritate covîrșitoare de voturi în funcția de președinte âl Clubului de discuții din Cambridge. Pentru prima oară în această func-

întrevede- atmosferăde sfat

„Till Eu- de Richard Strauss și III-a de Beethoven. Con- bucurat de un mare

lié este ales un membru al Parti- dulûi Comunist din Marea Britanic. Alegerile au fost precedate de un atac banditesc asupra-lui Pollitt, să- vîrșit de un grup de huligani, în urma căruia el a fost internat în stare gravă la spitalul universitar.Acest' act banditesc a stîrnit indignarea opiniei publice democratice engleze.
NAIROBI. Peste 7 000 de muncitori din capitala Kenyei au declarat la 7 iunie o grevă generală și, după cum relatează corespondentul agenției France Presse, pînă la sfîrșitul acestei săptămîni alți 5 000 de muncitori din această tară urmează să intre în grevă. Primii, care au declarat grevă au fost muncitorii tipografi' și.apoi- muncitorii de-la marile concerne alimentare, care s-au ridicat împotriva măsurilor de reducere a salariilor.
TOKIO. La 7 iunie, printr-un e- dict imperial, în Japonia a fost des- . chisă oficial campania electorală pentru alegerile în Camera superioară a parlamentului care urmează să aibă loc la 1 iulie. Ca și în alegerile anterioare, cei mai mulți candidați au fost desemnați de partidul liberal democrat de guvernă- mînt (100 de candidați), folosindu-se de largul sprijin financiar al cercu-<

rilor monopoliste. Comuniștii japonezi au prezentat în aceste alegeri 47 'de candidați, printre care Sanzo Nosaka, președintele C.C. al P.C. din. Japonia.
.LONDRA. în circumscripția electorală Middlesborough s-au desfășurat la 6 iunie alegeri parlamentare parțiale, pentru completarea unui loc în Camera comunelor. Vie- ' toria a revenit candidatului, Partidului laburist. Agenția France Presse menționează că aceasta' este prima victorie laburistă parțiale pentru Camera din 1959 pînă acum. în alegeri comunelor

cererea aRIO DE JANEIRO. Lapeste .100 de uniunj .sindicale, precum și a unor organizații studențești din Brazilia, Santiago Danțas, ministrul afacerilor externe, a ținut la sediul sindicatului metalurgiști- lor o conferință despre politica externă, a țării. Scopul politicii externe a Braziliei, a subliniat el, este lupta1 pentru apărarea păcii, pentru dezarmare, pentru extinderea relațiilor comerciale cu toate popoarele lumii.
ROMA. Premierul Italiei,-Fântâni, a plecat joi dimineața spre Tunisia' unde va face o vizită oficială de trei zile lâ invitația președintelui Burghiba.
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