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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ » La Combinatul de la Tg. Jiu

A fost pusă 
în funcțiune fabrica 
de plăci aglomerate

Scrisoarea adresată Consiliului de Stat,

tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej de către Adunarea
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De curînd a fost pusă în func
țiune, la Combinatul pentru in
dustrializarea lemnului de la Tg. 
Jiu, fabrica de plăci aglomerate. 
Ca urmare a măsurilor luate pen
tru scurtarea termenului de exe
cuție, constructorii și mentorii au 
dat în exploatare noua unitate 
cu o lună și jumătate înainte de 
termenul planificat. Fabrica pro
duce anual 18 000 tone de plăci 
aglomerate, folosind ca materie 
primă deșeurile de fag și răși- 
noase. Procesul de producție este 
în bună parte automatizat. De la 
un pupitru de comandă, prin 
semnalizări optice și acustice se 
dirijează și se supraveghează 
fluxul tehnologic.

Cu această unitate a fost ter
minată construcția combinatului 
de la Tg. Jiu. în cele cinci uni
tăți, lemnul este prelucrat într-o 
gamă diversă de produse prin 
valorificarea buștenilor pe cale 
industrială. Anual se fabrică aici 
67 000 mc de cherestea, 50 000 mp 
de parchete, 18 000 mc de placa
je, 600 000 de scaune, precum și 
plăci aglomerate. (Agerpres)

ere pentru școlari

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 
— In stațiunile Costineșli, Schitu și 
Năvodari s-au deschis taberele de 
pionieri și școlari. Aici își petrec va
canta peste 2 300 de elevi din toate 
regiunile tării. In zilele ce urmează, 
o astiel de tabără se va deschide și 
la Tuzla.

In această vară, taberele de pio
nieri și școlari de pe litoral vor găz
dui aproape 15 000 de copii.

reprezentanților mișcării pentru pace din R. P. Pomină
Adunarea reprezentanților mișcării pentru pace din 

R. P. Romînă a adresat Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Române, tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej o scrisoare în care se spune între al
tele :

„Adunarea reprezentanților mișcării pentru pace din 
Republica Populară Romînă, care și-a desfășurat lu
crările la București în ziua de 8 iunie 1962, a consti
tuit o nouă și puternică demonstrație . a voinței de 
pace a poporului romîn, constructor al socialismului.

Ne exprimăm convingerea deplină. — se spune mai 
departe în scrisoare — că actualul raport de forțe 
pe arena internațională, favorabil păcii și socialismu
lui, face posibilă mai mult ca oricînd preîntîmpinarea 
războiului".

Sublinlindu-se că pentru menținerea și consolidarea 
păcii, pentru coexistență pașnică și dezarmare gene
rală și totală militează cu fermitate țările socialiste, 
alte state iubitoare de pace, masele populare din în
treaga lume, straturi largi ale opiniei publice, grupări 
și categorii sociale cu cele mai diferite concepții poli
tice, sociale, religioase, în scrisoare se spune : „Unirea 
tuturor acestor forțe, nepregetata lor activitate împo
triva politicii cercurilor agresive sînt chezășia succe
sului în lupta pentru apărarea păcii, pentru dezar
marea generală și totală".

în continuare, în scrisoare se subliniază :
„Este un prilej de îndreptățită mândrie patriotică 

faptul că munca plină de avînt a poporului nostru, 
realizările sale în uzine, pe ogoare, în știință și cul
tură, întreaga politică internă și externă a statului

nostru constituie o contribuție de seamă la lupta pen
tru. cauza păcii și a progresului social.

Delegații mișcării pentru pace și-au exprimat spri
jinul deplin față de politica externă a țării noastre, 
politică de continuă întărire a relațiilor frățești cu U- 
niunea Sovietică, cu celelalte țări socialiste, de lăr
gire a legăturilor politice, economice și culturale cu 
toate statele, indiferent de orînduirea lor socială, pe 
baza principiilor coexistenței pașnice. La O.N.U., în 
Comitetul celor 18 state pentru dezarmare, în alte fo
ruri internaționale răsună astăzi cu putere glasul po
porului romîn. Patria noastră se bucură, de un înalt 
prestigiu pe plan internațional".

. In scrisoare se spune că delegații aleși de Adu
nare pentru a reprezenta mișcarea pentru pace din 
România la Congresul mondial pentru dezarmare ge
nerală și pace au fost împuterniciți să ducă la acea
stă importantă manifestare a mișcării pentru pace 
din lumea întreagă nestrămutata hotărîre a poporu
lui nostru de a pune toate forțele sale in slujba pre- 
întîmpinării războiului,, 
popoarelor.

In încheierea scrisorii
„Asigurăm conducerea 

rea pentru pace din țara 
pături ale populației, va 
înfăptuirea politicii 
punînd întreaga, sa activitate în slujba dezvoltării și 
prosperității patriei noastre, a ridicării ei pe culmile 
cele mai înalte ale civilizației, în slujba păcii și prie
teniei între popoare".

pentru apărarea securității

se subliniază :
țării că și în viitor mișca- 
noastră, unind cele mai largi 
milita cu înflăcărare pentru 

Partidului Muncitoresc Romîn,

Moțiunea adoptată de Adunarea reprezentanților mișcării pentru pace din R. P. Romînă
Colectiviștii din Șlmian, raionul Turnu-Severin, se străduiesc 

aplice tot mai bine regulile agrotehnice pentru a obține recolte bogate. 
Porumbul, însâmînțat în teren bine pregătit, prășit la vreme, crește vă- 
zînd cu ochii. în fotografie : Gh. Piro, președinte, Virgil Mîrșu, inginer 
al gospodăriei, și Constantin Trifu, secretar a! Sfatului popular din co
muna Șimian, examinînd stadiul de dezvoltare a lanului de porumb.

(Foto : Agerpres) 
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In regiunea Cluj pășunile natu
rale ocupă peste -300 000 de hectare 
iar fînețele — peste 193 000 de 
hectare, reprezentînd în total a- 
proape 50 la sută din suprafața a- 
gricolă. a regiunii. Aceste importante 
suprafețe cu pajiști naturale au un 
rol hotărîtor în creșterea efective
lor de animale și a producției aces
tora. E firesc așadar ca întreținerea 
și buna gospodărire a suprafețelor de 
pajiști, în special a pășunilor, să 
constituie o preocupare de seamă a 
sfaturilor populare și a organelor a- 
gricole, a unităților agricole socialiste 
din regiunea noastră.

In anul trecut, cele mai reușite 
acțiuni de îmbunătățire a pășunilor 
au avut loc în raioanele Huedin, 
Bistrița, Dej și Gherla. Mai puțin 
satisfăcător s-au desfășurat lucrurile 
în raioanele Năsăud și Cîmpeni, deși 
în aceste raioane pășunile ocupă 
60—70 la sută din suprafața agri
colă.

La acțiunile de îngrijire și refa
cere a pășunilor, organizate de sfa
turile populare și de organele agri
cole a participat masa largă de co
lectiviști și, în special, tineretul.

O grijă deosebită a fost acordată 
lucrărilor de îngrijire și îmbunătă
țire a pășunilor în. gospodăria de 
stat Mihai Viteazu, raionul Turda, și 
în G.A.S. Dej și Zalău. Obținînd o 
cantitate sporită de furaje pe tot tim
pul verii, lucrătorii acestor gospodă
rii au reușit să realizeze produc
ții medii anuale de 3 500—4 000 li
tri de la fiecare vacă furajată, la 
un preț de cost sub cel planificat. 
Multe din gospodăriile de stat au 
folosit cu succes și pășunatul în go
lurile din păduri.

Și în gospodăriile colective unde 
s-au executat lucrări de întreținere 
și îmbunătățire a pășunilor a spo
rit mult producția de iarbă pe pă
șuni. Astfel, cu tot timpul secetos 
de anul trecut, în G.A.C. Luncani, 
raionul Turda, s-au obținut în me
die de pe fiecare hectar 10 000 kg 
masă verde, iar pe pășunea rege
nerată de lîngă orașul Cluj — peste 
32 000 kg la ha.

încheierea procesului de colecti
vizare, unificarea gospodăriilor mici 
în unități mai mari ne dau posibi
litatea să întreprindem acțiuni mai 
largi și mar eficace de ridicare a 
productivității pășunilor. în primă
vara aceasta, numai în raionul Dej 
s-au executat curățiri de pășuni pe 
o suprafață de peste 3 000 de hec
tare, s-au creat loturi semincere pe 
112 hectare ; în raionul Zalău s-au 
executat lucrări de combatere a 
eroziunilor pe pășuni pe 380 de hec
tare și s-a pus în funcțiune un a- 
gregat pentru măcinarea amenda
mentelor calcaroase. Prin participa
rea largă a colectiviștilor, au fost 
curățate în primăvara acestui an 
peste 30 000 ha de pășuni.

începînd cu anul acesta, în 33 de 
gospodării colective s-au organizat 
„pășuni model" cu o suprafață de 
peste 6 000 de hectare. Pe acestea 
s-au executat cu precădere lucrări 
de regenerare a pajiștei, supra- 
însămînțări cu semințe de ierburi 
valoroase, curățiri de mărăcinișuri 
și s-au împrăștiat peste 85 tone de 
îngrășăminte chimice. Numărul gos- 
podăriilor colective care aplică „pă-

șunatul sistematic” a crescut mult 
față de anul trecut.

în ciuda rezultatelor bune obți
nute, o mare parte din pășunile re
giunii sînt încă slab gospodărite : pe 
unele pășuni întîlnești mărăcinișuri 
și mușuroaie, altele sînt-supuse ero
ziunilor, 
pie sînt 
în timp 
cele din 
durile date pentru pășunat. Slaba 
gospodărire a unor pășuni a pro
vocat degradarea covorului vegetal, 
îneît acum este necesară aplicarea 
de măsuri radicale

Pentru sporirea 
furaje, consiliul 
și-a întocmit un 
îmbunătățirea pășunilor pe 
rioada 1962—1965. Acest plan preve
de, printre altele, ca în scopul re
aducerii în circuitul agrozootehnic a 
întregului fond pastoral să se de
frișeze pînă în 1965 tufișurile ce se 
întind pe o suprafață de peste 
27 000 de hectare cu pășuni ; se vor 
defrișa pilcurile de păduri de pe 
18 000 ha cu pășuni. Pentru conser
varea solului pe pășuni și stăvilirea 
eroziunii în adîncime se vor aplica 
măsuri agro-ameliorative pe o 
suprafață de peste 33 000 ha. în 
scopul ridicării productivității pășu
nilor cu exces de umiditate, precum 
și al combaterii diferiților paraziți 
animali se execută desecări pe o 
suprafață de peste 3 000 de hectare.

Pășunile degradate din cauza 
eroziunii, cele curățite de tufișuri și 
mușuroaie, precum și cele cu covor 
vegetal compus din plante nevalo- 
roase se supraînsămînțează și se re- 
însămînțează. în vederea asigurării 
semințelor necesare se extind lotu
rile semincere la 
și la 2 000 ha în

în fiecare an 
crări curente de 
nilor. De asemenea, este prevăzută 
folosirea îngrășămintelor naturale și 
chimice și, în special, a tîrlitului ra
țional cu toate turmele de 
șuni.

Consiliul agricol regional 
partizat pe raioane întreaga 
față a golurilor de munte și a pă
durilor în care se poate pășuna, 
pentru ca, în funcție de efectivele 
de animale ale gospodăriilor de stat 
și colective, consiliile agricole raio
nale și orășenești să le dea în folo
sință unităților agricole socialiste.

O deosebită atenție acordăm răs- 
pîndirii largi a experienței gospodă
riilor care îngrijesc și folosesc bine 
pășunile, asigurînd astfel furajele 
necesare animalelor.

în condițiile nou 
unirii gospodăriilor 
în gospodării mari, 
ajutorul primit din 
lui.și al statului nostru, prin trimite
rea de specialiști cu înaltă calificare 
în fiecare gospodărie colectivă, s-au 
creat condiții pentru transformarea 
tuturor pășunilor în pășuni model 
de înaltă productivitate, care să asi
gure hrana necesară unui șeptel în 
continuă creștere și cu o producție 
ridicată.

Pășunile din zona de cîm- 
supraîncărcate cu animale, 
ce nu se folosesc suficient 
zonele de munte și din pă-

pentru refacere, 
producției de 

agricol regional 
plan privind 

pe-

1 400 ha în acest an 
1965.
sînt prevăzute lu- 
întreținere a pășu-

pe pă-

a re- 
supra-

create în urma 
colective mici 
puternice, cu 
partea partidu-

Ing. ION MUREȘAN 
vicepreședinte 

al Consiliului agricol regional
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Instruirea combinerilor
Cluj

Schimb de experiență în problemele
creșterii

SF. GHEORGHE (co
resp. „Scînteii“). — Din 
inițiativa Comitetului ra
ional de partid Sf. 
Gheorghe, la gospodă
ria colectivă din Har
man s-a organizat du
minică o consfătuire cu 
caracter de schimb de 
experiență pe tema : 
„Cum se pot obține 
producții mari da lap
te". Au participat aproa
pe 400 de îngrijitori de 
animale, mulgători frun
tași, brigadieri zooteh
nici, ingineri agronomi, 
modici .veterinari, pre
ședinți de gospodării 
colective, activiști de 
partid din raion.

După ce președinfe- 
. le Comitetului executiv 

al Sfatului popular ra
ional Sf. Gheorghe, to
varășul Ion Ardeleanu, 
a prezentat o informa
re despre situația pro
ducției de lapte din di
ferite gospodării colec
tive, a vorbit inginerul 
agronom Erich Schnei
der, de la G.A.C. Hăr-

producției
man, care a arăta! a- 
mănunji! cum e organi
zată munca în sectorul 
zootehnic al gospodă
riei și ce 
objin. Cei 
consfătuire 
apoi grajdurile colecti
vei, după care dezba
terile au continuat. A 
vorbit mulgătorul frun
taș Bety Bella de ]a 
gospodăria colectivă O- 
zun, care obfine de la 
grupa lui de vaci cîte 
12 litri de lapte zilnic, 
îngrijitorul 
Munteanu 
Feldioara, 
zootehnic 
de la gospodăria 
lectivă Talișoara și alji 
fruntași care au arătat 
cum objin produejii 
mari de lapte.

S-au discutat proble
me privind furajarea ra
țională a vacilor, asigu
rarea unei hrane con
sistente și variate, res
pectarea programului de 
grajd, organizarea pă- 
șunatului pe tarlale și 
în taberele de vară etc.

rezultate se 
prezenji la 
au vizitai

Gheorghe 
de la G.A.C. 

brigadierul 
Nagy Bella 

co-

de
Consfătuirea, deosebit 
de instructivă, a ridicat 
chestiuni care intere
sează și pe mulgătorii și 
specialiștii în domeniul 
zootehnic din alte ra
ioane, Este regretabil că 
la o asemenea dezba
tere n-a participat ni
meni de la Sfatul popu
lar regional Brașov și 
nici de la comitetul re
gional de partid. S-ar 
fi cuvenit să se acorde 
mai multă atenție unor 
asemenea acțiuni, mai 
ales ținînd seama de 
faptul că producția de 
lapte obținută "în regiu-• 
nea Brașov nu este în 
prezent la nivelul posi
bilităților mari ale re
giunii.

în încheierea consfă
tuirii, 55 de mulgători 
fruntași au primit diplo
me și premii, iar gos
podăriile colective din 
Bod și Hărman — stea
guri de gospodării 
fruntașe în producția 
de lapte și în dezvol
tarea sectorului zoo'eh-

în moțiunea adoptată de Aduna
rea reprezentanților mișcării pen
tru pace din R. P. Romînă se ara
tă că Adunarea a prilejuit o nouă 
și puternică afirmare a atașamen
tului poporului romîn față de no
bilele idei ale coexistenței pașnice, 
prieteniei și păcii între popoare.

Subliniind că apărarea păcii a 
devenit în zilele noastre o cauză 
scumpă a popoarelor, moțiunea 
arată că însuși progresul ome
nirii este în strînsă legătură cu 
făptuirea dezarmării generale și 
tale.

în 
riașe 
sori, 
voința popoarelor. în apărarea pă
cii acționează puternicul lagăr al 
țărilor socialiste, cu imensa lui 
forța materială și morală, statele 
independente din Asia, Africa și A- 
merica Latină, vital interesate în 
menținerea păcii, mișcarea munci
torească din întreaga lume, larga 
mișcare mondială pentru pace, 
care cuprinde în rîndurile sale oa
meni de diferite categorii soçiale, 
cu diverse convingeri politice, so- 
ciale, religioase.....

în continuare în moțiune se spu
ne : „Cu un sentiment de legitimă 
mîndrie patriotică, noi, reprezen
tanții mișcării pentru pace din R.P. 
Romînă, ne exprimăm profundul 
atașament față de măreața operă 
de construcție pașnică, pe care o 
înfăptuiesc clasa muncitoare, ță
rănimea, intelectualitatea, sub că
lăuzirea încercată a partidului, A- 
dunarea noastră își manifestă de
plinul sprijin față de politica exter
nă a partidului și guvernului, care

în- 
to-

u-epoca noastră există forțe 
capabile să înfrîneze pe agre
sa-i oblige să țină seama de

exprimă interesele poporului și este Moțiunea redă chemarea adresa- 1 
tă de participanții la Adunare tu
turor prietenilor păcii din întreaga 
lume de a-și uni eforturile, peste- 
deosebirile de convingeri politice, 
pentru a înfăptui năzuința fierbin
te a omenirii — o lume fără arme, 
fără războaie.

Exprimînd convingerea fermă a 
poporului nostru că apropiatul 
Congres mondial pentru dezarmare 
generală și pace va constitui o pu
ternică manifestare a unității 'for
țelor păcii în lupta pentru atin
gerea acestor țeluri scumpe, mo
țiune.?. vubliniază in încheiere:

„Adunarea reprezentanților miș
cării pentru pace din R. P. Romină 
dă mandat delegaților pe care i-a 
ales să exprime la Congres voința 
de pace a poporului romîn, hotă- 
rirea lui de a lupta consecvent pen
tru înfăptuirea țelurilor acestei 
grandioase manifestări — destin
derea încordării internationale, 
curmarea cursei înarmărilor, reali-' 
zarea dezarmării generale și to
tale.

Adunarea reprezentanților mișcă
rii pentru pace din țara noas'tră 
cheamă pe toți cetățenii din patria 
noastră să-și înzecească eforturile 
în munca și lupta plină de abne
gație pentru înflorirea și întărirea 
țării noastre socialiste, pentru 
triumful păcii în lumea întreagă”.

pusă în slujba mărețelor idealuri 
de pace și prietenie între toate po
poarele lumii".

Mai departe moțiunea arată :■
„Cu profundă indignare, noi, par- 

ticipănții la această Adunare, con
damnăm politica contrară interese
lor păcii, pe care o duc cercurile 
agresive din Occident. Reluarea de 
către Statele Unite ale Americii a 
experiențelor nucleare în atmosfe
ră, în timp ce la Geneva se poartă 
tratative de dezarmare, constituie 
o sfidare la adresa popoarelor, un 
act menit să sporească încordarea 
internațională și să intensifice 
cursa înarmărilor. De o gravitate 
deosebită prin Consecințele pe care 
le poate avea pentru progresul ști
ințific, sănătatea oamenilor și in
teresele păcii sînt planurile S.U.A. 
de a efectua explozii nucleare în 
Cosmos. Inițiatorii 
grea răspundere în 
lumii.

Pentru a înfrîna 
rilor agresive sînt mai necesare ca 
oricînd acțiunile unite ale tuturor 
organizațiilor, partidelor, grupărilor, 
ale tuturor oamenilor iubitori de 
pace, independent de concepțiile 
lor politice, sociale sau religioase, 
în unitatea și lupta lor activă stă 
chezășia triumfului păcii".

lor își asumă o 
fața popoarelor

uneltirile cercu-

50

Succesele furnalistilor hunedoreni

SATU-MARE (coresp. 
„Scînteii"). — Mecani
zatorii din S.M.T.-urile 
regiunii Maramureș se 
pregătesc intens in ve
derea apropiatei cam
panii de recoltare. rA- 
cum cîteva zile, la Casa 
agronomului din Petin 

! a început instruirea a

65 de combinerl care 
vor lucra anul acesta 
pentru prima dată în 
campania de recoltare a 
păioaselor. Cei mai 
buni ingineri și meca
nizatori din S.M.T.-uri- 
le și gospodăriile de 
stat ale regiunii pre
dau un ciclu de lecții

teoretice și practice 
privind exploatarea cu 
maximum de eficiență 
a combinelor.

'Alți 120 de mecaniza
tori din toate S.M.T.-uri
le regiunii vor lua 
parte la acest instructaj 
înainte de a începe 
campania de recoltare.

Oanuni ațLi&plăți
’S“ a Ploiești, în orașul „aurului 
■“negru”, ca și în atîtea alte Io-, 

calități ale țării — întîlnești peisajul 
înnoitor al construcțiilor ridicate în 
anii socialismului. Fabrici și uzine 
noi te întîmpină la marginea orașu
lui, iar blocuri și magazine moderne 
au schimbat complet înfățișarea ve
chiului centru. Privindu-le, simți am
ploarea construcției socialiste, roa
dele muncii creatoare a întregului, 
popor condus cu înțelepciune de 
partid.

în acest oraș industrial, ca și în 
alte colțuri ale patriei, nu e greu să 
deslușești imaginile strînsei priete
nii romîno-sovietice, ale rodnicei 
colaborări frățești.

...Ne aflăm la rafinăria Teleajen 
din Ploiești și avem în față un do
sar de corespondență cuprinzînd 
numeroase scrisori : către colectivul 
uzinei „Boreț" din Moscova, al uzi
nei de aparate de măsură și con
trol „Electropult" din Leningrad, 
către profesorii Institutului de pe- 

Moscova, către 
„Soiuz-energo- 

către alte 
pe întinsul

de

Și 
în

pustii. Dar toată această în
de reacții nevăzute ce se 
în conducte, vase și alam- 
uriașe, este dirijată de cîți- 

moderni, așezați în

HUNEDOARA (coresp. rului insuflat și prin a- 
„Scînteii"). — Colecti- plicarea 
vuj secției a doua für- tehnico-organizaiorice, 
nale de la Hunedoara 
desfășoară o însuflețită 
întrecere pentru spori
rea producției de fon
tă. Prin elaborarea co
rectă a șarjelor, menți
nerea constantă a nive
lului de încărcare, ridi
carea ' temperaturii ae-

altor măsuri

ca-

furnaliștii au produs în 
prima decadă a lunii 
iunie peste plan 880 
tone'fontă de bună
litate. Fruntașe sînt bri
găzile și echipele con
duse de Alexandru Ola- 
ru, Nicolae Covaliov,

loan Ciolaou, Petre Lip- 
șa, precum și maiștrii 
Gheorghe Cismaș și 
Mihai Militaru.

Eforturile furnaliștilor 
sînt susținute de colec
tivul fabricii de aglome
rare care, în aceeași 
perioadă, a trimis furna
lelor mai bine de 2 900 
tone minereu aglomerat 
peste sarcinile de plan.

de Rostov pe Don.
* Ridicasem turla și 

am început fo
rajul. Cînd am a- 
juns fără cea mai 

mică defecțiune la 2 500 m, a venit la 
mine șeful șantierului, m-a privit în 
ochi și mi-a strîns mîna cu căldură. 
„Ocen haroșaia vîșka" — a spus 
arătîndu-mi turla instalației.

‘ST a standul de probă din curtea 
■“uzinei din Ploiești, în zgomo

tul motoarelor Diesel și al troliilor în 
rodaj, i-am întîlnit pe lăcătușii me
canici Cristache Costea și Gh. Pîrvu. 
Alături, „ridicată în articulație" — 
cum ni se precizează — se află 
turla instalației 4 LD-185 care, în 
baza contractului de livrări, va

PAUL DIACONESCU
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TELEGRAMĂ

Tovarășului APOSTOLOS GROZOS 
președintele Comitetului Central 

. al Partidului Comunist din Grecia
Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei de naștere, 

Central al Partidului Muncitoresc Romîn vă adresează. dv., 
pajtriot și internaționalist, fiu credincios al poporului grec, un 
frățesc și cele mai sincere felicitări.

Vechi militant și conducător de seamă al P. C. din Grecia, -dv. 
v-ați consacrat întreaga energie cauzei revoluționare a clasei munci
toare, luptei pentru înfăptuirea celor mai scumpe aspirații ale poporului 
grec.

Vă urăm, dragă tovarășe Grozos, multă sănătate, viață îndelungată 
și noi succese în activitatea ce o desfășurați în fruntea Partidului Co
munist din Grecia, pentru colaborarea între popoarele noastre, pentru 
o Grecie liberă și independentă, pentru pace, democrație și progres.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Comitetul ■ 
înflăcărat 
cald salut

trol și gaze din 
uzina metalurgică 
remont" din Kiev, 
și întreprinderi de 
nii Sovietice.

Care este istoria acestui 
cuprinzînd în el atîtea cuvinte cal
de de prietenie și mulțumire, atîtea 
urări de fericire și succes ?

Trebuie să ne întoarcem în urmă 
cu cîțiva ani, cînd la rafinăria Te- 
leajen a început construcția mare
lui bloc de ulei ridicat cu utilaj de 
fabricație sovietică ; trebuie să ne 
oprim la numeroaselo manifestări 
ale colaborării frățești dintre spe
cialiștii romîni și cei sovietici. Des
pre acești oameni sovietici, de la 
savanți și pînă la maiștri, colecti
vul de muncă al rafinăriei păstrea
ză amintiri de neuitat.

— In anul 1958 — își amintește 
Inginerul Gh. Comănescu — a ve
nit la noi Iosif Lvovici Gurevici în 
legătură cu intrarea în funcțiune a 
ultimelor agregate. Specialist cu 
mare experiență, spirit ingenios și 
veșnic în căutare de soluții tehnice 
noi, el a reușit să realizeze îmbu
nătățiri substanțiale la instalațiile 
de distilare atmosferică și în vid.

uzine 
Uniu-

dosar

Printre recipiente și conducte l-am 
întîlnit pe inginerul Constantin 
Constantinescu, care a luat parte, 
alături de ingineri sovietici, la por
nirea agregatelor de la blocul de 
ulei. Impresiile lui sînt atît de 
proaspete de parcă ieri s-ar fi des
părțit de inginerul Nikolaev.
'— Era un specialist cu mare ex

periență — ne spune inginerul Con
stantinescu. Cunoștea la perfecție 
instalațiile „la ventil". Ca să vă 
dați seama ce înseamnă asta, gîn- 
diți-vă că numai instalația de ra
finare cu furfurol are peste 2 000 
ventiluri 1

Suim, coborîm printre țevării 
retorte metalice, pătrundem
săli vaste și ni se pare ciudat că le 
găsim 
șiruire 
petrec 
bicuri
va „alchimiști1 
fața unor tablouri de comandă. Sub 
privirile atente ale muncitorilor 
noștri, penițele acestor aparate 
transcriu pe hîrtia diagramelor nu 
numai desfășurarea reacțiilor ci 
parcă și mesajul hărniciei, talentu
lui și prieteniei muncitorilor lenin- 
grădeni.

La meridianul Ploieștiului se întîl- 
nesc așadar, umăr la umăr, într-o 
strînsă colaborare, tînăra și vigu
roasa noastră industrie socialistă cu 
vasta experiență și înalta tehnică a 
industriei comunismului.

ceastă strînsă colaborare ne 
“-oferă și alte aspecte. ...Mais

trul șef Al. Urzeală, de la uzina de 
utilaj petrolier „I Mai", a străbătut 
mii de kilometri pe pămînturile marii 
țări prietene, de la Lvov și pînă pe 
țărmurile «Mării Caepice, alături de 
instalațiile de foraj pe care le-a 
montat la diferite șantiere de ex
plorare. El își amintește de o turlă 
ridicată cu ajutorul cîtorva tractoare 
în stepa Calmîcă, sub un viscol pu
ternic. Ä fost o încercare grea pen- 
tru el, dar a reușit.

Apoi își amintește o altă întlm- 
plare.

— Eram la un șantier, în apropiere

Continuare în pag. III-a)

Calitatea produselor constituie un obiectiv central în întrecerea pe care o desfășoară colectivul 
brlcll de medicamente „Galenica" din Capitală. Iată cîteva muncitoare fruntașe în producție din secția 
condiționare a soluțiilor medicamentoase pentru uz Intern : Jana Șerban, Elena Burcă, Sofia Firlcă, Vio
rica Măzăreanu, Șerbana Matei și Iuliana Sandu. Ele reușesc să producă zilnic peste plan 1 000 flacoane 
soluții medicamentoase de bună calitate. (Foto . R costin,)
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In comuna Vărgata, de 
pe Valea Nirajului, exis
tă acum o gospodărie 
mare, care cuprinde ță
ranii din patru sate. Pri
mii din comună care au 
pornit pe calea arătată 
de partid au fost cei din 
satul Mitrești. Aici, ân 
ahul 1950, 62 de familii 
de țărani. muncitori care 
aveau 179 ha teren au 
constituit o gospodărie 
colectivă. : Muncind cu 
hărnicie, ei au obținut în 
fiecare an bune rezultate. 
La înființare gospodăria 
avea un fond de bază a 
cărui valoare abia depă
șea 113 000 lei; la sfîrșitul , 
anului 1961 valoarea fon
dului de bază ajunsese la 
aproape 1 400 000 lei.

De la un an la altul 
colectiviștii au lucrat tot 
mai bine pămîntul, 
aplicat metodele 
tehnice. Toate 
au dus la

realizat aproape 136 000 
lei. Au crescut de aseme
nea și veniturile realiza
te din sectorul zootehnic 
ajungînd la 219 000 ■ lei, 
față de 144 800 lei în 
1960. In anul 1961 colec
tiviștii din Mitrești au 
realizat un venit bănesc 
de 281 600 lei la suta de 
hectare. ■

In urma dezvoltării și 
întăririi gospodăriei co
lective cresc continuu 
veniturile colectiviștilor, 
se schimbă neîncetat 
înfățișarea satului. Ve
chiul Mitrești disparé tot 
mai mult iar cel nou se

au 
agro- 

acestea 
sporirea 

recoltei. Anul trecut ei
au obținut în medie la 
hectar 2 279 kg grîu, 3 150 
kg porumb boa.be, aproa- 

' pe 25 000 kg sfeclă de 
zahăr. Colectiviștii Cșa- 
loka Alexandru, „Szabo 
Vilhelmina, Mihalcea Io
sif, Marton Atila, Pap 
Alexandru și alții parcă 
nici n-ar fi fost vreodată 
țărani cu gospodărie in
dividuală . care-și lucrau 

. pămîntul cum au învățat 
de la bătrîni. Ei și-au 
însușit bogate cunoștințe 
agrozootehnice, muncesc 
cu multă pricepere pen
tru sporirea producției 
agricole, pentru întărirea 
gospodăriei colective. . ___

In anul 1956 colectiviș- Toate acestea au dat 
tii au hotărît să constru-

• iască o seră, pentru a 
cultiva roșii, castraveți,

î salată și alte legume. 
‘ Chiar în acel an au ridi- 
> cat o seră cu o suprafață 
' de. 360 mp, iar peste 2 
, ani alta cu aceeași su- 
1 praf ață. în toiul. iernii,.
i din serele gospodăriei iau 

drumul spre stațiunile de 
odihnă și -orașe cantități

• însemnate de legume 
’ proaspete..'*'- 
; - ■ Colectiviștii din Mitrești

n-au pierdut- din vedere 
, niciodată faptul că creș

terea animalelor este un
■ izvor bogat de venituri.

La sfîrșitul anului trecut tura legumelor au fost de 
gospodăria colectivă avea 7 700 lei, în -. 196J. s-au

la suta de hectare 41,5 
bovine.

Dezvoltarea creșterii a- 
nimalelor și mărirea pro
ductivității lor depinde 
în măsură hotărîtoare de 

■ asigurarea bazei furajere. 
Tocmai de aceea colecti
viștii au dat toată atenția 
cultivării plantelor fura
jere, sporirii producției 
pășunilor și fînețelor. A- 
nul trecut, din totalul su
prafeței arabile, 20 la 
sută a fost cultivată cu 
plante furajere (trifoi, 
borceag, porumb-siloz și 
sfeclă). Pentru asigura
rea unor cantități sufi~

---------- J------  ...... ...—------- ■■■■■’ --- ---- --------

Din experiența unităților 
agricole fruntașe 
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ciente de furaje au fost 
extinse culturile duble 
(măzărichea, porumbul). 
S-au asigurat 10 tone de 
nutrețuri însilozate pen
tru fiecare animal și pă- -erau acoperite cu paie, 
șuni de bună calitate. în Cu totul altă înfățișare 
lanurile d.e porumb, s-a au casele noi pe care le 
cultivat intercalat .și do- vezv pe. toate ulițele. Cine. 
vleac pentru hrănirea nu cunoaște în Mitrești 
porcilor. . . . pe . colectivistul Szasz Mi-

Brigadierul. zootehnic hai ? Cu ani în urmă, el 
Csizmadia Francise a a-, ., n-av'ea o căsuță a lui. 
plicdt furajarea vacilor Acum 
pe grupe, ținînd seama 
de producția de lapte ce ' mmpăfat mobilă. Zeci de 
o dă fiecare. Anul trecut, < ' " "
de là fiecare vacă fura-' .și-au-făcut case noi. îri 
jat.ă gospodăria colectivă sat s-a construit o școală, 
a obținut cîte 2 822 litri dispensar veterinar, a 
lapte față de 1 879 litri în- luat ființă o circumscnp- 
1959 și 1 300 litri în 1957. ție sanitară. ■

.... -, . Primăvara acestui an
posibilitate gospodăriei le-a adus colectiviștilor 
să vîndă statului canti- două, evenimente impor
tați tot mai mari de pro- tante. Primul: li s-au a- 
duse vegetale și animale ' lăturat ' colectiviștii din 
pentru care a încasat în- satele Vărgata, Vadu Io- 
semnate sume de bani. - băgeni și Buza și au for

mat astfel împreuna o 
gospodărie colectivă mare, 
puternică, cu .2 436 ha te
ren agricol. într-adevăr. 
eră nevoie să se unească 
aceste' gospodării. Aici sa- 

. -tele sînt mici și fiecare 
gospodărie' colectivă nu 

' dveă decît cîteva sute de 
ha teren. De aceea, nu 
puteau folosi-din plin pă- 

rfnîntul, mijloacele și forța 
de muncă a colectiviști-

află în plină construcție. 
Dintr-o monografie reiese 
că aici, cu 15 ani în urmă, 
nu existau decît 4—5 case 
cu- hornuri ; multe case

locuiește într-o 
casa nouă, frumoasă, și-a

colectiviști din Mitrești

In această privință sînt 
concludente următoarele 
date. : în 1957 veniturile 
realizate din cultura ce
realelor și plantelor teh
nice au fost de 177 600 
lei iar în anul 1961 de 
peste 350 000 lei'. Frumoa
se venituri asigură și 
cultura legumelor. în 
timp ce în anul 1953 ve
niturile obținute din cui-

După ce s-au unit în- . 
tr-o singură gospodărie, 
țăranii colectiviști din 
comuna Vărgata, spriji
niți de specialiști și acti
viști de partid, au trecut 
la întocmirea unui plan 
de producție care asigură 
folosirea, posibilităților de 
sporire a producției agri
cole. în acest plan s-a 
prevăzut ca pînă la sfîr
șitul anului gospodăria 
să aibă în proprietatea 
obștească aproape 1000 
bovine din care 314 vaci, 
669 porcine din care 80 
scroafe, 988 ovine, müde 
păsări, 80 colonii de al
bine. Printr-o folosire 
mai rațională a pămîntu- 
lui și aplicarea metodelor 
agrotehnice, colectiviștii 
și-au propus să obțină 
recolte bogate de cereale, i 
plante tehnice, legume, 1 
furaje. Pentru nevoile j 
sectorului zootehnic se 
construiesc 4 grajduri și 
o crescătorie de pui. în 
acest an fondul de bază ’ 
se va ridica la aproape 5 i 
milioane lei. Gospodăria 
a încheiat ■ contracte să 
vîndă statului 208 tone 
grîu, 2 000 tone sfeclă de 
zahăr,' 61 tone floarea- 
soarelui, 44 tone in, 470 
tone legume, 27 tone 
carne de porc și 30 tone 
carne de vită, 5 060 hl 
lapte vacă, 202 hl: lapte 
oaie. 1 070 kg lînă' etc. 
Din vînzarea produselor 
se va realiza un venit de 
peste 3,3 'milioane lei.

Și iată celălalt eveni
ment de mare importan
ță: primirea „Ordinului 
Muncii” clasa I, decernat, 
gospodăriei agricole co
lective cu prilejul recen
tei sesiuni extraordinare 
a Marii Adunări Națio
nale.

„Vom ști să răspundem- 
prin fapte acestei înalte ' 
prețuiri” — au spus co
lectiviștii, ca un singur om, 1 
cu ocazia sărbătoririi lu
minării decorației.

întreaga activitate a 
colectiviștilor de la Văr
gata, regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară, de
monstrează viu că ei își 
vor face gospodăria tot 
mai înfloritoare.

L. DEAKI 
coresp. „Scînteii“

Moment din spectacolul „Din toată inima", prezentat de Teatrul 
de Estradă al regiunii București. (Foto : Agerpres)

----------- O®

în întîmpinarea Conferinței 
naționale

în cinstea Conferinței naționale a 
femeilor au fost inițiate numeroase 
acțiuni de interes obștesc și mani
festări cultural-edücativé de către 
comisiile de femei de la orașe și 
sate.

în toate raioanele Capitalei, la a- 
ceste acțiuni și manifestări' participă 
un mare număr de femei.

Aproape 10 000 de gospodine din 
ratohul' N. Eălcescu au sprijinit ac
țiunile de înfrumusețare a stră
zilor și cartierelor. în colaborare cu 
comitetele de stradă, femeile din ra
ionul T Mai au amenajat 6 000 mp. întărirea gospodăriilor colective, 
spații verzi și au sădit 600 'arbuști 
decorativi.

în diferite cartiere din raioanele
16 Februarie, 30 Decembrie și 1 Mai 
s-au organizat simposioane, con
cursuri sanitare, precum și alte ma
nifestări cultural-artistice în cadrul 
cărora s-au făcut expuneri ca : 
„Bucureștiul în anii puterii popu
lare", „Caragiale, critic necruțător 
al moravurilor burghezo-moșierești”, 
„Să creștem copii curajoși, devotați 
patriei socialiste".

Pentru femeile de la întreprinde
rile Electronica, Atelierele centrale 
I.T.B. și Electro-bobinaiul s-au ținut 
conferințele : „Educația tinerelor

a femeilor
încheiată prima etapă a întrecerii 
inițiate de comisiile de femei sub 
lozinca „Pentru cel mai frumos și 
mai bine întreținut bloc”. La aseme
nea acțiuni ' participă în prezent 
peste 22 000 de femei din întreaga 
regiune Suceava.

Comitetele și comisiile de femei 
din regiunea Crișana au organizat 
în ultimul timp peste 1 300 dp sim
pozioane în gospodăriile agricole co
lective de pe cuprinsul acestei re- 

. giuni, consacrate' unor probleme pri
vind contribuția colectivistelor la

i Comitetele de femei din regiunea 
■' Hunedoara au strîns de la începutul 

anului-și pînă acum o cantitate de 
fier vechi din' care se pot elabora 
aproximativ 30 000 kg de oțel.

La Timișoara a fost organizată o 
duminică culturală în cinstea femei
lor fruntașe la lucrările agricole și 
în activitatea obștească și culturală 
de masă; Cu acest prilej, peste 700 
de muncitoare, , colectiviste și inte
lectuale din raioanele Făget, Caran
sebeș, Lugoj, Deta, Sînnicolau-Mare 
au vizitat noile construcții timișo
rene, Muzeul regional,. parcuri 
monumente culturale. Seara, 
cinstea

Și 
în 

lor, Opera și Tea,trul de 
fete", „Familia îh statul socialist”, . Stat au prezentat bogate programe 
„Educația copiilor". artistice.

Recent, în orașul Suceava a fost (Agerpres)

Pe urmele unor
scrisori din Govora

de vedere
calității

merceo-

privească

GH. CÎRSTEA 
coresp. „Scînteii"

In sera de legume a gospodăriei colective.

Două puncte 
în privința

Merceologul 
recepționer are 
o muncă în
semnată. Ex
ponent și apă
rător al inte
reselor cumpă
rătorilor, răs
punzător de ca
litatea produ
selor care' a- 
jung în maga
zine, merceo
logul trebuie 
să privească 
fiecare bucată 

'de țesătură pe care o recepționează 
ca atunci, cînd ar vrea să o cumpere 
el însuși, iar ca specialist trebuie 
să dea calificativul : „Acceptat“ sau 
„Refuzat“, fără a face nici un rabat 
calității.

...Ne aflăm la întreprinderea „Fla
mura roșie“ din Capitală. ' Calitatea 
țesăturilor de mătase produse aici 
este bine apreciată în toată țara. 
An de an sînt puse în fabricație 
țesături în contexturi și modele noi, 
realizate cu gust. întrebat despre 
calitatea produselor, merceologul ne 
spune : „Față de anul trecut, cali
tatea este mult mai bună. Progresul 
este evident“.

Aceasta nu înseamnă însă că tot 
ce produce colectivul de la „Flamu
ra roșie“ este de cea mai bună ca
litate. în primele cinci luni ale anu
lui au fost încheiate nu puține pro- 
cese-verbale prin care se refuză în
semnate cantități de țesături din 
cauza defectelor constatate la bu
cățile luate prin sondaj _ din loturile 
prezentate la recepție. Nici un defect 

l nu e trecut cu vederea de merceolog. 
' 'Conducerea întreprinderii consi
deră însă că merceologul recepției

MIRCEA ȘTEFĂNESCU

„Procesul domnului Caragiale
la Teatrul de Comedie

Caragiale, așa cum îl știm din 
portrete, din amintirile contempora
nilor și din propria sa creație, „ne
nea Ianau" viu și apropiat nouă, a 
apărut pe scenă în zilele comemoră
rii sale. A fost o clipă de emoție, 
mai ales că e pentru prima oară 
cînd se face o astfel de tentativă.

Ce-i drept, Caragiale și vremea 
lui au mai format obiectul unei evo
cări dramatice datorate lui Camil 
Petrescu, una din cele mai substan
țiale lucrări cu temă istorică scrise 
în anii noștri. Dar, din păcate pînă 
acum nici un teatru nu s-a în
cumetat s-o joace și să-și asume 
răspunderea de a înfățișa publicu
lui pe Caragiale, Eminescu, Slavici, 

care ar fi trebuit

Ci

Am pornit, de curînd, pe urma 
cîtorva scrisori sosite din Govora. 
Un grup de oameni ai muncii de la 
diferite întreprinderi și instituții din 
țară, care au petrecut în timpul 
concediului zile plăcute în această 
Stațiune, ne relatau că la Govora 
au beneficiat de o îngrijire atentă, 
de un tratament indicat cu compe
tență. Semnatarii scrisorilor ne sem
nalau totodată că la Govora se sim
te în unele privințe lipsa unui gos
podar, se mai întîlnesc neajunsuri 
cu care conducerea stațiunii pare 
să se fi obișnuit, considerîndu-le 
„lucruri mărunte".

Așa-zisele „mărunțișuri" care 
ne-au fost semnalate sar în ochi de 
la prima vedere. Biroul de primire 
a oaspeților este una din cărțile de 
vizită ale unei stațiuni. Cum se 
prezintă lucrurile la Govora ? în 
primul rînd organizarea lasă de do
rit. Cîteodată oaspeții sînt lăsați 
să-și caute singuri vilele, împovărați

de bagajul cu care au venit, Cu mij
loace simple, transportul bagajelor 
ar putea fi mult ușurat. Trebuie a- 
dăugat. că unii funcționari de la a- 
cest birou, certați cu bunăcuviința, 
încâlcind regulile de serviciu se 
poartă nepoliticos cu cei. veniți la 
odihnă. Conducerea stațiunii a

Deservirea în stațiunile 
de odihnă

mers pînă la sancționarea șefului 
biroului de primire pentru abateri 
în muncă. Totuși, după cum ne se
sizează autorii scrisorilor cît și alți 
vizitatori, se mai întîmplă ca repar
tizările să se facă „după ochi". Re
zultă limpede că măsurile luate n-au 
avut eficacitatea așteptată.

Gospodarii stațiunii s-au îngrijit

control muncitoarea care a țesut. 
Dacă timp mai îndelungat continuă 
să dea țesături de slabă calitate, 
muncitoarea trece la războiul-școa- 
lă. Un maistru cu înaltă pre
gătire școlarizează țesătoarele care 
dau produse de slabă calitate. Re
zultatele acestei școlarizări sînt 
foarte bune. Țesătoare ca Eugenia 
Pană, Viorica Stan, Rada Toader și 
altele, care în luna februarie aveau 
1,1—1,7 puncte defecte pe mia de 
bătăi, au ajuns în luna aprilie la 
numai 0,3—0,6 puncte defecte.

Cu toate acestea, unele țesături nu 
pot fi expediate comerțului pentru 
că au multe defecte, fapt recunos
cut și de conducerea întreprinderii. 
Există însă părerea că multe dintre 
ele pot fi trecute cu. vederea, deoa
rece materia primă, firele pe care le 
primesc de la „Vîscoza"-Lupeni și 
„Viscofil“-București sînt de slabă

ner „pune bețe-n roate”, este prea 
exigent. „în acest an noi ăm luat 
măsuri eficace pentru a se asigura o 
calitate tot mai bună produselor — 
ne spune tov. ing. Geta Cristolo- 
veanu, șefa serviciului producție. Și 
am reușit să dăm țesături bune, fără 
defecte. Merceologul găsește însă o 
bucată defectă și respinge tot lotul“.'

E adevărat, colectivul de la „Fla
mura roșie“ a obținut succese în 
îmbunătățirea calității; țesăturilor. 
Numeroase măsuri tehhice și orga
nizatorice întreprinse în această di
recție au dat rezultate. O serie de 
mașini au fost regrupate în funcție 
de articolele pe care le produc. Dato
rită regrupării mașinilor, țesătoarele 
lucrează un singur articol, astfel că 
se specializează, pot să producă țe
sături de calitate superioară. Une
ori firele de diferite grosimi se a- 
mestecau. Acest lucru era foarte - . . „
greu de observat cu ochiul liber, calitate. Deci, cu ce materie prima 
pentru că firele sînt foarte C.— ”*
Pentru a se evita amestecarea lor la 
urzit, s-a trecut la prelucrarea pe 
partizi și s-au introdus semne 
distinctive pe mosoare la depă
nat. Dacă pînă nu de mult se 
urmărea mărirea turațiilor la răz
boaie numai pe baza unor calcule 
teoretice, acum se urmăresc și re
zultatele practice. în urma studii
lor făcute, ținîndu-se seama de frec
vența de ruperi la anumite turații, 
pe diferite articole, s-au stabilit tu
rațiile optime la războaiele de țe
sut.

Controlul calității caută să înlă
ture cît mai multe defecte. Pentru 
țesături, unitatea de măsură a cali
tății este numărul de defecte pe mia 
de bătăi. Atunci cînd acest număr 
este mare, H cheamă la rampa de

fine, primesc — cu aceea produc.
Oare numai calitatea firelor să 

fie cauza defectelor în țesături ?
Multe rărituri, fire lipsă, găuri, 

șabloane deplasate la țesăturile im
primate, pete de ulei și de co
lorant care se găseșc pe țesă
turi provin din neatenția cu care 
se mai lucrează, din lipsa de exi
gență a controlului de calitate. 
Serviciul C.T.C. aprobă cu multă 
ușurință ca asemenea bucăți să fie 
livrate. Ba, mai mult, atunci cînd 
ele sînt respinse de reprezentantul 
comerțului, caută să evite recepția, 
face autorecepție și expediază mărfu
rile la baze. De curînd în loc să facă 
un nou control loturilor respinse, în
treprinderea le-a expediat bazelor 
comerțului din regiunile Bacău și 
Dobrogea fără a mai fi văzute de 
jnerceolog. De asemenea, sînt prezen-

täte din nou la recepție, fără a se 
mai face o reverificare a calității, 
loturi de țesături respinse de repre
zentantul comerțului. Așa s-a întîm- 
plat cu un lot de „Răduca impri
mat“ care a fost prezentat de trei 
ori la recepție și de fiecare dată 
s-a încheiat proces-verbal de refuz.

Există două puncte de vedere : 
conducerea întreprinderii „Flamura 
roșie" socotește că este cazul să se 
mai treacă cu vederea unele „mici" 
defecte, „pentru că țesăturile tot se 
vînd“. Reprezentantul comerțului 
susține - însă că tot ce este destinat 
oamenilor muncii trebuie să fie de 
cea mai bună calitate. Tocmai unui 
asemenea punct de vedere trebuie 
să i se dea cîștig de cauză.

întreprinderea întîmpină și unele 
greutăți. Ea primește fire de calita
tea extra numai 40 la sută și de cali
tatea I numai 22 la sută. în schimb, 
trebuie ca 80 la sută din producția 
de țesături să fie de calitatea extra. 
Direcția generală tutelară din mi
nister ar trebui să studieze mai te
meinic această situație, și să ceară 
întreprinderilor „Vîscoza" și „Visco- 
fil", care aparțin Ministerului In
dustriei Petrolului și Chimiei, să a- 
sigure fire de calitate . superioară. 
Totodată, la recepția unor produse 
ar trebui să se țină seama și de spe
cificul muncii în întreprindere, Au 
fost cîteva cazuri cînd merceologul 
a refuzat țesături numai datorită 
unei diferențe foarte mici de nuan
țe față de comandă, cu toate că nu 
aveau defecte. Tocmai aceste refu
zuri — cîteva la număr — încura
jează pe cei din întreprindere să 
găsească scuze, să nu vadă cauzele 
celorlalte respingeri. <

La întreprinderea „Flamura roșie" 
este necesar să se întărească exi
gența față de calitatea produselor, 
între conducerea întreprinderii și 
merceologul comerțului nu trebuie 
să existe două puncte de vedere, ci 
unul singur : acela care ține seama 
de interesele cumpărătorilor.

ca în vile camerele să fie frumos 
mobilate, aranjate cu gust. Păcat în
să că din unele camere lipsesc 
lucruri într-adevăr mărunte — căni 
și pahare de apă ; alte camere sînt 
slab luminate în timpul serii. Se în
tîmplă, de asemenea, ca unele încă
peri din pavilionul central să lase 
de dorit în privința curățeniei.

De cea mai mare însemnătate în
tr-o. stațiune este îngrijirea medi
cală, urmărirea atentă a tratamen
tului' fiecăruia de-a lungul întregii 
perioade de cură. Oamenii muncii 
sosiți aici sesizează însă că în ca
binele unde se fac băile de sulf și 
de iod nu se respectă întotdeauna cu 
strictețe prescripțiile medicale : tem
peratura apei rămîne de multe ori 
la aprecierea băieșilor.

La Govora funcționează unități 
ale cooperației meșteșugărești — de 
frizerie și coafură, foto și ceasorni
cărie etc. Aceste unități sînt însă, în 
cea mai mare parte, neglijate de că
tre conducerea U.R.C.M. Argeș.

Comitetul executiv al Sfatului 
popular regional Argeș, conducerea 
U.R.C.M. și toate celelalte organe 
răspunzătoare de bunul mers al tre
burilor în stațiune sînt chemate să 
ia măsurile de îndreptare care se 
impun.

GH. RADEL

rașu, Dem. Savu și, în sfîrșit, Radu 
Beligan, a cărui apariție ne-a amin
tit creația pe care a realizat-o acest 
mare actor jn rolul lui Dandanache, 
în spectacolul clasic al Teatrului 
Național. Domnul juraț Manciu. - 
alias Dandanache este zugrăvit, a^ 
cum l-a văzut autorul „Scrisorii pier
dute” (dar pus de Mircea Ștefănes
cu în cîteva situații inedite, pline de 
haz), ca o sinteză a prostiei și ti
căloșiei ; zîmbetul senin și satisfă
cut cu care-și declară lipsa de 
principii subliniază ilariant că a- 
cest impostor sărac cu duhul se 
simțea în mediul unde trăia ca în 
Arcadia ferice și nu putea dori alt
ceva decît ca această lume să ră- 
mînă netulburată. E tocmai nuanța 

subtilă pe care o 
surprinde Beligan. 

în rolul lui Co
lon, tînărul actor 
Gh. Dinică a găsit 
mijloace expresi
ve de a reda pro
filul moral al per
sonajului. Franța- 
zitul avocat al d- 
părării e conturat 
cu mult talent și 
umor de Val Plă- 
tăreanu. Se remar
că și alte figuri 
ale epocii, comou- 
se de Mircea Con- 
stantineșgu. : (Sloe- 
nescu). Sanda To
ma (Femeia în di
lemă), D. Rucărpa- 
nu („Amicul"). D. 
Chesa și Șt. Tăpă- 
lagă (Lache și

într-un spectacol 
să fie în același 
timp de idei, de 
răscolitoare ana
liză psihologică 
și de ascuțită sa
tiră socială.

Cu prilejul semi
centenarului mor- 
ții lui Caragiale, 
Teatrul de Come
die a ales, spre 
a-și sărbători stră
lucitul înaintaș, 
scurta piesă a lui 
Mircea Ștefănescu 
„Procesul domnu
lui Caragiale“. Re
găsim aci aspecte 
semnificative din 
viața și din opera 
lui Caragiale, spi
ritual 
artistic.
intentat de marele
dramaturg oalom- juțes Cazaban în rolul Iul Caragiale Mache) ș.a. 
niatorului Caion e ~
luat ca un moment caracteristic pen
tru a scoate în evidentă unele 
trăsături ale personalității lui Ca
ragiale și mai ales conflictul său 
neîmpăcat cu societatea burghe- 
zo-moșierească. Jurații care-1 a- 
chită pe Caion de orice pedeapsă 
sînt de fapt „stîlpii puterii“ acestei 
societăți, prototipuri ale celor de 
care și-a. bătut joc Caragiale o via
ță întreagă. Și piesa se încheie — 
printr-o metaforă bine găsită și larg 
generalizatoare — cu conferința lui 
Caragiale despre termite, insecte 
vrăjmașe omului, temătoare de lu
mină, asemenea paraziților cu care 
s-a răfuit scriitorul în operele sale: 
„Scotocește mereu pretutindeni și, 
unde simți că mai mișcă, nu le da 
pas ; trage-le cu clor pînă la sa
turație, pînă isprăvești odată cu 
ele..." Acest îndemn final sună ca o 
deviză a umorului caragelian.

Jules Cazaban a întruchipat un 
Caragiale foarte autentic, înoepînd 
chiar de la înfățișarea exterioară, 
reconstituită cu migăloasă exacti
tate. Dar nu numai fizionomia a fost 
a lui Caragiale, ci și mersul său 
ferm, așa cum ni-1 închipuim, privi
rea ironică și pătrunzătoare, felul de 
a vorbi net, tăios, dînd o greutate 
aparte opiniilor sale îndrăznețe. 
Re.ușita interpretării constă în spe
cial în faptul că scriitorul, departe 
de a fi prezentat pur și simplu ca 
un glumeț, ca un zeflemist, capătă o 
anumită gravitate, proprie scrisului 
său, o maturitate a convingerilor și 
o forță spirituală care impun. Prie
tenul și avocatul lui Caragiale, De- 
lavrancea, a apărut plin de elan și 
de convingătoare elocvență în inter
pretarea lui Mircea Șeptilici, iar Ion 
Lucian a mimai amuzant goana re
porterului după noutăți „senzațio
nale”.

Suita comică a celor șase jurați 
— în care recunoaștem un Cața- 
vencu și un Farfuridi, un Traha- 
nache, un Titircă, un Ipingescu și 
un Dandanache — a fost interpre
tată prestigios de către actori de ta
lia lui Florin Scărlătescu, Mircea Ba- 
laban, N. Gărdescu, Ștefan Ciubotă-

comentate
Procesul

Regizorul D. Ès- 
rig a îmbinat individualizarea fie
cărui 
tare 
care valorifică din plin, în sprijinul 
creației actoricești, toate elemen
tele ajutătoare, de la ilustrația mu
zicală și machiaj pînă la decorul 
sugestiv, datorat lui I. Popescu- 
Udriște (un fel de portal simbolic cu 
doi stîlpi avînd drept capiteluri chi
purile caragialești ale unor .• „Onora
bili" ai vremii și pe fronton justiția 
burgheză cu o pălărie frivolă de 
„damă bună”). E un spectacol dens, 
care acoperă oe alocuri și -unele 
subțirimi ale textului.

Piesa este jucată într-un stil vădit 
convențional. La Esrig, acest stil e 
personal, degajat, neforțat, în așa 
fel îneît procedeele convenționale 
izvorăsc parcă de la sine, cu- nece
sitate, din ideea exprimată și fac 
corp comun cu textul într-o imagipe 
scenică unitară. Reporterul anunță 
că ne va face cunoștință cu jnami-. 
cui lui Caragiale și începe', să 
„apese" cu piciorul un presupus 
mecanism care face să răsară din 
podea, încet-încet, un soclu pe care 
stă înfipt trufaș, într-o poziție- ridi- 
col-statuară, însuși Constantin Al. 
Ionescu zis Caion. Caragiale, voind 
să meargă de la berărie la tribunal,' 
face doar un semn „birjarului" și 
pornește glisant cu estrada pe care 
se afla, în tropăitul alert al „cailor“. 
Numeroasele idei regizorale surprind 
în primul moment, pentru ca în
dată să stîrnească rîsul, reac
ția vie, inteligentă, a spectatorului. 
Regizorul a spus, cu mijloacele sale 
proprii, exact ceea ce a intenționat 
să spună pentru ca noi să înțele
gem și să gustăm comicul situațiilor 
și al personajelor respective.

„Procesul domnului Caragiale" re
levă astfel și talentul unui tînăr re
gizor, reprezentant al acelei întregi 
generații care se afirmă tot mai îm
bucurător în mișcarea 
trală,

tip în parte cu o mon- 
foarte inventivă, colorată.

noastră tea-
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FILARMONICA DE STAT „GEORGE 
ENESCU“ (Ateneul R.P.R. — Sala Stu
dio) : RECITAL DE PIAN : Margareta 
Ionescu. în program lucrări de : George 
Enescu, Béla Bartôk și Mussorgski. RE
CITAL VOCAL. Emma Török — soprană
— La pian : Nicolae Rădulescu. în pro
gram lucrări de : Haendel, Richard 
Strauss, D. D. Botez și Carmen Petra
— (orele 20).

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

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

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA
GIALE“ (Sala Comedia) : VICLENIILE 
LUI SCAPIN — (orele 19,30).

ANDREI BÄLEANU

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala Ma
gheru) : FRAȚII KARAMAZOV — (orele 
19,30). (Sala Studio) : BĂIEȚII VESELI — 
(orele 20).

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

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Parcul N. Bălcescu) : DE PRETORE 
VINCENZO — (orele 20).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TANASE“ (Sala Savoy) : VORBA REVIS
TEI — (orele 20). (Sala Victoriei 174) : 
ȘAPTE NOTE POTCOVITE — (orele 20).

CIRCUL DE STAT : CESKOSLOVEN- 
SKË ATRAKCÊ (spectacol prezentat de 
circul din Praga) — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : RAZE PE GHEA
ȚA : Patria (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19;
21,15), București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Alex. Sahia (10; 12; 15; 17; 19; 21 — gră
dina 20,15), Floreasca (10; 16; 18; 20). Sta
dionul Dinamo (20,15), Stadionul Repu
blicii (20,15). BĂTRÎNUL ȘI MAREA : 
Republica (9,15; 11; 12,45; 15; 17; 19; 21; 
22,40), I. C. Frimu (9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21 — grădină 20,30). AUSTERLITZ - ambe
le serii — cinemascop: Grădina Progresul 
(20,30). COMEDIANȚII rulează la cine
matografele Magheru (10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15), Elena Pavel (10; 12,15; 
14,30; 16,45; 21,30 — grădină 20,30), Gh. 
Doja (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), Sta
dionul Giulești (20,15), Grădina 13 Sep- 
témbrie (20,15). FOCURI ÎN MUNȚI : 
V. Alecsandri (15; 17; 19; 21), Lumina (ru
lează în continuare de la orele 9,45 pînă 
la orele 12,30, după-amiază 15,15; 17; 19; 
20,45), Donca Simo (15; 17; 19; 21 — gră
dină 20,30). MEXICUL CÎNTA : Maxim 
Gorki (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). FII FE
RICITA, ANI ! : Central ----- ----
14,30; 16,30; 18,30; 20,30).
ATOMIC’: Victoria (9; 11; 13; 15; 
21), 1 Mai (10; 12; 15,30; 18; -----
(10; 12; 14; 16,30; 18,45; 21), Grădina Mo
șilor (20). CĂLĂTORIILE LUI GULLI
VER : 13 Septembrie (10; 11,15; 12,30; 15; 
17; 19; 21). FILME DOCUMENTARE ru
lează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 21 la cinematograful Timpuri 
Noi. CINE-I DE VINA 7: Tineretului (16: 
10; 20). ÎNVIEREA - ambele serii : în
frățirea între popoare (10,30; 16; 20), G. 
Coșbuc (9; 12,30; 16,15; 20), Arenele Liber
tății (20,30). DUPA DOI IEPURI : Cultu
ral (15; 16,50; 18,40; 20,30). POST
RESTANT : Alex. Popov (rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 21), 
16 Februarie (16; 18; 20). ȘOFERII IADU
LUI : 8 Martie (15; 17,05 ; 19,10 — gră
dină 20,30), G. Bacovia (11,30; 15; 17; 19; 
îl). MAI TARE CA URAGANUL : Grl-

(10,30; 12,30;
POMPIERUL 

17; 19; 
20,30), Mioi-ița

vița (15; 17; 19; 21). PERLE NEGRE : C-tln 
David (15,30; 18; 20,30). AGRAFA ALBA : 
V. Roaită (10; 12; 15; 17; 19 - grădină 
20,30), 23 August (10; 12; 15; 17; 19 — 
grădină 20,30), Volga (10,30; 15; 17; 19; 
21), Libertății (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30). 
ULTIMA REPRIZĂ : Unirea (16; 18). ÎN- 
TOARCE-TE : Flacăra (15,30; 18; 20,30). 
CHEMAREA MARII DE GHEAȚA : T. 
Vladimirescu (16; 18; 20), Popular (16;
18,15; 20,30). OMUL AMFIBIE : Munca 
(15; 17; 19; 21), B. Delavrancea (11; 16; 
18; 20). ANII FECIORIEI : Arta (16) ; 
DARCLËE : Arta (18,15 — grădină 20,30). 
PRIMĂVARA FETELOR : Moșilor (16;

HURRAMZAMIN : 
18,15; 20,30). HANUL 
Ilie Pintilie (15; 17; 
20,30). MILIONUL : 8 

21). S-A FURAT O 
BOMBA : Luceafărul (15; 17; 19). PO
VESTE SENTIMENTALA rulează la ci
nematografele Olga Bancic (15,30; 18), 
30 Decembrie (16; 18; 20). ABSENȚA ÎN
DELUNGATA : Drumul Serii (16; 18; 20). 
CAVALERII TEUTONI — ambele serii 
rulează la cinematograful Aurel Vlaicu 
(14,30; 17,45; 21). PESCARII DIN ARHI
PELAG : N. Bălcescu (16; 18,15; 20,30). 
MIZERABILII — ambele serii rulează la 
Grădina T. Vladimirescu (20,30). BĂIEȚII 
NOȘTRI : Grădina Olga Bancic (20,30). 
OMUL CARE ADUCE PLOAIA : Grădina 
Unirea (20,30). TOATA LUMEA RIDE, 
CÎNTA ȘI DANSEAZĂ : Grădina Lu
ceafărul (20,30).

TELEVIZIUNE 
televiziunii. 19,15 
neretul școlar : 
20,15 — EMISIUNE DE ȘTIINȚA ȘI TEH
NICA. 20,35 — Muzică ușoară executată 
la diferite instrumente. 20,55 — Evocare : 
„ALEKSANDR IVANOVICI HERZEN“. 
21,05 — Artiști amatori în studio : for
mații participante la faza finală a celui

o-

18,15). CETATEA 
M. Eminescu (16; 
DIN SPESSART : 
19; 21 — grădină 
Mai (15; 17; 19; :

Orele 19,00 — Jurnalul 
— Emisiune pentru ti- 
„SEARA DE BALET“.

de-al XI-lea Concurs al echipelor artis
tice ostășești. 21,45 — Sfaturi pentru te
lespectatori. în încheiere ; Ultimele 
știri.

RADIO. • Muzică simfonică — ore
le 9,30 — I • Dicționar muzical — ore
le 10,30 — I • Radio Prichindel
rele — 11,45 — I o Lucrări de com
pozitori romîni — orele 12,40 — II o E- 
misiunea studioului de radio Craiova — 
orele 14,00 — I o Cîntece și jocuri popu
lare — orele 15,00 — II • Programe mu
zicale alcătuite de ascultători — orele 
15,05 — I • Tribuna radio — orele 16,50
— II • Cîntărcți romîni de operă — 
orele 17,45 — Ie Limba noastră — orele 
18,30 — I • Cîntă ansambluri școlare din 
regiunea București — orele 18,42 — II • 
Fragmente din opera „Falstaff“ de Verdi
— orele 19,30 — II • Program muzical 
pentru fruntași în producție — orele 
19,35 — I » Din muzica ușoară — orele 
20,40 — I • La microfon : Satira și umo
rul — orele 21,15 — I • Din dansurile 
popoarelor — orele 22,00 — II • Simfonia 
a Vl-a „Pastorala“ de Beethoven — orele 
22,16 — II • Selecțiuni din operetele 
„Vînzătorul de păsări“ de Zeller și 
„Casa cu trei fete“ de Schubert-Berthé — 
orele 22,30 — I • „Concert de noapte“
— orele 23,15 — II.

CUM VA FI VREMEA?
Timpul probabil pentru zilele de 13, 14 

șl 15 iunie ; Vremea se încălzește, men- 
ținîndu-se ușor instabilă. Cer schimbă
tor temporar noros după-amiază, șl vor 
cădea ploi locale sub formă de averse. 
Vint slab pînă la potrivit din vest. Tem
peratura în creștere la început, apoi sta
ționară. Minimele vor fi cuprinse între 
6 și 16 grade, iar maximele între 20 șl 
30 de grade.
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Noile construcții de pe Drumul Taberei din Capitală

InformațiiSosirea unei delegații guvernamentale 
a R. P. Bulgaria

Luni dimineața a spsit în Capitală 
'delegația • guvernamentală a R. P. 
Bulgaria, condusă deNacib Papazov, 
ministrul învățămîntului și culturii 
al R. P. Bulgaria’, care va duce' tra
tative.,- în vederea .semnării unui 
acord de. ■ colaborare culturală .și 
științifică -între.', R. P. L 
R, P. Bulgaria. 1, 

delegația^ -a’ foșț.'îritîmpinață.de WCÜ^;. 
neliu' .Mănescu, ,ministrhl afacerilgr, 
externe/.: Ștefanf Bălaii/ : adjunct,, ăl’ 
ministrului. :.' învățămîntului, . Vițgi.l 
Florea,.. . repr.ezèntânt. al ' .cônducérii. 
Comitetului, de Sțât .pentru Cultură’ 
și Ar-t’ȘJ funcționari .supèrior'i din 
Ministerul Afacerilgr ‘ Externe.

Au/țost de față ivan.Kinpv„,amr 
basadorp-I R. P.. Bulgaria .la Bucu
rești, și meip-bri ai. ambasadei,

. g/A ■' . ■—.* ’ ’. ; g
Delegația guyernamentălă. .bulga

ră, condusă de Nacio Papazoy, mi-

nistrul învățămîntului și culturii al 
R. p; Bulgaria; a făcut în cursul zi
lei de luni o vizită tovarășului Cor
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe. Conducătorul / delegației 
bulgare a făcut o vizită'tovarășului 

______ . .. Ilie Murgulescu, ministrul ' învăță- 
Romînă și. rriîntului. '.. .

./ A fost prezent Ivan Kinov/äinbä-
La.-sosire;, pe aeroportul Băneasa,. sadoful R. P.’Bulgaria la București, 
»legația:.a'fost.'întîmninată'dehCbr-. #.":t ..im:!:-'

secretar general

1

al■;ïyap.’.' Io'tdv, ______ .___
Comitetului pentrri prietenie și re
lații ' culturale cu străinătatea- al 
R. P. Bulgaria, é membru al de
legației guvernamentale, bulgare, 
a. făcut. .luni o , vizită’ la'.Iristi- 
tutul romîn pentru relații cultu
rale-. cu . străinătatea, unde, a fost 
primit de Alexandru Buiçan, vice
președinte' al I.R.R.C.S1. t ' -1- ' "

(Agerpres)

© Luni la amiază s-a. deschis în Ca
pitală o expoziție a . întreprinderii. co
merciale de. stat „Elektro'impex" din So
fia în care sînt prezentate unele pro
duse ale industriei electrotehnice și apa- 
rataj medical.

Expoziția, organizată în str. Vasile 
Lascăr nr. 32, este deschisă pînă la 25 
iunie între .orele. 10—13 și 15—19.

® La invitația Prezidiului Academiei 
R.P. Romîne, a sosit în Capitală dr. Sa
mirn Daham, membru al Academiei arabé 
din' Damasc, profesor, de -istorie literară 
și istorie la Universitatea siriană'din Da
masc. în timpul vizitei sale, oaspetele .va. 
lua-contact cu oameni .de. știință romîni, 
va face un schimb dè experiență și Ira 
tine conferințe de specialitate.'

® Duminică dimineața' s-au înapoiat în 
Capitală președinții comitetelor executive 
ale sfaturilor populare ale orașeloT Con
stanta, Iași, Galați și Timișoara, -care, au 
făcut o. vizită la Viena și în alte- orașe 
din Austria,, ... ......

La sosire,. în Gara de .Nord, au fost 
prezenti reprezentanți ai Direcției pentru 
problemele ' locale și ale administrației1 
de stat, ai -Ministerului Afacerilor Ex
terne și ai Sfatului popular al Capitalei.

Au fost de fată reprezentanți, ai .Lega
ției Austriei la București. (Agerpres).

S G T N TE I A

Spectacol de gala 
al formațiilor

artistice ostășești
La Teatrul C.C.S. a avut loc luni 

seara spectacolul de gală prezentat 
de participanții la finala celui de-al 
XI-lea concurs al echipelor și for
mațiilor artistice ostășești de ama
tori.

La spectacol 'au asistat general de 
armată Leontin Sălăjan, ministrul 
forțelor armate,. Constanța Crăciun, 
președintele Comitetului de Stat 
péritru Cultută și Artă, general co
lonel Floca Arhip, adjunct al mi
nistrului forțelor armate, général 
maior Dincă Ion, șeful D.S.P.A., ge
nerali activi' și de rezervă, ofițeri, 
oameni de artă și cultură, un nu
meros public.

Au fost de față 
acreditați la București,

Spectacolul a cuprins, selecțiuni 
din programele celor mai bune echi
pe și formații artistice ostășești,

Asistența a aplaudat cîntecele, 
dansurile, numerele de gimnastică 
acrobatică executate de artiștii a- 
matori militari, formațiile corale și 
orchestrale, soliștii vocali și instru
mentiști.-

Spectacolul a fost primit cu multă 
căldură.. Artiștilor amatori militari 
le-au fost oferite flori din partea 
Ministerului Forțelor Armate ale 
R. P.. Romine,
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adresata partidelor de opoziție
O cuvîntare 

a Iui Ernesto Guevara

rezervă, ofițeri.

atașați militari
• t • v . -, (

(Agerpres)
ûO

Cu prilejul vizitei 
delegației de cineaști 

americani
. .Directorul. general al Studioului 
cinematografic București, Paul Cor
nea, a oferit luni', după amiază, în 
saloanele restaurantului Athenée 
Palace, un coctail cu prilejul vizitei 
în țara noastră a delegației d.e ci
neaști americani.

Au luat parte reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Afacerilor 

. Externe, Comitețuițif d.e Stat, pentru 
..Cultură și Artă, oameni de cultură 
și ăr-tă.■■ , • ,

Au fost prezenți Frederick T. 
Merrill, consilier al Legației -S.U.A. 
la București, și alți membri ai le
gației.

• 3 r

Campionatul mondial de fotbal
' Surprize în öfer- 

turlle dé finală. 
Trei dintre echi
pele cîștigătoare 
ale grupelor pre
liminării au fost 
eliminate din com
petiție.

■ Iată o scuriă' re
latare d celor pa-

ATENA 1J. (Agerpres). — După 
cum anunță ziaijul' „Avghi", postul 
de radio „Vocea adevărului’’ a trans
mis o scrisoare a C.C. al Partidului 
Comunist din Grecia adresată parti
delor de opoziție din Grecia în care 
le solicită Să-și 'unească forțele pen
tru înlăturarea de la putere a gru
pării reacționare, cere dizolvarea 
parlamentului, crearea unui guvern 
de încredere generală alcătuit din 
reprezentanți ai tuturor partidelor, 
care să organizeze alegeri pe baza 
sistemului' electoral de Simplă pro- 
porțipnalitate și să asigure condiții 
necesare exprimării libere a voinței 
poporului grec.

în scrisoare se subliniază că 
mînerea mai departe la putere a 
guvernului Karamanlis creează o 
primejdie pentru țară. Comuniștii 
întind mîna de colaborare, se spune 
în scrisoare, tuturor democraților, 
tuturor patrioților din Grecia.

C.C. al Partidului Comunist 
Grecia subliniază că partidul 
face totul spre a atinge țelurile 
mune și este gata să sprijine un 
vern democrat care va adopta mă
suri concrete spre restabilirea de
mocrației în țară. Comuniștii, se 
arată în scrisoare, nu-și vor precu
peți forțele în lupta pentru demo
crație, pace, independență națională 
și propășirea poporului grec.

O® O—--------

din 
va 
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o Poliția a arestat numeroși profesori și studenți ® Demonstrații de pro
test împotriva politicii economice a guvernului

BUENOS AIRES 11 (Agerpres). — 
Agenția France Presse anunță că 
poliția argentiniană- a arestat a- 
proape o sută ' de profesori și stu
denți, considerați a fi comuniști, în 
provincia Cordoba. Rectorul și stu
denții. Universității ■ din Cordoba au 
protestat împotriva acestor arestări. 
De asemenea, Liga argentiniană a 
drepturilor -omulut a dat publicită
ții . o declarație în care cheamă 
populația să ceară-punerea în liber- 
ta.te a . c^țar arestați și încetarea 
represiunilor. în declarație se sub
liniază... că., decretul președintelui 
Guido, pe .baza căruia au fost fă
cute aceste arestări, este „anticon
stituțional și provoacă . indignarea 
cetățenilor".

Tot France Presse anunță că 
muncitorii unei întreprinderi din 
Buenos. Aires, care se . aflau în 
grevă și ocupaseră localul fabricii, 
au fpst evacuați de poliție cu aju
torul- bombelor lacrimogene.

BUENOS AIRES 11 (Agerpres). 
— Pè străzile centrale din Buenos 
Aires au: avut loc demonstrații de 
protest împotriva politicii economi
ce a' actualului guvern argentinian, 
politică ce duce la înrăutățirea 
continuă a situației maselor largi

populare. Participanții la demon
strații au lipit afișe și au difuzat 
manifeste semnate de Partidul Co
munist din Argentina în care se 
spune : „Trebuie să se pună capăt 
dictaturii militare care se dă drept 
un guvern constituțional".

în rîndul participanților la de
monstrații au fost efectuate ares
tări.

HAVANA 11 (Agerpres). — TASS. 
La Ministerul Industriei al Cubei 
a avut loc o adunare festivă a oa
menilor muncii de la întreprinde
rile acestui minister. Cu acest prilej, 
Ernesto Guevara, ministrul indus
triei al Cubei, a rostit o cuvîntare.

Referindu-se la sarcinile con
strucției socialismului în Cuba și 
apărării revoluției cubane, Gueva
ra a subliniat că preluînd puterea 
în mîinile sale clasa muncitoare din 
Cuba a intrat într-un conflict fățiș 
cu imperialismul și cu clasele din 
țară afectate de revoluție.

Exploatatorii răsturnați de revo
luția din Cuba și-au găsit sprijinul 
în rîndurile exploatatorilor din alte 
țări și acum- se străduiesc să recu
pereze mijloacele de exploatare pe 
care le-au pierdut.

Guevara- a ironizat născocirile 
ideologilor imperialismului despre 
așa-zisa incompatibilitate a revolu
ției și socialismului cu ridicarea ne
contenită a nivelului de trai al po
poarelor. Este o minciună'sfruntată. 
Acolo (în S.U.A. — n. r.) domnesc 
discriminarea și exploatarea, po
porul nu se bucură de libertate, iar 
micii capitaliști sînt lichidați de 
societățile mari, așa cum' s-a întîm- 
plat în timpul recentei scăderi a 
acțiunilor la bursa din New York.

Guevara a îndemnat pe fruntașii 
în producție să se afle întotdeauna în 
avangarda oamenilor muncii în lupta 
lor pentru, sporirea producției.

o® o

O VICTORIE A MINERILOR 
DIN RHODESIA DE NORD

crul timp de niai multe zile, înoe- 
tînd greva doar în momentul numi
rii comisiei de anchetă. :

Comisia de anchetă care a fost nu
mită pentru examinarea cererilor 
muncitorilor' din minele din „cen
tura de cupru“ a Rhodesiei de nord 
a recomandat i ’ 
muncitorilor cu uri șiling și 6 penny 
pe schimb, precum 
duratei concediului 
țînd această știre, agenția Ghana 
News consideră că 
victorie a celor 32 000 de mineri a- 
fricani din „centura de cupru" care, 
după cum se știe, au întrerupt lu-

ÎNTÎLNIRE REVANȘARDĂ
LA FRANKFURT PE MAIN

Incepînd de la 2 iunie, la Frank-
™ajt°;^5area .salariilor furț pe jjajn se desfășoară o întîl- 

c n_re a organjzațjej revanșarde vest-
germane „Uniunea camaraderească 
a germanilor - —- - -
vest-germane 
mărci pentru 
de deplasare 
întîlnire. Cancelarul Adenauer le-a 
adresat o telegramă de salut în care 
se spune că guvernul R. F,. Germane 
speră în „restabilirea drepturilor lor 
străvechi“. . ,

La 10 iunie în incinta, tîrgului de 
la Frankfurt a avut loc un miting 
ai participanților la întîlnire. El -s-a 
transformat într-o demonstrație re
vanșardă în acordurile fanfarelor 
și răpăitul tobelor. Seebohm, mi
nistrul vest-german al transporturi
lor, a rostit un discurs în care a ce
rut anexarea unor regiuni făcînd 
parte din Polonia, Uniunea Sovie
tică și Cehoslovacia.

URIAȘE INCENDII ÎN CANADA
După cum anunță agenția France 

Presse, în Canada au izbucnit 4 
uriașe incendii în regiunea Gatineau, 
Ia sud de Ottawa. în fiecare zi, a- 
proximativ 1 800 de hectare de pă
dure, scrie agenția, cad pradă flă
cărilor. Datorită timpului secetos, in
cendiul riscă să ia proporții din cele 
mai dezastruoase. Guvernul cana
dian a decretat „starea de extremă 
primejdie"; circa 600 de oameni iau 
parte la operațiunile de stinger,e a 
incendiilor. 1z .

și prelungirea 
plătit. Transmi-

ea reprezintă o
sudeți". Autoritățile 
au alocat milioane de 
a acoperi cheltuielile 

ale participanților la
*

La cinematograful „Maxim Gorki“ 
din Timișoara a avut, loc duminică 
seara, în prezența producătorului de 
filme Frank McCarthy și -a acto
rilor-americani Shirley McLaine și 
Jack Lemmon un spectacol de gală 
cu filmul american „Bătrînul și 
marea“.

Au asistat conducători .ai organe
lor locale de stat, reprezentanți ai 
întreprinderilor și instituțiilor din 
localitate, oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

La deschidere au fost de față Wil
liam A. Crawford, ministrul S.U.A. la 
București, și membri ai legației..

A rosțit un cuvînt de salut artis
tul emerit Gheorghe Leahu, direc
torul Teatrului de Stat din Timi
șoara.

A luat apoi cuvîntul William A. 
Crawford, ministrul S.U.A. la Bucu
rești. Producătorul de filme Frank 
McCarthy și artiștii americani și-au 
exprimat satisfacția de a fi oaspeți 

, ai țării noastre.

>•
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ungare l-a pierdut. Majoritatea timpului 
jocul s-a redus la un duel între cele două 
compartimente. Unicul gol al .. partidei 
a fost marcat în minutul 14 de interul 
dreapta, Scherer. Acesta a tras fulgerător, 
mingea s-a lovit în bara interioară și a 
intrat în plasă. Din minutul .60, se joacă 
într-o singură direcție — spre poarta lui 
Schroif, protejat de un adevărat zid -de 
apărători. . ....

8 È

SANTIAGO: R. P. F- Iugoslavia— 
R. F. Germană’— 1—0 (0—0)
Echipa R. F. Germane a avut inițiativa 

în- primele 10 minute, cînd. Seeler a tras 
în bară. Iugoslavii iau apoi inițiativa, și 
domină, însă Galici, în minutul 17 și Jer- 
koviçi înminufui 22 au ratat'ocazii fa
vorabile. •'Primul sfert'de' oră din repriza 
a' clotia 'este marcat de o revenire' pu
ternică a echipei vest-germane, dar fără 
rezultat. Se apropie sfîrșitul - ..jocului, și 
se pare că prelungirile vor fi inevitabile. 
Dar, în minutul 86, Galici pătrunde în 
careu, pasează lui Ratjakovici, care șu- 
tează fulgerător în colt, ,~
VINA DEL MAR: Brazilia—Anglia

3-1 (1-1)
Scorul a’- fost deschis de Garrincha. 

Brazilienii au dominat pîpă ■ în ultimele 
minute ale reprizei, cînd englezii contra
atacă și egalează prin Hitchens. . In re
priza doua, brazilienii se remarcă printr-o 

barpa. neașteptată a ritmului de' joc. Ast
fel, în minutul <54,■ dominarea lor este 
concretizată ctt un ■ nou'gol'. -Garrincha 
driblează măi multi1 adversari, trage pu
ternic, Șprmgett :boxează balonul. Vava 
se afla în apropierea porții ,și înscrie cu 
capul.- în minutul 59, Garrincha marchea
ză cu un șut puternic sub bară de la 16 
metri. •

RANCAGUA : R. S. Cehoslovacă— 
R. P. Ungară - 1—0 (1—0)
După cum a decurs jocul, se poate 

spune că apărarea cehoslovacilor a cîș
tigat acest meci, iar ' înaintarea echipei

tiu întîlniii disprilate duminică :
ARICA : Chile^-U.R.S.S. 2—1 (2—1)

Chilienii încep jocul cu vintul 'din față 
Iflar atacă vijelios din primele minute. 
Apărarea jucătorilor echipei sovietice se ’ 
arată dqștul de calmă. Desçhiderea .sço- 
rului' este .neașteptată. în minutul li, là. 
o lovițură liberă de la 25 metti, Leonél 
Sanchez trago puternic ■ pe sus. Iașin, 
mascat de zid nu vede balonul care ini? 
tră prin coltul de sus al porții. După a-.’ 
cest gal,'chilienii’se repliază în apărare.. 
Totuși, nu-l. pot î.mpiedica -pe Çislenko să mare varietate de execuții și prin schim- 
egaleze, în mirjutul 27„ în urma unei cen
trări a lui Me'shi. Dar în același minut, 
mijlocașul chilian Rqjas trece ,cu balonul 
de' .jiimă.tatea'.'tefenului și' de la 35 de me
tri - șutează, prin1 - • surprindere,- înscriind 
astfel golul îëara àvéà. să- hotărască 'soar-. 
ta meciului,---.-Pîrră'la?sfinsit jocul' va fi 
marcat de o dominare netă- a echipei so- 
vietice. Cea mai mare ocazie de egalare 
pentru echipa sovietică se ivește în mi
nutul 71. Netto, venit în atac, pasează 
lui Ponedelnik.' Acesta' trage, dar min
gea se lovdște de: încheietura barelor. O 
nouă; ocazie este ratată de- Cislenko în 
minutijl’ 77-. Apoi, chilienii-,se .apără 
toată, eehipa și păstrează scorul.

CU

Lunt, a „început cea de-a j7-a . ediție a 
competiției -cicliste internaționale „Cupa 
UÇECOM". Participă 56 de concurent) 
(lin R.- Pi Polonă, R. P. Ungară, R. P. 
Bulgaria și R. P. Romîrtă. Prima etapă, 
din ceje sase ale 'cursei, s-a desfășurat 
pe ruta. București,-Pitești. Plutonul s-a 
mentingl compact aproape tot. timpul în
trecerii. Pe'‘străzile orașului s-a detașat 
de rostul cicliștilor’ .bulgarul Nikola Trai- 
kov, caré a cîștigat. etapa'.

In clasamentul pe echipe pe locul intîi 
se află echipa Dinamo București 7h43’27” 
urmată de Olimpia București și.Steaua 
București amîndouă cu același timp. 
Echipa Start-R. P. Polonă s-a clasat pe 
locul 6 — 7h43’31”, Septemvri-Sofia pe 
locul 8 - 7h43’51”, iar Spartakus R. P. 
Ungară pe locul 10 cp 7h44’40”.

Astăzi se dispută etapa a doua Pi
tești—Rm. Vîlcëa—Sibiu (159 km).

pe care țara 
Indiei era în

ț ■ ■ - ...

■(Urmare din pag. )

porni peste çîtva timp spre Uniunea 
Sovietică. ?" f ; '

Cei doi muncitori au participat și 
ei la montarea, unor, instalații lîngă' 
Poltava, lîngă Kuibîșev și în alte ți
nuturi ale Uniunii Sovietice.'Plini de 
amintirea- unor priveliști -și a unor 
chipuri 'devehite’ătît de dragi, acești 
tineri ne relatează despre vizita lor 
pe șantierele comunismului, despre 
înțîlnirile avute cu directori de tres- 
luri sari muncitori, cu cei ce trans
pun azi în viață.sarcinile Programu
lui P.C.U.S. — „Manifestul Comu
nist" al epocii noastre.

Iată deci i’că', de la meridianul 
Ploieștiului ltr cel al Poltavei sau al 
Astrahanului, . înțîlnirile între romîni 
și sovietici cimentează tot mai pu
ternic veched. și adînca prietenie 
dintre popoarele noastre.

Marin Ștefan, sudor electric de ' 
înaltă calificare, ne relatează o altă 
întîlnire emoționantă.

— Mă aflam în India, la Gauhaty.

Montajul rafinăriei 
noastră a furnizat-o 
toi. într-una din zile am. primit vi
zita unor specialiști soviétiéi care, 
la rîndul lor, montau o rafinărie la 
Barauny. Veniseră pentru un schimb 
de experiență, să vadă cum au rea
lizat specialiștii noștri una dintre 
instalații. Nu era -vorba, așadar, de 
o întîlnire ocazională, ai de colabo
rarea prietenească devenită tradi
țională.

Discuțiile cu toți acești oameni o- 
glindesc cît de bogate în semnifi
cații sînt cuvintele „colaborare ro- 
mîno-sovietică". Ele conțin căldura 
a milioane de inimi și marea trăi
nicie a celor mai intime fibre ale 
sufletului oipenesc.

Și toți acești oameni, au ținut să-și 
exprime satisfacția și bucuria Oă po
porul nostru va avea în curînd oas
peți iubiți, delegația de partid și 
guv.eznamenț.al.ă spvietlcă, în frunte, 
cu tovarășul N. S. Hrușciov, și tot
odată dorința fierbinte ca solii po
porului sovietia să fie șl oaspeții 
luzineloj lor.

★
Semifinalele au loc miercuri'- ptnd' sa. 

vor disputa următoarele meciuri : Brazi
lia—Chile la Santiago și R.S. Ceho
slovacă—R.P.F. Iugoslavia la Vina del 
Mar.

Ziua V V

' ceste însemnări despre o zi obișnuită.
; “-petrecută la Leningrad s-ai fi cuvenit 
; să înceapă așa : Abia a .crăpat de ziuă, pe 
; oglinda mișcătoare a Nevei alunecă pri-
■ mele raze de soare. Un asemenea început 

ar deforma însă realitatea. In perioada a-
; ceasta a anului oamenii nordului trăiesc 
: într-un decor feeric, luminat neîntrerupt de
; giganticul reflector solar. Lumina zilei nu
■ se stinge niciodată. Sînt nopțile albe.

Prin urmare, începutul zilei 
: mai de acele neobosite ale 
; care arată

ORA 6
E ora cînd în multe uzine 

! dului — în cartierul Vîborg
de bariera Narvei — începe primul schimb 
al noii zile de muncă.

La uzinele Kirov — faimosul „Putilov 
Roșu”, veche citadelă a mișcării revoluțio
nare petersburgheze — munca e în toi.' 
Pentru ca să nu piardă nici un minut, mun
citorii din cea mai mare parte a atelierelor

(Agerpres) I

Studenți ai universității din Londra manifestînd în fața Camerei 
Comunelor. Ei au venit aici pentru a exprima membrilor parlamentului 
britanic protestul lor cu privire la situația învățămîntului din Anglia.

1/<

ospitalitate. Iată-i și acum, primindu-i cu 
căldură. în mijlocul lor pe marinarii sue
dezi, însoțindu-i prin oraș pentru a le în
fățișa splendorile trecutului și prezentului.

ORA IO
Mă, aflu la colțul dintre Nevski Pros

pekt și Fontanka,, pe faimosul pod Anici- 
kov, împodobit .cu statuile ecvestre ale lui 
Klodt. Privesc dezorientat în- jur, căutînd 
să-mi dau seama çu ce autobuz sau tro
leibuz m-aș putea îndrepta spre strada 
unde se află Palatul Căsătoriilor. Alături 
de mine,-un om în vîrstă, înalt, care sea
mănă întru cîtva cu artistul Cerkasov. 
.liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiim  

Corespondentă din Leningrad 
^oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiyiiiiyiiiiiiiiiiiiihiiiio

„Unde vreți să ajungeți?" — mă întreabă.
v  _ ________ îi. -răspund.t' 'îmi explică răbdător că

își preiau mașinile „din mers". Căci fipcar.e pentru a ajunge la locul dorit trebuie să 
minut al septenalului își arri Valoarea sa ' 'schimb' două autobuze: Lă' urmă' însă, ca 
măsurată jn tone................

Ne aflăm în cea mai nouă secție a uzi
nei, secția unde în prezent se pregătește 

: fabricarea tractorului „Kiroveț", de 220 cai 
putere, cel mai mare și mai puternic din 
lume. Cînd am fost ultima oară aici, în Luna 
august a anului trecut, de abia se primi
se comanda guvernamentală pentru reali
zarea tractorului. In numai 6 luni s-au pus 
la punct proiectele, iar acum, Ia mai pu
țin de un ari de atunci, se muncește in
tens pentru aa, în curînd, primele 5 trac
toare să și pornească spre experimentare 
pe întinderile pămînturilor desțelenite. în 
felul acesta kiroviștli reînnoadă, de fapt, 
o tradiție. Căci tot aici, acum patiu decenii, 
a . foșt fabricat primul tractor sovietic—, 
;,Putiloveț" — de numai 15 cal putere. De 
la 15 la 220 — iată un drum pe care cifrele 
depășesc semnificația lor strict qritmetică...

ORA 8
Mii de leningrădeni s-au adunat la ora prezent într-un decor fastuos Directoarea 

aceasta matinală pe cheiurile de granit Palatului ne informează’ Că de la înființare 
ale Nevei, străjuite de grandioase palate, pînă acum, aici și-au unit destinele aproape 
T.rr lin mn mani rlrrl m on ana1 . i. •

e marcat nu- 
ceasornicului

ale Leningra- 
sau dincolo

să . fie: și mai sigur că-nu mă voi rătăci, 
scoate din buzunar o hartă a tuturor mi
jloacelor de transport din oraș și mi-o în- 
mînează. .' ■ ; > .

— Păstrați-o, o să vă fie de folos...
La despărțire se recomandă : Vladimir 

Alexeevici Nikitin, inginer Iq un institut de 
proiectări.

ORA 11
Iată și Palatul Căsătoriilor, o instituție 

care și-a cucerit celebritate în .întreaga 
Uniune Sovietică , și dincolo de hdtareïe ei. ’ 
Din inițiativa comitetului de Comșomol din 
Leningrad, în 1959 a luat ființă aici, în- 
tr-rina din cele mai frumoase clădiți ale 
Petersburgului imperial care aparținuse 
înainte de revoluție familiei laiului — a- 
ceastă instituție denumită Palatul Căsăto
riilor, în loc să se desfășoare în încăpe
rile obișnuite ale oficiilor de stare civilă, 
căsătoriile tinerilor leningrădeni au loc în

La un moment dat podurile metalice peste 
fluviu se desfac, înălțîndu-se ca niște imen
se porți. Prin aceste porți maiestuoase pă
trunde pe Neva, dinspre Marea Baltică, o 
escadră de vase suedeze, sub comanda 
contra-amiralului Einar Blidberg. Escadra 
suedeză răspunde unei vizite prietenești 
făcute nu de mult la Stockholm__de __vgșele 
flotei 13011106 a Uniunii Sovietice.

Locuitorii orașului de pe malurile Nevei 
și-au cîștigat un binemeritat renume de

30 000 de tinere perechi.
In holul de la intrare se găsește un 

chioșc cu flori, iar alături, într-o încăpere 
spațioasă, se află un magazin bogat a- 
sortat unde se vînd tot felul de daruri de 
nuntă, de la verighete și bijuterii pînă la 
servicii de porțelan și cristal.

Tocmai în. momentele cînd, mă-aflam—în 
Palat, se făceau pregătirile pentru ceremo
nia căsătoriei tinerilor Iuri Mihailovidi Ki- 
nev, sudor la uzina de transformatori elea-

trici, și Nina Alexandrovna Gherasimova, 
controloare de calitate la uzina de aparate 
electronice.

Intrăm în „camera miresii". Nina, încon
jurată de mamă, surori, prietene, își aran
jează din nou. și din nou, cu obrajii îm
bujorați de emoție, voalul alb de mireasă. 
Nici o grijă, Nina, te prinde de. minune 1

Nuntașii sînt anunțați de începerea ce
remoniei. Dinspre „camera ginerelui" vine 
Iuri — un tînăr înalt, blond, cate își ia de 
braț mireasa. în sunetele unui marș nup
țial, tinerii urmați de rude și prieteni urcă 

• scările de marmură spre sala de ceremonie. 
După1 ce Iuri și Nina semnează actul de 
căsătorie și schimbă între ei verighetele, 
învățătoarea Liubov Grigorievna Kuznețova, 
deputată a sovietului orășenesc, le vorbeș
te cu multă căldură despre dragostea și ’ 
prietenia pe care trebuie să se întemeieze 
familia, urîndu-le fericire în viață.

Iar apoi, în sala banchetelor, ridicăm și 
noi, împreună cu nuntașii, o cupă de șam
panie în sănătatea tinerilor căsătoriți...

ORA 13
Biblioteca „Saltîkov Scedrin" este unul 

din cele mai vechi și bogate tezaure de 
cărți din lume. La ora aceasta, sălile de 
lectură, sînt arhipline. Printre cititori întîl- 
nim mai ales studenți, care se pregătesc 
zi și noapte pentru examene. Căci Lenin
gradul, cu universitatea și cu cele 10 insti
tute de învățămînt superior ale sale, cu 
miile și miile de studenți, este un mare 
centru universitar, al doilea din U.R.S.S. ca 
mărime și importanță.

De pe una din mese ne atrage privirea 
volumul întîi al Istoriei Romîniei, tipărit de 
Editura Academiei Republicii Populare Ro- 
mîne. Intrăm în vorbă cu cea care îl citește, 
— o fată subțire, brunetă, cu ochelari. O chia- 
mă Maria Gheorghievna Adașevskaia, din 
îndepărtatul Murmansk, și se pregătește 
pentru examenul de stat la facultatea de 
istorie a universității din Leningrad, cu spe
cialitatea istorie antică.

— Lucrarea mea de diplomă — ne spu
ne tovarășa Adașevskaia — am consacrat-o 
destrămării comunei primitive și apariției 
relațiilor de tip sclavagist în Peninsula Bal
canică. Cum pot citi o lucrare în romînește? 
Cunosc bine franceza și destul de bine la
tina, așa că, 
descurc și în 
täte.

ORA 17
Trecînd- pe 

atenția o firmă : Cafeneaua tineretului — 
„Drujba". Alături un afiș : „Vă invităm la 
discuția oare va avea loc la ora 17 pe tema

cu ajutorul dicționarului, mă 
textele romînești de speciali-

Nevski Prospekt mi-a atras

„Ce faci tu, tinere leningrădean, pentru a 
apropia comunismul?"

Intru. Cafeneaua este plină. Cer voie să 
mă așez la o masă alături de un grup de 
tineri care comentează cu pasiune, ultimul 
spectacol de balet al Operei Mici. Sînt in
vitat să iau loc la masă. La un moment dat, 
printre mese se strecoară un tînăr scund 
de statură, cu o înfățișare destul de obiș
nuită, dar~ cu o privire caldă, pătrunză
toare. E vădit că cei de la mese îl cunosc. 
Mulți îi fac semn cu mina, îl salută. Aflu 
de la tinerii lîngă care m-am așezat că-1 
cheamă Dmitri Luzin și e activist , al comi
tetului orășenesc de Comsomol.

Se face liniște.-Stînd îri picioare lîngă,una 
din mese, Luzin începe să vorbească cu o 
voce liniștită, simplu, fără nici o -intonație 
oratorică, dar cu o mare bogăție de ima
gini, despre ziua de mîine a tineretului so
vietic și despre felul cum tinerii, leningrădeni 
se pregătesc pentru'a; întîmpina această zi 
de mîine. Pomenește și de primii muncitori 
de la. uzina „Elektrosila" și de comsomoliș- 
tii de pe șantierele de locuințe și de stu
denții care se pregătesc cu rîvnă pentru 
examene.

Discuția se încinge îndată, de la mese iau 
cuvîntul : o tînără muncitoare de la o fa
brică de confecții, un tînăr actor, o aspi
rantă în filozofie. Alți tineri pun întrebări, 
intervin în discuție. Totul într-un fel foarte 
tineresc și viu. Și totul canalizat către o 
unică concluzie . comunismul se constru
iește prin eforiuri de zi cu zi.

ORA 19
La ora aceasta încep spectacolele în'toa

te cele 10 săli de teatru și 2 săli de concerte 
ale Leningradului. Asist la spectacolul cu 
piesa „Oceanul" de Alexandr Ștein, în regia 
cunoscutului regizor Tovstonogov, la marele 
teatru dramatic „Gorki". Spectacolul de 
astă-seară este cedat în întregime colecti
vului uzinei „Elektropribor" în jurul meu, 
muncitori, ingineri, funcționari din uzină, îm
preună cu familiile lor,' urmăresc cu emo
ție scenele acestui splendid spectacol.

MIEZUL NOPȚII
Oare se poate numi acesta „miez de noap

te" ? Azurul cerului s-a topit într-o ușoară 
ceață de amurg pentru ca peste o oră-două 
să fie din nou zi deplină. Prin parcurile și 
grădinile înmiresmate ale Leningradului, pe 
cheiurile Nevei se plimbă zeci de tineri. 
Din loc în loc se înalță cîntece: un fir de 
melodie este preluat de un grup întreg de 
tineri și se transformă într-un cor întreg. Iar 
în jurul nostru, cu toate că este miezul nop
ții, pulsează viața marelui oraș. în uzine șl 
fabrici lucrează din plin schimburile de 
noapte. Studenții — în camerele cu feres
trele încă luminate — se pregătesc pentru 
examene. Leningradul trăiește, creează, 
construiește viitorul.

lV. BiRLÄDEANU
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Acțiuni ale maselor largi
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pentru întărirea păcii în lume
Pregătiri în vederea Congresului mondial 
pentru dezarmare

PARIS 11. — Corespondentul
Agerpres transmite : în dimineața 
zilei de 10 iunie a avut loc la Saint- 
Nizier — în apropiere de Vercors 
— un miting organizat de mișcarea 
pentru pace din Franța la care au 
luat parte peste 7 000 de partizani 
ai păcii. Mitingul s-a desfășurat pe 
locul unde în 1944 au pierit sub 
focul armelor invadatorilor fasciști 
peste 100 de antifasciști francezi. 85 
de autobuze și sute de mașini par
ticulare s-au îndreptat spre Vercors

generală și pace
unde s-a desfășurat mitingul, sosind 
din toate departamentele învecinate: 
Isère, Drome, Rhône, Haute-Savoie, 
Hautes-Alpes etc. Această puternică 
demonstrație a inaugurat astfel se
ria de manifestații pentru pace care 
vor avea loc în zilele următoare în 
diferite regiuni ale Franței în ve
derea pregătirii Congresului mon
dial pentru dezarmare generală și 
pace care va avea loc la Moscova 
la începutul lunii iulie.

ale
la

Manifestații 
partizanilor păcii
San Francisco

FRANCISCO 11 (Agerpres).

Demonstrații împotriva staționării 
submarinelor americane la Holy-Loch

LONDRA 11 (Agerpres). — în noap
tea de sîmbălă spre duminică, pe ma
lul golfului Holy-Loch a continuat de
monstrația partizanilor păcii împotriva 
staționării la această bază a submari
nelor americane dotate 
„Polaris“. Demonstrația a 
zată de „Comitetul celor 
bîndu-se la fiecare două 
de demonstranți, purtînd 
lozinci, au stat 
debarcaderului 
ghimpată și păzit de polițiști.

Duminică dimineața, spre baza 
la Holy-Loch au început să vină 
grupuri de partizani ai păcii care 
organizat o demonstrație la intrarea 
cheiului. Poliția a operat arestări. în 
decurs de două zile au fost arestați 
142 de oameni.

Demonstrația de la Holy-Loch a ară
tat încă o dată că partizanii păcii din 
Anglia și Scoția sînt ferm hotărîți să 
lichideze primejdia pe care o prezintă 
pentru securitatea țării lor bazele S.U.A.

★
LONDRA 11 (Agerpres). — La 11 

iunie tineretul englez care s-a adu
nat la Londra la Festivalul național 
al tineretului a parcurs centrul Lon
drei cu muzică și cîntece, purtînd 
pancarte și steaguri.

cu rachete 
fost organi- 
100". Schim- 
ore, grupuri 
pancarte cu 

de gardă la intrarea 
împrejmuit cu sîrmă

de 
noi 
au

între vorbe și fapte
DAR-ES-SALAM 11 (Agerpres). 

>— Joseph Nyerere, membru al Adu
nării Naționale a Tanganicăi și frate 
al fostului prim-ministru, Julius 
Nyerere, a propus guvernului să 
ceară plecarea din țară a membri
lor așa-zisului „corp al păcii al 
S.U.A." în cazul cînd Statele Unite 
vor continua să efectueze experien
țe nucleare. El a arătat că există o 
puternică incompatibilitate între 
intenția proclamată de „Corpul 
păcii" de a ajuta popoarele țărilor 
slab dezvoltate și realitatea expe
riențelor nucleare prin care S.U.A. 
amenință să distrugă întreaga ome
nire.

dinPeste 600 de tineri muncitori 
Scoția, tineri și tinere din Londra, 
Birmingham, Liverpool, tinerii mi
neri din Wales au demonstrat pe 
străzile Londrei purtînd pancarte cu 
lozinci : „Jos bazele americane 
„Să se pună capăt experiențelor 
„Nu — trupelor vest-germane 
„Noi avem nevoie de case și nu de 
bombe „Socialismul va da pace 
și belșug

SAN . „ .
— După cum relatează agenția U- 
nited Press International, la 10 iu
nie poliția din San Francisco a 
arestat alte 5 persoane ce manifes
tau pe sălile tribunalului din loca
litate împotriva experiențelor ame
ricane din Pacific. Demonstranții, 
scrie agenția, au cerut încetarea 
imediată a experiențelor atomice, 
precum și eliberarea din închi
soare a celor 32 de manifestanți a- 
restați cu o zi înainte și a celor trei 
pacifiști americani condamnați la 
30 de zile închisoare pentru că au 
încercat să pătrundă cu un yaht 
în zona experiențelor nucleare a- 
mericane.

în același timp, după cum pre
cizează agenția Reuter, în fața clă
dirii tribunalului, peste 60 de per
soane purtînd pancarte au organi
zat pichete de protest împotriva 
experiențelor atomice americane.

La Honolulu, scrie aceeași agen
ție, regiune în vecinătatea zonei 
experiențelor americane, trei alți 
pacifiști au decis să echipeze un 
nou yaht pe bordul căruia vor 
pleca în zona insulelor Christmas.

„lin act ostil îndreptat în primul rînd 
împotriva pionierilor cuceririi Cosmosului“
MOSCOVA 10. (Agerpres). — 

TASS : Primul cosmonaut din lume, 
Iuri Gagarin, a calificat intenția a- 
mericanilor de a experimenta o 
bombă nucleară la mare înălțime 
drept „un act ostil, dușmănos, în
dreptat împotriva întregii omeniri, 
și în primul rînd împotriva pionie
rilor cuceririi Cosmosului“.

Iuri Gagarin a declarat aceasta 
răspunzînd la una din întrebările 
puse de ziariștii din Moscova. Zia
riștii au avut o întîlnire la 9 iunie 
la redacția revistei „Aviația și cos
monautica“. în timpul întîlnirii au 
luat cuvîntul Iuri Gagarin și Gher
man Titov, general-locotenent de a- 
viație Nikolai Kamanin, Erou al 
Uniunii Sovietice.

Răspunzînd la întrebarea pusă, 
Gagarin a adăugat : „Statele Unite 
nu întîmplător își îndreaptă atenția 
spre Cosmos. Navele sau stațiile în 
Cosmos care să aibă la bord arme 
sînt deocamdată invulnerabile^ pen
tru mijloacele moderne de apărare. 
Desigur, S.U.A. văd în aceasta po
sibilitatea de a crea o nduă primej
die pentru pace“.

Iuri Gagarin a declarat că îm
preună cu Gherman Titov el parti
cipă activ la pregătirea viitorilor 
cosmonauți și a zborurilor cosmice 
în ansamblu.

atunci cînd toți elevii noștri vor 
zbura în Cosmos cîte o singură dată 
atunci voi mai zbura și eu cu Gher
man acolo“.

Răspunzînd la o întrebare, Gher
man Titov a spus : „Americanii de
clară că ajung din urmă U.R.S.S. în 
ce privește pregătirea unui zbor spre 
Lună. Cred că cu o navă de tip 
„Friendship-7“, pe care am avut 
prilejul s-o văd în S.U.A., nu va fi 
posibil să se facă aceasta. Și apoi 
nu este atît de important cine va 
zbura primul în Lună, ci numai 
dacă de pe urma acestui zbor va 
avea de cîștigat știința, întreaga 
omenire“.

General-locotenent de aviație Ni
kolai Kamanin a comparat zborurile 
cosmonauților sovietici și americani 
și a amintit că înșiși americanii au 
recunoscut că lansările lor au com
portat un risc pentru cosmonauți. 
Generalul Kamanin a subliniat că 
oamenii de știință și constructorii 
sovietici merg pe drumul sporirii 
securității maxime a zborului. Ei 
caută să prevadă totul, să elaboreze 
cele mai mici elemente ale zborului, 
să verifice întregul utilaj al navei.

0

„Cred, a spus el, că
-o*o-

Senatul american

pentru
Severa aulă a Senatului american 

a fost din nou teatrul — sau mai bine 
zis stadionul — marafoanelor retorice 
care se numesc filibuster. Timp de 
două săptămîni, senatorii din statele 
sudice au monopolizat tribuna cu a- 
cest gen de discursuri care durează 
de la cinci ore în sus și în cursul 
cărora, după o scurtă perorație, com
petitorii citesc de la tribună cu glas 
tare articole de ziar, fragmente isto
rice sau texte din biblie (recordul 
aparține senatorului Thurmond, care a 
vorbit 23 de ore cu scurte întreru
peri pentru a înghiți un sandviș și o 
cafea, procedeu admis de regulile jo
cului). Scopul de ,,111111111111111111111111111111111111111 
asta data era dea 
bloca adoptarea u- 
nui proiect de lege, 
care prevede ca 
absolvirea a șase 
clase constituie o 
pentru a dovedi că cetățeanul nu este 
analfabet și deci poate fi înscris în 
listele electorale.

In paranteză fie spus, o 
recentă a constatat că în 
de la frontiera sudică 
un procent de 97 la 
negri sînt lipsiți de dreptul de 
vot — aceasta în anul 1962 I 
metoda principală folosită pentru a 
refuza negrilor înregistrarea în listele 
electorale este așa-zisul examen de 
alfabetizare. Potrivit acestei metode, 
se respinge orice certificat școlar, 
candidatul la exercitarea dreptului de 
vot prevăzut în Constituție fiind obli
gat să dea in fața unei comisii de 
înregistrare un examen oral și scris 
pentru a dovedi < " ,
carte. Reverendul negru John Miles 
Barnes 
sissipi, care a absolvit liceul de 10 
clase, încearcă de 11 ani să se 
scrie în listele electorale. De
rînd el s-a prezentat din nou
fața comisiei de înregistrare prezi
dată de mister Lynd. Acesta i-a cerul 
preotului de culoare să copieze și 
să comenteze capitolul constituției 
sfatului Mississipi privitor la „drepturi 
șl libertăți civile”. Mister Lynd n-a 
fost satisfăcut de comentar șl l-a de
clarat analfabet.

'Acest mister LyrTd se mlndrește fn

FOILETON EXTERN

anchetă 
regiunile 

a S.U.A. 
sufă din

Iar

că are știință de

din raionul Forrest, statul Mis-

în- 
cu- 
în

gura mare cu faptul că a declarat < 
anallabefi cinci absolvenți de uni- > 
versități cu licență in matematici, li- > 
teratură engleză, istorie și drept ; al s 
cincilea tocmai primise un premiu al < 
Fundafiei Nationale a Științei. Dar 5 
fiind negru a rămas analfabet. >

Senatul nu s-a lăsat însă impresio- ( 
nat de cazuri de acest gen. Cînd s-a < 
pus la vot moțiunea de încheiere a < 
dezbaterii pentru a se putea trece la > 
votarea proiectului de lege, senato- > 
rii democrafi s-au divizat : 30 pentru < 
și 30 contra, iar republicanii 13 pen- ( 
tru și 23 contra. în consecinfă, mo- ?
fiunea de încheiere n-a obținut nici >

măcar majoritate >
simplă (despre ma- <
jorifafea de două ?
treimi cerută în a- >
cest caz nici po- $
menealăl). Proiectul )

de lege — cum se spune în
— a fost ucis.

Senatorilor din statele 
însă, conștiinfa nu le dădea pace. In 
toamnă au loc alegeri pentru senat 
și cameră, iar în orașe ca New York 
negrii reprezintă 13 la sufă din vo- 
tanfi, în Chicago — 20 la sută, in 
Los Angeles — 24 la sută, în Phila
delphia — 26 la sută, în Cleveland
— 25 la sufă. De aceea, liderul ma
jorității Mike Mansfield a anunfaf că 
va pune la vot clasarea proiectului 
de lege și a precizat — ca să se 
știe I — că votul împotriva clasării 
va fi considerat ca un vot în favoa
rea legii. Au votat deci împotriva 
clasării tofi senatorii din nord — 64 ; 
cu alte cuvinte, două treimi din se
natori s-au declarat în favoarea unei 
legi pe care au împiedicat-o să a- 
lungă la vot.

In America se practică un gen de 
lupte libere numii wrestling, în care 
publicul spectator are impresia toi 
timpul că unuia sau celuilalt dintre 
luptători i se rupe o mînăr i se în
toarce un picior sau i se fringe piep
tul. De fapt, scenele sînt simulate și 
totul între luptători se petrece potrivit 
bunei învoieli.

Votul din senatul american sea
mănă cu un meci de wrestling în care 
fiecare își joacă rolul în fața muljimii 
spectatorilor, 'dar nici unul nu este ră
nit,

A. Z.

S.U.A. au efectuat 
o nouă explozie nucleară

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
La 10 iunie, Statele Unite au efec
tuat în regiunea insulei Christmas o 
nouă explozie nucleară. Dispozitivul 
nuclear a fost lansat din avion. A- 
ceasta este a 17-a explozie din ac
tuala serie de experiențe cu arma 
nucleară efectuate de S.U.A. în at
mosferă.

America

nordice

Franco intensifica 
represiunile

MADRID 11 (Agerpres). — Speriat 
de întărirea opoziției, dictatorul 
Franco ia măsuri draconice pentru 
a reprima acțiunile poporului spa
niol împotriva tiraniei fasciste. El a 
promulgat o lege care răpește spa
niolilor pe timp de doi ani dreptul 
de a-și alege în mod liber domici
liul. Această lege este îndreptată în 
primul rînd împotriva oamenilor 
muncii din regiunile industriale ale 
Spaniei.

Cu ajutorul ei guvernul franchist 
contează să împiedice revenirea în 
regiuni ca Asturia, zona industrială 
din Bilbao, regiunea orașului Barce
lona, a muncitorilor deportați de 
acolo de către poliția franchistă 
pentru participare la grevă.

Comemorarea 
în stră

lui Caragiale 
in ă ta te

ATENA 11 (Agerpres). — în ca
drul săptămînii' Caragiale, organiza
tă la Atena de Liga de prietenie gre- 
co'-romînă, în ziua de' 10 iunie a avut 
loc în sala cinematografului „Ro- 
don“ o reuniune dedicată marelui 
scriitor și dràmaturg romîn.

Cunoscutul scriitor Anghelos Ter- 
zakis, director la Teatrul Național, a 
evocat viața și opera lui Caragiale, 
iar artista Aliki lorgouli a citit 
fragmente1 din opera scriitorului ro
mîn. A fost prezentat apoi filmul 
„Telegrame“ care s-a bucurat de un 
frumos succes.

La reuniune a participat un nu
meros public printre care cunoscute 
personalități politice și culturale din 
Atena. Din partea Ministerului Edu
cației a participat G. Kournoutos, 
director general. Au participat de 
asemenea șefii unor misiuni diplo
matice acreditate la Atena.

Au fost prezenți M. Bălănescu. 
ambasadorul R. P. Romîne la Atena 
și alți membri ai ambasadei. Parti- 
cipanților la reuniune 
rit numărul 
Ligii dedicat

nire, o mare mîndrie, un izvor de 
, forță pentru poporul romîn.'Nu nu
mai în Romînia, ci și în multe alte 

'.țări se aduc omagii acestui scriitor 
'satiric care este unul dintre, cei mai 
mari dramaturgi ai literaturii uni
versale“.

„Suomen Sosialidemokraatti" scrie: 
„Caragiale este un scriitor cu ade
vărat european. Ca dramaturg el 
continuă țradiția comediei franceze 
și o îmbină cu strălucirea lui Gogol. 
Caragiale îmbină în opera sa tră
săturile literaturii occidentale și ori
entale“.

„Kansan Uutiset" arată că „Opera 
lui Caragiale, în ciuda puternicelor 
sale legături cu tradițiile naționale 
romînești, este legată într-o aseme*- 
nea măsură de estetica generală eu
ropeană, încît și celelalte popoare 
și-au însușit-o fără, greutate".

Economic
MOSCQVA 11 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 8-9 iunie a a- 
vut loc la Moscova ședința Con
sfătuirii reprezentanților țărilor în 
Consiliul de Ajutor Economic Re
ciproc.

La lucrările ședinței au partici
pat tovarășii S. Todorov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria, O. 
Simunek, vicepreședinte al guver
nului Republicii Socialiste Ceho
slovace, K. Mewis, membru al Con
siliului de Stat al Republicii De
mocrate Germane, N. Jagvaral, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole, P. 
Jaroszewicz, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii

Reciproc
Populare Polone, Al. Bîrlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Ro
mîne, A. Apro, vicepreședinte al 
Consiliului dé" Miniștri al Republi
cii Populare Ungare, V. Novik< 
vicepreședinte al Consiliului de M" 
niștri al Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste.

Ședința a examinat măsurile ime
diate îndreptate spre îndeplinirea 
hotărîrii Consfătuirii reprezentanți
lor partidelor comuniste și munci
torești ale țărilor participante la 
C.A.E.R., care a avut loc la 6-7 iu
nie 1962 și hotătîriloi- celei de-a 16-a 
sesiuni a Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc.

O» o

le-ra fost ofe- 
al buletinului 
Caragiale.

special
lui I. L.

★
11 (Agerpres). — CuHELSINKI 

ocazia celei de-a 50-a comemorări a 
lui I. L. Caragiale presa finlandeză 
a publicat la 9 iunie ample articole 
dedicate memoriei marelui clasic ro- 
mîn.

Ziarul „Paivan Sanomat" scrie 
printre altele : „Opera lui Caragiale 
este o mare și strălucitoare moște-

La Tașkent; EXPOZÎJÎÔ

de Fotografii despre București
TAȘKENT 11 (Agerpres). — TASS: 

La Tașkent s-a deschis o mare ex
poziție de. fotografii, „Bucureștiul — 
capitala Republicii. Populare Romî
ne", organizată de Asociația din 
Uzbekistan pentru prietenie și rela
ții culturale cu țările străine.

Expoziția se bucură de mare 
succes în rîndurile locuitorilor Taș- 
kentului.

0*0

În spiritul prieteniei între popoare
PARIS 11 (Agerpres). 

— în orașul Nanterre, în 
apropierea Parisului, au 
avut loc în zilele de 9 și 
10 iunie manifestările de 
prietenie cu prilejul în
frățirii între orașele Nan
terre din Franfa și Craio
va din R. P. Romînă. 
Sîmbălă s-a deschis în 
incinta parcului municipa
lității expozifia de artă 
populară romînească or
ganizată de orașul Nan
terre, în cadrul căreia au 
fost prezentate și foto
grafii despre orașul Cra
iova.

Expozifia a fost inau
gurată la 9 iunie de 
tre - ■ - ■ ■

a avut loc în parcul mu
nicipalității o seară a fil
mului romînesc. După un 
discurs ăl adjunctului pri
marului orașului Nânterre, 
Jacques Lachenal, au fost 
prezentate, în fafa unei 
isistenfe de aproape 2 000

Raymond Barbet,
că- 
pri-

mărul orașului. Nanterre 
și vicepreședinte al. Con
siliului general al Depar 
tamentului Sena.

Ceremonia oficială de 
înfrățire a orașelor Nan 
terre și Craiova a avui 
loc la 10 iunie în cadru, 
unei sesiuni extraordinare' de persoane, filmele do- 
a Consiliului municipal la 
care a participat minis 
Irul R. P. Romîne la Pa 
ris, C. Nicuță. Cu acest 
prilej, Raymond Barbet, 
primarul orașului,-a rostit 
o amplă 
dat citire 
ședintelui 
xecutiv al 
Iar al orașului Craiova.

Cu prilejul ceremoniei

cuvîntare. S-a 
mesajului pre- 
Comifelului e- 
Sfafului popu-

O»O

Semnarea unui protocol 
cu turale intre ..........

rumenfare romînești „In 
ureșut jocului“, „Trei 
locuri" ’și filmul artistic 
.Valurile Dunării“.

De asemenea, munici- 
>alitatea orașului și Co
mitetul de înfrățire au 
organizat, la 10 iunie, un 
dejun, iar seara o mare 
recepție în incinta muni
cipalității.

O contribuție la cauza 
socialismului și
SOFIA 11 (A-

gerpres). — Mun
citorii, țăranii, in
telectualii bulgari, 
subliniază ziarele 
bulgare centrale 
de duminică, își 
dau seama că ho- 
tărîrile adoptate la 
la Moscova aduc 
lupta comună a sistemului mondial 
socialist pentru construirea socialis
mului și a comunismului, pentru asi
gurarea păcii în întreaga lume. Ho- 
tărîrile consfătuirii, scrie „RABOT- 
NICESKO DELO“, arată o dată 
mai mult în mod grăitor 'cît 
de mult se deosebește Consiliul de 
Ajutor Economic Reciproc al țărilor 
socialiste de organizațiile de tipul 
Pieței comune, constituite de sta
tele capitaliste. „Uniunile econo
mice" ale statelor capitaliste consti
tuie, în esență, uniuni ale monopolu
rilor pentru jefuirea și exploatarea 
oamenilor muncii.

PRÄG A .11 (Agerpres). Decla
mația Comitetului ; Politic Consulta
tiv al statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, scrie în numă
rul său din* 11 iunie ziarul „RUDE 
PRAVO". subliniază că. conducătorii 
acestor state au aprobat pe deplin 
poziția Uniunii Sovietice cu privire 
la tratativele cu Statele Unite în 
problema reglementării pașnice a 
problernei germane, ei declarînd 
încă o dată că poziția U.R.S.S. este 
poziția comună a tuturor statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia.

Declarația 
Consultativ al 
la Tratatul de la Varșovia, sublinia
ză „Rude Pravo" în încheiere, este 
un nou apel la bunul simț și la tra
tative. Acum trebuie să-și spună 
cuvîntul puterile occidentale care 
au datoria de a adopta aceeași po- 
zițid- lucidă îri' chestiunea reglemen
tării pașnice a problemei germane.

BUDAPESTA 11 (Agerpres). — 
Comentînd Consfătuirea reprezen
tanților partidelor comuniste și 
muncitorești ale țărilor membre ale 
Consiliului.de Ajutor Economic Re
ciproc, ziarul „MAGYAR NEM- 
ZET“ . ' scrie : C.A.E.R. nu este 
nici Piața comună, nici integrare, ci 
o Uniune la nivel îrșalt a forțelor de

Ecouri 
după 

de

păcii
producție pentru 
crearea unui bel
șug necunoscut 
încă în istoria o- 
menfrii. în cadrul 
acestei uniuni, 
subliniază ziarul, 
nu ■ se duce lupta 

pentru hegemonie, ci, dimpotrivă, 
toate țările participante la aceasta-se 
străduiesc împreună să se apropie 
de țelul comun formulat în mod 
principial la Congresul al XXII-lea 
al P.C.U.S. — construirea în aproxi
mativ una și aceeași perioadă isto
rică a comunismului în țările-socia
liste. , ,

BELGRAD 11 (Agerpres). — 
TASS. Succesele economice ale ță
rilor socialiste creează cele mai fa
vorabile condiții pentru mișcarea 
revoluționară și de eliberare națio
nală, pentru întărirea păcii ’în în
treaga lume, subliniază în nume
rele lor din 10 iunie ziarele iugo
slave „Borba" și „Politica“, publi- 
cînd comunicatul în legătură cu 
Consfătuirea- reprezentanților parti
delor comuniste și muncitorești — 
ale țărilor membre ale C.A.E.R.

Țările membre ale C.A.E.R.', sub
liniază ziarul „BORBA“, s-au arătat 
a fi gata să extindă schimburile de 
mărfuri cu țările capitaliste. Ele au 
propus convocarea unei conferințe 
internaționale menite să discute 
probleme comerciale și problema 
creării unei organizații comerciale 
internaționale care să poată urii toa
te țările și regiunile lumii, fără nici 
un fel de discriminare.

Consfătuirea a subliniat • că lăr
girea și adincirea colaborării eco
nomice, tehnico-științifice, precum și 
a ajutorului reciproc, bazate pe 
principiile internaționalismului pro
letar, vor contribui la întărirea' uni
tății țărilor socialiste, scrie în în
cheiere ziarul „Borba".

DELHI 11 (Agerpres). — Ziarele 
indiene, informînd despre publica
rea comunicatului Consfătuirii Con
siliului de Ajutor Economic Reci
proc, care a avut loc la Mos'cova, 
menționează cu interes propunerea 
cuprinsă în comunicat cu privire la 
convocarea unei- conferințe interna
ționale în problemele comerțului.

„Lagărul socialist este pentru 
convocarea unei conferințe în pro
blemele comerțului“, — scrie în titlu 
ziarul „STATESMAN“. Consiliul de 

“ Ajutor Economic Reciproc, sublinia
ză ziarul, „propune convocarea unei 
conferințe la care să participe toate 
țările lumii fără nici un fel de dis
criminări".

ATENA 11 (Agerpres). — Rezul
tatele Consfătuirii reprezentanților 
partidelor comuniste și muncitorești 
ale țărilor participante la Consiliul 
de Ajutor Economic Reciproc și re
zultatele ședinței Comitetului politic 
consultativ al statelor participante 

. la Tratatul de la Varșovia se' află 
în centrul atenției ziarelor din A- 

. tena. - '
„Estul se pronunță pentru contac

te, scrie ziarul „MESIMVRINI“. în 
același timp el insista pentru în
cheierea tratatului de pace cu Gèr- 
mania. Țările participante la Tra
tatul de la Varșovia se situează pe 
o poziție moderată".

Țările socialiste sînt pentru dezar
mare și rezolvarea pașnică a pro
blemelor litigioase pe calea tratati
velor, subliniază ziarul „TA NEA“. 
După părerea ziarului, lucrările con
sfătuirii vor exercita o influență 
binefăcătoare asupra situației inter
naționale.

internationale 
Consfătuirea 

la Moscova

Consfătuirea de 
o contribuție la

Comitetului Politic 
statelor participante

a

rotocol privind scLimLurile
R. P Romînă și Turcia

Din partea romînă protocolul 
fost semnat de către Ion Drînceanu, 
ambasadorul R. P. Romîne la An
kara, iar din partea turcă de Hamit 
Bătu, director general al Direcției 
culturale din Ministerul Afacerilor

ANKARA 11 (Agerpres). — 'Zile
le acestea a fost semnat la Ankara 
un protocol 
culturale între 
Turcia pe anul în curs.

Protocolul prèvede schimburi în 
domeniile universitar, cultural .și.,..-.-——-. —. 
artistic. v.' Străine al Turciei.

privind schimburile 
R. P. Romînă și

MOSCOVA. Nikita Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit la 11 iunie la 
Kremlin pe profesorul Vittorio Val
letta, președintele concernului ita
lian „Fiat", care se află la Moscova 
la invitația Comitetului de Stat al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
pentru coordonarea lucrărilor de 
cercetări științifice.

NISA. La 9 iunie, la Nisa s-a des
chis cel de-al 10-lea congres națio
nal al Asociației „Franța-U.R S.S.". 
Delegații au salutat cu aplauze 
furtunoase, prelungite mesajul de 
salut adresat congresului de șeful 
guvernului sovietic, N. S. Hrușciov, 
dat citirii de generalul Petit, pre
ședintele asociației. La congres 
participă o delegație a asociației 
„U.R.S.S.-Franța", ' condusă de scrii
torul Ilya Ehrenburg.

BERLIN. La Leipzig s-a deschis 
cel de-al 5-lea Congres al tineretu
lui muncitor la care participă 2 000 
de tineri și tinere din R.D.G. și 500 
din R.F.Gl Congresul are loc sub lo
zinca unirii eforturilor tineretului 
din cele- două state germane în

a

s

48 de ore a feroviarilor francezi. 
Principale centre și depouri ferovia
re ale Franței, afectate de această 
mișcare grevistă, sînt Marsilia, Avig
non, Nice, Lyon și Valence situate 
în sudul Franței.

..... ..... . I_. __________ ______ BAGDAD. După cum anunță co
rn U.R.S.S., V. T. Leitao da Cunha,; respondentul din Bagdad al agenției 
care i-a înmînat un mesaj din par-. Reuter, ambasadorul Statelor JUnite 
tea președintelui Braziliei, Joao 
Goulart. între,N. S. Hrușciov și am
basadorul Braziliei a avut loc o con
vorbire prietenească.

VARȘOVIA. La 10 iunie, la Kato
wice și-au încheiat lucrările ședin
țele Comitetului administrativ al 
Uniunii internaționale a sindicatelor 
minerilor, la care au luat parte re
prezentanți ai U.R.S.S., Poloniei, 
Romîniei, Ungariei, Cehoslovaciei, 
R.D. Germane, Cubei, Franței și al
tor țări. Comitetul a hotărît să con
voace cel de-al 4-lea Congres al U- 
niunii internaționale a sindicatelor 
minerilor în 1963 la Moscova.

lupta pentru încheierea tratatului 
dé pace, împotriva militarismului și 
a legilor excepționale.

MOSCOVA. .La 11
Hrușciov, președintele
Miniștri al .U.R.S.S., 
Kremlin pe ambasadorul Braziliei

iunie N. 
Consiliului 
a primit

s. 
de 
la

PARIS. La 10 iunie în cele mai 
importante noduri de cale ferată din 
Franța a început o nouă grevă de

t

Algerieni domiciliari Ia Paris își așteaptă rindul-fa vedwtfl înscrierii ls Wl.W«açl«mul pentru autode
terminare ce va crvea Ioc In Algeria la 1 lulle. '-t'

ale Americii în Irak, John Jerne- 
gen, a părăsit la 11 iunie Bagdadul, 
la cererea guvernului irakian. în a- 
celași timp, Irakul și-a rechemat 
ambasadorul de la Washington. A- 
ceastă măsură a guvernului irakian 
a fost determinată de stabilirea re
lațiilor diplomatice dintre S.U.A. și 

; Emiratul Kuweit, situat în Golful 
Persic. Irakul; consideră că Kuweitul 
face parte din teritoriul său și că 
stabilirea de relații oficiale cu Ku
weitul constituie o violare a drep
turilor suverane ale Irakului.

.. ■ ■ — ———O» O---------- -

Succese ale partizanilor din Vietnamul de sud
SAIGON 11 (Agerpres). — Parti

zanii din Vietnamul de sud dau lo
vituri serioase trupelor diemiste, 
dezorganizîndu-le mijloacele de 
transport. La 5 iunie forțele popu
lare de autoapărare au interceptat 
în provincia Binh Thuan trei eșa
loane militare, provocîndu-le se
rioase pierderi. Mai multe va-

goane-cisternă încărcate cu benzină 
au fost distruse și a fost capturată 
o mare cantitate de arme și muniții. 
Forțele patriotice au respins cu suc
ces un atac al trupelor diemiste tri
mise în grabă, la fața locului.

Agenția Associated Press transmi
te că aceasta reprezintă „o victorie 
remarcabilă“ a partizanilor.

•OoO----- ------ -

Formarea guvernului provizoriu
de coaliție

KHAN-HAI (LAOS) 11 (Agerpies).
• La 11 iunie prințul Suvanna 

Fumma a anunțat, de pe balconul 
clădirii unde a avut loc întîlnirea 
celor trei prinți laoțieni, că a iost 
format un guvern provizoriu de coa
liție al Laosului.

Din guvern fac parte șapte adepți 
ai lui Suvanna Fumma, patru repre
zentanți al Partidului Neo Lao Hak- 
sat, cinci reprezentanți ai grupării 
de la Vientiane și trei reprezentanți 
ai așg-numlțllor neutraliști de la 
Vientiane

Guvernul je&tÿ alcătuit din 12 mi- 
niștrl șl 7 stfcfetcrd d0 stat.

al Laosului
,i Pe lingă postul de piim-ministru, 

prințul Suvanna Fumma ocupă pos
tul de ministru al apărării, prințul 
Sufanuvong șl generalul Fumi No- 
savan ocupă posturile de vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri și 
vor ocupa de asemenea respectiv 
posturile de" ministru di economiei 
și ministru al finanțelor. In postul 
de ministru al afacerilor externe a 
fost numit Quinim Folsena, iar în 
postul de ministru al afacerilor in
terne, Feng Fongsavang. Ambii sînt 
adopți ai lui Suvanna Fumma.

Astfel, în rezolvarea crizei laoțiene 
a fost făcut un pas important.
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