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In întimpinaiea Conferinței

I

In Întrecerea socialistă pentru i 
I realizarea sarcinilor de plan, I 
f brigada condusă de Ana Volcu. J 
( de la secția ring a Întreprinderii 
I „Dacia” din Capitală, a obținut 
( rezultate bune. De la Începutul 
( anului șl pină acum, membrii 
j- brigăzii au dat peste plan o can- 
( titate de fire din care se pot 
( produce 1 500 metri țesături. în 
\ fotografie, de la stingă la dreap- 
( ta : Finița Caraghiulea, una din 
j cele mai tinere șl harnice mun- 
( citoare din brigadă, șl Ana Voi- 
(.cu, responsabila brigăzii.

(Foto : M. Cioc)
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la toleranțe minime
Industria noastră constructoare 

de mașini în plină dezvoltare are 
nevoie, de la un an la altul, de canti
tăți tot mai mari de metal. Conști- 
enți de acest fapt, oțelarii noștri 
caută mereu noi metode de lucru 
care să ducă la folosirea mai de
plină a capacității cuptoarelor și, pe 
această bază, să poată obține o pro
ducție sporită de oțel. La rîndul lor, 
laminatorii se străduiesc, în cadrul 
întrecerii socialiste, să gospodăreas
că cît mai judicios metalul prin la
minarea la toleranțe minime. Execu- 
tînd produse la dimensiuni cît mai 
precise, ei realizează' aceeași supra
față sau lungime de laminate din- 
tr-o cantitate mai mică de oțel. 
Dacă laminăm un lingou de 850 kg 
la toleranțe cît mai fixe, putem să 
scoatem din el cel puțin 1 m de pla
tine în plus. Asta înseamnă că în- 
tr-un singur schimb putem econo
misi circa 5 000 kg metal.

Unul din factorii care contribuie 
la executarea unor produse la di
mensiuni cît mai precise și, deci, 
la realizarea de economii de metal 
îl constituie încălzirea corespunză
toare a lingourilor. Printr-o reglare 
bună a regimului termic din cup
toare se obține o încălzire unifor
mă a lingoului ; în acest fel oțelul 
pentru laminat este mai plastic, ceea 
ce face.ca procesul de laminare la 
toleranțe negative să se desfășoare 
în condiții bune. O mare însemnă
tate are și schimbarea și reglarea 
la timp a cilindrilor. Spre a se evi
ta schimbările de dimensiune din 
cauza unor dereglări sau uzuri a 
cilindrilor, controlul de calitate ve
rifică dimensiunile produsului lami
nat după fiecare 6—7 lingouri.

Pentru ca marea majoritate a 
minatorilor să-și poată însuși cît 
mai bine metodele de laminare 
toleranțe minime, în secție au fost 
folosite metode variate de populari
zare a acestei metode. Au fost afi
șate la locurile de producție lozinci ; 
la cursurile de economie concretă 
s-au ținut lecții pe tema laminării 
la toleranțe minime, au fost ținute 
conferințe pe această temă, iar în 
grupele sindicale se analizează sis
tematic rezultatele obținute în acest 
domeniu.

Acum, întregul colectiv aplică cu 
rezultate din ce în ce mai bune a- 
ceastă metodă înaintată de muncă, 

între cele trei schimburi din sec
ție se desfășoară o întrecere însufle
țită pentru a lamina cît mai multe 
produse la toleranțe minime. Schim
bul condus de Ion Romîn a realizat 
în primele 4 luni și jumătate ale 
anului o economie de metal de 381 
tone, cel condus de Martin Iohrent 
— de 375 tone, iar al lui Matei 
Uher — de 368 tone.

Colectivul nostru este hotărît să 
economisească, prin laminare la to
leranțe minime, noi cantități de me
tal, punînd astfel la dispoziția in
dustriei noastre prelucrătoare lami
nate mai multe, mai buhe și la un 
preț de cost redus.

AUREL IOSIVONI 
șeful secției laminoare de platine 

GHEORGHE PLASA 
secretarul organizației de bază 

Uzinele „Oțelul roșu

Combine cerealiere 
peste plan

nationale a femeilor

pesta

o b’o- 
femei-

Colectivul fabricii de tricotaje „Tînăra Gardă" dta 
Capitală a livrat comerțului o serie de noi produse. 
Au fost fabricate numeroase articole ușoare — că
măși, scampolouii, pulovere — din bumbac și jachete 
elegante dta fire voluminoase și dta fire sintetice. Nu
meroase alte întreprinderi din cadrul sectorului in
dustriei de tricotaje au început să producă cirga 200 
modele noi de tricotaje din fire sintetice, pentru femei, 
bărbați și copii, 
șifonabile.

Aceste modele sint rezistente și ne-

Viitori
La Combinatul 

și produse petrochimice din Onești 
s-a deschis de curînd un nou curs 
de calificare cu o durată de 6 luni.

Peste 250 de elevi se pregătesc 
pentru meseriile de operatori-chi- 
miști la fabricarea polistirenului și 
cauciucului sintetic. în afara orelor 
de curs, au loc zilnic lecții practice 
în cadrul cărora sînt studiate utila
jele și procesele de producție din 
secțiile unde vor fi repartizați să 
lucreze.

chimiști
de cauciuc sintetic

PREMIERA 
LA CONSTANTA

CONSTANTA (co
resp. „Scînteii")., — 

.Teatrul dé stat din 
Consfanfa a prezen
tat 
sa 
de 
gia
Petre Mihail.

în premieră pie- 
„Celebrul 702" 
Al, Mirodan. Re- 
este semnată de

în fără
prilejul comemorării a 50 de ani 
moartea lui Caragiale, Teatrul Na
din București « pornit Intr-un tur-

Turneul Teatrului Nafional 
„I. L. Caragiale"
Cu 

de la 
fional
neu prin mai multe localități din tară. 1n 
fiecare oraș vor fi prezentate cite 4 
spectacole cu piesele marelui dramaturg 
clasic romîn : „D-ale carnavalulùi", „O 
scrisoare pierdută", „Ö noapte furtu
noasă" și 
fiunea", 
spectacole 
continuare 
la Tg. Mureș, Cluj, Baia Mare, Satu-Mare, 
Oradea, Timișoara, Arad, T. Severin, Cra
iova și Pitești.

,,D-ale carnavalului", 
„Ö noapte 

„Conu Leonida față cu reac- 
drama „Năpasta”. Primele 
au și avut loc la Brașov. In 
colectivul teatrului va merge

Pentru a veni în sprijinul campaniei 
de recoltare,. constructorii de mașini 
agricole de la Uzinele „Semănătoarea" 
din Capitală au produs în primele cinci 
luni din acest an 2485 de combine
cerealiere, cu 85 mai multe decît au 
avut planificat. Cu 'combinele reali
zate peste plan, mecanizatorii pot re
colta în plus sute de hectare de ce
reale. Tn perioada amintită, mefalur- 
giștii de la „Semănătoarea' au mai rea
lizat, de asemenea, 512 cositori meca
nice, depășindu-șl și la acest produs 
sarcina planificată.

Concomitent cu creșterea 
fiei, muncitorii, tehnicienii șl 
de la această uzină au adus 
fecjionări mașinilor, realizlnd 
economii peste plan de circa 
de lei. (Agerpres).

produe- 
inginerli 
noi per- 
totodată 

1 250 000

Expoziție 0 gazetelor 
de perete

BACAU (coresp. „Sctateii"). — 
Recent, la Fabrica „Steaua Ro
șie" dta Bacău s-a organizat o 
expoziție a gazetelor de perete 
din secțiile întreprinderii. Expozi
ția a fost vizitată de un mare 
număr de muncitori, tehnicieni și 
ingineri. Cu prilejul deschiderii, 
comitetul de partid a analizat ac
tivitatea gazetelor de perete pe 
primele 4 luni ale anului.
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să fie 
către 

trecut, 
noas-

ION CODREA 
mecanic 

Atelierele „9 Mal"- 
București

împreună cu întregul popor

Se extinde mecanizarea
Exploatările miniere din Valea 

Jiului au fost înzestrate anul acesta 
cu încă 350 perforatoare acționate 
pneumatic, de mare randament. Au 
fost puse în funcțiune numeroase

în minele Văii Jiului
alte utilaje de märe productivitate 
printre care foreze pneumatice, ma
șini de rampleiere. în mine sînt fo
losite pe scară tot mai largă 
șinile de încărcat și transport.

ma-

MARIA ROSETTI 
președinta Consiliului Național 
al Femeilor din R. P. Romină

partid și guverna- 
în frunte cu tova-

nul prieteniei", 
prin care 300 de 
femei din țara 
noastră au vizitat 
U.R.S.S.

Prin lupta con- 
pentru coexistență

• Cu spiritul'lor gospodăresc, cu dra
gostea lor pentru frumos, femeile par
ticipă In număr tot mai mare la planta
rea de pomi și flori, la amenajarea de 
spafii verzi. Femeile din Capitală au 
efectuat pentru asemenea lucrări 
1 milion ore de muncă patriotică.

9 Cercurile de citit desfășoară 
gafă activitate de culturalizare a
lor gospodine. In momentul de fajă, in
tre cercurile din București'se desfășoară 
o vie întrecere sub lozinca : „Toate 
cercurile de citit la nivelul celor frun
tașe". In cadrul întrecerii se organizează 
schimburi de experiență, lectorii cei mal 
buni participă la cercurile mai slabe, a- 
jutîndu-le să-și organizeze munca. S-au 
obfinut astfel rezultate bune in ridicarea 
activității tuturor cercurilor de citit și, cu 
deosebire, a acelora din raioanele 16 
Februarie, 30 Decembrie și altele.

9 Pentru a înlesni unul număr cit mal 
mare de femei să cunoască frumusețile 
patriei, să viziteze unele locuri Istorice, 
comitetele femeilor organizează periodic 
excursii. Zilele trecute au plecat Intr-o 
asemenea excursie, la Doftana, cu un tren 
special, 800 de femei din raionul Nico
lae Bălcescu.

Inâugumâ noilor soli ale Muzeului de artă 
al R. P. Romine

Cu cîțiva ani în 
urmă, Fabrica de ci
ment „Victoria socia
listă” din Turda a tri
mis întreprinderii noa
stre un autoîncărcător, 
pentru a i se executa 
reparații capitale. Dar, 
din lipsa pieselor de 
schimb necesare, uti
lajul n-a putut 
reparat decît 
sfîrșitul anului 
întreprinderea 
tră a cerut Fabricii de 
ciment din Turda să 
trimită delegat pen
tru recepționarea uti
lajului, însă aceasta 
ne-a comunicat că nu 
mai are nevoie de el 
și este gata să-l ce
deze altei întreprin
deri. De atunci, auto-

încărcătorul, în per
fectă stare de func
țiune, stă nefolosit în 
curtea atelierelor noa
stre. Nimeni n-a venit 
pînă acum să-l soli
cite, deși sîntem con-
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Dln scrisorile 

sosite ia redacție

vinși că multe între
prinderi ar avea ne
voie de el. Direcția ge
nerală din minister nu 
s-a interesat ca el să 
fie repartizat. Nu-i pă
cat ca un utilaj care 
ar putea să ușureze 
mult munca de încăr- 
care-descărcare a ma-

terialelor să stea atita 
vreme imobilizat?

De asemenea stă ne
folosit la noi și un 
pod rulant de 5 tone. 
El ne-a fost trimis cu 
circa 6 ani în urmă 
cu toate că n-aveam 
nevoie de el, deoarece 
nu corespundea di
mensiunilor halelor 
noastre. Utilajul stă 
de atunci demontat. 
Este oare cu putință 
ca de atîția ani de zile 
acestui utilaj să nu i se 
găsească întrebuințare 
— dacă nu la noi, mă
car într-o altă între
prindere ?

leri a avut loc inaugurarea oficială 
a noilor săli ale Muzeului de artă al 
R. P. Romine, instalat în aripa din 
dreapta a Palatului R. P. Romine.

La festivitatea de inaugurare au 
luat parte tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Mau
rer, Gheorghe Apostol, Emil Bodnă- 
raș, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Chivti Stoica; Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Dumitru Co- 
liu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, Alexandru Bîrlădea- 
nu, membri ai C.C. al P.M.R., mini
ștri, conducătorii uniunilor de crea
ție, numeroși oameni de artă și cul
tură.

Au asistat șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați la București.

Cuvînțul de deschidere a fost 
rostit de artistul poporului Ion Ja
lea, președintele Uniunii Artiștilor 
Plastici.

„Avem marea bucurie, a spus vor
bitorul, de a participa astăzi la inau
gurarea noului local al Muzeului de 
artă al Republicii Populare Romîne. 
Dotarea Muzeului de artă- cu acest 
minunat lăcaș de cultură este o ex
presie, a politicii înțelepte a partidu
lui, ,nostru, care, preocupjndu-se de 
dezvoltarea multilaterală a econo
miei, acordă în același timp o per
manentă atenție problemelor' cultu
rii socialiste, ridicării ei pe noi culmi 
de strălucire.

în trecut, țara noastră n-a avut 
niciodată un asemenea muzeu. Po
porul nu avea posibilitatea să se 
bucure de frumusețea operelor de

artă. Ele se’ găseau ferecate în te
zaurele personale ale monarhiei și 
ale acoliților ei sau uitate în diver
se colecții particulare. Acum aceste 
comori sînt puse la dispoziția oa
menilor muncii, care se pot bucura 
din plin de ele.

Avem convingerea că această nouă 
realizare, care este Muzeul de artă 
al Republicii Populare Romîne, va 
bucura pe oamenii muncii din Ca
pitală și din întreaga țară, consti
tuind încă o mărturie a grijii con
tinue a conducerii de părtîd și de 
stat pentru dezvoltarea culturii, pen
tru ca frumosul să pătrundă tot mai 
mult în viața tuturor cetățenilor pa
triei noastre.

îmi permiteți ca in numele artiș- 
. tilor plastici, al publicului iubitor 

de frumos, al tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră, să aduc 
cele mai calde mulțumiri partidu
lui și guvernului pentru acest 
neprețuit pe care l-au făcut 
porului nostru“.

Asistența a vizitat apoi sălile 
zeului.

De-a lungul a patru etaje, în 
zeci de săli largi și luminoase, 
se .află. Galeria de artă romînească 
— cuprinzînd o colecție artistică de 
o rară bogăție — și Galeria de artă 
universală, în care sînt expuse lu
crări de mare valoare ale unor ar
tiști iluștri din aproape toate șco
lile naționale.

Cele. .16 săli ale Galeriei de artă 
romînească adăpostesc numeroase o- 
pere nepieritoare, începînd cu crea
țiile pictorilor .și meșterilor din po-
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dar 
po-

mu-

por din secolul X și continuîrid eu 
capodoperele unor artiști ca Aman, 
Grigorescu, Andreescu, Luchian, 
Băncilă, Paciurea, Brîncuși, Iser, 
Steriade, Ressu. Sînt expuse, de ase
menea, la loc de cinste, lucrările re
marcabile ale celor mai valoroși ar
tiști contemporani.

în cadrul Galeriei de artă univer
sală sînt prezentate, urmîndu-se ri
guroase criterii științifice, tablouri și 
sculpturi, lucrări de artă decorativă, 
aparținînd unor maeștri ai artei uni
versale printre care Van Eyck, Tizian, 
Veronese, Rubens, Velasquez, Mem- 
ling, El Greco, Daumier, Repin, Sis
ley, Monet.

Au fost amenajate săli speciale 
consacrate graficii — unde vizita
torii pot întîlni creații ale unor ar
tiști de seamă romini și străin;. Mu
zeul înfățișează bogatele sale colec
ții de artă decorativă a țărilor din 
Extremul Orient, printre care una 
din cele mai frumoase colecții de 
jaduri din Europa.

Așezarea lucrărilor pe un singur 
rînd, cu spații corespunzătoare, sis
temul de iluminare a sălilor, insta
lațiile de reglare a temperaturii și 
umidității, laboratoarele anexe de 
studiu, spațiile .largi pentru depozi
te și pentru atelierele de restaurare 
și întreținere a lucrărilor, fac din 
Muzeul de artă al R. P. Romîne una 
dintre instituțiile de acest fel cel 
mai modern dotate. Prin conținutul, 
organizarea și activitatea sa amplă, 
el poate sta alături de marile mu
zee de artă din lume.

l Bucuria cu care
> cefăjenii Romîniei
> au luaf cunoștință 
Ï de apropiata vizi- 
J tă pe care o va 
; face în (ara noas-
> tră delegația de
> mentală sovietică,
; rășul Nikita Sergheevici Hrușciov, este 
J expresia sentimentelor de sfrînsă 
; prietenie care ne leagă de poporul
> sovietic. Împreună cu întregul popor,
> noi, femeile care lucrăm în diferite 
J sectoare de activitate, în fabrici, în 
; uzine, în gospodării agricole colec- 
; five, pe tărîmul științei sau al artei,
■ însuflețite de dorinfa de a ne aduce
i contribuția la vasta operă de desă-
; vîrșire a construcției socialismului în 
; patria noastră, vedem în acest eve- 
1 nimenf o nouă și însemnată contri

buție la dezvoltarea prieteniei fră-
! feșfi, de nezdruncinat, dintre po

poarele noastre — unite pe veci în 
marea familie a tarilor socialiste.

Sînfem mîndri că putem întîmpina 
pe iubifii noștri oaspeji în aceste zile, 
cînd poporul nostru, condus cu înțe
lepciune și fermitate de Partidul 
Muncitoresc Romîn, repurtează noi 
succese pe drumul luminos al socia
lismului, a cărui victorie definitivă la 

I orașe și sate ne deschide largi ori- 
! zonturi.
; Femeile din țara noastră nutresc 
; sentimente de profundă dragoste și
■ admirație pentru femeile sovietice, a 
i căror muncă entuziastă și energie clo- 
! cotifoare, alături de întregul popor 
I sovietic, face să prindă viață gran- 
1 diosul program al construcției co-
> munisfe în U.R.S.S.
; Tovarășele noastre, care au avut pri- 
I lejul să viziteze Uniunea Sovietică,
■ au putut cunoaște în mod nemij- .
■ locif mărețele realizări ale oa- 
! manilor sovietici, au putut vedea
> îndeaproape cum muncesc și au pu-
> tuf învăța din bogata lor experiență.
> Un bun prilej de a ne cunoaște mal 
I bine a fost șl călătoria făcută cu „Tre-

secvenfă și dîrză
pașnică, pentru dezarmare generală 
și totală, pentru înlăturarea pericolu
lui unui nou război mondial, Uniu
nea Sovietică și celelalte țări socia
liste și-au cîștigat stima și recunoș
tința oamenilor cinstifi de pretutin
deni.

Salut cu bucurie pe scumpii noștri 
oaspefi, în frunte cu tovarășul Hruș- 
ciov, eminent luptător pentru victo
ria comunismului și a păcii, și spun 
din toată inima solilor poporului so
vietic „Bun venit în scumpa noastră 
patrie I“,

Pe drumuri de țară
Hn urmă ou ani, orășelului Ag

nita i se spunea „Insula", din 
pricina puținelor și anevoioaselor căi 

de legătură. cu celelalte centre dta 
regiune. Acum, o șosea asfaltată a 
redus la o oră călătoria de la Fă
găraș la Agnita.

Călătorul care vine astăzi pe a- 
ceste meleaguri vede cu bucurie 
profundele transformări din satele 
și comunele care țin de acest cen
tru raional. Toți țăranii romîni și 
germani din raion 
45 de gospodării 
colective. Pămîn- 

pe care gospodă- Din carnetul coresnondeniuim 
riile colective le ------- ------- ------------ , ■ .
cultivă cu grîu, po
rumb, sfeclă de zahăr, cartofi nu ședințele, tov. Fabian Barbu.

— Am obținut anul trecut peste 
2 060 litri de lapte de iiecare vacă 
furajată — ne-a spus el. Dacă le dai 
vacilor hrană 
calitate, poți obține producție tot 
mai mare.

Colectiviștii din această ■ comună 
folosesc o serie de metode care duc 
la sporirea producției de furaje. în 
primăvară cele 480 de hectare de 
pășuni ale gospodăriei au fost cură
țate de mărăcini și mușuroaie ; s-au 
făcut două adăpători (mai e nevoie 
de încă una), pentru ca vitele să nu 
mai fie duse în vale la apă. „în fe
lul acesta ele nu mai strică pășu
nea“ — spune un colectivist. 
Ca și la alte gospodării din raion, 
colectiviștii din Merghindeal au or
ganizat tabere de vară pentru vaci

C. CÄPRARU 
coresp. „Scînteii"

cători de animale din tată-n fiu. Pe 
pășunile cu iarbă grasă tatîlnești 
la tot pasul cirezi de vaci bune de 
lapte din rasa Bălțată romtaească, 
turme de oi. Șeptelul este aici în- 
tr-o continuă creștere. în I960 gos
podăriile agricole colective dta ra
ion aveau 6 300 de taurine, iar Ia 
sfîrșitul anului trecut peste 9 000, 
din care vaci aproape 3100. Pînă 
la sfîrșitul acestui an, trebuie să se 
ajungă la un efectiv de 11 544 de 
taurine, din care

GALAȚI (coresp. ,,Scînteiiu). — în 
regiunea Galați se desfășoară o lar
gă acțiune pentru valorificarea te
renurilor în pantă supuse erodării 
și a celor nisipoase.

La îndemnul organizațiilor de 
partid, colectiviștii din satele și co
munele raioanelor Bujor, Galați, 
Tecuci și Panciu muncesc cu însu
flețire la executarea de terase pe 
terenurile neproductive pentru a le 
planta cu viță de vie și pomi fruc
tiferi. Pe întreaga regiune au lost 
executate terase, numai în primă
vara acestui an, pe o suprafață de 
1320 ha. Cele mai mari suprafețe 
au fost terasate de către colectiviștii 
din raioanele Bujor și Tecuci.

Paralel cu aceste lucrări în 
giune au continuat plantările de 
și pomi fructiferi. Gospodăriile 
lective și gospodăriile de stat
plantat 1 730 ha cu viță de vie 
758 ha cu pomi roditori. Odată 
terenurile erodate și în pantă 
pun în valoare și cele cu nisipuri
zburătoare. In raioanele Făurei și 
Brăila, de exemplu, unde sînt mari 
suprafețe de terenuri nisipoase, au 
fost plantate cu viță de vie mai 
mult de 200 ha terenuri neproduc
tive.

muncesc uniți în vaci, mai mult 
jumătate și ‘ 
9 000 de porci.

La gospodăria 
colectivă dta Mer- 
ghindeal am stat 
de vorbă cu pre-

de 
la

Oaspeți dragi, așteptați cu bucurie
. La Iași pe calea 23 August se șuiul, prin construirea ou ajutor și 

” " “ • — ■ utilaj sovietic, a iabricii de anti
biotice a fabricii de mobilă și a 
ceilei de produse lactate. Și se lăr
gește această zonă industrială, 
prin ridicarea altor obiective no-i, 
stabilite în planul de șase ani și 
cu prilejul vizitei făcute anul tre
cut ta regiunea Iași de conducăto
rii de partid și de stat in frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 

Am stat de vorbă în aceste zile 
dta preajma soisirii delegației de 
partid și guvernamentale a Uniu
nii Sovietice, cu mai mulți oameni 
ai muncii ieșeni. — „Eu și tova
rășii mei am avut multe lucruri 
bune de Învățat de la constructorii 
sovietici, a spus maistrul Ivanov 
Teodor de la șantierul șooiii dta 
noul cartier de locuințe 23 August. 
Țin să-mi exprim marea bucurie 
că-i vom avea ca oaspeți pe solii 
poporului sovietic și dorința fier
binte de a veni și la noi, să vadă 
ce lucruri minunate s-<au înfăptuit 
la Iași ta anii puterii populare".

De curînd au fost ta schimb 
experiență la Kiev și Moscova 
varășele Vaionia Ardeleanu șl 
Georgeta Alupei de la fabrica 
antibiotice, specialiste ta biologie. 
Timp de o lună de zile ele au pri
mit un ajutor substanțial ta pro
blemele de selecție a materialului 
de tasămtațări.

— Le statem recunoscători spe
cialiștilor sovietici pentru sprijinul 
acordat. Ne bucurăm că și ei au 
apreciat unele metode proprii fo
losite de noi — au ținut să preci
zeze cele două tovarășe. întregul 
colectiv al fabricii noastre este 
bucuros că poporul romîn va avea 
oaspeți dragi. Prietenia dintre po
poarele noastre se va adinei șl 
mai mult ta folosul aaiuzei păcii și 
socialismuluL

M. CORCACI 
coresp. „Scînteii*

Înaltă statuia Eroilor Sovietici. 
Este simbolul dragostei și recu
noștinței oamenilor muncii dta 
străvechiul oraș moldovean fată de 
poporul sovietic, ai cărui fii au 
luptat cu eroism pentru eliberarea 
lașului. Au trecut de atunci 18 ani. 
Prin grija partidului și guvernului 
orașul este ta continuă transfor
mare și așa cum spune un oîntec 
dta noul folclor „întinerește bătrî- 
nul Iași". S-au taăltat blocuri 
moașe — numai în ultimii 3 
peste 3 000 de apartamente, 
peste 10 000 de studenți tați 
azi ta centrul universitar ieșean au 
la dispoziție 14 cămine noi, 2 can
tine moderne.

S-a dezvoltat mult industria Ia-

re-

au
?i 
cu 
se

im
ani 
Cei 
stat

o fereastră spre Cosmos
Există momente de 

care fiecare cercetător de 
la Observatorul astrono
mic al, Academiei R. P. 
Romîne Iși aduce aminte 
cu emoție. In jurul pă- 
mîntului se rotea primul 
satelit artificial, lansat de mîntenilor din spatiile si- 
Uniunea Sovietică. Peste derale. 
citeva secunde urma să 
treacă pe .deasupra Bucu- far a noastră au urmărit cu 

emofie și mindrie aceste 
succese. Pe adresa Ob
servatorului din București 
au sosit mii de scrisori 
și telegrame de felicitare 
adresate oamenilor sovie
tici.

Din prima zl, In ca
drul observatorului a fost 
organizată o secție spe- 

i a-

al secolului 
zborul primului 
Cosmos : luri Gagarin. Și 
curind după aceea cel 
de-al doilea cosmonaut, 
comunistul Gherman Ti
tov, s-a adresat și el pă-

Oamenii muncii din

reștiului. In jurul apara
tului de radiorecepfie oa
menii ședeau ciorchine. 
Și deodată, s-au făcui 
auzite semnalele emise 
de primul mesager al o- 
mului în spafiul cosmic.

De atunci au trecut a- 
proape 5 ani. Unul după 
.IM ™ MIM „„Me» „•
șovref/cr, rohndu-se In tupra „felifllor. Datele, 
jurul pXmîntulul apoi « obținute se transmiteau 
urmat marele eveniment telegrafic Centratul „Cos-

nostru — mos" din Moscova. Pen- 
om in tru efectuarea unor cer

cetări la un înalt nivel 
științific observatorul a 
fost înzestrat cu aparate 
moderne, unele oferite 
de Academia de Științe 
a Uniunii Sovietice.

La Observatorul astro
nomic al Academiei 
R. P. Romîne se află 
benzi pe care sînt înre
gistrate semnalele sputni
cilor și vocile primilor 
cosmonauți, momente in
teresante din observațiile 
efectuate de specialiști, 
în centrul Bucureștiului se 
află o „fereastră deschi
să spre Cosmos*, încă 
unul din nenumăratele 
focuri unde prietenia și 
colaborarea științifică ro- 
mlno-jovletlcă îșf găseș
te e minunată expresie.

de 
ta

de

!n ultimii «ml, pe Vqlea 
Luncolulul, }n apropiere de Crlșul 
Alb, s-a Înălțat un orășel nou, 
format din zeci de blocuri cu 
parter șl trei etaje. E noul Brad, 
în fotografie : noile construcții 
ale orașului.

(Foto : M. Andreescu)

sînt prea darnice. Ele dau rod bogat 
numai dacă sînt bine îngrășate și 
lucrate după regulile științei. Mem
brii multor gospodării colective exe
cută cu stăruință și pricepere aceste 
lucrări reușind să obțină recolte 
mari. La Apoș, Chirpar și în alte 
gospodării s-au obținut anul trecut 
recolte de grîu de peste 1 800 kg la 
hectar, porumb boabe aproape 3 000 
kg., producții bune de cartofi și 
sfeclă de zahăr.

Anul acesta, colectiviștii se întrec 
pentru recolte și mai bune. Pînă 
acum au făcut prașila întîia și a 
doua la cartofi, sfeclă de zahăr și 
la ,,porumb 5 000".

în oricare gospodărie dta raionul 
Agnita colectiviștii vorbesc cu mta- 
drie despre realizările obținute ta 
sectorul zootehnic. „Toate vitele din 
raionul nostru stat frumoase, dar ale 
noastre parcă le întrec", spun ei. 
Țăranii din raionul Agnita stat cres-

suficientă și de bund

Continuare în pag. H-a>
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C&rnet cinem&togratic
fiviști din aparatul de partid și 
U.T.M.

Tov. Gh. Moldovan, secretar al 
Comitetului regional de partid 
Cluj și președinte al Consiliului 
agricol regional, a făcut o expu
nere despre măsurile luate de 
partid și guvern pentru continua 
dezvoltare a agriculturii noastre 
socialiste, despre reorganizarea 
conducerii agriculturii.

In continuare a fost făcută 
expunerea : rolul conducător al 
partidului în perioada desăvîrși- 
rii construcției socialiste în pa
tria noastră.

Asemenea consultații colective 
au avut loc și cu propagandiștii 
și activul de partid din orașul 
Cluj.

GALAȚI (coresp. „Scînfeîi"J.
Ștefan Țîru, brigadier la gospodăria 
colectivă din Țifești, raionul Panciu, a 
fost primit de curînd membru de 
partid in mod exceptional, așa cum 
prevede hotărîrea C.C. al P.M.R. din 
23—25 aprilie a.c., fără stagiul 
candidat.

Gheorghe Postolache, Virgil 
mofte și alți comuniști, care au 
cuvîntul in adunare, au arătat că 
fan Tiru e un om harnic, a muncit 

............ _ ___  __ ,___ ... ...... mult pentru dezvoltarea gospodăriei 
ajutor cît mai calificat. Ședințele și a adus o contribuție de seamă la 
de instruire a aparatului se des
fășoară pe baza unui program 
dinainte stabilit. In zilele rezer
vate pregătirii, 
diază hotărîrile și instrucțiunile 
C.C. al P.M.R., precum și hotărî
rile comitetelor orășenesc și ra
ional de partid. Totodată, secre
tarii. comitetului raional fac ex
puneri pe teme politice, econo
mice și ale construcției de partid. 
S-au ținut expuneri despre baza 
tehnică materială a socialismului 
și despre sarcinile planului de 6 
ani ; despre munca politică des
fășurată în raion pentru primirea 
în partid și educarea partinică a 
membrilor și candidaților de 
partid ; despre unele evenimente 
internaționale. De regulă, expu
nerile sînt urmate de seminarii.

Instruirea aparatului nu se re
zumă numai la expuneri și semi
narii. Intîlnirile cu instructorii 
sînt folosite pentru ca aceștia să 
arate ce metode folosesc in înde
plinirea sarcinilor ce le revin, 
realizîndu-se astfel un interesant 
schimb de experiență.

TURDA (coresp. „Scînteii”). — 
Pentru a ridicgs nivelul convorbi
rilor recapitulative ce se desfă
șoară în prezent în cadrul cercu
rilor și cursurilor învățămîntului 
de partid, Comitetul orășenesc 
de partid Turda a organizat zi
lele acestea o consultație colec
tivă. Au participat toți propagan
diștii, lectorii cabinetului de 
partid, elevii școlilor serale eco
nomice, secretari ai organizațiilor 
de partid din întreprinderile și 
instituțiile orașului, precum și ac-

TIMIȘOARA (coiesp. „Scînteii”). 
— Zilele acestea, într-o plenară 
lărgită a Comitetului regional de 
partid Banat s-a analizat felul 
cum s-a realizat planul de pro
ducție în întreprinderile regiunii 
pe primele cinci luni din acest 
an, cum au fost îndeplinite anga
jamentele luate.

Din referatul prezentat a reieșit 
că, în această perioadă, planul 
producției globale a fost realizat 
în proporție de 101,4 la sută, iar 
la producția-marfă — 100,3 la 
sută.

Referatul și discuțiile purtate 
au scos însă în evidență laptul 
că productivitatea muncii nu a 
crescut pe măsura posibilităților, 
iar prețul de cost planificat nu a 
fost realizat de către toate între
prinderile.

In cuvîntul lor, participanții la 
discuții au arătat o serie de căi 
prin care fiecare întreprindere 
are posibilitatea să-și realizeze, 
în întregime, sarcinile de produc
ție și angajamentele luate.

BUCUREȘTI. Comitetul raio
nal de partid „Nicolae Băicescu“ 
acordă o mare atenție pregătirii 
instructorilor săi, ca aceștia să 
poată da organizațiilor de bază un

ÎNVIERE A“

de

Ti- 
luat 
Ște-

colectivizarea comunei, lămurind un 
număr mare de fătani întovărășiți să 
se înscrie în gospodăria colectivă, 

instructorii stu- Anul trecui, brigada condusă de tov. 
Țîru a obținui cea mai mare produc
ție de struguri : 7 000 kg la ha de pe 
o suprafață de 105 ha.

— Succesele lui se daloresc nu nu
mai hărniciei tov. Țîru, dar și felului 
cum a știut să se apropie de oameni, 
să se facă iubii și ascultat de ei — a 
spus în adunare Iov. Emil Harțuchi 
despre brigadierul Țîru.

PIATRA NEAMȚ. Recent, adu
narea organizației de bază de la 
U.I.L. „Foresta", din raionul Pia
tra Neamț, a analizat felul în 
care se preocupă conducerea uni
tății și comitetul sindicatului de 
ridicarea nivelului tehnic profe
sional al muncitorilor și maiștri
lor. Atît darea de seamă, cît și 
discuțiile, au scos la iveală fap
tul că în fabrică au fost orga
nizate cursuri de ridicare a cali
ficării, care au cuprins șortatori 
și măsurători de materie primă, 
gateriști, pendulariști, șortatori și 
stivuitori în depozitul de che
restea, maiștri etc.

Au fost organizate un număr 
de cite 5 cursuri la fiecare resort 
în care au fost cuprinși peste 250 
de muncitori și maiștri. Șefii de 
secții au fost numiți responsabili 
de cursuri, lecțiile teoretice fiind 
urmate de demonstrații prac
tice. Ridicarea calificării munci
torilor și maiștrilor a contribuit 
din plin la realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan precum și la 
îmbunătățirea calității produ
selor.

Pe drumuri de țară
(Urmare din pag. I-a)

pe pășune și pregătesc furajele ne
cesare animalelor în 
bulației.

Pășunile și fînețele 
nita ocupă 37 la sută 
agricolă, asigurînd 
hrana animalelor în perioada 
vară. In această primăvară s-au fă
cut lucrări de întreținere pe 6 500 ha 
pășune și au fost îngrășate circa 
4 300 ha cu gunoi de grajd, dar 
ceea ce s-a făcut ni se pare insufi
cient. Pentru îmbunătățirea pășu
nilor raionului se simte nevoia unei 
acțiuni susținute, bine organizate, 
la care să participe mase largi de 
tineri și vîrstnici. îngrijite și folosite 
rațional, pășunile raionului pot da 
cel puțin 10 000 kg masă verde la 
hectar și nu 4 000—5 000 kg, cît dau 
in prezent.

Gospodăriile colective au schim
bat mult fața satelor din ra
ionul Agnita. Pe ulițele lor întîl- 
nești multe case noi, lumină electri
că. Anul trecut, la Altina, 23 de 
colectiviști și-au ridicat locuințe 
confortabile din cărămidă. Dacă 
treci prin Pelișor, Hendorf, Mar- 
pod și prin alte comune în
tâlnești aceeași înnoire. Vorbind 
despre creșterea nivelului de trai 
al colectiviștilor, tov. Alexandru 
Szilagyi, instructor raional, ne spu
nea :

— Sînt instructor de mal bine de 
7 ani și cunosc bine satele raionu
lui. Nu numai casele noi oglindesc 
creșterea bunăstării țărănimii. Mulți 
colectiviști și-au cumpărat mobilă, 
mașini de cusut, aparate de radio. 
Instructorul vorbește cu căldură 
despre schimbările din viața satu
lui. Ca mulți alții, el a lămurit cu 
răbdare numeroși țărani să urmeze 
calea belșugului. Și iată astăzi re
zultatele. In satele Bîrghiș, Pelișor, 
Slagna, Apoș sînt gospodării colec
tive care obțin succese însemnate 
în sporirea producției agricole. Tov. 
Szilagyi a ajutat organizațiile de 
bază din gospodării să se întăreas
că prin primirea în rîndurile parti
dului a celor mai buni colectiviști.

Cutreierînd satele și comunele 
talonului Agnita, întîlnești o bogată

------0.0------

perioada sta-

raionului Ag- 
din suprafața 
în întregime 

de

activitate cultural-artistică. Cît de 
frumos știu să oînte, să danseze, 
să recite versuri flăcăii și fetele de 
la Nocrich, Benești sau Pelișor. în 
raion activează 250 de echipe de 
teatru, brigăzi artistice de agitație, 
coruri și fanfare. Sînt în multe co
mune coruri cu o vechime respecta
bilă. Acum doi ani formația corală 
din Nocrich a împlinit 100 de ani 
de la înființare. La cor și la alte 
activități artistice participă aproape 
toți colectiviștii din Nocrich și nu-i 
de mirare că alături de tineri 
cărora abia le-« mijit mustața, cîntă 
bătrîni care numără și 80 de ani.

Dar po* fi oare cuprinse în cîteva 
pagini de însemnări numeioasele 
aspecte ale transfoimărilor petrecu
te in satele acestui raion ?

în raionul 
Buzău

Teatrul National „I. L, Caragiale" reprezintă „Orfeu !n infern'' de Ten 
de măiestrie a Iui Moni Ghelerter. în fotografie: Irina Răchifeanu șl Florin 
succes lnterpretînd rolurile principale ale piesei.succes lnterpretînd rolurile

zi. Dar acest lucru nu se în- 
Pînă de curînd, „operativifa- 
acesf ghișeu poștal se reducea 
primirea ziarelor și închiderea

aceeași 
tîmplă. 
tea“ la 
doar la 
lor cu grijă sub lacăt. Așa era progra
mul de lucru (I?). Abia de curînd, Di
recția regională P.T.T.R. a luat măsuri 
ca ghișeul poștal să fie deschis și după 
masă. Dar nici acum ziarele nu sînt dis
tribuite abonajilor în aceeași zi, deoa-ț 
rece organizațiile de partid și. comite
tele sindicale din secțiile combinatului 
nu s-au îngrijit să asigure difuzori vo
luntari pe schimburi.

Sînt și factori poștali care au obice
iul să strîngă ziarele la ei, dîndu-le

Williams,, In regla plină
Piersic, care obțin un deosebit

_■ cinematogra-
____— ecranizări, a readus 

pe ecranele capitalei „învierea“. De 
astă dată ambele serii ale transpu
nerii cinematografice 
lui Lev Tolstoi, unite 
spectacol. „învierea”

Săptămina

după romanul 
într-un singur 
este una din 
—-> par a fi 

~i. Tolstoi, 
a fost

acele opere literare care par a h 
făcute special pentru ecran. Tolstoi, 
al cărui chip de octogenar a fost 
imortalizat pe pelicula celor dinții 
filme, nu bănuia, poate, atunci 
cînd un operator amator îl pu
nea să „toarne' pe aleile Ias-

în scopul unei mai bune 
aprovizionări și deserviri 

a populației
La Casa de cultură a tineretului 

din raionul T. Vladimirescu din Ca
pitală a avut loc o consfătuire orga
nizată de comitetul raional de partid 
pe tema reducerii cheltuielilor de 
circulație și a îmbunătățirii aprovi
zionării și deservirii populației de 
către unitățile comerciale.

In cadrul acestei consfătuiri s-au 
făcut numeroase propuneri privind 
îmbunătățirea continuă a deservirii 
populației și descoperirea rezervelor 
interne din cadrul unităților comer
ciale în vederea reducerii continue 
a cheltuielilor de circulație.

De îndată ce a ieșit de la rotativă 
ziarul, cu cerneala încă proaspătă, 
pornește la drum spre o anume adre
să. In ultimul timp, datorită mă
surilor luate s-a îmbunătățit difuza
rea presei ; cea mai mare parte din ti
rajul ziarelor centrale ajunge în mîi
nile cititorilor chiar în ziua apariției.

...După ce a străbătut în cîteva ore 
o distanță de sule de kilometri, 
un pachet cu ziare a ajuns la oficiul 
P.T.T.R. Hurezani, raionul Gilorl. Dar 
de aici, de la oficiul poștal, ele mai au 
de făcut încă un drum pînă la citifori. 
Intră în acțiune factorii poștali și difu- 
zorii voluntari de presă. Ei sînt aceia 
cărora le revine sarcina importantă de 
a asigura ca ziarul să ajungă în cel 
mai scurt timp în mîna oamenilor 
muncii. Punctuali, ca de obicei, fac
torii poștali Gheorghe Dogaru, Victor 
Dogaru și Mitei Căploiu pornesc la 
drum. Peste cîteva ore — ne scrie co
lectivistul Constantin Georgescu — a- 
bonaful de pe cea mai îndepărtată 
uliță a comunei are ziarul în mînă.

Sînt numeroase scrisorile sosite la 
redacție prin care corespondenții vo
luntari vorbesc despre munca conștiin
cioasă a multor factori poștali și difu
zori voluntari 
nea lor plină 
de cititori.

Pe de altă
se mai semnalează 
presei mai există încă deficiențe, 
foaie că în majoritatea localităților din 
țară ziarele ajung în ziua apari
ției, unele oficii poștale întîrzie distri
buirea lor la abonați. Comuna Jilava — 
ne scrie corespondentul voluntar V. 
Staicu — se află doar la cîțiva kilo- a preferat să poarte o corespondență 
metri de București. Ziarele sosesc în 
comună la orele 7 dimineața și totuși, 
oficiul poștal Jilava, raionul N. Băices
cu, nu începe distribuirea lor decît pe 
la orele 16—17 și, uneori, chiar a 
doua zi.

Dintr-o altă scrisoare aflăm că o în
tîrziere toi atît de nejustificafă a distri
buirii ziarelor dăinuie de multă vreme 
și la ghișeul poștal din incinta Combi
natului siderurgic Hunedoara. Aici so
sesc ziarele la cîteva ore după intrarea 
schimbului II în producție. In mod nor
mal, abonații ar putea primi ziarele în
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Răsfoind scrisorile 
sosite la. redacție

pentru ce ziarele să ajungă o-

de presă, despre afiiudi- 
de grijă și respect față

parte, în unele scrisori, 
că în difuzarea 

Cu

apoi cititorilor cu grămada iar alfii lasă 
ziarele pe la diferiți cetățeni .înfîlniți 
înfîmplător pe drum. „M-am abonat 
la mai multe ziare și reviste — ne 
scrie Adrian Popovici, inginer la G.A.S. 
Luciu-Giurgeni, raionul Fetești. Tntr-o 
vreme, factorul poștal îmi aducea zia
rele de cîfe două ori pe lună, adică 
aproape... 14 nuniere deodată. După 
aceea, n-am mai primit nici o publica
ție. Am vrut să aflu cum se distribuie 
presa la oficiul poștal, să văd pe unde 
zac ziarele și revistele la care m-am 
abonat, dar n-am reușit. Am. se
sizat aceste deficiențe oficiului raio
nal P.T.T.R. care, în loc să cer
ceteze sesizarea cu toată seriozitatea,

pentru ca ziarele să ajungă cîf mai 
perafiv în unitățile agricole socialiste, 
la abonații de la sate. Dacă o serie 
de direcții regionale P.T.T.R. procedea
ză tocmai așa, mai sînt însă și altele 
care nu și-au pus la inimă această pro
blemă de mare importantă. Așa șe ex
plică faptul că Direcfia regională 
P.T.T.R. Banat a tratat cu ușurinjă o se
sizare prin care erau semnalate unele 
deficienje privind difuzarea presei în 
comunele de pe Valea Almajului, raio
nul Bozovici. Din această cauză și în 
prezent Oficiul P.T.T.R. lablanifa înfîr- 
zie expedierea presei. în mod normal, 
această sesizare, cercetată cu toată se
riozitatea, ar fi putut determina nu nu
mai înlăturarea deficientelor în activi
tatea oficiului P.T.T.R. lablanița, ci și 
găsirea unor posibilități de deservire 
mai rapidă decît pînă acum a cititori
lor din satele respective.

Firește, organele P.T.T.R. nu trebuie 
să aștepte sesizările abonaților, ci să 
ia măsuri care să prevină ivirea orică
ror deficiente, să controleze sistematic 
și cu simț de răspundere oficiile-și a- 
gențiile poștale. '

Unitățile P.T.T.R. — mai cu seamă 
cele de la sale și din stațiunile de 
odihnă — au datoria ca, împreună cu 
organizațiile de 
locale de 
bune căi 
în timpul 
forilor.

partid și organele 
stat, să găsească cele mai 
pentru ca presa să ajungă 
cel mai scurt în mîinile citi-

D. T1RCOB

- pu- 
-..j Ias- 

__  Poliana, că proza sa va putea 
sta olndva la ba z-a unor mari filme. 
Trepidanta acțiune ’ din „învierea”, 
cu răscolitoarele ei revelații era tot 
_ j putea rîvni mai mult un regizor 
de cinema. Mihail Sveițer, regizorul 
filmului, împreună cu scenaristul E. 
Gabrilovici, care semnează adapta
rea cinematografică, și operatorul 
Serghei Poluianov s-au străduit 
să rămînă fideli prozei marelui 
titan al literaturii ruse. Propunîn- 
ău-și în primul rînd acest lucru, cei 
trei realizatori ai filmului au vrut 
să transpună, cu corespondențele 
cinematografice ale textului, mo
numentalitatea clasică a prozei töl- 
stoiene. De aici, senzația unui film 
turnat după perceptele „clasice’ ale 
artei cinematografice, care 
trădat opera lui Tolstoi. Și 
este prima condiție care se 
unei ecranizări.

Protagoniștii filmului : 
Siomina în rolul Katei Maslova și 
E. Matveev în rolul lui Nehliudov, 
ni se impun cu o mare forță de su
gestie. Fermecătoare, plină de pros
pețime, dar în același timp gravă, 
cu accente de mare tragediană, Ta
mara Siomina, această nouă actriță 
a ecranului sovietic, ne aduce în 
față o Maslova care știe să uite 
tot timpul că se află în fața unui 
aparat de filmat. Drama fetei siluite 
și înșelate de un cuconaș cu ga
loane, decăderea ei morală după 
răsturnarea tuturor credințelor și 
apoi renașterea ei, trezirea la o 
viață nouă atunci cînd condamna
tă pe nedrept de justiția țaristă a- 
junge să cunoască și treptat să se 
apropie de revoluționarii ruși de
portați în Siberia, cerea tinerei ac
trițe o gamă de nuanțe în joc, care 
nu puteau fi reliefate decît de un 
virtuoz. Regizorul a știut însă să 
obțină din partea actriței toate e- 
lementele care compun portretul 
creat de Tolstoi. Nehliudov, care 
reușește cel mai bine să ne con
vingă în marele proces de conștiin
ță trăit după condamnarea Mas- 
lovei, e în finalul filmuliii mai puțin 
profund și mai puțin emoționant. 
Totuși E. Matveev rămîne pe cea 
mai mare parte a filmului în cadrul 
portretului său literar, reușind ală
turi de Tamara Siomina o transpu
nere dintre cele mai veridice a ma
rii drame pe care Tolstoi a numit-o 
„învierea”.

Regizorul și operatorul, atunci 
cînd caută să completeze cu mij
loacele specifice filmului procesul

pun în față soluții ingenioase care, 
deși au mai fost văzute, 
drept cele mai potrivite, 
presionarea succesivă a 
Maslovei, atunci cînd 
prezent ca jurat în sala 
recunoaște în prostituata 
acuzaților pe fala „cuceriiă1 
cîndva, introspecția în 
bordelului condus de martora Kitae- 
va unde vedem „amuzîndu-se” tot 
completul de judecată, scena zăvo
rului din noaptea în care Maslova 
îl primește la ea pe Nehliudov, ca 
și multe alte momente deosebit de 
reușite din film, ne demonstrează 
alături de indicațiile de joc actori-' 
cesc, palmaresul regizoral și gama 
de posibilități a lui Mihail Sveițer.

Operatoria se remarcă favorabil 
atunci cînd transmite cu sobrietate 
descrierea tolstoiană în accepțiunea 
concepției de monumentalitate cla
sică.

în concluzie : un film pe care cre
dem că însuși autorul l-ar fi privit 
cu satisfacție.

ne apar
Stipraim- 

portretelor 
Nehliudov 
procesului 
din boxa 
"ă" de el 
camerele

»BATRINUL ȘI MAREA"

nu a 
aceasta 
impune

Tamara

caracterologic folosit de Tolstoi, ne

Puține opere literare au fost ca
pabile să oglindească cu atîta pro
funzime ideea că omul nu poate fi 
înfrînt, ca nuvela lui Hemingway 
„Bătrînul și marea", această excelen
tă tragedie optimistă cunoscută pu
blicului cititor de la noi imediat după 
publicarea ei în America, și pe care, 
acum, spectatorii 
lejul să o vadă 
realizată de John 
scenaristul Peter 
rlndu-se de excelenta interpretare 
a marelui actor american Spencer 
Tracy în rolul bătrînului pescar, 
John Struges s-a angajat la o trea
bă foarte dificilă pe care, pînă la 
urmă, a reușit s-o ducă la capăt 
într-un mod onorabil. Sînt o- 
pere literare care se pretea
ză la ecranizări cu o ușurință evi
dentă. Numeroase nuvele și poves
tiri de Cehov pot fi decupate de un 
regizor în cadre și secvențe de film, 
ca niște adevărate scenarii cinema
tografice. Și în proza marelui scrii
tor american Hemingway există nu
meroase titluri care, transpuse pe 
peliculă, își vor păstra valoarea ini
țială, ecranul nediminuîndu-le 
nimic profunzimea mesajului lor fi
lozofic. Cu „Bătrînul și marea" cred 
însă că e altceva. Operă emina
mente literară, cu capacitate majo
ră de percepție aproape exclusiv la 
lectură, această nuvelă prin însăși 
natura ei se preta mai puțin trans
punerii cinematografice. Și totuși, 
John Sturges s-a încumetat. După a- 
proape doi ani de muncă cu trei 
eroi, bătrînul, copilul și marea, re
gizorul american a adus pe ecrane 
o operă realizată în primul rînd cu 
intenția de a nu-1 trăda pe autorul 
inițial. Hemingway obliga la maxi
mum de exigență. „Proza este arhi
tectură și nu artă decorativă", spu
nea Hemingway. Lucrul acesta este 
cu atît mai valabil pentru film. John 
Sturges a încercat o soluție pentru 
realizarea plastică a prozei heming- 
wayene limitîndu-se la două dimen
siuni : o orizontală — marea, și o

de cinema au pri- 
în ecranizarea 

Sturges-. Ajutat de 
Viertel și bucu-

cu

Construcțiile
sâ fie făcute la

Ținînd seama de creșterea însem
nată a efectivului de animale, gos
podăriile colective din raionul Bu
zău au prevăzut să ridice anul a- 
cesta un mare număr 
strucții agrozootehnice : 
pentru vite, îngrășătorii 
saivâne, puiernițe, magazii 
le, remize pentru unelte 
Realizarea acestor construcții va da 
posibilitate colectiviștilor să adăpos
tească în condiții bune animalele, 
să păstreze cum trebuie recolta, 
uneltele și inventarul de muncă.

în multe locuri, consiliile de con
ducere ale gospodăriilor colective a- 
cordă toată atenția ridicării con
strucțiilor planificate. Deși în aceas
tă perioadă principalele forțe sînt 
îndreptate spre lucrările de între
ținere a culturilor, în gospodăriile 
colective din Padina, Gherăseni, 
Costești și în altele, au fost forma
te brigăzi stabile de constructori care 
lucrează zi de zi, fără întrerupere, 
la ridicarea noilor obiective. La gos
podăria colectivă din Gherăseni, de 
pildă, se execută în prezent săpătu
rile la un grajd de vaci și se ridică 
zidăria la o maternitate pentru 
scroafe ; la construcția noii puierni
țe se fac ultimele lucrări de finisaj. 
Totodată se pregătesc materialele 
necesare pentru celelalte construc
ții : o echipă de colectiviști confec
ționează cărămida necesară, alteie 
transportă pietriș și fasonează lem
năria. între echipele de constructori 
se desfășoară o vie întrecere pen
tru realizarea lucrărilor într-un timp 
cît mai scurt, de bună calitate și cu 
cheltuieli mai puține.

O experiență bună în realizarea 
construcțiilor există și la gospodă
ria colectivă „1907“ din comuna Căl
dărăști. Aici, cea mai mare parte a 
materialelor folosite la construcții 
s-a procurat din resurse locale. Graj
durile și puiernițele au fost ridica-

prinse cu

de con- 
grajduri 

de porci, 
de cerea- 
și altele.

te din furci de salcîm 
șipci ; pereții au fost apoi bulgăriți 
cu pămînt amestecat cu paie.

La fiecare grajd cu o capacitate 
de 100 vite mari, gospodăria colec
tivă din Căldărăști a economisit ast
fel 15 000—20 000 de lei. Anul aces
ta, colectiviștii de aici execută con
strucțiile agrozootehnice tot după a- 
ceastă metodă și lucrările sînt a- 
vansate. Tot astfel construiesc și co
lectiviștii din comuna Padina.

Trebuie arătat însă că, deși se lu
crează intens în multe gospodării 
la îndeplinirea planului de construc
ții, realizările de pînă acum pe între
gul raion nu sînt satisfăcătoare. Au 
fost începute abia o treime din o- 
biectivele prevăzute în plan pentru 
a fi construite anul acesta. Gospo
dăria colectivă din Pietrosu, de pil
dă, și-a propus să construiască în 
acest an un grajd pentru 100 de 
vaci, un saivan pentru 500 de oi, o 
maternitate pentru scroafe și o ma
gazie pentru cereale. Pentru procu
rarea materialelor necesare, statul a 
acordat acestei gospodării un credit 
de 30 000 de lei. Dar pînă acum nu 
s-a construit mai nimic. Căror cau
ze se datorește această situație ? 
Tov. Radu Caloian, președintele gos
podăriei colective, ne-a explicat că 
documentația și amplasamentele 
pentru unele lucrări au fost apro
bate cu multă întîrziere, că gospo
dăria nu a primit sprijinul cuvenit 
pentru a se aproviziona cu unele 
materiale absolut necesare, care nu 
se găsesc pe plan local. Și la gospo
dăriile colective din Stîlpu, Cilibia 
și altele construcțiile sînt întîrziate 
din aceleași cauze.

într-adevăr. o bună perioadă de 
timp Oficiul regional de aprovizio
nare și desfacere (O.R.A.D.) nu s-a 
preocupat cu grija cuvenită de fur
nizarea materialelor de construcții 
repartizate gospodăriilor colective.

birocratică timp de luni de zile cu ofi
ciul P.T.T.R. Giurgeni". în cele din 
urmă, sesizarea a fost clasată ca fiind... 
rezolvată 1 Dar care este rezolvarea, din 
moment ce nici pînă acum abonatul 
nu primește presa ? Este necesar să 
se ia măsuri fajă de o astfel de ati
tudine lipsită de respect față de cititor.

în ultimul
ierea
purtătoare a
tot mai mult solicitată 
seama de acest lucru, 
fuzare a presei trebuie

timp
Dar în prezent, O.R.A.D. dispune de 
cantități însemnate de materiale de 
construcții. E necesar ca organele 
raionale să îndrume și să sprijine 
consiliile de conducere pentru a 
transporta materialele în gospodă
riile colective. Uniunea raională a 
cooperativelor de consum Buzău 
trebuie să aprovizioneze mai opera
tiv unitățile din raion.

Realizarea planului de construcții 
depinde în mare măsură de felul 
cum se ocupă consiliile de conduce
re de folosirea resurselor locale pen
tru asigurarea materialelor nece
sare, de modul cum este orga
nizată munca echipelor sau brigăzi
lor de construcții din gospodăriile 
colective. Se impune ca spe
cialiștii agricoli să analizeze si
tuația construcțiilor în fiecare gos
podărie colectivă și să ajute prac
tic consiliile de conducere să for
meze din rîndul colectiviștilor care 
cunosc dulgheria și zidăria echipe 
sau brigăzi și să îndrume activitatea 
lor pentru realizarea construcțiilor 
planificate în timpul verii. E nece
sar ca organele raionale de partid și 
de stat să îndrume gospodăriile co
lective spre construcții bune și ief
tine, prin folosirea pe scară largă a 
materialelor locale.

în unitățile agricole socialiste din 
raionul Buzău sînt condiții pentru 
realizarea construcțiilor planificate. 
Consiliu] agricol raional are sarci
na de a organiza folosirea din plin 
a acestor condiții pentru urgenta
rea lucrărilor de construcții. Nu tre
buie uitat că asigurarea adăpostu
rilor este una din condițiile impor
tante pentru dezvoltarea creșterii a- 
nimalelor, pentru întărirea economi- 
co-organizatorică a gospodăriilor a- 
gricole colective.

N. PANTILIE 
coresp. „Scînteii'

verticală — bătrînul în luptă cu re
chinii. Pe aceste două coordonate 
dimensionale, un mare actor de ci
nema face un sublim efort pentru a 
da sărăciei arhitecturale indicată de 
regizor, relieful și profunzimile ex
celentului mesaj adresat omenirii de 
Hemingway : „Omul nu poate fi în- 
frînt. Omul poate fi distrus, dar 
niciodată înfrînt". Stînd mai bine de 
o oră singur în fața aparatului de 
filmat Spencer Tracy creează un a- 
devărat maraton actoricesc. Pentru 
eroul lui Hemingway, acel bătrîn 
pescar din Cuba ieșit singur în larg 
unde reușește să prindă un pește 
uriaș pe care pînă la mal i-1 sfî- 
șie rechinii, nici că se putea găsi 
un interpret mai bun decît cărun
tul Spencer, care reușește să ne emo
ționeze și să ne convingă. Monotonia 
cadrului trece pe planul doi atunci 
cînd chipul acestui bătrîn inteligent, 
blind, puternic, umple ecranul 
transmitîndu-ne tristeți, bucurii, 
încordare în luptă, vise, poezie —

de ci-
a

un a- 
Pentru 
bătrîn 

în larg

de 
le c tiv

Tlnărul Gheorghe Pleșca este unul din 
la întreprinderea „Sticla" din Avrlg. El 
iv In ridicarea calificării profesionale.

cei mai talentați sculptori 
mulți tineri din co- 

(Foto : R. Costin)

nici că se putea găsi 
mai bun decît cărun- 

reușește să ne emo- 
ne convingă. Monotonia 

pe planul doi atunci 
bătrîn inteligent, 
umple ecranul 

tristeți, bucurii, 
în luptă, vise, poezie — 

o poezie adîncă, răscolitoare, de 
neiiitat. Regizorul dă cîteva ilus
trații excelente la nuvela lui 
Hemingway, trezindu-i spectato
rului interesul pentru lectura care 
poartă cel mai complet, cel mai pro
fund, .atît neasemuitele imagini ale 
scrisului său, cît și mesajul uman 
al acestei opere.

IOAN GRIGORESCU

TIEÆTRIE • (gômcanma •7gZ?i//2/zZA'g •'Radio
TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 

R.P. ROMINE : SPĂRGĂTORUL DE
NUCI - (orele 19,30).

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

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. -CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : OMUL CU 
MIRȚOAGA - (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA" (Sala Ma- 
gheru) : CIOCIRLIA — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : SCANDALOASA LEGĂTURA 
DINTRE DOMNUL KETTLEE ȘI DOAM
NA MOON — (orele- 20).

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

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TA- 
NASE" (Sala Savoy) : VORBA REVISTEI 
— (orele 20). (Sala Victoriei 174) : ȘAPTE 
NOTE POTCOVITE — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. RAZE PE GHEA
TA : 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
dină 20,15), Floreasca (10; 16; 10; 20), Sta
dionul Dinamo (20,15), Stadionul Repu
blicii (20,15). BATRINUL 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), Arta (11; 15,30; 19). CO-
MEDIANȚII rulează la cinematogra
fele 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 
tembrle (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 Slmo (15; 17; 19; 21 - gră
dină 20,30). MEXICUL CINTA : Maxim 
Gorki (9; 11: 13; 15; 17; 19; 21). UN CINTEC 
STRĂBATE.LUMEA : Central (10,30; 12,30; 
14,30;' 16.30; 10,30; 20,30). POMPIERUL
ATOMIC: Victoria (9: 11:13; 15; 17; 19; 
21), 1 Mal (10; 12; 15,30; 18; 20,30), Miorița

(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 ? : Tineretului (16; 
18; 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-RES
TANT : Alex. Popov (rulează în conti
nuare 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; 
21). MAI TARE CA URAGANUL : Gri- 
vița (15; 17; 19; 21). PERLE NEGRE : C-tin 
David (15,30: 18; 20,30). AGRAFA ALBĂ : 
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). IN- 
TOARCE-TE : Flacăra (15,30; 18; 20,30).
CHEMAREA MĂRII DE GHEAȚA : T. 
Vladlrnirescu (16; 18; 20), Popular (16; 
18.15; 20,30). OMUL AMFIBIE : Munca
(15; 17; 19; 21) B. Dclavrancea (11; 16; 18; 
20). PRIMĂVARA FETELOR : Moșilor (16; 
18,15). CETATEA HURRAMZAMIN : 
M. Eminescu (16: 18,15; 20,30). HANUL 
DIN SPESSART : Ilie Pintilie (15; 17: 
19; 21 - grădină 20,30). MILIONUL : 8 
Mai (15; 17: 19, 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. Băicescu (16; 1,8.15: 20,30) 
MIZERABILII - ambele serii rulează la 
Grădina T. Vladlrnirescu (20.30) BĂIEȚII 
NOȘTRI : Grădină Olga Bancic (20,30). 
OMUL CARE ADUCE PLOAIA : Grădina 
Unirea (20,30). TOATA LUMEA RIDE,

CINTA ȘI DANSEAZA : Grădina Lu
ceafărul (20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 17,00 - E- 
MISÏUNEA PENTRU CLUBURILE DIN 
ÎNTREPRINDERI. Din cuprins : Tele
jurnalul săptămînli. Tribuna experien
ței înaințate. In vizită cu. aparatul, de 
filmat la întreprinderea de valorificare 
a stufului — Brăila. Artiști amatori în 
studio : „O după-amiază Caragiale" în 
interpretarea unor formații din raioa
nele „16 Februarie" și „30 Decembrie". 
19,00 - EMISIUNEA PENTRU SATE.

RADIO, miercuri 13 iunie • Cln- 
tece din țări socialiste — orele 9,30
— I • Teatru : „Surioara" de Granov
skaia, Levinskii și Eiranov — orele 10,08
— I • Muzică vocală și instrumentală — 
orele 11,38 — I • Muzică populară din 
Moldova — orele 12.45 - II • Muzică 
populară romînească - orele 14,00 — I 
• Arii din operele compozitorilor Cilea 
și Catalani - orele 15,00 - II ® Melodii 
distractive de compozitori romini — 
orele 16,45 — I • Din folclorul popoare
lor — orele 17.00 - II • Concert de 
muzică populară romînească — orele 
18,00 - 1 • Muzică simfonică romînească
— orele 18,05 — II • Emisiune literară — 
orele 18,50 - II • Soliști romlnl de mu
zică ușoară - orele 19.40 - I • Tribuna 
radio - orele 20.30 - II • Din viața de 
concert a Capitalei — orele 20.40 — I • 
Interpreți de muzică ușoară - orele 
21,35 — II • Cantata „Carmina Burana" 
de Karl Orff - orele 22,43 - I • Pagini 
orchestrale din opere și operete - or-'’-

15 - , II

CUM VA FI VREMEA ?
_ Timpul probabil pentru zilele de li 

■ 15 și 16 tunie : Vremea se menține ușor 
instabilă, cu cerul temporar noros. Local 
vor cădea ploi sub tormă de averse. 
Însoțite de descărcări electrice, vînt slab 
pînă la potrivit din sectorul vestic. 
Temperatura în creștere ușoară. Mini
mele vor fi cuprinse între 6 și 16 grade 
iar maximele între 18 și 28 de grade.
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Lecfii de recapitulare 
sinteză, lucrări scrise, 
mene, colocvii și 
de 
se 
să 
cit 
de 
acestor multiple preocupări, 
în clipe de răgaz, mulfi e- 
levi și studenfi își pun în
trebarea : „cum ne vom 
petrece vacanța". Să încer
căm să le răspundem.

Cu rucsacul Ia drum
,/țnul acesta vor porni în 

drumefiile vacanjei mai mult 
de două milioane de elevi 
și studenfi. Se prevede că 
aproximativ 1 800 000 de 
școlari vor face drumeții de 
1—2 zile, în împrejurimile 
orașelor sau satelor lor, în 
timpul cărora vor vizita dife
rite întreprinderi sau gos
podării colective, locuri isto
rice. Peste 223 000 de elevi 
și studenfi vor participa la 
excursii de durată mai lun
gă. Ei vor vizita centre in
dustriale, unități agricole so
cialiste, muzee și locuri is
torice, vor admira 
sajele pline de 
ale t^rii noastre. Mii 
excursioniști vor poposi 
timpul vacantei de vară în 
București, vizitînd marile în
treprinderi, noile cartiere de

și locuinfe, parcurile și 
exa- 

proiecte 
an — elevii și studenții 
străduiesc în aceste zile 
încununeze cu rezultate 
mai bune un an întreg 
învăfătură. Dar, în iureșul

mu
zeele orașului. Alfii vor ad
mira frumusețea litoralului 
Mării Negre, cu strălucitoa
rea salbă a noilor construc
ții. Ca și în anul trecut, por
nind 
care 
ma 
după 
face 
lege plante, roci pentru co
lecții sau vor alcătui jurna
lul călătoriei etc.

Cine vor fi acești excursio- 
niști ? Peste 100 000 de pio
nieri și elevi din regiunea 
Galafi, peste 100 000 de 
școlari din regiunea Crișana 
— de două ori mai mulfi 
decif în anul trecut, 123 000 
din regiunea Ploiești, 6 000 
de studenfi și mulfi, mulfi 
alfi tineri de pe întregul în
tins

la drum, aproape fie- 
excursionist își va asu- 
îndeletniciri precise : 
preferință, unii vor 

fotografii, alfii vor cu-

pei- 
farmec 

de 
în

al fării.

La mare și Ia munte, 
în tabere și colonii

în cele mai pitorești 
locuri ale larii, pe litoralul 
însorit sau in diferite loca
lități de munte, își vor pe
trece o parte din vacanță 
aproape 124 000 de elevi 
și pionieri și circa 12 000 
de studenți. Pentru ei au 
fost amenajate tabere și co
lonii, in care pe lingă vile 
și săli de mese s-au pregă-

fit terenuri sportive, săli și 
grădini destinate activității 
cultural-artistice, cluburi etc.

De pe acum, în multe lo
calități taberele sînt gata 
pregătite pentru a-și primi 
oaspefii. Unii dintre ei — e- 
levi din clasele care au în
cheiat cursurile — au și sosii ; 
după tradiționala urare „Bine 
afi venit", i-au întîmpinat 
camere și dormitoare con
fortabile cu flori la ferestre, 
hrană consistentă, tot ce le 
este necesar pentru zile de 
vacanjă de neuitat.

In timpul petrecut in ta
bără tinerii vor lua parle la 
diferite acțiuni cultural-ar- 
tistice și sportive, excursii, 
întîlniri cu activiștii de 
partid și de stat, la specta
cole, focuri de tabără etc.

Manifestări cultural- 
educative, competiții 

sportive
Iar pentru ca și zilele de 

vacanfă petrecute acasă să 
tie cit mai plăcute, elevii 
șl studenții vor putea parti
cipa la numeroase activităfi 
cultural-educative și compe
tiții sportive. Astfel, în cele 
mai multe orașe și sate vor 
fi amenajate tabere locale 
și cluburi pentru pionieri și 
școlari; se vor organiza dru-

mefii, șezători și focuri de 
tabără, convorbiri pe feme 
politico-educative, jocuri și 
întreceri sportive. Pentru e- 
levii din școlile medii, teh
nice, profesionale, cit și 
pentru studenfi se vor des
chide cluburi speciale și se 
vor iniția activități culturale, 
sportive variate, atractive, la 
casele de cultură ale tinere
tului și studenfilor, la cămi
nele culturale și bazele spor
tive.

De buna pregătire a acfiu- 
nilor recreative și instruc
tive se ocupă reprezentanfi 
ai organelor de învăfămînt, 
U.T.M., sindicale, O.N.T., 
U.C.F.S. etc. în prezent, are 
loc pregătirea celor 5 000 de 
cadre care vor îndruma acti
vitatea în taberele de vară 
ale elevilor, precum și a 
conducătorilor de tabere 
studenjești. Dat fiind numă
rul mare de elevi și stu- 
denfi care vor participa la 
excursii se vor organiza pes
te 130 de puncte și baze 
turistice, care vor asigura 
ghizi calificați, cazarea și 
transportul excursioniștilor.

După 
rodnică, 
îi este 
de vară

r

FLORICA DINULESCU

un an de muncă 
tineretului studios 

asigurată o vacantă 
frumoasă și plăcută.

||2 xietă la Moscova un ioc unae
II_ clocotitoarea activitate a între

gului popor sovietic pentru înfăptui- 1 
rea grandiosului pian septenal (1959- ■ 
1965) se oglindește în toată măre
ția ei. Este Expoziția permanentă a 
realizărilor economiei naționale a 
U.R.S.S., pe care vizitatorii o nu
mesc un „or-aș al noutăților". Așa și 
este. Redeschisă nu de mult, pentru 
a patra oară, expoziția înfățișează 
îndeplinirea cu succes de către oa
menii muncii a planului în primii 
trei ani ai septenalului.

Spre care dintre pavilioane să te tică varsă fluvii de métal. Dacă în 
îndrepți mai întîi cu șuvoaiele de al 5-lea cincinal producția de oțel a 
vizitatori ? Doar expoziția cuprinde 
în acest an 2 800 de standuri noi, 
încă 17 000 de exponate.

Cel mai mare dintre pavilioane 
este „Con-strucția de mașini". Să 
pătrundem o clipă în vasta lume a 
mașinilor... Primul exponat pe care 
se opresc privirile este o linie auto
mată de strunguri. Cu o mișcare 
scurtă, ghidul apasă pe un buton. 
Mașina intră in funcție, manivelele 
ei se învârtesc de la sine, cuțitele 
taie cu precizie și se retrag îm
pinse pareă de un resort nevăzut : 
piesele alunecă una după alta și se 
string într-un bunaher. O altă apă- 

se opreș-

De la corespondentul nostru la Moscova

prefabricate din beton armat, țesă
turi de lînă, grăsimi animale.

Iată și câteva date pe care le poțj 
nota în mica plimbare prin „o-rașul 
noutăților". Știați, de pildă, că în 
prezent Uniunea Sovietică produce 
aproape tot atîta oțel cât produc la 
un loc Anglia, R. F. Germană și Fran- 

. ța ? în fiecare an, siderurgia sovie-

cărbunii extrași în U.R.S.S. în 
s-ar putea înălța nu mai puțin 
170 de piramide Keops...

La pavilionul electrificării 
privit cu emoție la pi

1965 
de

a pavilionul ele.citniica'rii am 
SL privit cu emoție la planul 

„GOELRO“ în liniile căruia sânt imor
talizate gândurile lui Lenin. „GOEL- 

. RO' a fost doar începutul... Și atât de 
, imense păreau proporțiile lui pentru 

tînăra Rusie Sovietică, încât pînă și

Întîlnire cu membrii delegației 
de cineaști americani

Reprezentanți ai presei din Capitală 
s-au întîlnit marți dimineață, la Athénée 
Palace, cu membrii delegației de ci
neaști americani care ne vizitează țara.

înipărtășindu-și impresiile despre 
călătoria în (ara noastră, artista Shirley 
McLaine a spus : „Cred că am văzut 
în Romînia în cinci zile mai multe lu
cruri decîf văd alți oameni înfr-o (ară 
în șase luni. Am vizitat mai multe o- 
rașe, unde m-am simțit foarte bine și 
am admirat cu acest prilej peisajele mi
nunate ale țării dv. Vizita aici a fost 
pentru mine o experiență ce mi-a îm- 
bogăfit viața și aș dori ca fot mai mulți 
să poată face o asemenea experienjă 
de care îmi voi aminti întotdeauna cu 
plăcere. Dar ceea ce m-a impresionat 
cel mai mult în cursûl vizitei sînt oa
menii, poporul dv.

N-am întîlnit niciodată oameni mai la înfîlnirile 
prietenoși, mai calzi și mai polificoși 
ca aici — a adăugat actorul Jack Lem
mon. Trebuie să spun că în afară de 
frumusețile naturii, am rămas plăcut 
impresionat de vizitele făcute Ia uni
versitate și ,1a diferitele teatre.

Am observat că în toate orașele vi
zitate — a continuat producătorul de

filme Frank McCarthy — există teatre 
cu un repertoriu care ajunge uneori 
pînă la 27 de piese. Nimeni nu a vă
zut cred, într-un timp așa de scurt, afî- 
tea teatre frumoase cîte am văzut noi 
în Romînia. Ținînd seama de aceste 
condiții ale dezvoltării teatrului, nu este 
de mirare că aveți studiouri moderne, 
o industrie cinematografică în dezvol
tare.

Referindu-se la impresiile pe care 
le-a produs Capitala noastră, Frank 
McCarthy a declarat : Bucureșfiul este 
una dintre cele mai frumoase capitale 
ale Europei. Am fost extrem de impre
sionat de arhitectura orașului ; nu am 
văzut nicăieri ceva asemănător Muzeu
lui Satului ; Bucureștiul este un oraș 
minunat.

Răspunzînd unei întrebări referitoare 
cu publicul romînesc, 

Shirley McLaine a adăugat : în primul 
rînd aș vrea să muljumesc fiecărui 
spectator în parte pentru calda primire 
ce ne-a făcut. Am încercat sentimentul, 
aflîndu-mă pe scenă, că trebuie să 
merg în rîndurile spectatorilor și să le 
string mîna. în fiecare oraș, publicul 
a fost diferit, dar întotdeauna receptiv 
și cald.

*,Zîua fruntașilor 
in producție

La Combinatul siderurgic Hune
doara, în localitățile din bazinul 
carbonifer al Văii Jiului și în alte 
centre industriale din regiunea 
Hunedoara, sindicatele organizează 
șăptămînal „Ziua fruntașilor în 
producție”.

De curînd, la. exploatarea minieră 
Lupeni a avut loc cu acest prilej 
o seară culturală, la care au parti
cipat pește 100 de mineri fruntași 
împreună cu familiile lor. La ziua 
fruntașilor organizată la laminorul 
de profile de la Hunedoara, cei 
peste 150 de fruntași în producție 
au invitat la sărbătoarea lor și pe 
laminatorii tineri.

In Valea Jiului, la Hunedoara, 
Călan, Simeria și Teliuc s-au orga
nizat în ultimul timp mai mult de 
30 de asemenea manifestări, urmate 
de programe cultural-artistice și de 
reuniuni tovărășești.

O dată cu încălzirea timpului, 
manifestările organizate în cadrul 
Zilei fruntașilor în producție se 
desfășoară în locurile pitorești ale 
regiunii, la cabanele și lacurile din 
Retezat și Paring. (Agerpres)
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string într-un bunaher. O 
saze pe buton — mașina 
te supusă.

Iată ți alte exponate : 
universale au comandă 
mașini-unelte automate și 
mate pentru producția de masă și 
în serii mari. Dispozitivele acestor 
mașini sporesc productivitatea mun
cii de 2—3 ori. Ca rezultat at folo
sirii unor astfel de maișini numai 
anul trecut întreprinderile construc
toare de mașini și de prelucrare a 
metalelor au dat în fiecare zi de 
muncă aproximativ aceeași produc
ție cit în tot anul 1913.

...Mi-ar fi cu neputință să prezint 
toate noutățile în domeniul mecani
zării complexe și automatizării 
producției, care constituie linia prin
cipală a progresului tehnic, prezen
tate la expoziție. Printre exponate
le distinse în acest an cu Premiul 
Lenin se pot vedea linii pentru 
transportul la mari distanțe a cu
rentului alternativ cu o tensiune de 
500 kilovolți, navele cu zbaturi sub
acvatice și multe altele.

Tehnica nouă se răspândește pe 
un front larg — de la uzinele de 
rulmenți sau uzinele de automobi
le „Lihaoiov" din Moscova, ale că
ror linii și agregate sînt o adevă
rată mândrie a industriei sovietice, 
la uzinele de automobile din Minsk 
sau Gorki, oțelăriile din Nijni Ta- 
ghil, în inima Uralului, la sondele 
de petrol din Tataria, la întreprin
derile din Armenia, Ucraina, Leto
nia. Pretutindeni, automatele ușu
rează munca, deschid noi orizon
turi producției, măresc productivi
tatea muncii și reduc numărul de 
muncitori... Și totuși, la sfîrșitul sep
tenalului, numărul muncitorilor din 
industria sovietică va crește cu 
douăsprezece milioane.

strunguri 
program, 

semiauto-

La Bratsk, cea mai mare hidrocentrala din lume

Activîtatea internațională a jucătorilor 
noștri de tenis

Cursa ciclistă 
„Cupa UCECOM“

Jucătorii noștri de tenis de cîmp 
vor avea în acest sezon o intensă 
activitate competițională. Peste cîte- 
va zile vor participa la un concurs 
organizat la Ankara, iar la sfîrșitul 
lunii august, la două mari con
cursuri care vor avea loc la Wim
bledon (Anglia) și Forest Hills 
(S.U.Ä.).

Țara noastră va găzdui, de ase
menea, două turnee internaționale. 
Ințre 23 și 29 iulie șe vor desfășura 
la Brașov întrecerile Balcaniadei, 
la care participă echipele selecționate 
ale R.P.F. Iugoslavia, Greciei, Tur
ciei, R. P. Bulgaria și R. P. Romîne. 
Tradiționalele campionate interna-

ționale ale R. P. 
loc la București, 
august.

Iată celelalte 
nale la care vor , 
noștri : Budapesta : 
internaționale . ale 
(15-22 iulie); 
internaționale ale 
(16-22 iulie) ; 
Galea". In primul tur al

Romîne vor avea 
între 30 iulie și 5

turnee internațio- 
participa jucătorii 

campionatele 
R. P. Ungare 

Sopot : campionatele 
Polone 
„Cupa 
acestei

R.P.
Szczecin :

competiții, rezervate echipelor de ti
neret, R.P. Romînă (Boaghe, Po- 
poviei, Dron și I. Năstase) va juca 
cu Luxemburgul ; Plovdiv : campio
natele internaționale ale R.P. Bul
garia (17-23 august).

SANTIAGO 12 
(Agerpres). — As
tăzi se desfășoară 
în Chile semifina
lele celui de-al 
7-lea campionat 
mondial de fotbal. 
La Santiago, Bra
zilia întîlnește se- 
lecjionafa țării 
brazilian Moreira 

este optimist și speră că echipa sa, su
perioară ca tehnică și concepție de 
joc, va intra în finală și va cîștiga pen
tru a doua oară cupa „Jules Rimet". 
Peie, cel mai bun jucăior brazilian, ac
cidentat în meciul cu R. S. Ceho
slovacă, și-a reluat antrenamentele. To
tuși, prezența sa în echipă nu este si
gură. Amarildo, fiind și el accidentat, 
se pune problema alegerii unui nou 
inter stînga. Chilienii vor păstra aceeași 
formajie ca și în meciul cu U.R.S.S.

gazda”- Antrenorul

Cea de-a doua semifinală are loc la 
Vina del Mar, unde se îniîlnesc două 
echipe europene : Iugoslavia și R. S. 
Cehoslovacă, Este un meci foarte echi
librat, în care din nou apărarea so
lidă a echipei cehoslovace va avea de 
spus un cuvțnf decisiv. Antrenorul Vy- 
llacil a declarat că toți jucătorii sînt în 
formă foarte bună și vor depune toate 
eforturile pentru a se califica în finală. 
După cum se știe, echipa Cehoslovaciei 
a mai jucat în finala campionatului 
mondial în 1934.

La rîndu| lor, fotbaliștii iugoslavi își 
pun și ei mari speranțe în această par. 
lidă. Forma ascendentă a echipei care 
nu a primit nici un gol în ultimele 
două meciuri, cu Columbia și R. F. 
Germană, face ca specialiștii să acorde 
șanse și echipei antrenate de fostul 
portar Lovrici.

Ciclistul polonez Kazimir Gazda 
(Start-Varșovia) a cîștigat cea de-a 
Il-a etapă a cursei internaționale 
„Cupa UCECOM’ desfășurată marți 
pe distanța Pitești — Rm. Vîlcea — 
Sibiu (159 km).

Clasamentul etapei : 1. Gazda
(Start-Varșovia) a parcurs 159 km 
în 4 h 06’ 00” (medie orară 36,800 
km) ; 2. C. Dumitrescu (Olimpia 
București) ; 3. I. Ardeleanu (lotul de 
tineret) ; 4. A. Șelaru (Flacăra) ; 5. 
Gh. Șerban Rădulescu (Olimpia 
București) ; 6. Jerzy Linde (Start 
Varșovia) ; 7. N. Niculescu (Steaua); 
8. I. Ciobanu (Voința II) toți în a- 
celași timp cu Gazda.

în clasamentul general individual 
conduce bulgarul Traikov (Șeptem- 
vri Sofia) cu 6 h 39’ 27” urmat la 
2” de Gazda și la 32” de Rădulescu 
și Dumitrescu. Pe echipe în fruntea 
clasamentului se află Start cu 12 h 
18’ urmată de Olimpia, Dinamo și 
Steaua, cu același timp. Astăzi se 
dispută etapa a 3-a Sibiu — Cluj 
(165 km). (Agerpres)
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In c î t e v a rînd uri
Cu prilejul unui concurs de atletism 

desfășurat la Budapesta, Marta Antal a 
stabilit un nou record 
aruncarea suliței, cu o 
52,81 m.

al tării sale 
performantă

la 
de

nationale care au loc la Beckenham (An
glia). Thomas Leyus l-a învins cu 6—4 ; 
6—0 pe Rod Sassone (S.U.A.), Moser l-a 
eliminat cu 6—2 ; 8—6 pe Keleff (Rhode
sia), iar Ana Dimitrieva a cîțtigat cu 
6—0 ; 6—2 în fața jucătoarei engleze 
Durose.

handbal In 7 aie 
în- 
ba- 
va 

din

*
Echipele feminine de

R.D. Germane și R.F. Germane s-au 
tilnit la Viena într-un prim meci de 
raj pentru a desemna echipa care 
participa Ia campionatul mondial
R.P. Romînă. Handbalistele din R.D. Ger
mană au repurtat victoria cu scorul de 
4—2 (3—2). Ele puteau cîștiga la un scor 
mai mare, dar de 5 ori mingea a întîlnit 
barele.

★

Tenismanii sovietici eu obtinut vie- 
Lorii în prima zi a campionatelor inter-

*
Marți la Ștrandul Tineretului din Ca

pitală într-un meci restanță contînd pen
tru campionatul republican de polo pe 
apă echipa Dinamo București a învins 
cu scorul de 6—0 pe Crișana Oradea.

★

Simbătă și duminică la Ștrandul Tine
retului echipa selecționată de polo pe 
apă a R.P. Ungare va susține două tn- 
tîjniri in compania reprezentativei R.P. 
Romîne.

(Agerpres)

j^lebit Dag este un oraș răsărit 
I^Sîn nisipurile deșertului Kara- 

Kum. La marginea lui se înalță son
de de petrol. La Nebit Dag întregul 
proces de producție este preluat de 
automate. Petrolistul Mahmedkuli, 
pe care l-am întîlnit în primăvara 
anului trecut la unul din punctele 
de comandă ale exploatării mi-a 
declarat că „vede" de douăzeci de 
sonde deodată... La masa de co
mandă, sondele răspundeau la ape
lul Argusului modern aprinzînd 
becuri și linii luminoase. „E tehnica 
septenalului, poarta sipre comunism" 
— mi-a spus Mahmedkuli.

Cu o asemenea tehnică, Uniunea 
Sovietică pășește rapid înainte, spre 
primul ioc pe scara mondială în ce 
privește producția și productivitatea 
muncii. Este pasionant să urmă
rești izbiîaizile de zi cu zi ale con
structorilor comunismului în întrece
rea pașnică au Statele Unite. încă în 
prezent, fn dreptul cuvântului „bilanț 
provizoriu" trebuie înscris: în ultimii 
8 ani U.R.S.S. au depășit S.U.A. nu 
numai la creșterea absolută a pro
ducției de fontă, oțel, minereu de 
fier, cărbune, petrol, ciment, țesături 
de lână și bumbac, încălțăminte și 
zahăr — ci încă de pe acum țara 
sovietică ocupă primul loc în lume 
la producția de tractoare, locomo
tive electrice Și cu aburi, extracția 
de cărbune și minereu de fier, pro
ducția de cocs, cherestea, piese

crescut cu 8,9 milioane de tone pe 
an, în primii 3 ani ai septenalului 
această creștere a reprezentat 12,3 
milioane tone. La sfîrșitul septena
lului, cuptoarele U.R.S.S. vor topi 
95—97 milioane tone oțel anual, și 
nu 86—91 milioane tone cit se pre
văzuse inițial. în anii din urmă s-au 
construit și continuă să se" constru
iască noi furnale uriașe la Tuia și 
Lipețk, la Krivoi Rog și Magnito
gorsk, care se înscriu, ca mărime, 
printre cele mai mari din lume. Ul
timul, intrat în funcție la Lipețk e un 
adevărat colos de metal : la con
strucția lui s-au folosit 90 000 mc de 
beton, 20 000 tone de piese de metal 
și 220 de kilometri de tuburi.

Bar cu’ ce se hrănesc acești 
coloși? în legătură, cu aceasta 
trebuie să remarcăm că sarcinile 

cartografilor sovietici nu sânt ușoa
re: hărțile pământului sovietic trebu
ie modificate neîncetat pentru a face 
loc noilor mine care răsar una după 
alta în Kazahstan sau Siberia, pe 
malul Caspicei sau în bazinul ano
maliei magnetice de la Kuisk, unde 
bubuiturile dinamitei anunță naș
terea unor noi și noi mine. Cocșul 
pentru industria siderurgică vq ii 
asigurat de producția de cărbune în 
continuă creștere. La sfîrșitul septe
nalului se vor produce cîte 600—612 
milioane tone de cărbune anual. 
Știți ce înseamnă asta ? Pentru 
comparație vom lua... piramida lui 
Keops, una din cele trei vestite pira
mide ale antichității egiptene. Cu

cunoscutul scriitor de romane științi- 
fico-iantaslice H. G. Wells n-a cre
zut în înfăptuirea planului. Iar as
tăzi ! Să privim la hartă. Pe întin
derile ei strălucesc ' aidoma unei 
jerbe multicolore hidrocentralele de 
la Bratsk și Volgograd, cele mai 
mari din lume, noile hidrocentrale 
de la Krasnoïarsk, de pe Volga, de 
la Nurek etc. Planul „GOELRO" a 
fost depășit de zeci de ori. Prima 
hidrocentrală de la Volhov avea o 
putere de 64 000 kW pe cină cea 
de la Bratsk are o putere prevăzu
tă în proiect de 4,5 milioane, iar 
hidrocentrala de la Krasnoïarsk va 
avea o putere ds 6 000 000 kW.

...Să ne reîntoarcem în pavilio
nul electrificării. Iată încă un 
dar al septenalului : în machetă, a- 
tomul îmblînzit mișcă cu miraculoa
sa sa putere termocentrala de la 
Voronej, demonstrînd ce însemnă
tate are folosirea pașnică a ato
mului.

închipuiți-vă că puterea acestor 
uriași se va uni într-un singur mă
nunchi. Un asemenea proiect este 
în curs de .înfăptuire. O rețea uni
că va uni energia eleclrică a tutu
ror hidro și termocentralelor. Pe fi
rele ei, miliarde de kilowați vor a- 
lerga din Siberia pînă îji Lituania.

Am văzut pe un panou un baraj 
de beton, iar pe fondul lui o rămu- 
rică de bumbac deschizîndu-și pu
ful alb și mătăsos. Ce poate fi co
mun între o hidrocentrală și bum
bac ? Dacă v-ați abate de pildă 
pe valea râului Vahș in Tadjikistan,

colhoznicii v-ar povesti cu cită ne
răbdare așteaptă apariția „Mării 
Nurek" care va lua naștere în cu
rând la picioarele hidrocentralei cu 
același nume. Apele ei var iriga 
sute de mii de hectare, nu numai 
în Tadjikistan, ci și în Uzbekistan 
și Turkmenia. După calculele spe
cialiștilor, se vor obține în plus 3 
milioane de tone de bumbac, sute 
de mii de tone de orez, fructe, stru
guri etc.

Adăugați la foaie aceetea marile 
lucrări de transformare a naturii, ale 
căror proporții sânt echivalente cu un 
amendament geografic. Amu Daria, 
bătrînul fluviu asiatic care cu mii 
și mii de ani ân urmă curgea prin 
nisipurile fierbinți ale Turkmeniej, 
se întoarce la vechea sa matcă 
pe traseul de eule de kilometri al 
proaspătului canal Kara Kum. Pe- 
ciora și Vâcegda se vor întoarce din 
drumul lor ca să se verse nu în 
Oceanul înghețat de nord, ci în Cas- 
pica. Irtîșul își va muta albia cu 
sute de kilometri spre Karaganda. 
O salbă de lacuri și mări, artificia
le, — uriașe bazine de irigație — 
vor trimite neîncetat milioane de 
metri oubi de apă câmpiilor din su
dul Rusiei, stepelor Kazahstenului.

rivesc la uriașa hartă a Uniu
nii Sovietice expusă în pavi

lionul central. De-a lungul ei strălu
cesc în beicuri eLeiCtrice obiectivele 
septenalului. Escaladând munții U- 
rali, industria sovietică se extinde 
tot mai departe spre Extremul Ori
ent ; uzine metalurgice in Abakam, 
noi uzine la Krasnoïarsk, Novosi
birsk, Irkuțk și Cita sau No
rilsk, cel mai nordic oraș din Iu- ■ 
me. Dacă în primul cincinal s-au 
construit și pus în funcțiune 1 500 
mari întreprinderi industriale, iar în 
ai 5-lea cincinal — 3 200, numai în 
primii 3 ani ai septenalului au in
trat în funcțiune aproape 3 000. în 
feeria de culori a hărții vezi parcă 
clocotitoarea activitate a construc
torilor comunismului. I-am auzit 
vorbind de la tribuna celui de-al 
XXII-lea Congres al P.C.U.S, și țn cu
vintele lor deslușeam parcă nease
muita simfonie a muncii celor 200 de 
milioane de oameni, cam deschid 
omenirii drum spre înfăptuirea nă
zuințelor el cele mai fierbinți. Iniția
tivele lor răsar pretutindeni în 
uriașa țară a sovietelor.

Istoria lumii nu cunoaște încă lu
crări care să se poată compara cu 
valorificarea pământurilor înțelenite, 
aiît ca proporții cît și în ce privește 
termenul în care au fost înfăptuite. 
In cîțiva ani s-au desțelenit peste 
42 milio.ane de hectare. în 5—6 
ani Statul Sovietic a amortizat, sub 
forma a milioane de puduri de ce
reale și alte produse, toate investi
țiile făcute în agricultura acestor 
regiuni și a obținut în plus zeci de 
milioane de ruble venit net.

...Am în față cîteva cifre : din 1953 
pînă în 1961 producția de cereale 
a Uniunii Sovietice a crescut de la 
5 miliarde și 36 milioane puduri, 
la peste 8 miliarde .puduri. Mili
oane de colhoznici au ■ începui în 
primăvara acestui an o largă între
cere pentru recolte bogate. Supra
fețe întinse au fost rezervate pen
tru „recolte record" de 5 000 kilo
grame porumb la hectar. în primele 
rînduri pentru recoltă bogată păr 
șese țelinarii.

Să facem un scurt popas și la 
pavilionul „Industria chimică". Aici 
atrage atenția felul cum chimia 
este folosită și în domeniul agricul
turii. Iată, de pildă, noi mijloace 
de protecție a plantelor, de comba
tere a buruienilor și dăunătorilor. 
Prin folosirea unor chimicale s-a 

, reușit modificarea dirijată a celule?
tor unor plante. S-a obținut pe a- - 
coastă cale de pildă hrișcă tetra- 
ploidă. Pe întinsul expoziției poți 
vedea și unele mașini moderne ca 
semănătoare și cultivatoare 
mare lățime de lucru, tractoare ra
pide ; noi mașini contribuie ca o sin
gură mulgătoare să mulgă sute de 
vqci, un singur om să hrănească 
mii dp porci, o altă mașină, con
struită- la Riazan, acoperă boabele 
de porumb cu un strat de parafină : 
însămîințatul se poate face mai de
vreme iar semințele se dezvoltă mult 
mai repede.

Ne vom opri aici, dragi cititori. 
N-am străbătut decit un scurt drum 
pe magistralele septenalului și am 
aruncat doar o privire spre munca 
și viața de toate zilele ale omului 
sovietic care pășește azi înainte, 
spre comunism.

A. MUNTEAN U

cu

TELEGRAME EXTERNE
Conferința europeană in problemele 
colaborării organizațiilor studențești

VARȘOVIA 12 (Agerpres). — La 
Varșovia a avut loc cea de-a patra 
conferință europeană în problemele 
colaborării organizațiilor studențești, 
convocată din inițiativa Uniunii stu
denților polonezi și Uniunii națio
nale a studenților din Franța. La 
conferință au participat delegații de 
studenți din 17 țări printre care și 
R. P. Romînă, precum și reprezen
tanți ai U.I.S.

Participanții la conferință au a- 
doptat un comunicat comun în care 
sînt amintite sarcinile organizațiilor 
studențești naționale în stabilirea 
contactelor între Est și Vest și se 
subliniază necesitatea dezarmării ge
nerale și totale.

țn comunicat se constată cu satis
facție că delegațiile tineretului din

cele două părfi ale Germaniei s-au 
întîlnit pentru prima oară la aceeași 
masă.

Participanții la conferință au pro
pus convocarea unei conferințe stu
dențești mondiale a mesei rotunde 
pentru discutarea căilor de restabi
lire a unității mișcării studențești.

Următoarea conferință studen
țească europeană va avea loc în pri
măvara anului viitor la Paris.

Succesul campaniei 
de economii sprijinite 
de sindicatele cubane

HAVANA 12 (Agerpres). — în pri
mele patru luni ale anului curent, 
depunerile oamenilor muncii la ca
sele de economii din Cuba au cres
cut cu 74 700 000 pesos, ceea oe 
scoate în evidență eficiența campa
niei naționale de economii, spriji
nită de sindicate.

Potrivit datelor furnizate de Banca 
națională a Cubei, la 31 decembrie 
1961, depunerile la casele de eco
nomii din întreaga țară 
318 100 000 de pesos, în 
30 aprilie 1962 ele 
392 800 000 de pesos.

NEW YORK 12 (Agerpres). — Co
mitetul special al Adunării Generale 
O.N.U. pentru examinarea probleme
lor aplicării Declarației cu privire 
la acordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale a cerut Adu
nării Generale, într-o rezoluție, să 
declare că orice încercare a gu
vernului Uniunii Sud-Africane de a 
anexa protectoratele britanice Basu-

Bechuanaland și Swasiland 
considerată de către O.N.U. 
act de agresiune care vio

toland, 
„va fi 
ca un 
lează carta Națiunilor Unite". Rezo
luția, dată publicității la 11 iunie, 
exprimă „profunda îngrijorare față 
de intenția declarată a guvernului 
Uniunii Sud-Africane de a anexa 
aceste teritorii”.
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MIȘCAREA GREVISTĂ DIN ARGENTINA SE INTENSIFICĂ
BUENOS AIRES 12 (Agerpres). 

— în Argentina mișcarea grevistă 
se intensifică. Micii producători de 
trestie de zahăr din provincia Tu- 
cuman au declarat grevă generală. 
Greviștii cer ca patronii fabricilor de 
zahăr, care în același timp sînt pro
prietari ai unor întinse domenii, să 
le plătească datoriile pentru recol
tele precedente.

Cei 400 de muncitori, care ocu
paseră recent o mare fabrică de 
textile în semn de protest împotri
va necontenitelor concedieri și reți
neri din salarii, au fost nevoiți la 
10 iunie să părăsească teritoriul 
fabricii. Ei au fost alungați de poli
țiști care au făcut uz de bombe cu 
gaze lacrimogene.

Comunicatul Comitetului de pregătire 
pentru crearea Federației iemeilor din Africa 
BAMAKO 12 (Agerpres). — In 

capitala Republicii Mali s-au în
cheiat lucrările ședinței Comitetului 
de pregătire pentru crearea Fede
rației femeilor din Africa — orga
nizație care trebuie să unească 
mișcarea femeilor din Africa. La 
lucrările comitetului au participat 
reprezentante ale organizațiilor de 
femei din Ghana, Guineea, Mali, 
Camerun, , Angola, Dahomey, Gui
neea portugheză, Nigeria, Tunisia, 
Kenya și Liberia. In comunicatul

adoptat în unanimitate de comite
tul de pregătire se spune că fe
meile Africii sînt ferm hotărîte să 
continue 1 
eliberarea Africii, pentru 
femeii și copilului.

Comitetul de pregătire 
rat proiectul de statut al 
femeilor din Africa, care 
pus spre examinare congresului d» 
constituire al Federației femeilor din 
întreaga Africă, care va avea loo 
în luna iulie în Tanganica.

lupta pentru unitatea și 
drepturile

a elabo- 
Federațieî 
va fi su-
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SCÎNTEIA

In întreaga lume Puternice manifestări Lucrările Comitetului
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în sprijinul păcii și dezarmării
celor 18 state pentru dezarmare

12 (Agerpres). — TASS: 
a tratativelor de la Ge- 

se

Nr. 5558

A fost semnat acordul comun cu privire
la formarea guvernului de coaliție al Laosului

„O LUME FĂRĂ BOMBE!“
ACCRA 12 (Agerpres). — 

zinca „O lume fără bombe",
Sub lo-

. ___ . între 21
și 28 iunie la Accra va avea loc Adu
narea generală internafipnală, convo
cată din inițiativa președintelui Re
publicii Ghana, dr. Kwame Nkrumah/ 
laureat al Premiului International Le
nin pentru întărirea păcii între po
poare. La. lucrările adunării, la care 
nu sînt invitate persoane oficiale, vor 
participa cunoscuți fruntași ai vieții 
publice, oameni de știință și experți 
îndeosebi din țările Africii, Asiei și 
Americii Latine.

Comitetul international de pregă
tire a Adunării generale internatio
nale de la Accra a anunfat că în ca
drul adunării vor fi formate șase

comitete. Ele vor examina proble
mele legate de slăbirea încordării 
internationale, inspecția și controlul 
asupra dezarmării, folosirea energiei 
nucleare în scopuri pașnice, impor
tanta economică a dezarmării, în spe
cial In ajutorarea țărilor slab dezvol
tate.

Comitetul international de pregăti
re a subliniat că Adunarea generală 
de la Accra are nu numai sarcina 
de a protesta împotriva unui război 
atomic. Ea trebuie să examineze a- 
raănunjit problemele internationale 
litigioase care aduc grave prejudicii 
păcii mondiale și să propună -soluții 
pentru rezolvarea lor.

Glasul opiniei 
publice italiene

Cosmosul să nu fie folosit in scopuri militare
Declarația savantului B. Lowell

LONDRA 12 (Agerpres). — Agen
țiile de presă relatează că Bernard 
Lowell, directorul Observatorului 
radioastronomie „Jodrell Bank", a 
publicat în paginile ziarului „OB
SERVER" un articol referitor la gra
vele consecințe legate de experien
țele nucleare americane în Cosmos. 
Articolul lui Lowell constituie un 
răspuns la declarația savantului a- 
merican Singer, care a încercat re
cent eă justifice experiențele nucle
are ale S.U.A. în spațiul cosmic, ară- 
tînd că aceste experiențe nu vor ii 
dăunătoare.

„Declarqția lui Singer, arată Lo
well, confirmă cele mai pesimiste 
temeri ale multora din noi în legă
tură cu actualele tendințe din acti
vitatea S.U.A. în spațiul cosmic*. 
Dezmințind afirmațiile savantului a- 
merioan cu .privire la „caracterul 
nedăunător și la mica importanță" 
ă exploziilor nucleare în Cosmos, 
Lowell subliniază că o asemenea 
explozie ar .provoca schimbări ex
trem de mari în centuTa geomag
netică care înconjoară pănnîntul.

Referindu-se ]a experiența ame
ricană cu lansarea în Cosmos a 
acelor de cupru, despre care Sin
ger a declarat de asemenea că nu

va provoca daune, Lowell subli
niază că această experiență a și 
provocat deja mari prejudicii cer
cetărilor științifice, creînd obstacole 
în timpul observațiilor radioastrb- 
nomice și optice.

Experiențele americanilor în Cos
mos, declară Lowell, „creează un 
precedent pentru folosirea spațiu
lui cosmic in scopuri militare"

ROMA 12 (Agerpres). — „Păcii — 
da, războiului — nu I“, sub această 
lozincă a avut loc la Forli (Italia) un 
nou „marș al păcii“ la care în ciuda 
ploii torențiale au participat cîteva 
mii de oameni. Marșul s-a încheiat cu 
un miting de masă ai cărui participant 
au cerut încetarea experiențelor nu
cleare amedeane și înfăptuirea dezar
mării generale și totale.

Tn regiunea Gavorrano (provincia 
Grosse!©) a avut loc, de asemenea, o 
demonstrație de masă antimilitar.istă. 
Participanții la demonstrație au par
curs un drum de pesfe 6 kilometri 
purfînd pancarte cu lozinci prin care 
condamnă politica de înarmări atomi
ce sprijinită de S.U.A.

Din Verona se anunță crearea In 
acest oraș a Uniunii generale pentru 
pace. Noua organizație a cerut lichi
darea bazei de rachete americane din 
apropierea orașului și a condamnat în 
mod hotărît experiențele nucleare 
efectuate de S.U.A.

Secretariatul sindicatului, național al 
muncitorilor feroviari a trimis o tele
gramă de protest împotriva acestor 
experiențe Ambasadei americane 
Roma.

GENEVA 
Prima fază 
neva cu privire la dezarmare 
apropie de sfîrșit ; — pînă la între
ruperea lucrărilor vor mai avea loc 
două ședințe plenare. De aceea 
mulți delegați luind cuvîntul în a- 
ceste zile fac, într-o formă sau alta, 
bilanțul discuțiilor, își exprimă de
zideratele.

Reprezentantul Cehoslovaciei a 
analizat măsurile prevăzute în eta
pa a IlI-a a dezarmării. Comparînd 
prevederile corespunzătoare ale pro
iectelor de documente sovietic și a- 
merican, el a scos în evidență lip
surile esențiale ale , propunerilor 
S.U.A.,. care în mod practic se ba
zează pe concepția permanentizării 
armei nucleare.

Declarația delegatului Angliei a 
fost consacrată în întregime proble
melor creării, cum s-a exprimat el, 
„mecanismului de menținere a pă-

cji și forțelor păcii ale O.N.U.“. De
legatul englez a cerut în special stu
dierea detaliată a întregii probleme 
de creare a forțelor internaționale 
ale O.N.U., adică a încercat din nou 
să abată Comitetul de la rezolva
rea problemelor politice îndreptîn- 
du-1 spre discutarea detaliilor teh
nice.

Delegatul Nigeriei a făcut o serie 
de observații pe marginea ambelor 
planuri de dezarmare, care au fost 
supuse spre examinare Comitetului.

Reprezentantul S.U.A., care a luat 
cuvîntul la sfîrșitul ședinței, a vor
bit detaliat despre capitolele proiec
tului american, care se referă la 
etapa a IlI-a a dezarmării.

Cu aceasta ședința plenară din 12 
iunie a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare a luat sfîrșit. Co
mitetul se va întruni din nou la 13 
iunie dimineața.

KHAN-HAI (LAOS) 12 (Agerpres). 
— Agențiile de presă relatează că 
la 12 iunie, în prezența corpului di
plomatic, a membrilor Comisiei in
ternaționale de supraveghere și con
trol din Laos și a reprezentanților 
presei, cei trei prinți laoțieni au 
semnat la Khan-Hai, în Valea Ulcioa. 
relor, acordul comun cu privire 
formarea guvernului provizoriu 
coaliție al Laosului, în frunte 
prințul Suvanna Fumma.

în acord se subliniază faptul 
în activitatea sa guvernul se . 
călăuzi după principiile înscrise 

Zürich. Toate 
în principalele

¥lf proteste în Japonia 
împotriva experiențelor S.U.A. 

eu arma atomică
TOKIO 12 (Agerpres). — TASS ! 

Statul njajor pentru apărarea împo
triva radioactivității, creat pe lîngă 
Cabinetul de miniștri al Japoniei, a 
cerut Ministerului Afacerilor Exter
ne al Japoniei să protesteze din nou 
împotriva exploziilor nucleare ame
ricane la mare altitudine.

Subliniind că exploziile nucleare 
americane reprezintă o gravă pri
mejdie pentru populația Japoniei și 
a altor țări din zona Pacificului, sta
tul major cere anularea experiențe
lor nucleare americane.

Italia
și luni, date publicității,

Succesele forțelor de stînga 
municipale parțiale din

ROMA 12 — Corespondentul Ager
pres, G. Pastore, transmite : în zilele 
de 10 și 11 iunie s-au desfășurat a- 
legeri municipale parțiale în 100 de 
orașe din Italia, printre care Roma, 
Neapole, Bari, Pisa, Foggia și altele.

Rezultatele provizorii ale alegerilor

Cu prilejul sosirii la Londra a ministrului de război al R.F.G., Strauss, au avut loc demonstrații 
de protest In fața ambasadei vest-germane din ca pitala Angliei. în fotografie : aspect de la una din 
aceste demonstrații.

:♦♦♦♦

Teama dictatorului portughez
un repor- pentru că răspîndirea ideilor este lu- 
Giuseppe crul de care regimul salazarist se teme 

Boffa, care a reușit să pătrundă în 
Portugalia, unde la 28 mai a fost ares
tat și expulzat.

„Decît să mă lase să văd ce se pe
trece în țara lor, Salazar și poliția sa 
au preferat să mă aresteze și apoi să 
mă alunge din țară, îndată ce m-au 
descoperit. Faptul în sine n-a fost 
deloc plăcut, dar nu m-a surprins. Fas
cismul portughez nu poate fi ascuns. 
Am stat doar cîteva ore dincolo de 
zidurile închisorii, 
cient pentru a 
fascism violent, 
asemănare de-a 
cu fascismul pe 
noi. (în Italia — n.r.). A fost pentru 
mine un salt aproape absurd, cu 20 de 
ani înapoi.

Cunoșteam și de la distanță aspec
tele cele mai feroce ale dictaturii lui 
Salazar : închisorile pline de luptători 
democrați, torturile la care sînt supuși 
definuții politici, ura față de scriitori 
și față de orice manifestare a unei in
teligențe libere. Fără să i-o cer, poliția 
lui Salazar a vrut să mă facă să am o 
imagine personală a acestei tragedii. 
. Duminică dimineața a fosf suficient 
să arunc o singură privire asupra ora
șului pentru a întîlni „cămășile verzi" 
ale Legiunii, această „miliție“ înarma
tă a partidului lui Salazar, adunate cu 
camioanele lor în vasta piață Ter.reiro 
do Paço. Cu puțin înainte, în fața cas
telului San Giorgio trecusem prin fața 
unui sinistru „grup raional" al acele
iași legiuni, ceea ce mă făcuse șă-mi 
reamintesc anii de dictatură fascistă în 
Italia. Dar nu numai legionarii se plim
bau de colo pînă colo. Un mare număr 
de polițiști, aparținînd diferitelor po
liții salazarisfe, furnicau la fot pasul. 
Cetățeanul portughez știe acest lucru 
și privește cu grijă în jur : cînd merge 
pe stradă, îți face impresia că ar dori 
să aibă un ochi și la spate. Librăriile 
și chioșcurile de reviste și ziare sînf 
sărăcăcioase. Și nu numai pentru că în 
țară există 40 la sută analfabețl, el șl

Ziarul „l'UNITÂ“ publică 
iaj al trimisului său special,

dar a fost sufi- 
regăsi imaginea unui 
obtuz și ignorant, o 
dreptul impresionantă 
care l-am cunoscut și

cel mai mult.
Dacă ar fi să sintetizez înfr-o singu

ră frază ceea ce am văzut, aș spune 
că regimul salazarist este un fascism 
intrat în panică, lată un episod semni
ficativ : recent, un lucrător de la aero
portul din Lisabona a auzit rafale re
petate de mitralieră în apropierea gar
dului viu care mărginește terenul de 
aterizare. Apropiindu-se cu precauție 
pentru a vedea ce se înfîmplase, a 
descoperit că ministrul de război, Ca- 
lonzo de Avriaga, unul dintre cei mai ,c 
fanatici membri ai clicii guvernamen
tale, făcea, împreună cu soția sa, 
exerciții de tragere la țintă. Firește,

Răsfoind presa străina

terenurile din apropierea aeroportului 
îi aparjin : doar a fosf unul dinfre 
principalii speculanți de terenuri I Și 
nu e nimic de mirare. Dacă una din 
legile regimului salazarist este corup
ția, specula este una din coordonatele 
principale ale economiei naționale. 
Profitorii de pe urma acestui regim, 
îmbogățiții în ultimii treizeci de ani, 
sînf principalul sprijin al dictaturii lui 
Salazar.

O manifestare a fricii a fost și com
portarea față de noi. O poliție fascis
tă mai puțin înnebunită de frică s-ar 
fi mulțumit să ne expulzeze din țară, 
fără să ne trateze, așa cum s-a întîm- 
plat în Portugalia, ca pe niște crimi
nali, pînă cînd a sosit ordinul de 
expulzare. Autoritățile salazarisfe sufe
ră de o adevărată psihoză: teama de 
manifestații, teama de comuniști. Cine 
știe pe cine își închipuiau că puseseră 
mîna, aresfîndu-nel Cînd, primind ordi
nul de expulzare, au devenit mai puțin 
bădărani, unul din polițiștii din P.I.D.E. 
(poliția secretă salazariștă — n.n.) a în
cercat chiar să ne dea o explicație.

în franceza aproximativă pe care o 
știa, ne-a spus : „Astăzi e o zi grea. 
Mult de lucru. Astăzi e aniversarea in
staurării regimului „Estado novo". Pe 
străzi e multă lume. Se vorbește de 
politică“. Apoi, părîndu-i-se că nu s-a 
făcut 
foaie de hîrfie și, arătîndu-i una din 
fețe, 
mulți 
pe cealaltă față, spunînd : 
schimb, vrea cealaltă politică“. Cu a- 
ceste cuvinte și aceste gesturi, polițis
tul ne explica că poporul vrea să răs
toarne dictatura lui Salazar,

Aceeași frică se vedea și' din 
discursurile oficiale pronunțate cu o- 
cazia aniversării dictaturii lui Salazar. 
Oficialitățile nu au îndrăznit să orga
nizeze nici o manifestație în aer liber. 
Cînd căpeteniile fasciste s-au adunat 
în cursul dimineții pentru a prezenta 
omagiile lui Salazar, două au fost fe
mele dominante ale discursurilor lor, 
inclusiv al lui Salazar însuși : prima 
necesitate — de a păstra unitatea for
țelor armate, „baza“ națiunii ; a doua 
— trebuie înăbușite manifestațiile „ur
zite de comunismul internațional“. A- 
ceste două leit-motivuri oglindesc cele 
două temeri principale ale lui Sala
zar : pericolul unei lovituri de stat care 
ar putea fi executată de o parte din 
armată, hofărîtă să se debaraseze de 
el și pericolul unei mari miș
cări de masă care să ducă la prăbu
șirea totală a regimului. Această a 
doua perspectivă constituie o adevă
rată obsesie pentru oamenii actualului 
regim. Zilele trecute toate ziarele a- 
nunțau cu titluri mari arestarea a șase 
comuniști, cu scopul de a intimida pe 
participanții la manifestațiile anfisala- 
zariste care urmau să aibă loc. De 
cîțiva ani, zona industrială a Lisabo
nei, Barreiro, este practic sub stare de 
asediu. Studenții sînt aproape toți îm
potriva lui Salazar, iar dictatorul ' îi nu
mește „comuniști". Dar aceasta nu este 
decît o nouă manifestare a enormei 
frici care cuprinde din ce în ce mai 
mult fascismul portughez, aflat la mar
ginea prăpastie!“.

destul de bine înțeles, a luat o

a spus : „Ăsta este politica de 
ani la noi". Apoi a întors hîrtia 

„Lumea, în

Dedarafia unor 
guvernatori din Brazilia

BRASILIA. După cum anunță agen
ția France Presse, la 11 iunie, 16 
guvernatori de state din Brazilia au 
trimis o declarație comună pre
ședintelui republicii, guvernului și 
parlamentului cerîndu-le insistent 
să pună în aplicare, fără întîrziere, 
„reformele de bază de care țara 
are nevoie". Printre principalele 
măsuri de reformă eolicitate de sem
natarii declarației sînt : lupta împo
triva inflației, o reformă electorală 
care să suprime posibilitatea frau
delor, o reformă agrară, o revizie a 
statutelor băncilor pentru ca aces
tea să participe într-o mai mare mă
sură la dezvoltarea economiei na
tionale. ’

’J A :

de duminică 
arată în primul rînd că partidul de- 
mocraf-creșfin a suferit o serioasă în- 
frîngere. Cea mai mare pierdere de 
voturi — circa 30 000 — pentru demo- 
crat-creștini a fost înregistrată la Roma. 
De asemenea, la Foggia, Neapole, Pisa 
și alte orașe, partidul democrat-creș- 
fin a înregistrat pierderi simțitoare.

Forțele de stînga, în frunte cu par
tidul comunist, au obținut rezultate 
bune mai ales în regiunile industriale 
din nordul țării. O victorie importantă 
au obținut comuniștii la Pisa unde au 
cucerit cel mal mare număr de voturi. 
Un alt succes însemnat al partidului co
munist a fost înregistrat la Roma unde 
candidați! comuniști au obținut un plus 
de 18 000 de voturi față de alegerile 
din 1960. Cîștiguri de voturi au reali
zat partidele socialist, social-democrat, 
precum șt partidul liberal, mai ales pe 
seama partidului democrat-creștin.

Rezultatele alegerilor çfin 10 și 11 
Iunie confirmă aprecierea Partidului 
Comunist Italian cu privire la modifi
carea continuă a raportului de forțe 
din Italia în sensul unei deplasări spre 
stînga în viața politică și socială a 
țării.

litare vor fi adoptate cu consimțâ- 
mîntul unanim al celor trei părți.

La 14 iunie prințul Suvanna 
Fumma va pleca cu avionul 
Luang Prabang, pentru a 
gele despre formarea 
provizoriu de coaliție a 
va expune platforma lui

După cum a declarat 
vanna Fumma prima măsură a nou
lui guvern va fi crearea unei dele
gații unice a Laosului în vederea 
semnării hotărîrilor Conferinței de 
la Geneva pentru Laos. Agențiile 
de presă relatează că delegația res
pectivă va pleca la Geneva la sfîr
șitul lunii iunie sau la începutul 
lunii iulie.

•c-e-o----------

la 
de 
CU

că 
va 
în

comunicatul de la 
hotărîrile guvernului 
probleme de politică internă și ex
ternă, precum și în problemele mi-

la 
informa re- 
guvernului 

Laosului și 
politică, 
prințul S’>

Un pas important pe calea reglementării
pașnice a problemei laoțiene

mica și frămlntata fără din pe- seau expresie Interesele acelor cercuri 
indochineză — Laos — a par-' agresive din Occident, în special din 

S.U.A., care — după cum a relaik ♦ 
presa occidentală — urmăreau să ciști- 
ge un răgaz în care grupul de la Vien
tiane să-și refacă forțele și să obțină pe 
calea armelor controlul asupra întregu
lui teritoriu laofian,

Convinse de justețea cauzei lor, bucu- 
rlndu-se de sprijinul poporului laofian șl 
al țărilor iubitoare de pace, forțele pa
triotice nu s-au lăsat intimidate, au dus 
mai departe cu perseverență lupta pen
tru reglementarea pașnică în Laos. A- 
ceastă luptă a obfihut acum un succes 
important. Grupul de la Vientiane s-a 
văzut nevoit In cele din urmă să consim
tă la constituirea guvernului de coaliție.

Formarea; guvernului provîz'oriu de 
coaliție — a arătat prințul Suvanna 
Fumma,.— reprezintă un prim pas’ im

portant care creea
ză perspectivele unei 
reglementări pașnice 
a problemei laoți
ene. Suvanna Fum
ma a subliniat, adre- 

sîndu-se ziariștilor prezenți în Valea 1)1- 
cioarelor, că următorul pas va fi instau
rarea oficială a guvernului și prezenta
rea membrilor guvernului regelui Laosu
lui, pînă la 18 iunie. După ce regele va 
aproba componența guvernului va fi tri
misă la Geneva, la conferința celor 14 
state, o delegație laoțiană unică înainte 
de 2t iunie.

Exprimîndu-și satisfacția față de acor
dul realizat între cei trei prinfi, poporul 
laoțian își manifestă vigilenta față de 
orice încercări de a torpila acest acord. 
Luînd cuvîntul la un 
ganizat la Saravane, 
Kuang, reprezentanți ai diverselor parti
de și organizații patriotice laoțiene au 
cerut poporului să-și strîngă rîndurile 
pentru a dejuca orice eventuale mane
vre contrare intereselor poporului lao
țian. Intr-o rezolufie adoptată la mi
ting se cere retragerea imediată a „con
silierilor" americani din Laos. In rezo
luție se arată că „anumite cercuri reac
ționare din Laos, silite, datorită evo
luției evenimentelor, să-și dea asenti
mentul la formarea guvernului de coa
liție, pot oricînd încălca acordul, încu
rajate fiind de faptul că în Tailanda 
există însemnate unități militare ameri
cane, iar In Laos se află un mare număr 
de ofițeri — „consilieri" — americani".

Intr-adevăr, este timpul ca poporul 
laofian să fie lăsat să-și clădească o țară 
independentă, pașnică șl prosperă — 
așa cum a arătat că dorește.

N. PLOPEANU 
'*

HANOI 12 (Agerpres). — 
„Nhan Dan“ scrie la 12 iunie 
porul vietnamez salută crearea 
nului provizoriu de coaliție al 
lui, calificînd acest lucru drept 
fribuție importantă a poporului și a 
forțelor patriotice din Laos la cauza 
păcii în Indochina și în întreaga Asie 
de sud-est.

Ziarul arată că formarea unui guvern 
de coaliție în Laos soluționează pro
blema principală care va da posibili
tate Laosului să pășească pe calea 
păcii, neutralității și armoniei naționale,

Din 
ninsula 
venit vestea încheierii unui acord intre 
cei trei prinfi cu privire la formarea 
guvernului provizoriu de coaliție al Lao
sului. Este un pas important pe calea 
rezolvării problemei laoțiene ; el repre
zintă un succes al luptei poporului lao
țian și al forțelor păcii din lumea în
treagă, care au militat consecvent pen
tru crearea unui Laos neutru, indepen
dent și iubitor de pace.

După cum se știe, conferința de la 
Geneva pentru rezolvarea crizei laoțiene, 
care și-a început lucrările la 16 mai 1961, 
și la care au participat 14 state, a fă
cut progrese însemnate. Ca urmare a 
eforturilor susținute ale țăților socialiste, 
reprezentate la conferință, ca și ale .ță
rilor neutre, conferința a rezolvat aspec
tul international al problemei, elaborînd 
o declarație cu pri- tl||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||N 
vire la neutralitatea —--------------------- ■----------------------------
Laosului, prin care f .
statele participante comentai 
pectens9uaJeraniMferaeși ^IlllllllllllHöllllllilllllllllllllilillllll 

neutralitatea Laosului. Rămînea de rezol
vat aspectul intern al problemei și anume 
constituirea unui guvern de unitate na
țională, care să semneze acordurile de 
la Geneva. Un asemenea guvern putea 
fi constituit numai sub președinția șefului ■ 
guvernului legal, prințul Suvanna Fumma 
și putea fi format din reprezentanții ce
lor trei tendințe principale din Laos : par
tidul Neo Lao Haksat în frunte cu prințul 
Suianuvong, tendința neutralistă și grupul 
de la Vientiane (al rebelilor), în frunte cu 
prințul Boun Oum și Fumi Nosavan. Toc
mai această soluție rațională a fost susținu
tă în permanență de forțele patriotice din 
Laos, cu toate că ele controlau cea mai 
mare parte a țării. In schimb, Boun Oum 
deși a semnat acordurile de la Zurich și 
Hin Hop prin care a consimțit la consti
tuirea guvernului de coaliție, în frunte cu 
Suvanna Fumma, a făcut totul pentru a 
împiedica realizarea lor sau cel puțin 
pentru a tergiversa lucrurile cit mai mult 
cu putință. în această atitudine a grupu
lui Boun Oum — Fumi Nosavan își gă-

miting de masă or- 
în provincia Xieng

•O» o

O cale de colaborare pașnică“
Ziarul britanic Guardian despre însemnătatea propunerii soyletlce cu 

privire la convocarea unei conferlnfe*Internationale 
In problemele comerțului

nationale care să cu
prindă toate regiunile 
și țările lumii fără 
nici un fel de discrimi
nare", ziarul scrie : 
„Occidentul nu trebuie 
să respingă această 
propunere numai din 
considerente politice. 
Nici un fel de tratative 
și nici măcar un acord 
între statele occidenta
le înseși, cu privire la 
reglementarea comer
țului, nu pot fi încunu
nate într-adevăr de 
succes dacă la aceasta 
nu vor participa Uniu-

LONDRĂ 12 (Ager
pres). — Ideea convo
cării unei conferințe 
internaționale în pro
blemele comerțului for
mulată de Uniunea So
vietică merită să fie 
studiată, scrie ziarul 
englez „Guardian".

Referindu-se la pro
punerea prezentată de 
N. S. Hrușciov de a se 
convoca o conferință 
internațională în pro
blemele comerțului pen
tru a „discuta 
ma creării unei 
zații .comerciale

proble- 
organi- 

inter-

nea Sovietică, și aliații 
săi“.

„Guardian' arată că 
in țările neangajate 
este tot mai larg îm
părtășită convingerea 
că propunerea sovietică 
de a se convoca o con
ferință internațională 
în problemele comerțu
lui poate să ajute in
tr-adevăr în mod efi
cient țările slab dezvol
tate.

Această idee „poate 
constitui o cale de cola
borare pașnică", subli
niază „Guardian*.

=♦♦♦=.

Ziarul 
că po- 
guver- 
Laosu- 
o con-

SOFIA’. Filarmonica de sfat „Geor
ge Enescu“, care se află în R. P. Bul
garia, a dat în seara zilei de 11 iunie 
un concert în orașul Varna. Concertul, 
dirijat de George Georgescu, artist al 
poporului din R. P. Romînă, s-a bucu
rat de un mare

HAVANA.
Havana într-o

succes.
La 11 iunie a sosii la 

vizită oficială Adam

O»O

Rapacki, ministrul 
al R. P. Polone.

afacerilor externa GENEVA. Participanții la sesiui 
nea generală a Conferinței „O.I.M., 
care s-a deschis la 6 iunie la Pala
tul Națiunilor, au încheiat exami
narea problemelor organizatorice. 
Președinte al conferinței a fost ales 
J. Lynch, ministrul industriei și co
merțului al Irlandei. Președinte al 
Comisiei pentru elaborarea propui 
nerilor a fost ales V. L. Borisov, re^ 
prezentantul Uniunii Sovietice.

MOSCOVA. La 
a început turnarea 
pace“, după romanul cu același titlu 
de L. N. Tolstoi. Scenariul și regia 
filmului aparțin cunoscutului actor și 
regizor sovietic Serghei Bondarciuk.

Filmul „Război și pace“ va fi pano
ramic, în culori și cu sunet stereofonic. 
El va fi turnat simultan în două varian
te : una în culori pentru ecran lat, iar 
alfa negru-alb pentru ecran obișnuit.

PRAGA. La 11 Iunie a fost semnat 
la Praga comunicatul comun între 
R. S. Cehoslovacă și Republica 
Dahomey, cu privire la vizita și tra
tativele misiunii de bunăvoință a 
Republicii Dahomey în frunte cu 
Sourou-Migan Apithy, vicepreședin
te al Republicii Dahomey, în Ceho
slovacia.

în comunicat se subliniază că cele 
două țări au hotărît să stabilească 
relații diplomatice la rangul de 
ambasade.

studioul „Mosfilm" 
filmului „Război și

Rezoluția P. G din Algeria

Demonstrație a algerienilor reprimată 
de poliție Ia Paris

PARIS 12 (Agerpres)' — La 10 iu
nie, numeroși algerieni locuitori ai 
Parisului au devenit victimele unei 
noi provocări polițienești. După cum 
relatează presa pariziană, poliția a 
intervenit pentru a-i împrăștia pe 
participanții la o demonstrație a al
gerienilor. Aproximativ 30 de per
soane au fost rănite grav — multe 
din ele mortal.

în legătură cu apropiatul referen
dum cu privire la autodeterminarea 
Algeriei, algerienii au organizat 
centre pentru ajutorarea confraților 
lor neștiutori de carte la comple
tarea documentelor speciale pe care 
ei trebuie să le trimită în orașele și 
satele lor natale din Algeria spre 
a obține dreptul de a participa la 
vot prin corespondență.

La 10 iunie cîțiva polițiști au pă
truns, fără nici un pretext, într-un 
centru de acest fel.

Pretextînd că verifică identitatea, 
polițiștii au început să perchezițio
neze pe cei aflați în acel moment 
în clădire. Unul din algerieni a spus 
că asemenea acțiuni ale poliției sînt 
absolut ne la locul lor în ajunul 
referendumului. Drept răspuns aces
ta a fost lovit. Alți algerieni au fost 
arestați.

Această samavolnicie vădită din 
partea poliției a stîrnit rezistență și 
indignare -, legitimă. Cîteva sute de 
algerieni s-au adunat în fața comi
sariatului de poliție al arondismen- 
tului XVIII,cerînd eliberarea tova
rășilor arestați. îndată însă ce s-au 
apropiat de comisariat au fost ata
cați de jandarmi înarmați cu bas
toane de cauciuc.

PARIS 12 (Agerpres). — Biroul 
Politic al C.C. al Partidului Comu
nist din Algeria a ascultat și a 
discutat la recenta ședință lărgită 
din orașul Alger un raport cu pri
vire la situația politică din ajunul 
campaniei de pregătire în vederea 
referendumului cu privire la auto
determinarea Algeriei. Biroul Poli
tic a adoptat o rezoluție în care 
cheamă pe comuniști să participe 
activ la campania de pregătire în 
vederea referendumului și pune în 
fața lor sarcina de a mobiliza și uni 
masele populare.

Acest lucru este necesar pentru a 
pregăti, pe baza democratică cea 
mai largă, trecerea istorică a Alge
riei la independență, subliniază Bi
roul Politic. O sarcină importantă 
constă în a explica clasei munci
toare, țărănimii sărace, intelectuali
tății progresiste, maselor largi popu
lare programul partidului, care se 
Dronunță pentru acordarea unei a- 
devărate independențe Algeriei, 
pentru democrație, pentru pămînt și 
pîine, pentru muncă și învățămînt, 
pentru a deschide calea spre socia-, 
lism.

O Imagine elocventă.- Incinta 
bursei din New York după „se
ismul" 
cursul acțiunilor. Grămezi de htr- 
tll sub care au fost Inmormlntate 
afirmațiile despre așa-zlsa „dez
voltare fără crize" a capitalismu
lui contemporan.«
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