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Lascu : O temeinică lecțiilor de agricul- lucrările practice
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Industriei chimice. împle;

Sondorii din echipa condusă de maistrul Stellan 
Buță de la sonda nr. 1-Oltux (întreprinderea de 
foraj Tîrgu Ocna, Trustul de ioraj Moinești) au forat 
peste plan de la începutul anului 467 m, reailzînd 
peste 600 000 lei economii la prețui de cost. In foto
grafie : O parte din echipă. (Foto : Gh. Vințtiă)

411 taurine din
■ vaci cu lapte, 

ovine. Pentru liră- 
animalelor colecti- 
de aici folosesc cu 
rezultate pășunea

Durată, calitate, cost — indicatori 
de bază in construcții

Iată cîteva noutăți pe care ni le relatează 
I.T.B. In legătură cu îmbunătățirea transportului

Noi linii de tramvaie
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Noi construcții de locuințe 
In piața gării de sud a orașului 
Ploiești,

Vacile gospodăriei agricole colective din Rahău, raionul Sebeș, la 
pășunat în tabere de vară.

Producții mari de iarbă pe pășune

nat de executat drofob.' nouă nu a fo'st aplicată totuși în mod corespunzător — stratul de praf izolant a fost prea mic — și la unele din terasele executate s-au produs infiltrații. Pentru viitor este necesar ca la introducerea unor metode sau materiale noi, să se respecte cu mai multă strictețe indicațiile tehnice, verificate prin experiența proprie sau din practica altor unități de construcții.

Sectorul zootehnic al gospodăriei 
noastre colective a crescut an de 
an. In prezent noi avem 816 taurine, 
din care 320 vaci cu lapte, 2 000 oi, 
700 porci, peste 13 000 păsări și pul. 
Anul trecut din creșterea animalelor 
noi am realizat venituri bănești în 
valoare de 1 300 000 lei, iar pentru 
anul în curs ne-am propus să ob
ținem 2 100 000 lei.

Dezvoltarea creșterii animalelor 
este strîns legată de asigurarea u- 
nei puternice baze furajere. Din 
cauză că pășunea naturală pe care 
o avem (în total 130 ha) dădea pro
ducții foarte mici de iarbă, fiind si
tuată pe un teren sărăturoș, unde 
primăvara băltește apa, ne-am o- 
rientat spre cultivarea unor plante 
furajere bare să ne asigure masa 
verde necesară animalelor din pri
măvară și pînă toamna tîrziu. Pen
tru aceasta am repartizat o supra
față de peste 400 ha, pe care am 
cultivat-o cu lucemă, borceag, iarbă 
d9 sudan.

îndrumați de consiliul agricol ra
ional, pe 100 ha am amenajat, în- 
cepînd din anul 1962, o pășune prin 
supraînsămînțare cu ierburi valoroa
se. Terenul a fost îngrășat cu gunoi 
de grajd, iar în primăvara aceasta 
s-au împrăștiat cite 100 kg azotat 
de amoniu și 200 kg superfosfat la 
hectar. Pajiștea a fost împărțită în

De la an la an, pe șantierele Trus
tului, regional de construcții Ploiești 
s-a muncit mai spornic, mai organizat. Recent, constructorii au terminat ultimele lucrări de finisaj la 3 blocuri de locuințe cu 228 apartamente situate în complexul de pe Bd. Republicii din Ploiești și la alte blocuri — totalizînd 220 apartamente — din Sinaia, Tîrgoviște, Fieni, Cîmpina și alte localități.Pînă la sfîrșitul anului, colectivul trustului va da în folosință alte peste 2 000 apartamente, precum și diferite obiective social-culturale și industriale. Volumul lucrărilor planificate pentru anul în curs este de peste 2,5 ori mai mare față _____de realizările din anul 1959.

a metodelor

La Uzina cocso-chimică din Hune
doara s-a întocmit o rețetă de coc
sificare pe baza unor criterii de 
structura, obținute prin cercetarea 
statistico-matematica. Această nouă 
rețetă permite stabilirea parametri
lor tehnologici corespunzători fabri
cării unui cocs de calitate. Bune re
zultate au dat totodată măsurile 
privind dozarea șarjei, ridicarea in
dicilor de uniformitate a exploatării 
și încălzirii bateriilor de cocs și 
altele. Ca urmare, s-a livrat fur
nalelor în acest an cocs cu o re
zistență mecanică cu 13 kilograme 
mai mare decît cea prevăzută. Și 
la Reșița se aplică noi măsuri 
care să ducă la realizarea unui 
cocs de bună calitate. Astfel, prin 
înlăturarea grafitului format pe pe
reții cuptoarelor de cocsificare, 
procedeu aplicat și la Hunedoara, 
indicii de utilizare a acestora au 
crescut simțitor. Totodată, a fost 
prelungită durata de funcționare a 
cuptoarelor.

curînd sa vor efectua a- 
semenea lucrări și pe 
calea Griviței. Parcul de 
tramvaie va crește pînă 
la sfîrșitul anului cu încă 
25 trenuri ; ele vor fi re
partizate pe liniile cele 
mai solicitate în prezent, 
printre care 17 și 21.

Intre centru șl noile

tal nu se realizează în întregime. Anul acesta, de pildă, pe șantierul de locuințe Ploiești-nord trebuia să se treacă la ridicarea primelor 600 apartamente din panouri mari prefabricate. Acest lucru întîrzie deoarece construcția poligonului de prefabricate din beton nu este încă gata, iar unele utilaje necesare șantierului nu au fost primite la timp.Pînă nu de mult proiectanții și constructorii ploieșteni reduceau preocupările lor de industrializare a lucrărilor pe șantiere la folosirea elementelor prefabricate din beton, scăpîndu-le din vedere posibilitățile de confecționare pe scară industrială a elementelor de instalații sanitare, electrice, a armăturilor etc. Deoarece în momentul de față construcțiile de locuințe sînt grupate pe șantiere mari, organizate pentru o perioadă mai lungă, Direcția de sistematizare, arhitectură și proiectare a construcțiilor — Ploiești și trustul regional au trecut să studieze și să găsească soluții corespunzătoare rezolvai:! a- cestei probleme. Pe șantierul Ploiești-nord s-a trecut de cîteva zile

100 000 tone în plus
Mecanicii și fochiștii de la depourile 

Direcției regionale C.F.R.-Craioua au 
obținut, în ultimele luni, realizări deose
bite în muncă. De la începutul anului 
și pînă acum, pe întreaga direcție s-au 
obținut economii de aproape 6 000 tone 
de combustibil convențional. Numărul 
de trenuri marșruti a fost cu ,22,8 la 
sută mai mare decît cel prevăzut. Ru
lajul vagonului de marfă a fost îmbună
tățit cu 0,14 la sută. în această perioadă, 
pe întreaga regională s-au remorcat pes
te 650 trenuri de marfă Cu tonaj sporit, 
ceea ce înseamnă peste 100 000 tone 
mărfuri transportate în plus cu aceleași 
cheltuieli.

Noi linii electrice de înaltă tensiune
Recent s-a terminat construcția liniei electrice de 

110 kV Hîrșova-Tulcea. în ultimele săptămîni au 
fost date în exploatare, în diferite regiuni, și alte 
rețele electrice. Printre1 acestea se numără liniile de 
15 kV Satu Mare-Halmeu, Corabia-Plăvicem, Bacău. 
Slobozia, care au creat posibilitatea racordării la 
sistemul energetic național a unor noi centre, orașe 
industriale și unități agricole socialiste. Colectivul 
întreprinderii de construcții și montaje energetice 
nr. 2 Bacău a început de curînd lucrările unei noi 
linii electrice de 110 kV prin care se vor lega la 
sistemul energetic național centralele hidroelectrice 
de pe Bistrița, Roznov I și Roznov II. In curs de 
execuție se mai află liniile Turnu Severin-Orșova- 
Moldova Nouă, Sebeș-Peștiș, Baia Mare-Cavnic și 
dublarea liniilor Luduș-Cluj și Grozăvești-Jilava.

(Agerpres)

® A. Bumbac : Forumul african 
de Ia Addis-Abeba (pag. 4-a).

A început construirea 
unei linii de tramvai pe 
str. Gheorghe Șincai și 
Lînăriei, care va face le
gătura între traseele de 
pe calea Șerban Vodă și 
Splaiul Unirii. Aceasta 
este o porțiune din viito
rul inel de linii de tram
vaie care se va crea îm
prejurul centrului orașu
lui, permițînd desconges
tionarea circulației din 
Piața Unirii prin abaterea 
liniilor de tramvai 21 și 
17.

Spre a se asigura con
diții mai bune pentru cir
culația tramvaielor a în
ceput refacerea unor tra
see importante. Pe calea 
Șerban Vodă s-au făcut 
modernizări ale liniilor : 
reconstruirea terasamente- 
lor, înlocuirea șinelor vechi 
cu altele noi montate 
pe traverse de beton. în

PIATRA NEAMȚ (coresp. „Scînteii“). 
— In ultima vreme, la fabrica „Comu
na din Paris“ din Piatra Neamț s-au exe
cutat importante lucrări, de modernizare 
a secțiilor. Așa, de pildă, vechile 
defibratoare au * fost ' înlocuite’ cil 
agregate noi, de mare productivitate; 
s-au mecanizat principalele lucrări în 
depozitul de lemne, s-a îmbunătățit 
aprovizionarea cu energie electrică a sec
țiilor. In prezent se lucrează intens la 
modernizarea liniei tehnologice pentru 
fabricarea cartonului.

Paralel cu lucrările de modernizare și 
înlocuire a utilajelor uzate, în fabrică se 
lucrează la îmbunătățirea tehnologiei de 
fabricație a cartonului preșpan electro- 
izolant, a uscării cartoanelor dure și 
mucavalelor etc.

pe mun
tele Portăreasa. Cît pri
vește ovinele, au fost sta
bilite în taberele de la 
Mușuroaiele și Piscu Ca
lului.

în scopul respectării pă- 
șunatului rațional au fost 
fixate parcele ventru fie
care categorie de anima
le. Hrănirea animalelor în 
taberele de vară pe pă
șuni se face în numeroase 
alte gospodării colective 
din regiunea Argeș, prin
tre care cele din Dom
nești, Boteni, Cîmpulung, 
Drăghici, Mihăești și al
tele.

find pregătirea teoretică 
cu practica în producfie, 
circa 4 000 de elevi se 
pregătesc pentru exame
nul de munoidorl calificați 
și 600 de elevi pentru în
tocmirea proiectului de 
diplomă de tehnician sau 
maistru. Noua promojie 
de petroliști și chimișfi va 
Intra în producție în 
cursul lunii august.

vară pentru animale 
praînsămînțări, precum și tul bovin pășunează în ta- 
îngrășarea prin tîrlire, s-a băra de vară de 
obținut anul trecut o pro
ducție de iarbă de 10 000 
kg la hectar, 
nimalelor cu 
belșug din 
pînă toamna 
la creșterea producției de 
lapte și carne. Anul trecut 
s-au obținut 2 050 l lapte 
de fiecare vacă.

Și în acest an, gospodă
ria colectivă din Cerești a 
organizat întreținerea a- 
nimalelor în tabere de 
vară. Vacile de lapte au 
fost grupate în două ta
bere; în punctele Lalu și 
Dobriașu Mic, iar tinere-

PITEȘTI (coresp. „Sein, 
teii"). — Gospodăria co
lectivă din Lerești, raio
nul Muscel, dispune de 
un însemnat efectiv de a- 
nimale : 
care 138 
2100 
nirea 
oiștii 
bune 
naturală în suprafață de 
560 ha. Pe pășune au fost 
amenajate pentru animale 
mai multe tabere de vară 
în funcție de specii, vîrs- 
te și producțiile pe care 
le dau.

Efectuînd pe pajiști o 
serie de lucrări cum sînt : 
curățiri și defrișări, su

in comuna Re- 
metea Mare, raio
nul Timișoara, se 
construiește un 
dispensar medical ; 
la Bencec se va 
înființa în curînd 
o circumscripție 
sanitară, iar la Ba- 
zoșul Nou, Bence- 
cul de Jos, Bucovăț 
din același raion, 
vor lua ființă punc
te sanitare. Se vor 
reamenaja șl mări 
dispensarele din Be- 
regsăul Mare, Ca- 
rani, Checea, Rud- 
na șl alte comune.

Cinemato 
grate cu 
ecran lat

BACĂU 
„Scînteil") 
la cinematografele 
din Slănicul Mol
dovei 
Neamț, 
Bacău, 
nat 
pentru proiecția fii. 
melor pe ecran lat,

Propria experiență a constructorilor ploieșteni a arătat că aplicarea unor ___ _____soluții tehnice avansate, folosirea pe scară largă a materialelor noi de construcție, mecanizarea operațiilor grele și a celor cu volum mare de muncă contribuie la realizarea unui ritm susținut de lucru, la ridicarea calității lucrărilor. In ultimul an s-au executat pe șantierele din orașul Ploiești 300 apartamente după sistemul „fagure” din beton greu monolit turnat în co- fraje demontabile. Tot la construcția de locuințe s-a aplicat soluția planșeelor din fîșii cu goluri la un număr de 1 418 apartamente ; s-au utilizat, de asemenea, pereți por- tanți din cărămidă eficientă la peste 400 apartamente. Aproape 80 la sută din suprafața totală cofrată se execută în prezent din cofraje eficiente din placaj bachelitizat și, panouri demontabile din seîndură. A- cest lucru contribuie la reducerea consumului specific de material lemnos, la creșterea productivității muncii.Pentru extinderea gradului de industrializare a construcțiilor și ridicarea nivelului tehnic al execuției conducerea trustului și-a propus să perfecționeze și să dezvolte produc-

în întreprinderile trustului regional de construcții a crescut cu mult gradul de mecanizare a lucrărilor. După cum este știut, industrializarea construcțiilor este strîns legată de mecanizarea complexă a lucrărilor pe șantiere. In această privință, posibilitățile existente pe șantierele din regiune nu au fost
N. PANTILIE 

coresp. „Scînteii"

6 parcele, oare sînt pășunate pe 
rînd. Asta permite ca iarba de pe 
parcelele nepăscute să crească în 
voie și să avem cu ce hrăni anima
lele o perioadă mai lungă. Pe 50 
ha, unde pajiștea a foet îmbunătă
țită din primăvara anului 1962, 
iarba este bine dezvoltată, astfel că 
în cursul săptămînil viitoare se va 
trece la recoltarea ei și la furaja
rea animalelor la iesle. De pe a- 
ceastă pajiște se var obține aproa
pe 30 000 kg masă verde la hectar.

Anul acesta, fmajele de pe supra
fața respectivă vor asigura hrană 
suficientă pentru circa 300 vite mari, 
iar în anii următori pînă la 500 vite. 
In continuare, pajiștea se va' bucura 
de toată atenția noastră. Va fi în
grășată fn flecare toamnă, se vor 
curăța buruienile.

Pentiu anul viitor ne-am propus ca 
metoda aceasta de folosire a pa- 
jlștel să fie extinsă la încă 50 hec
tare. Nu am neglijat totuși nici 
pășunea naturală, pe căre pasc 
oile gospodăriei colective șl ale 
membrilor colectiviști. Consiliul 
de conducere a organizat o largă 
acțiune pentru curățirea izlazului de 
scaieți, au fost împrăștiate mușuroa
iele Șl s-a boronit întreaga supra
față. Pentiu îngrășarea pășunii na
turale practicăm tîrlirea. Stînele ae 
mută lunar din loc în loc, astfel că 
în cîțiva ani pășunea va da mai 
multă iarbă.

ION COMAN 
președintele G.A.C, Ciorăști, 

raionul Rm. Sărat

In preajma examenelor
La Facultatea de filozofie a Uni

versității din București sînt în plină 
desfășurare pregătirile în vederea 
colocviilor și examenelor studenților 
din sesiunea de vară. Au fost stabi
lite ore de consultații, lecții și se- 
minarii recapitulative, s-au luat mă
suri pentru organizarea mai bună a 
studiului individual. La gazeta de 
perete șl la suplimentul ei au în
ceput să se publice articole legate 
de preocupările actuale ale studen
ților. A apărut o gazetă de perete 
cu caracter operativ intitulată „în 
obiectiv, sesiunea".

Lucrări de îngrijire 
a pajiștilor

BAIA MARE (coresp. „Scînteii”). — 
Paralel cu grija acordată creșterii nu
mărului de animale, colectiviștii din 
comuna leud, raionul Vișeu, se pre
ocupă intens de îngrijirea și folosirea 
rafională a pășunilor. Ei au efectuat 
pînă în prezent importante lucrări pe 
pășuni pentru a asigura masă verde 
abundentă celor aproape 300 de bo
vine și 1 000 de oi. In scopul bunei 
organizări a pășunatulu’ în tabere de 
vară s-au construit anul acesta, din re
surse locale, 3 adăposturi pentru ani
male.

Rețea de alimentare cu apă.
tarea rețelei de distribuție, 
în vederea, alimentării ora
șului Comănești și o nouă 
rețea de aducțiune pentru 
Moinești. Valoarea totală a 
lucrărilor se ridică la circa 
40 000 000 lei. Pînă acum 
s-au executat 3 km con
ducte de distribuție în 
Moinești și 3 km conductă 
de canalizare.

de stat etc. — sînt pla
sate și majoritatea celor 
25 de stații „Getax“ în
ființate în ultima vreme. 
Pînă la sfîrșitul lunii mai 
vor fi înființate alte 25 
stații de taximetre.

„Autoservire" pe linia 5

Incepînd de la 26 mai, 
călătorii de pe linia 5 nu 
vor mai găsi taxatori în 
vagoanele de tramvai. A- 
ceasta va fi prima linie 
de tramvai unde taxarea 
se va face prin autoser
vire.

industriale de construcțieția de fîșii cu goluri, să folosească pe scară din ce în ce mai largă diferite alte elemente prefabricate ca: trepte și contratrepte, glafuri, pardoseli de mozaic etc. Constructorii de pe șantierul complexului de locuințe de la gara de sud a orașului Ploiești au o inițiativă valoroasă : la blocurile de 9 etaje, parapetele pentru balcoane se montează numai din prefabricate executate chiar pe șantier.Experiența constructorilor de pe acest șantier merită extinsă și la alte puncte de lucru. Cu toate acestea, pe unele șantiere, sarcinile prevăzute în planul zilnic departamen-

MOINEȘTI (coresp. 
„Scînteii"). — Recent, la 
Moinești au început impor
tante lucrări de alimentare 
cu apă a orașului. în prima 
etapă se vor executa re
țeaua de distribuire înlun- 
gime de 15 km și rezer
voarele de apă. în etapa a 
doua, lucrările vor conti
nua cu lărgirea sursei de 
alimentare cu apă, execu-

Cadre de petroliști și chimiști
în prezent, aproape 

treisprezece mH de elevi 
urmează cursurile școlilor 
da muncitori calificaji și 
circa 2 300 cursurile șco
lilor de tehnicieni și mai
ștri petroliști și chimișfi. O 
parte din aceștia, aflați în 
ultimul an de studii, se 
află pe șantierele de fo- 
raj-exfracjie, în 
rii, în

Premieră 
la Naționalul ieșean
IAȘI (coresp. „Scînteii"). — Co

lectivul Teatrului Național „Vasile 
Alecsandri“ din Iași a prezentat 
aseară premiera comediei „Adam și 
Eva" de Aurel Baranga, pusă în sce
nă de George Teodorescu. Din dis
tribuție fac parte Ștefan Dăncinescu, 
artist emerit, George Macovei, Mar
gareta Pogonat, Virgil Raiciu, Ale
xandru Blehan, Constantin Sava șl 
alții.

GUVERNUL U.R.S.S. a adresat guvernului S.U.A. o 
notă în legătură cu staționarea în Marea Mediterană 
a submarinelor atomice americane dotate cu rachete 
„Polaris". In notă se propune ca întreaga regiune a 
Mării Mediterane să fie declarată zonă în care să nu 
existe arma racheto-nucleară. (Amănunte în pag. IV-a).

LA ANKARA, un grup de militari în frunte cu colo
nelul Talat Aydemir a încercat o lovitură de stat. 
După co grupul de militari a reușit să ocupe postul 
de radio, unitățile din capitala turcă credincioase 
guvernului au trecut la cohtramăsuri. In cursul nopții, 
trupele guvernamentale au devenit stăpîne pe situație.

PREȘEDINTELUI KENNEDY 1 g-a trimis o scrisoare 
de protest din partea conferinței miniștrilor de externe 
ai țărilor africane independente care condamnă discri
minările rasiale din S.U.A. Reprezentanții țărilor afri
cane îl cer lui Kennedy să intervină pentru a pune 
capăt samavolniciilor pe care le comit rasiștii la 
Birmingham.

HO 000 DE OAMENI AI MUNCII din provincia Roma 
au declarat grevă în urma hotărîrii proprietarilor so
cietăților de construcții de a reduce cu 15 la sută 
salariile. Aproximativ 50 de mii de greviști s-au întru
nit ieri într-un grandios miting în piața San Giovdni 
din Roma. După miting greviștii au făcut o demonstra
ție pe străzile orașului.

PRIMUL MINISTRU AL GUYANEI BRITANICE Cheddy 
Jagan a anunțat că autoritățile au descoperit un plan 
subversiv care prevedea declanșarea unei rebeliuni 
în țară. Ieri, elemente aflate în slujba partidelor reac
ționare s-au dedat la tulburări în capitala țării, arun- 
cînd sticle incendiare în diferite clădiri administrative.

Pentru a se face o mai 
bună legătură între noile 
cartiere și centrul orașu
lui este prevăzută con
struirea unei noi linii de 
troleibuze. Ea va porni 
de pe bd. Bucureștii Noi, 
din dreptul cinematogra
fului „înfrățirea între po
poare”, și va parcurge 
calea Griviței pînă în 
centrul Capitalei. Este în 
studiu și prelungirea li
niei troleibuzului 86 de 
la strada Th. Speranța — 
unde are acum capătul —

^löS^TJrgan al Comitetului Central al P.M.R

la organizarea unui atelier centralizat de preasamblare a nodurilor sanitare. Montajul acestora în apartamente se va realiza într-un timp mai scurt, cu o productivitate sporită. Asemenea ateliere ar putea fi organizate și pe alte șantiere din regiune.Materialele noi de construcție se folosesc pe scară din ce în ce mai largă pe multe din șantierele' trustului : țevile din PVC — la instalațiile interioare de apă rece ; profi- îele din policlorură de vinii — pentru mîna curentă la scări ; vopselele de vinacet — la finisaje, parchetul lamelar etc. Anul acesta la cîteva blocuri din Ploiești se va introduce pentru fațade, placajul ceramic, material care dă un aspect atrăgător construcțiilor și este mult mai rezistent în timp.La un număr însem- blocuri de locuințe s-au terase izolate cu praf hi- Aceaștă soluție ■ tehnicăcorespunzător
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A sosit caravana cinematografică pentru (Agerpres)

Anul de

I
încercare

Cinematografe)

din Stoicănești, Vă- 
Diăgănești, raionul 
s-au interesat de 

șl furajare a anima-

Schimb de experiență în probleme 
de zootehnie

muncitorii do la întreprinderea forestieră Oituz, raionul Tîrgu Secuiesc
(Foto t Gh. Vințllă)
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PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — Comitetul 
regional de partid Argeș a organizat re
cent un interesant schimb de experiență 
în problemele de zootehnie, la care au 
participat primii secretari și secretari 'ai 
comitetelor raionale de partid, președinții 
sfaturilor populare raionale și ai consilii
lor agricole, specialiști și alte cadre din 
agricultură. Cu acest prilej au fost dez
bătute probleme referitoare la îngrijirea și 
dezvoltarea efectivului de animale în gos
podăriile colective ; asigurarea sectorului 
zootehnic cu cadre corespunzătoare ; lăr
girea bazei furajere ; ridicarea unor con
strucții zootehnice trainice și ieftine prin 
folosirea materialelor din resurse locale.

Participanții la discuții au vizitat gos
podăriile colective 
leni, Crîmpoaia și 
Drăgănești-Olt, unde 
modul de întreținere 
lelor, precum și gospodăriile colective 
din Cîmpulung, Lerești și Valea Mare, 
raionul Muscel, unde au primit lămuriri 
referitoare la construcțiile zootehnice și 
cultivarea de plante furajere.

Instruirea aparatului de partid
GURA HUMORULUI. De curînd a avut 

loc instruirea aparatului Comitetului raional 
P.M.R. Gura Humorului. Pregătirea a cuprins 
lecții ți seminarii pe temele : „Învățătura mar- 
xist-leninistă despre partidul clasei munci
toare", „Marxism-leninismul despre statul 
socialist", „Esența si caracterul epocii con
temporane", instructaje metodice, precum yi 
predarea unor lecții pe teme de cultură gene
rală. Seminariile și instructajul au fost conduse 
de tov. Dumitru Varvaroi și Gh. Topceanu, 
secretari ai comitetului raional de partid. Tov. 
ing. Mihai Bounegru, președintele consiliului 
agricol raional, a prezentat expuneri cu privire 
la „întreținerea la timp și de calitate a culturi
lor, condiție principală în obținerea unor pro
ducții sporite la hectar“ și „Stilul de muncă al 
consiliului de conducere al G.A.C., organizarea 
muncii pe brigăzi și echipe". In încheierea 
pregătirii, tov. Ion luga, prim-secretar al comi
tetului raional, a vorbit despre sarcinile actuale 
ce stau în fața organizațiilor de partid din ra
ionul Gura Humorului.

Calitatea produselor 
în discuția comuniștilor

SIBIU (coresp. „Scîntelii”). — Zilele trecute, 
în adunările generale ale organizațiilor de 
bază din secțiile sculărie și montaj de la 
Uzinele „Independenja” din Sibiu au fost 
analizate rezultatele obfinufe de muncitori, 
tehnicieni și ingineri în îmbunătățirea calității 
produselor. în cadrul discuțiilor s-a arătat că, 
din inițiativa birourilor organizațiilor de bază, 
conducerile celor două secții au aplicat în ul
timele luni o serie de măsuri în vederea obți
nerii unor produse de calitate superioară. 
Bunăoară, la montaj munca a fost organizată 
pe faze ; s-au introdus noi procedee tehnolo
gice ; au fost organizata cursuri de ridicare a 
calificării muncitorilor.

In seefia sculărie, organizația de bază a an
trenat întregul colectiv la aejiunea de îmbună-

lățire a calității S.D.V.-urilor. în acest scop 
s-a format un colectiv care verifică proiec
tele și tehnologia sculelor, dispozitivelor și 
verificatoarelor încă înainte de a intra în 
fabricație. Studiile făcute de acest colectiv 
au contribuit la perfecționarea unor dispozi
tive.

în adunările generata ale organizațiilor de 
bază din cele două secții, membrii și can
didați! de partid au făcut propuneri prețioase 
în ce privește aplicarea unor noi măsuri tah- 
nico-organizatonice și intensificarea muncii 
politice de masă pentru îmbunătățirea cailfă- 
ții produselor.

Metodele celor mai buni agitatori 
larg răspîndite

GALAȚI (coresp. „Scînteii") — Biroul 
Comitetului raional de partid Bujoru a or
ganizat de curînd un schimb de experiență 
la care au participat cei mai buni agitatori 
din G.A.S., S.M.T. și gospodării colective. 
După ce a fost expus referatul : „Importanța 
muncii de agitație politică pentru informarea 
oamenilor muncii și mobilizarea lor la înfăp
tuirea sarcinilor trasate de partid“, au luat cu- 
vîntul mai mulți agitatori. Tov. Pavel Istode, 
din comuna Smulți, și Vasile Hotnog, din co
muna Bălăbănești, au împărtășit din expe
riența lor în folosirea ziarelor, a carnetului a- 
gitatorului și unor broșuri în munca de agi
tație. Despre metodele de realizare a unei a- 
gitații vizuale concrete, mobilizatoare, au vor
bit tov. Ilie Manea din comuna Băleni și 
Gheorghe Rață din comuna Comi. Alți agita
tori au arătat cum informează ei pe colecti
viști asupra celor mai importante evenimente 
ale politicii interne și externe. în încheierea 
schimbului de experiență, tov. Nicolae Mihăi- 
lă, prim secretar al Comitetului raional de 
partid Bujoru, a vorbit agitatorilor despre sar
cinile ce le revin în desfășurarea muncii poli
tice în campania agricolă de vară.

întreținerea culturilor — preocupare 
de seamă a organizației de partid

AIUD. In centrul atenției organizației de 
partid a gospodăriei colective din Lunca 
Mureșului, raionul Aiud, se află în prezent 
întreținerea culturilor.' Pentru ca lucrările să 
fie executate la timp și de bună calitate au 
fost luate din vreme o serie de măsuri. Mem
brii comitetului au fost repartizați să ajute bi
rourile organizațiilor de bază constituite pe 
brigăzi în organizarea muncii politice de 
masă. Cei 52 agitatori au fost instruiți temei
nic asupra sarcinilor ce le revin în perioada 
actuală. In convorbirile de la om la om ei îi 
popularizează pe colectiviștii care se disting 
prin hărnicie și îi critică pe cei care fac lucru 
de mântuială. La panoul de onoare au fost 
puse fotografiile celor care se evidențiază la 
întreținerea culturilor. Metodele de muncă ale 
celor mai pricepuți colectiviști sînt populari
zate și în gazeta de perete a gospodăriei.

Datorită muncii politice de masă desfășu
rate de organizația de partid, colectiviștii 
execută lucrări de bună calitate. In numai cî
teva zile ei au terminat prașila I-a pe cele 163 
ha cultivate cu sfeclă de zahăr și floărea-soa- 
relui; au executat, de asemenea, plivitul griu
lui pe o suprafață de 400 ha, iar de cîteva zile 
au început prașila I-a la porumb. (Din ziarul 
,,Făclia“-Cluj).

Un grup de 
vizitatori, la 
Muzeul de artă 
de la Pala
tul Culturii din 
Iași.

Avea 17 ani și era elev la 
Școala profesională de ucenici 
constructori. într-o seară s-a 
strecurat în vestiarul unui spital 
și a furat o pereche de pantofi. 
A încercat a doua zi să vîndă 
pantofii cu 10 lei, a fost prins, 
deferit justiției. Părinții au fost 
consternați. în instanță, tatăl po
vestea : „Pînă într-a cincea a 
învățat foarte bine. A fost pre
miant. Dar în ultima vreme nu 
mai era atît de silitor“. Din si
tuația școlară anexată la dosar 
se văd și alte păcate. Lipsea des 
de la cursuri. Purtarea față de 
profesori lăsa de dorit. E de pre
supus că începuse să precumpă
nească influența unor elemente 
rele. Pe de altă parte, fișa so
cială, întocmită cu acest prilej, 
indica : „Temperament, fire li
niștită“. Era clar : tînărul G. B. 
săvîrșise, într-un moment de ră
tăcire, o faptă necugetată. Era 
nevoie să fie ajutat să se îndrep
te. Nici faptul comis și nici ante
cedentele lui nu justificau înde
părtarea din familie, din socie
tate, internarea într-un institut 
de reeducare morală. Instanța a 
apreciat că e suficientă aplicarea 
măsurii de. siguranță a libertății 
supravegheate pe timp de un an-.’ 
Un an de încercare — așadar. La 
expirarea anului de încercare și 
în funcție de purtarea lui G. 'B. 
pe tot acèst timp, instanța urma 
să pronunțe sentința.

Procesul a fost, nu de mult, 
repus pe rol. A fost o ședință in
teresantă, care a ilustrat cît de 
eficient și salutar poate fi ajuto
rul colectivului în acțiunea de 
însănătoșire morală a unui tînăr. 
Pe la începutul anului de încer
care, G. B. s-a încadrat în pro
ducție la întreprinderea de re
parații auto. Cum s-a purtat 
dînsul în acest timp ? Citim în 
caracterizarea dată de întreprin
dere că a avut o comportare 
bună, s-a arătat respectuos față 
de tovarășii lui, a dat dovadă de 
corectitudine, a îndrăgit munca 
nouă pe care o făcea (înainte era 
elev zidar), a dat lucru de bună

■< ■:-V.
S

Cartea în sprijinul 
colectiviștilor

Bibliotecile sătești din regiunea Hu
nedoara întreprind numeroase acțiuni 
în'Sprijinul lucrărilor agricole. Astfel, 
în comunele Stremț, Orăștioara de Sus, 
Cîlnic, Roșcani, Dobra și altele, biblio
tecile au organizat consfătuiri cu colec
tiviștii despre o serie de cărți agro-zoo- 
tehnice.

Pentru colectiviștii din comuna Teiuș, 
biblioteca a organizat în ultima vreme 
acțiuni specifice fiecărui sector de mun
că. Legumicultorii au participat la o 
seară de întrebări și răspunsuri cu 
tema „Cultura roșiilor și cartofilor tim
purii". Celor care lucrează în zootehnie 
li s-a prezentat broșura intitulată 
„Cum putem obține 3 800 litri de lapte 
de la fiecare vacă furajată” etc.

Bibliotecarele din comunele Beriu, 
Vințul de Jos, Orăștioara s-au deplasat 
de multe ori în mijlocul colectiviștilor 
la locul de muncă unde, în timpul de 
odihnă, le-au prezentat scurte recenzii 
asupra unor lucrări legate de munca lor 
cum sînt „Sfaturi pomicole”, „Creșterea 
păsărilor”, „Cum au obținut venituri 
mari din grădina de legume” și altele.

Bibliotecile din comunele și satele 
regiunii au organizat în ultima vreme 
mai mult de 100 de consfătuiri, recen
zii, seri literare dedicate unor cărți 
agricole.

calitate. Tocmai fiindcă s-a făcut 
cunoscut ca un element destoinic 
a fost propus pentru cursul de 
calificare ca mecanic-auto, curs 
pe care-1 urmează cu sîrguință.

Anul de încercare a fost, prin 
urmare, trecut cu succes. Meritul 
este și al tînărului G. B., care a 
găsit într-însul forța morală de 
a-și revizui purtarea și de a se 
îndrepta, dar în și mai mare mă
sură al colectivului în care tră
iește și muncește. în definitiv, a- 
ceastă transformare nu a avut loc

Ceartă cu

de la o zi la alta. Atitudirxea 
exemplară în producție a munci
torilor înaintați din jurul lui, 
ajutorul dezinteresat, atmosfera 
de muncă și exigență tovără
șească au exercitat, evident, o 
mare influență asupra lui.

Apreciind că tînărul G. B. a 
avut o purtare bună pe tot 
timpul anului de încercare, Tri
bunalul raional „1 Mai“ din Ca
pitală a hotărît stingerea acțiunii 
penale, pornite împotriva lui. 
Practic, din punctul de vedere al 
legii, această hotărîre înseamnă 
că cel în cauză n-a săvîrșit nici 
o infracțiune.

luminarea

Pentru deservirea populației
Tn vederea dezvoltării 

aoilvl+ăjli de deservire a 
poputajiei, în principale
le localități din regiunea 
Suceava vor lua ființă u- 
nități noi de prestări de 
servicii.

Se vor organiza, prin
tre altele, două case de 
modă la Suceava și Bo
toșani, centre de lenje
rie, broderie, corsetărie 
etc. la Săveni, Gura Hu
morului, Cîmpulung și 
Vatra Dornei, ateliere de 
tricotaje la Dorohoi, 
Gura Humorului, Cîmpu- 
lung, Fălticeni și Vatra 
Dornei. în localitățile a- 
mintrte și altele se vor 
deschide și ateliere de 
remaiat ciorapi, mode- 
pălării, repararea îmbră- 
căminjii, plisat fuste, re
pararea încălțămintei de

cauoiuc ele. Sa va extin
de rețeaua de ateliere 
pentru reparații auto- 
moto și în localitățile 
Dorohoi și Vatra Dornei 
și vor fi organizate noi 
unități de reparații radio 
și obiecte elecfro-casniice 
în numeroase localități 
din regiune. Paralel cu 
înființarea de noi unități, 
vor fi reamenajafe și în
zestrate cu mobilier 
alte 35 de centre de 
servire din regiune.

în același timp, 
crește simțitor gama pre
stărilor efectuate de coo
perative la domiciliul 
clienjilor. Se vor înființa 
echipe mobile pentru re
pararea și lustruirea mo
bilei, pentru repararea o- 
biectelor de uz casnic, a 
instalațiilor electrice și

nou 
de-

va

■ sanitare, pentru curățirea 
I locuințelor etc.

Pentru deservirea oa- 
I menilor muncii venifi la 

odihnă, a turiștilor care 
vizitează locurile pito- 

' rești din regiunea Sucea
va se vor organiza o se
rie de activități noi ca : 
lustragerie și vopsit în
călțăminte, frizerie pen-

■ fru copii, lenjerie, corse- 
tărie, spălat și călcat rufe, 
reparat și călcat îmbră
căminte — la Vatra Dor- 
nei ; unități de parcare și 
întreținere auto-moto la 
Suceava și Cîmpulung ; 
unități de închiriat echi
pament turistic, pik-upuri, 
magnetofoane, aparate 
de radio portative — în 
localitățile Suceava bo
toșani, Cîmpulung, Vatra 
Dornei.

Sutele de mii de elevi ai școlilor sătești capătă încă de pe băncile școlii cunoștințe necesare unor oameni chemați să aplice cu pricepere metodele agrotehnice avansate, să contribuie la dezvoltarea intensivă și multilaterală a producției agricole. în regiunea Brașov, ca și în întreaga țară, începînd din acest an de învățămînt, elevii școlilor de opt ani de la sate își însușesc, în strîn- să legătură cu practica, noțiuni temeinice despre agrotehnică, cultura plantelor și creșterea animalelor, despre mașinile agricole și organizarea producției în unitățile agricole socialiste.Se remarcă pretutindeni interesul deosebit pe care-1 manifestă elevii pentru noul obiect de învățămînt, atenția cu care urmăresc lecțiile documentate ale profesorilor.O bună experiență s-a acumulat în predarea lecțiilor teoretice și organizarea lucrărilor practice la școala din comuna Șelimbăr. îndrumați cu competența de profesorul Marin Dobre, elevii și-au însușit un mare volum de cunoștințe prevăzute în programă, pe care le pot aplica în situații diferite. Ei execută toate lucrările practice pe cîmpul experimental al gospodăriei agricole colective și desfășoară diferite cercetări științifice urmărind evoluția unor culturi comparative de grîu, cartofi, legume etc. Aici, ca și la școlile din Nadeș, Laslea, Nocrich școlarii execută corect lucrările necesare pentru determinarea germinației semințelor, altoirea viței de vie, iarovizarea cartofului ș.a. Numeroase cadre didactice folosesc în orele de clasă un bogat material faptic și intuitiv, scheme clare și cuprinzătoare, metode și procedee pedagogice variate. Tocmai datorită faptului că a ținut seama de cerințele pedagogice, lecția „Importanța mecanizării agriculturii", predată de profesorul Matei Gheorghe, de la școala din Avrig, a fost instructivă și convingătoare, elevii în- țelegînd avantajele muncii mecani

Faptele s-au petrecut așa : au
tobuzul 55 întors, noaptea, din 
ultima cursă, se pregătea să se 
îndrepte spre garaj. O parte din 
cetățenii care așteptau la capul 
liniei s-au grăbit să intre în ma
șină, să ocupe locuri, încercînd 
în felul acesta să-l determine pe 
șofer să mai facă o cursă. Pro
cedeu profund nejust : omul își 
terminase ziua de muncă și avea 
tot dreptul să se odihnească. Pe 
bună dreptate, șoferul a refuzat 
și s-a îndreptat cu mașina în di
recția garajului.

In clipa aceea, Rădulescu Ion, 
Rădulescu Constantin și Matei 
Constantin s-au îndreptat spre 
mașină, au deschis ușile cu forța 
și l-au luat la bătaie pe șofer.

Explicația acestei isprăvi huli
ganice ? Cei trei fuseseră la o 
rudă, la o petrecereși erau într-o 
dispoziție mai combativă ; ei au 
ținut să arate de ce sînt în stare 
și... au arătat. După care, dezme- 
ticindu-se și dîndu-și seama de 
gravitatea faptelor comise, au în
cercat să se piardă în învălmă
șeală, lucru care nu le-a reușit. 
Cetățenii revoltați de sălbăticia 
lor au ajutat organele miliției 
să-i prindă.

Și iată-i acum în fața justiției. 
Din declarațiile lor reiese că toți 
trei sînt salariați ai unor în
treprinderi, oameni cu familie, 
cunoscuți în cartier. N-ar fi tre
buit să fie ei primii care să fi

dat exemplu de ordine, de disci
plină cetățenească, de respectare 
a normelor noastre de convie
țuire ? Au avut nemulțumiri, 
cumva, împotriva șoferului (deși 
nu era cazul) ? Să-i fi luat numă
rul și să se fi plîns direcției. Așa 
obișnuiesc oamenii civilizați.

E cazul să spunem, că în orele 
de aglomerație, unii cetățeni 
nerăbdători, lipsiți de disciplină, 
se înghesuie, caută să intre primii 
peste tot. Uităm, de multe ori, 
că oamenii ne judecă și după 
felul cum ne comportăm în ase
menea împrejurări. Este evident 
că acolo unde oamenii așteaptă 
în mod disciplinat să se urce în 
tramvai sau în autobuz, n-au loc 
învălmășeli, sînt evitate bruscă
rile și insultele sau ieșirile de fe
lul celor de mai sus.

Conform legilor noastre, delic- 
• tul de huliganism se pedepsește 
cu severitate. Tribunalul raional 
„1 Mai“ a condamnat pe Ion și 
Constantin Rădulescu la cite 8 
luni închisoare corecțională, iar 
pe Matei Constantin la 6 luni în
chisoare corecțională.

Recursul lor a fost respins.
Nu ne îndoim că, după ce-și 

vor fi ispășit pedeapsa, organiza
țiile obștești din întreprinderile 
unde sînt salariați vor lua și ele 
în discuție purtarea acestor trei 
cetățeni. Este bine să simtă și 
dezaprobarea colectivelor în care 
lucrează.

V. SEBASTIAN

TEATRE : Teatrul muzical Galați (Tea
trul de Operă și Balet al R. P. Romîne) : 
Vînzătorul de păsări (orele 19,30). Tea
trul de stat de operetă : Mam-zelle Ni- 
touche — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale“ (Sala Comedia): Cercul 
de cretă caucazian — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : Mașina de scris — (orele 19,30). 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Magheru) : 
Frații Karamazov — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : Casa cu două intrări — (orele 
20). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Cezar și 
Cleopatra — (orele 19,30). (Sala Studio — 
str. Alex. Sahla nr. 76) ; Menajeria de 
sticlă — (orele 19,30). Teatrul pentru ti
neret șl copii (Sala C. Miile) : Micuța 
Dorrit — (orele 20). (Saliț Libertatea) : 
Băiatul din banca a doua — (orele 16). 
Institutul de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale“ (str. 30 Decem
brie 9) : Trei gemeni venețieni — (orele 
20). Teatrul satiric muzical „C. Tănase“ 
(Sala Savoy) : Ca la revistă — (orele 20). 
Teatrul Țăndărică ”
Cartea cu Apolodor — (orele 16). Circul 
de stat : Pe aripile prieteniei — (orele 
20).

CINEMATOGRAFE : Cartagina în flă
cări — film pentru ecran panoramic ; 
Patria (10; 16,30; 19; 21,15). Cerul n-are 
gratii : rulează la cinematograful Repu
blica (10; 12; 14,30; 16,45; 19; 21) șl Gră
dina Progresul (orele 20) Noaptea pe 
autostradă : Magheru (10, 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Elena Pavel (9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45 — grădină 20,30), 23 August 
(10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21 — grădină
20), Grivița (10; 12,30; 15,30; 18; 20,30), Sta
dionul Dinamo (orele 20), Glulești (10,15; 
12,30; 16; 18,15; 20,30), Stadionul Giulești 
(orele 21). Floarea de fier : rulează la ci
nematografele București (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21). Gh. Doja (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
Ștefan cel Mare (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21), Grădina 
8 Martie (orele 20). Salut viață ! : Central 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). 30 Decem
brie (16; 18; 20). Căpitanii lagunei al
bastre ; 8 Martie (15,30; 18; 20,30), Olga 
Bancic (15; 17; 19,30). Pescărușul negru : 
rulează la cinematografele Aurel Vlaicu 
(15; 17; 19; 21), Munca (16; 18,15; 20,30). 
Lanterna cu amintiri : rulează la cine
matografele C-tin David (16; 18,15; 20,30), 
16 Februarie (16; 18; 20). Țarcul : rulează 
la cinematografele 1 Mai (10; 12,15; 15,30; 
18; 20,30), I. C. Frimu (9; 11,15; 13,30; 16,30; 
18,45; 21,15). Mamelucui : rulează la cine
matograful Ilie Pintilie (15; 17; 19 — gră
dină 20). A fost prietenul meu : rulează 
la cinematografele M. Eminescu (15; 
18,15; 20,30), Unirea (16; 18; 20). Violență 
în piață : Moșilor (15,30; 18; 20,30). Rocco 
și frații săi — ambele serii rulează la 
cinematografele V. Alecsandri (12; 15.30; 
19). Victoria (9,30; 13; 16,30; 20), Miorița 
(9,30; 12,45; 16,15; 19,45), Alex. Sahia (9; 
12,30; 16,30; 19,45 — grădină 20,30), Arenele 
Libertății (orele 20), Patinoarul 23 August 
(20,30), Grădina 13 Septembrie (orele 
20,45), Arta (10,30; 15,45; 18,45), înfrățirea 
între popoare (9; 12,30; 16; 19,30), V.
Roaită (10; 13,30; 17; 20,45 — grădină 20,30). 
Bunica Sabella : rulează la cinemato
graful Maxim Gorki (11; 15; 17; 19; 21). 
Camelia : rulează la cinematograful

(Sala Academiei) :

Alex. Popov (în continuare de Ia orela 
9 pînă la orele 21). Cabotinul : rulează 
la cinematografele Tineretului (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Volga (10; 12; 14; 16,30; 
18.45; 21), Popular (15; 17; 19; 21), Flacăra 
(16; 18,15; 20,30), " ' ‘ ‘‘
Război și pace — _____  ...
(9,30; 13; 16,30; 20). Mexicul cîntă ; Dru
mul Serii (15; 17; 19; 21). Legea e lege : 
Cultural (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20,30). Fata cu ulciorul : rulează la cine
matograful B. Delavrancea (11; 16; 18; 20). 
Turneul veseliei : rulează la cinemato
graful T. viadimlrescu (16; 18; 20) șl 
Grădina Olga Banele (orele 30,30), Pro
gram special pentru copii la cinemato
graful 13 Septembrie la orele 10. Idiotul : 
13 Septembrie (11,30; 15,30; 18; 20,30).
Frații — cinemascop ; Libertății (10; 12; 
14; 16,15; 18,30). Festivalul Chaplin — 
rulează la cinematograful G. Bacovia 
(14,30; 16,45; 19; 21,15). Divorț italian :
Luceafărul (16; 18,15; 20,30 — grădină 20). 
Vîrsta dragostei : Grădina T. Viadiml
rescu (orele 20,30). Muntele : Grădina Li
bertății (orele 20,30). Omul cu pantaloni 
scurți : Grădina Unirea (orele 20,30). 
Marile speranțe : Grădina Moșilor (orele 
20).

TELEVIZIUNE : Orele 17,00 — Emi
siunea pentru cluburile din întreprin
deri. Din cuprins : Telejurnalul săptă- 
mînil. Despre realizările obținute în 
creșterea indicilor de utilizare a cuptoa
relor Martin, va vorbi tovarășul ing. 
Nicolae Agachi, director tehnic în Mi
nisterul Metalurgiei și Construcțiilor de 
Mașini. Introducerea tehnicii noi în ex- . 
ploatările miniere — preocupare prin
cipală a lucrătorilor din I.P.R.O.M.I.N., 
de ing. Florea Neagu, director al Institu
tului de proiectări miniere. Artiști ama
tori în Studio. Tineri soliști de muzică 
ușoară. 19,00 — Emisiunea pentru sate. In 
încheiere — Buletin de știri, buletin me
teorologic.

CUM E VREMEA

Volga (10; 12; 14j, 16J30« 
, Grădina Arta (19,45). 
- ambele serii : Lumina

; 17; 19; 21). Legea e lege

Ieri în țară : Vremea s-a menținut 
instabilă, cu cerul mai mult noros. Aver
se locale. însoțite de descărcări elec
trice. au căzut în toate regiunile tării. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 înregistra 
valori cuprinse între 10 grade la Ca
ransebeș și 25 grade la Budcști. Urzl- 
cenl și Hîrșova. In București : vremea 
s-a menținut instabilă, cu cerul mai 
mult noros. Temporar a plouat. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit. Tempera
tura maximă a fost 26 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 23, 24 
și 25 mai. In țară : Vreme Ușor insta
bilă, cu cer variabil, mai mult noros 
după amiaza. Local vor cădea averse de ■ 
ploi. Vînt slab pînă la potrivit. Tempe
ratura în general staționară. Minimele 
vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, tar 
maximele între 18 și 28 grade. In Bucu
rești : Vreme ușor instabilă, cu cer va
riabil, mai mult noros după-amiaza, cînd, 
vor cădea averse de ploi. Temperatura 
staționară.

u

Din experiența predării 
obiectului „Agricultura" 

în cîteva școli din regiunea 
Brașovzate în agricultură pentru creșterea producției agricole. Faptul că la școlile din comunele Hărman, Prej- mer și din alte părți lucrările practice la capitolul „Mecanizarea agriculturii“ s-au efectuat în cadrul brigăzilor de tractoare din S.M.T. și G.A.S. a determinat însușirea temeinică a cunoștințelor și deprinderilor practice de către elevi. Prof. Teodora Florea de la școala din Stupini folosește cu pricepere, în predarea lecțiilor, un bogat material didactic colectat și confecționat personal (colecții de semințe, felurite soiuri de grîu, plante atacate de diferite boli, planșe, fotomontaje etc.).Numeroase cadre didactice se preocupă cu grijă și perseverență de latura educativă a lecțiilor teoretice și practice, legînd cunoștințele predate de realitatea construcției socialiste în patria noastră, ilus- trînd lecțiile cu date concrete privind sarcinile trasate de cel de-al IlI-lea Congres al P.M.R., rezultatele obținute în dezvoltarea agriculturii, a economiei naționale etc. în felul acesta se lărgește orizontul de cunoștințe al elevilor, ceea ce se reflectă în atitudinea lor față de învățătură, față de muncă în general.Realizările dobîndite în predarea obiectului „Agricultura" sînt strîns legate de atenția pe care o acordă cadrele didactice pregătirii lor per- sonale. De un real ajutor în predare le sînt cunoștințele dobîndite la cursurile de perfecționare din vara trecută, pe care le vor continua și în acest an. Organizațiile de partid au sprijinit eforturile profesorilor de a ține lecții cît mai bune. în colectivele didactice a fost analizat felul cum se asigură însușirea de către elevi a cunoștințelor științifice și deprinderilor practice de muncă în agri-

cultură. Prin colaborarea strîrisă cu organizațiile de partid din unitățile agricole socialiste s-a asigurat participarea activă a specialiștilor a- gronomi la îmbogățirea lecțiilor cu date despre realizările obținute în producția agricolă locală.Din analiza principalelor aspecte ale predării obiectului „Agricultura“ in școlile sătești din regiunea Brașov reies și o serie de lipsuri în acest domeniu. Ne vom opri în mod deosebit asupra organizării orelor de practică.Așa cum se arată și în programa acestei discipline, lecțiile practice au r '------ ’înarmarea elevilor de muncă în multe școli, la lecțiile practice toți elevii sînt antrenați la lucru, executînd — sub îndrumarea profesorilor și a specialiștilor din agricultură — lucrările agricole înscrise în planul lecției respective. Lipsiți însă de o îndrumare concretă din partea conducerii școlii, a secției de învățămînt a sfatului popular raional, profesorii care predau „Agricultura“ în școlile din Sebeșu de Jos, Bodoc, Baraolt și altele au transformat lecția practică în demonstrație. în loc să participe direct la muncă, elevii urmăreau pasivi desfășurarea unor lucrări de către colectiviști. Un efect instructiv scăzut au avut și acele lecții de agricultură de la școlile din comunele Alțina, Prej- mer etc., unde în două ore de practică profesorii au programat lucrări care nu aveau nici o legătură cu noțiunile predate în orele de curs. La școlile din Boiu, Poplaca, și altele, deoarece lecțiile n-au fost pregătite din timp și de comun acord cu conducerea gospodăriei colective, ele s-au desfășurat la întîmplare, improvizat și nu și-au putut atinge scopul propus.Ar fi fost deosebit de util pentru Kregătirea practică a elevilor dacă limsterul învățămîntului elabora programe de practică diferențiate pentru școlile din zona de cîmpie și

ca scop principal cu deprinderi agricultură. în

de deal-munte, înlesnind cadrelor didactice organizarea unor lecții practice specifice condițiilor locale.Experiența pedagogică arată că este necesar ca înaintea fiecărei ore de lucrări practice profesorul să țină o scurtă expunere introductivă constînd în recapitularea cunoștințelor teoretice predate în clasă. Unele cadre didactice, ca cele de la școala din Apold, nu fac o asemenea introducere și nici pe parcursul lecției nu dau explicațiile științifice necesare ; lucrările practice capătă astfel un caracter empiric. Va fi în folosul bunei pregătiri pentru viață a elevilor dacă se va extinde larg procedeul acelor profesori care în timpul lecțiilor practice repartizează elevii pe echipe, dau sarcini precise fiecăreia, antrenînd întreaga clasă la o activitate corespunzătoare cerințelor didactice. Insuficienta preocupare pentru buna desfășurare a lucrărilor practice este dovedită și de faptul că în comunele Poplaca și Bara- olt orele prevăzute pentru aceste lucrări sînt folosite pentru cu totul alte activități : tăierea și depozitarea lemnelor, îngrijirea căminului cultural etc.Multe din aceste lipsuri ar fi fost înlăturate dacă organele locale de partid și de stat ar fi' acordat mai multă atenție îndrumării metodice a profesorilor, precum și încadrării școlilor cu cadre didactice cu pregătire corespunzătoare. La Șura Mică, obiectul „Agricultura” nici nu este predat de profesori de științe naturale ci de alte specialități. în cadrul unor cercuri pedagogice, profesorii de agricultură din raionul Sibiu au primit recomandări metodice folositoare în problemele planificării materiei, organizării lucrărilor practice, au participat la demonstrații practice, lecții model etc. Experiența acestora a fost însă slab Dopularizată, a existat o insuficientă preocupare pentru răs- pîndirea metodelor eficiente de predare ale cadrelor didactice cu o bogată activitate în domeniul acestui obiect de studiu.
★în puținul timp care a mai rămas din ultimul trimestru al acestui an școlar se poate îmbunătăți în continuare predarea acestui obiect, se pot organiza și desfășura în tot mai bune condiții, lucrările practice. Este indicat să se elaboreze un plan general de activitate pe în-

treaga perioadă a practicii și un plan calendaristic pe zile și activități, care să cuprindă : felul lucrării, timpul necesar executării ei, numărul elevilor, al echipelor ș? succesiunea lor la executarea diferitelor lucrări, pentru a se asigura elevilor posibilitatea să participe la o gamă cît mai variată de lucrări. Planul să fie dezbătut în consiliile pedagogice pentru a atrage întregul colectiv didactic la realizarea lui. Totodată este necesară găsirea celei mai indicate forme de muncă așa cum cer condițiile locale. Școlile care au culturi pe terenurile experimentale vor asigura întreținerea acestora și în timpul vacanței de vară.La rezolvarea problemelor legate de predarea obiectului „Agricultura” în școlile din regiunea Brașov sînt chemate să aducă o contribuție importantă organizațiile de bază din ’școli. Cu sprijinul comitetelor raionale de partid, ele au datoria să se ocupe în mai mare măsură de asigurarea unui înalt nivel ideologic și științific al predării, de continua pregătire ideologică și profesională a cadrelor didactice.în această perioadă, sarcini importante revin secțiilor de învăță- mînt ale sfaturilor populare raionale. în primul rînd, este vorba de încheierea cu bune rezultate a predării acestui obiect de învățămînt și asigurarea continuității activității pe loturile agricole în timpul vacanței. Pe de altă parte, organizarea temeinică a cursurilor de perfecționare din vara aceasta și atragerea la aceste cursuri a cadrelor didactice din toate școlile unde se predă agricultura, alcătuirea de colecții de plante, semințe etc. — vor asigura ridicarea nivelului de predare a agriculturii în viitorul an școlar. E bine ca și consiliile agricole raionale să îndrume specialiștii agricoli să ajute cadrele didactice în predarea cunoștințelor de agrotehnică, mecanizarea agriculturii etc., și să organizeze lecții practice.Ridicînd necontenit nivelul activității lor instructiv-educative, per- fecționînd continuu metodele lor de muncă, cadrele didactice care predau obiectul „Agricultura" vor con- tribui din ce în ce mai bine la pregătirea și educarea elevilor.
Ing. I. LASCU

activist al Comitetului regional 
de partid Brașov
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Aspect de la șantierul naval Oltenița (Foto : Agerpres)
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Sesiunea Consiliului științific al institutului 
unificat de cercetări nucleareMOSCOVA 21 (Agerpres). - La 21 mai s-a deschis Ia Dubna cea de-a 14-a sesiune a Consiliului științific al Institutului unificat de cercetări nucleare.în afara membrilor consiliului, la sesiune participă reprezentanți ai instituțiilor științifice din țările membre ale Institutului unificat, precum și oameni de știință sovietici și străini care lucrează la Dubna.Din R. P. Romînă participă o delegație condusă de acad. Horia Hu-

lubei, directorul Institutului de fizică atomică al Academiei R.P.R.Sesiunea a fost deschisă de Dmitri Blohințev, membru corespondent al Academiei de Știinte a U.R.S.S.Punctul principal de pe ordinea de zi îl constituie prezentarea celor mai importante lucrări științifice e- fectuate de oamenii de știință în anul 1963. Sesiunea va elabora recomandări în legătură cu direcțiile principale ale cercetărilor care vor fi efectuate în laboratoarele institutului.
Semnarea unui memorandum sovieto-americanMOSCOVA 21 (Agerpres). — La 21 mai la Moscova a fost semnat un memorandum cu privire la colaborarea sovieto-americană în domeniul folosirii energiei atomice în scopuri pașnice pe perioada 1963—1965.Printre altele, memorandumul prevede vizite reciproce ale specialiștilor din cele două țări în instituții științifice care efectuează cercetări în domeniul reactorilor ener-

getici nucleari, al fizicii plasmei și sintezei termonucleare dirijate, al fizicii particulelor de energie înaltă și joasă ale corpurilor solide, în domeniul decontaminării și îngropării deșeurilor radioactive, al folosirii energiei atomice în medicină.Se prevăd, de asemenea, schimburi de informații în domeniul folosirii energiei atomice pașnice și organizarea rințe comune. în scopuri unor confe-
cei care

Cu delegația Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romine în Leningrad

La sfîrșitul vizitei, în hala secției 
mecanice, muncitorii uzinei „Baltica* 
s-au adunat în număr mare ca să 
salute pe membrii delegației. Dea
supra tribunei ge poate citi lo
zinca : „Trăiască prietenia de 
nezdruncinat între popoarele romîn și 
sovietic*. Solii poporului nostru sînt 
primiți cu îndelungate aplauze. Mi
tingul e deschis de Arcadi Vasi
levici Iudin, secretarul organizației 
de partid a șantierelor navale 

_____________ „Baltica*. în nu- 
________________  mele muncitorilor

Azi, muncitorii șantierelor navale 
„Baltica" din Leningrad au primit 
cu căldură delegația Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne care vizi
tează Uniunea Sovietică la invitația 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Iakob Kuznețov, directorul șantie
rului, a înfățișat oaspeților, pe scurt, 
istoria glorioasă a acestei uzine, 
înființate cu 100 de ani în urmă. 
Muncitorii de la „Baltica" au luat 
parte activă la lupta proletariatului 
din Petrograd îm- _____________
potriva țarismului —;--------------------
și capitalismului. 
Acum, acesta e u- 
nul din cele mai 
mari șantiere na
vale ale Uniunii

construiesc aci sînt apre- 
pentru frumusețea lor, cît 
trăinicia și instalațiile lor

De la corespondentul nostru vÏÏnJévS^Â

Sovietice. Vasele

PENTRU OȚELĂRII. La acțiunea patriotică de colectare a cît mai mult fier vechi necesar oțelăriilor participă cu însuflețire și tinerii constructori ai Combinatului siderurgic Galați. Din ianuarie și pînă în prezent, ei au strîns și predat întreprinderii de colectare a metalelor 100 de tone de fier vechi.
CONFECȚII DE SEZON. Fabri

cile de confecții ale industriei 
ușoare au realizat peste plan în 
acest an produse în valoare de 
43 milioane lei. Au fost fntroduse 
în fabricație modele variate de 
rochii din bumbac, bluze și 
scampolouri pentru plajă — din 
imprimeuri cu desene specifice, 
taioare din stofe subțiri și piohe- 
turi, mantale impermeabile, ro
chițe din mătase și fire sinte
tice etc.

SE DEZVOLTĂ SECTORUL A- 
VICOL. In gospodăriile colective din 
raionul Huși au fost amenajate în a- 
cest an 40 de incubatoare-cameră 
care au o capacitate totală de 
131200 ouă pe serie. La centrul ra
ional mai există un incubator mo
dern cu o capacitate de 14 000 ouă. 
La aceste incubatoare au fost scoși 
pînă în prezent aproape 80 000 de 
pui, iar în momentul de față se mai 
află la ecloziune încă 148 000 ouă.

Posibilități de extindere a metodelor 
construcțieale constructorilor. Pe șantierul din Tîrgoviște al întreprinderii nr. 2 construcții, de pildă, cursurile s-au organizat destul de formal. La întreprinderea nr. 3 construcții Buzău cursurile de ridicare a calificării cuprind numai 50 din cei peste 1 000 muncitori ai întreprinderii. Nu întâmplător la această întreprindere, anul trecut ca și în primele 4 luni ale acestui an, sarcinile de plan nu au fost îndeplinite, iar productivitatea muncii se menține la un nivel relativ scăzut. *Cu puțin timp în urmă, biroul comitetului regional de partid a analizat activitatea tehnico-economică a trustului regional de construcții. Cu acest prilej s-a arătat că lipsurile datoresc și muncii slabe’ a organizațiilor de bază respective. La întreprinderile nr. 2 Ploiești și nr. 3 Buzău, de pildă, organizațiile de bază nu au exercitat un control sistematic și eficient asupra activității , nu au cum sînt introduse în construcțiilor metodele sînt utilizate capacitățile și mecanismelor etc.

nici pe departe epuizate. Pe șantierele de construcții de locuințe din Ploiești, Buzău, Tîrgoviște și Cîmpina sînt încă greutăți în ridicarea materialelor pe verticală datorită dotării insuficiente cu macarale de diferite tipuri. în același timp mecanismele existente nu sînt folosite la întreaga capacitate.— „Utilajele venite de la întreprinderea de producție industrială și de deservire a trustului — ne spunea deunăzi inginerul Vasile Ba- lașca de la șantierul de locuințe Plo- iești-sud, sînt slab întreținute și se defectează repede. Echipele de depanare ale întreprinderii răspund greu la cererile noastre".întreprinderile trustului au acor- ce mai dăinuie pe unele șantiere se dat puțină atenție mecanizării lucrărilor simple de pe șantiere, lucrări care necesită totuși un volum important de muncă.Cum explică conducerea trustului faptul că în ultimii ani nu a solicitat nici un. leu credite bancare de mică mecanizare, în timp ce pe șantiere se simte nevoia diferitelor mecanisme cum sînt : roabe pe pneuri, mașini de rașchetat parchetul, dispozitive pentru tencuieli mecanice, pistoale automate pentru vopsito- rie etc.?

„în fața judecății ar trebui să apară 
ii acuză pe Knorr“

Bertrand RussellKammhuber și pe amiralul Ruge, în scrisoarea sa, Russell subliniază: „Cazul Lorenz Knorr nu este un proces împotriva unui singur om. în fața judecății ar trebui să apară cei care îl acuză. Knorr vorbește în numele tuturor germanilor care nu vor ca barbariile de la Buchenwald să devină simbolul națiunii lor". Russell scrie, în încheiere, că el consideră drept o datorie a fiecărui german să-l apere pe

O scrisoare a luiBONN 21 (Agerpres). — într-o scrisoare adresată lui von Westphalen, membru al Directoratului partidului vest-german Uniunea germană a păcii, (U.G.P.), cunoscutul filozof și fruntaș al vieții publice din Anglia, Bertrand Russell, ia apărarea lui L. Knorr, membru al Directoratului U.G.P., care a fost dat în judecată sub acuzația că ar fi „jignit“ pe foștii generali hitle- riști Foertsch, Speidel, Heusinger, Knorr.

care se 
ciate atît 
și pentru 
moderne.

Solii poporului nostru au vizitat 
apoi atelierele „Balticii*. Delegația 
noastră s-a oprit în fața cuptorului 
unde se toarnă elice de 37 tone. Cu 
mult interes au urmărit oaspeții un 
automat de tăiere a oțelului care 
transmite imaginile desenului, di
rect la mașina de tăiat. La pupitrul 
de comandă, cîteva muncitoare îm
brăcate în halate negre stau în fața 
unor planșete deasupra cărora se 
deschide un ochi magic. Ochiul în
registrează desenul, îl mărește de 
zece ori și îl transmite prin cablu 
în imensa hală unde mașinile taie 
singure metalul după comandă.

O puternică impresie a lăsat-o și 
vizita la șantierul de montare a 'na
velor. In ultimii ani, „Baltica’ pro
duce vase cu un deplasament de 
zeci de mii de tone. De curînd a fost 
construit un vas de 45 000 tone, iar 
acum se află în proiect un altul de 
60 000 de tone. Ivan Vasilevici Smir
nov, Erou al Muncii Socialiste, pe 
care îl întîlnim în timpul vizitei pe 
șantier, a luat parte la construcția 
petrolierului „București" dat în ex
ploatare anul trecut, și care a stră
bătut pînă acum de cîteva ori apel0 
Atlanticului pînă la țărmurile eroi
cei Cube.

..................... ......  Erou al
Socialiste, 

bun venit parlamentarilor 
Iau apoi cuvîntul Ivan Vasilevlci 
Smirnov, Erou al Muncii Socialiste și 
comsomolista N. Panova. Deputatul . 
Virgil Cazacu mulțumește, în nu
mele delegației romîne, pentru fră
țeasca primire. In semn de priete
nie, muncitorii de la „Baltica' au 
oferit în dar oaspeților o fotogra
fie reprezentînd vasul „București*. 
Solii poporului romîn și muncitorii 
de la „Baltica* s-au despărțit cu 
calde strîngeri de mînă.

In aceeași zi delegația a părăsit 
Leningradul îndreptîndu-se spTe 
Kiev.

în seara zilei de m'arți membrii 
delegației M.A.N. au sosit la Kiev. Ei 
au fost întîmpinați de G. Iaremciuk, 
vicepreședinte al Sovietului Suprem 
al R. S. S. Ucrainene, M. Stelmah, 
vicepreședinte al Sovietului Uniunii 
al Sovietului Suprem al U.R.S.S., A. 
Zlenko, secretar al Prezidiului So
vietului Suprem al R.S.S.U., L. Pala- 
marciuk, ministrul afacerilor externe 
al R.S.S.U., de deputați ai soviete
lor supreme ale U.R.S.S. și R.S.S.U.

G. Iaremciuk și acad. A. Joja, con
ducătorul delegației M.A.N., au rostit 
cuvîntări.

Muncii 
urează 
romîni.

INFORMAȚII
• Compania dramatică franceză 

„Théâtre de la Cité” din Villeurbanne, 
care a întreprins un turneu de două săp- 
tămini în țara noastră, a părăsit marți 
dimineața Capitala îndreptîndu-se spre 
Sofia. Oaspeții au fost conduși Ia Gara 
de Nord de reprezentanți ai Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă și ai

■ O.S.T.A, Au fost de față reprezentanți 
ai legației Franței în R.P. Romînă.

• Marți dimineață a părăsit Capitala
grupul de membri ai mișcării pentru pace 
și dezarmare din Grecia care întreprind 
o călătorie prin mai multe țări europene, 
în drum spre R.P. Ungară oaspeții greci 
vor mal vizita orașul Ploiești, Muzeul 
„Doftana”, apoi orașele Brașov, Cluj și 
Oradea. (Agerpres)

*Extinderea metodelor avansate de lucru, folosirea mai bună a utilajelor și mecanismelor, într-un cuvînt sporirea continuă a productivității muncii sînt strîns legate de gradul de calificare al cadrelor de muncitori, tehnicieni și ingineri. Din inițiativa organizației de bază, pe șantierele de locuințe din Cîmpina se discută periodic cu muncitorii normativele tehnice ce trebuie cunoscute și respectate la execuția diferitelor lucrări. Au fost organizate, de asemenea, cursuri de ridicare a calificării pentru zidari, dulgheri și instalatori.Totuși, pe alte șantiere nu s-a a- cordat atenția cuvenită ridicării nivelului de cunoștințe profesionale

conducerii administrative, controlat practica noi, cum utilajelorMunca politică în rîndul muncitorilor de pe șantiere este încă destul de slab organizată.Biroul regional de partid a adoptat o hotărîre care prevede sarcini concrete pentru îmbunătățirea muncii în unitățile trustului regional de construcții. Printre altele s-a stabilit ca în viitor comitetele raionale și orășenești de partid să acorde mai multă atenție muncii pe șantierele de construcții, să controleze periodic activitatea organizatorilor de partid și a conducerilor administrative de aici. Pentru extinderea experienței șantierelor fruntașe se vor organiza consfătuiri și schimburi de experiență.Aplicarea acestor măsuri, promovarea cu mai mult curaj a metodelor industriale de lucru, vor aduce constructorilor ploieșteni noi succese în muncă.
Declarația ministrului muncii al S.U.À.

A. MUNTEANU
21 mai — prin telefon.

Primul spectacol la Paris al Teatrului 
de Opera și Balet din București

PARIS. — (Prin telefon de la T. 
Vornicu) : Miile de lumini din Piața 
Operei s-au aprins aseară în mo
mentul în care pe treptele marii 
clădiri urcau spre intrările largi ale 
Palatului Garnier, sediul Teatrului 
Național de Operă, numeroase per
sonalități ale lumii muzicale din 
capitala Franței, amatori de muzi
că, spectatori obișnuiți ai premie-

relor. Ansamblul și soliștii Teatru
lui de Operă și Balet din București 
au -fost așteptați aci cu interes, lu
cru subliniat de ziarele din ulti
mele zile.

Turneul artiștilor romîni e con
siderat ca un eveniment al actualei 
stagiuni muzicale. Primul spectacol 
cu opera „Oedip" de George Enescu 
s-a bucurat de mult succes.

Săptămînile festive ale Vienei“
VIENA. 21. Corespondentul Ager

pres transmite : La Viena a început 
tradiționalul festival al artelor „Săp- 
tămînile festive ale Vienei“, care va 
dura pînă la 16 iunie, timp în care 
vor avea loc 300 de manifestări ar
tistice.

„Locuințe" Ia Edenvale, lingă 
Johannesburg, Republica Sud- 
Africană. In aceste cocioabe sînt 
silite să trăiască victimele apart- 
heid-ului.

O

IDSK

Ti

GOERLITZ (prin- tele
fon, de la trimisul nostru). 
Ciclistul sovietic Kapito
nov a cîștigat cea de-a 
Xl-a etapă a „Cursei Pă
cii“, disputată ieri după- 
amiază între Zielona Gora 
și Goerlitz.

...După 20 de km.
la plecare, sprintul cu 
premii din Nowa Sol 
cîștigat bulgarul Koțev, 
urmat îndeaproape de 
Megyerdi (R. P. Ungară) 
și Beker (R. P. Polonă). 
Pînă în apropiere de km 
40, plutonul a rulat mo
noton, după care, belgia
nul Haeseldonckx. a eva
dat și s-a distanțat tot 
mai mult trecînd cel din
ții prin centrul localită
ții Szprotawa. O nouă 
regrupare a plutonului 
s-a produs imediat după 
trecerea prin această lo
calitate.

încercarea de a lua un 
avans hotărîtor a_ polone
zului Beker și a sovieticu
lui Olizarenko nu se sol
dează nici ea cu vreun 
succes. După aproxima
tiv 115 km, francezul Le
franc atacă puternic, pro
fitând de faptul că majo
ritatea alergătorilor își a-

de

l-a

ranjau în buzunare ali
mentele sau bidoanele cu 
apă primite la punctul de 
alimentare de la km res
pectiv.

în apropiere de granița 
dintre R.P. Polonă și R.D. 
Germană, Lefranc are 
un avans de aproape un 
minut și, după cum pe
dala, lăsa să se întrevadă 
succesul său final. Iată 
însă că la vreo 5 km de 
Zgorzelec, localitate polo
neză de frontieră, din plu
ton mai evadează Kapi
tonov și italianul Grassi. 
Aceștia îl ajung pe Le- 
franc. Victoria în etapă 
se decide pe străzile ora
șului Goerlitz (R.D.G.). 
Kapitonov sprintează și 
intră pe stadion cu un a- 
vans de circa 100 de 
metri, obținînd o victorie 
detașată. El a fost cro
nometrat în 4 ore 16 min. 
20 sec. Al doilea s-a cla
sat Grassi (după 8 sec.), 
apoi Lefranc (după 
sec.). La interval de 
sec. după învingător 
sosit un pluton masiv 
care se aflau și toți
cliștii romîni. Cosma (pe 
locul 9), Rădulescu (locul

12
37 

a 
în 
ci-

15), Ziegler (18), Dumi
trescu (19), Stoica (31) și 
Ardeleanu (34).

Clasamentul general in
dividual după 11 etape : 
1. Verhaegen (Belgia) 
44h 27’ 56” ; 2. Ampler 
(R.D.G.) la 32”; 3. Vync- 
ke (Belgia) la 1’50”; 4. 
Gavliczek (R. P. P.) la 
3’23”; 5. Cerepovici
(U.R.S.S.) la 4’16”; 6. C. 
Dumitrescu (R. P. R.) la 
4’20”; 7. I. Cosma (R.P.R.) 
la 4’30”; 8. Kapitonov
(U.R.S.S.) la 5’41”; 9. 
Timmerman (Belgia) la 
5’50”; 10. Kuclra (R.P.P.) 
la 6’17”.

Clasamentul general pe 
echipe : 1. R. P. Polonă 
135h 56’ 39”; 2. Belgia la 
3’47”; 3. U.R.S.S. la 6’05”;
4. R.D. Germană la 7’29”;
5. Italia la 12’09”; 6. R.P. 
Romînă la 14’01”; 7. Iugo
slavia la 36’36”; 8. R. P. 
Bulgaria la 50’30”; 9. R.S. 
Cehoslovacă; 10. Dane
marca etc.

Azi se desfășoară eta
pa a XH-a (contra-timp 
individual) între Mautzen 
și Dresda (57 km).

I. DUMITRIU

Studenții pe stadion
Sîmbătă și duminică s-au desfășurat 

pe Stadionul tineretului din Capitală, 
întrecerile celei de-a XlI-a ediții a cam
pionatelor de atletism ale centrului uni
versitar București.

întrecerile s-au bucurat de un fru
mos succes, concurența, reprezentanți a 
12 institute de învățământ superior, ma
nifestând o bună pregătire tehnică și 
reale calități atletice.

Dintre rezultate relevăm performan-

țele lui Alexandru Spiridon care a sărit 
2 metri la înălțime, Constantin Schnell 
care a aruncat greutatea la 14,57 m și 
ale lui Herman Albrecht și Marla Mi- 
Uadis care au realizat 7,21 m și res
pectiv 5,68 m la săritura în lungime.

Pe echipe, ordinea primelor trei 
clasate a fost următoarea : locul 
I — l.C.F. ; locul II — Universitatea ; 
locul III — Politehnica.

Fotbal tir
Mîine ps stadionul „23 August” va avea loc un atractiv 

cuplaj fotbalistic internațional. La orele 15,15 echipa Progresul 
București va întîlni formația Cerro (Uruguay). La ora 17, 
Rapid București susține jocul retur din cadrul semifinalei tur
neului international feroviar cu echipa Locomotiv-Moscova. 
După cum se știe, în jocul disputat săptămîna trecută victoria 
a revenit fotbaliștilor sovietici cu scorul de 1-0.

Duminică pe stadionul „23 August” din Capi.ală amatorii 
de fotbal vor putea urmări două importante întîlniri contînd 
pentru campionatul cat. A. De la orele 15,30 Rapid va juca cu 
Progresul București, iar de la orele 17,15 va începe jocul 
Dinamo București — Steaua.

Sîmbătă și duminică se desfășoară pe poligonul de la Tunari 
întrecerile competiției de tir „Cupa țărilor latine” la care 
participă sportivi din Franța, Italia, Monaco, Portugalia și 
R. P. Romînă. Programul de sîmbătă, care începe !a orele 8, 
cuprinde următoarele probe : pistol viteză (manșa I-a), armă 
liberă calibru redus 60 focuri (culcat) și pistol precizie. Dumi
nică dimineața au loc probele de pistol viteză și armă liberă 
calibru redus 3x40 focuri.

Joi ds la orele 19 în cadrul campionatului de box al Capi
talei va avea loc meciul dintre Olimpia și selecționata Rapid 
— Grivița Roșie. Reuniunea se va desfășura in grădina Casei 
de cultură din cal. Văcărești 44.

In câteva rânduri

o problema gravă
WASHINGTON 21 (Agerpres). - Agenția United Press International relatează că, vorbind în Congresul S.U.A., ministrul muncii al S.U.A., W. Willard Wirtz, a declarat, la 20 mai, că „în prezent șomajul a devenit cea mai gravă problemă economică a națiunii”.Wirtz a vorbit în fața comisiei senatoriale pentru problemele muncii, care a deschis o acțiune de cercetare în legătură cu situația mîinii de lucru în S.U.A.

Cifrele medii lunare în legătură cu șomajul nu prezintă tabloul în întreaga sa realitate, a declarat Wirtz. „Aprecieri demne de încredere, a spus el, dovedesc că aproximativ 14 milioane de bărbați și femei nu au avut de lucru în timpul anului 1962”. Cifrele medii lunare în legătură cu șomajul arată că „șomajul afectează un număr foarte mare de oameni, aproximativ o cincime din forța de muncă”, a declarat Wirtz.

în timpul festivalului, teatrele din 
Viena vor prezenta zilnic concerte în 
programul cărora figurează lucrări ale 
compozitorilor Mozart, Ceaikovski, 
Wagner, Prokofiev, Bruckner, Johann 
Strauss și alții, în interpretarea celor 
mai bune orchestre și unor soliști renu- 
miți, sub bagheta unor dirijori de fai
mă mondială din Austria, U.R.S.S., 
Marea Britanie și alte țări. Programul 
festivalului include, de asemenea, spec
tacole ale Operei de stat din Viena, ale q 
Operei populare și teatrelor de dramă.

Din Republica Populară Romînă la 
festival va participa Filarmonica de stat 
„George Enescu“, dirijată de George 
Georgescu, artist al poporului, și Mir
cea Basarab, artist emerit. Iși va da 
concursul cu acest prilej violonistul Ion 
Voicu, artist emerit. Filarmonica „Geor
ge Enescu“ va prezenta o serie de con
certe în principalele orașe ale Austriei 
— Salzburg, Inssbruck, Graz, Linz și 
altele.

O STATUETA DE 20 000 DE ANI

In zilele de 31 mai, 1 și 2 
iunie „pe stadionùl „Vâsli 
Levski” din Sofia se vor des
fășura campionatele mondiale 
de lupte libere, care vor reuni 
sportivi din 30 de țări. In 
cursul zilei de ieri a fost alcă
tuită reprezentativa R. P. Ro- 
mîne : Gh. Tăpălagă, Al. Mar
mara, Al. Geantă, C. Hathazi 
(I. Chirilă), St. Tampa, Fr. 
Bolla. N. Pavel șl I. Herman. 
In primele două zile ale cam
pionatelor se vor desfășura 
cîte două reuniuni, urmînd ca 
duminică 2 iunie să aibă 
trei reuniuni.

Campionatele mondiale 
„clasice” se vor desfășura
tre 1 și 3 iulie in orașul sue
dez Helsingborg. Luptătorii 
romîni vor participa la toate 
categoriile, cu excepția cate
goriei „grea”. Din lotul selec- 
ționabililor fac parte D. Pîr- 
vulescu, Gh. Szabad, I. Cer
nea, M. Bolocan, Gh. Dumi
tru, V. Bularca. I. Țăranu, 1. 
Moca, Gh. Popovici, N. Marti- 
nescu șl alții.

loc

de 
în-

Meciurile desfășurate în 
ziua a treia a „Dinamoviadei” 
de volei de la Moscova s-au 
încheiat cu următoarele rezul
tate : masculin : Gwardia Var
șovia — Dynamo Berlin 3-0 ■, 
Dinamo București — Spartak 
Sofia 3-1 ; Ruda Hvezda Pra- 
ga — Dozsa Budapesta 3-1. 
Pînă acum Gwardia a obținut 
trei victorii consecutive.

Feminin : Gwardia 
via — Dynamo 
Dozsa 
Hvezda 
Dinamo

Varșo- 
Berlin 3-1 i 

Budapesta — Ruda 
3-0 î Spartak Sofia — 
București 3-1.

■k
o zi de odihnă, auDupă 

fost reluate întîlnirile din ca- 
drul turneului final al cam
pionatului mondial masculin 
de baschet de la Rio. In 
principalul meci al zilei s-au 
întîlnit echipele Braziliei șl 
Iugoslaviei, neînvinse pină a- 
tunci. Au ciștigat cu scorul 
de 90-71 (51-27) baschetbaliștii 
brazilieni. Echipa Franței a 
întrecut cu scorul de 67-63 
(30-24) echipa Italiei.

Recent, arheologul sovietic Tarasov, din Leningrad, a făcut o descoperire interesantă. în timpul săpăturilor efectuate în satul Gaga- rino, din regiunea Lipețk (sudul R.S.F.S.R.), pe locul unei așezări din comuna primitivă, a fost găsită o statuetă înaltă de vreo 13 cm, lucrată dintr-un colț de mamut, care reprezintă un om din prima perioadă a epocii de piatră. Ș-a stabilit că această statuetă, care redă cu precizie și în mod expresiv dinamica mișcării, datează de aproximativ 20 000 de ani.

jament invers" al corpului său nu 
i-a pricinuit niciodată vreo neplă
cere lui Postojici...

UN NOU TIP DE ORGĂ
ELECTRONICĂRadioamatorii estoni Anatoli Siu- ghiz și Heino Pedusaar au construit o orgă electronică, care poate reproduce peste 300 de nuanțe ale

timbrului sunetului. Instrumentul este prevăzut cu 300 de lămpi de radio și semi conductori.Cunoscutul organist eston, prof. Hugo Lepnurm, a dat o înaltă a- preciere acestei orgi, subliniind că ea poate fi folosită atît în orchestră, cît și de către soliști.La expoziția de instrumente muzicale din Estonia, orga a obținut premiul I.

IN SECOLUL DEZVOLTĂRII

ȘTIINȚEIDupă ultimele statisticiU.N.E.S.C.O., în țările Africii, Asiei și Americii Latine care nu s-au e- liberat încă de sub jugul colonialist numărul analfabeților crește anual cu 25 milioane. în era marilor descoperiri ale științei, în aceste părți ale lumii fiecare al doilea om este analfabet.
OMUL „INVERSAT"

în localitatea Sremska Mitrovica, 
din R.S.F. Iugoslavia trăiește Nikola 
Postojici, în vîrstă de 62 de ani — 
o adevărată minune pentru medi
cină. Ficatul, splina și apendicul 
acestuia se află în partea stingă, 
iar inima în dreapta. Acest „aran-

La Tokio, pescarii de toate virslelo se adună deseori, în număr 
mare, în jurul bazinelor Ichigaya pentru a pescui în voie. Datorită 
faptului că aceste bazine sînt foarte bogate în pește, locul unde se află 
ele este denumit „paradisul pescarilor".
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Idzita delegației Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romine in Anglia

Regiunea Mării Mediterane să devină
zonă iberà de arma racheto - nucleară

Nota adresată de guvernul Uniunii Sovietice guvernului S. U. A.MOSCOVA 21 (Agerpres). — TASS transmite : Guvernul U.R.S.S. a adresat guvernului S.U.A. o notă în legătură cu staționarea în Marea Mediterană a submarinelor a- tomice americane dotate cu rachete „Polaris“.în notă se propune ca întreaga regiune a Mării Mediterane să fie declarată zonă în care să nu existe arma racheto-nucleară. Guvernul U.R.S.S. este gata să-și asume obligația de a nu disloca în apele acestei mări arma nucleară și mijloace de transportare a ei, dacă și celelalte state își vor asuma aceeași obligație.Dacă această regiune va fi declarată zonă în care să nu existe arma racheto-nucleară, se spune în notă, în acest caz U.R.S.S. este gata ca împreună cu S.U.A. și celelalte țări occidentale să dea garanții sigure că, în cazul vreunor complicații militare, regiunea Mării Mediterane va fi considerată ca regiune aflată în afara sferei de folosire a armei nucleare.Punerea în aplicare a planurilor privind staționarea în regiunea Mării Mediterane a submarinelor atomice americane dotate cu rachete „Polaris“, se subliniază în notă, demonstrează încă o dată că grija pentru preîntîmpinarea războiului termonuclear, sau cel puțin pentru micșorarea primejdiei izbucnirii unui asemenea război, este străină politicii S.U.A. și a unor aliați ai lor. Puterile dominante în N.A.T.O. atrag în orbita pregătirii războiului nuclear încă o vastă regiune cu o populație de aproximativ 300 milioane de oameni.Asemenea acțiuni intensifică nemăsurat de mult primejdia ca rea Mediterană și țările riverane să devină teatrul unor acțiuni militare pustiitoare. Submarinele dotate cu rachete „Polaris“' care navighează de-a lungul litoralului țărilor mediteraneene duc la lărgirea zonei de pe care s-ar putea efectua un atac nuclear și prin urmare extind, de asemenea, sfera geografică a aplicării contramăsurilor, inevitabile în acest caz cu scopul de a face inofensive punctele de

sprijin ale agresiunii — se spune în notă.în notă se arată că introducerea în Marea Mediterană a navelor militare ale N.A.T.O. avînd la bord arma nucleară pune statele a căror securitate este amenințată de blocul nord-atlantic în fața necesității de a lua contramăsuri de apărare eficiente. Statele iubitoare de pace nu vor avea o altă soluție decît de a țme în obiectivul mijloacelor lor de contralovitură traseele pe care se deplasează submarinele atomice, precum și țărmurile țărilor participante la N.A.T.O. și ale țărilor care își pun la dispoziția acestui bloc teritoriile pentru amplasarea permanentă sau periodică a armei racheto-nucleare.Chiar și în cazul unui concurs neprevăzut de împrejurări, popoarele din această regiune pot deveni contrar voinței și dorinței lor, victima unei catastrofe mortale.în notă se arată pe bază de fapte că, din toate mijloacele existente de ducere a războiului, arma americană dislocată în prezent în Marea Mediterană este cel mai puțin destinată țelurilor de apărare, deși guvernele S.U.A. și ale celorlalte țări din N.A.T.O. încearcă, fără a precupeți cuvintele, să încredințeze de contrariul. Această armă este cea mai potrivită pentru orice provocare care scontează pe secretul pregătirii și pe o lovitură nucleară prin surprindere.în notă se subliniază că planurile militare ale principalelor puteri din N.A.T.O. urmăresc astăzi, mai mult ca oricînd, ca, în cazul unui conflict, să abată asupra statelor ne-

vinovate de acest conflict o parte a contraloviturii nucleare care ar fi destinată agresorului.Planurile de trimitere a submarinelor americane în Marea Medite- rană, proiectele creării forțelor nucleare „multinaționale“ și „multilaterale“ ale N.A.T.O. sînt verigi ale aceleiași politici a cursei nestăvilite a înarmărilor și răspîndirii armei nucleare.în notă se amintește că Uniunea Sovietică, care dorește pace și fericire celorlalte popoare, a prezentat propuneri concrete spre dezbatere Comitetului celor 18 state pentru dezarmare de la Geneva. Traduce- re'a în viață a acestor propuneri ar întări încrederea reciprocă între state și ar contribui la soluționarea principalei probleme a contemporaneității — dezarmarea generală și totală.Dar ceea ce fac acum S.U.A. și aliații lor creînd un mănunchi de forțe nucleare ale N.A.T.O., mergînd pe calea răspîndirii armei racheto- nucleare pe noi continente și mări, se arată în notă, ridică noi piedici în calea spre dezarmare.Propunînd ca întreaga regiune a Mării Mediterane să fie declarată zonă în care să nu existe arma ra- cheto-nucleară, guvernul U.R.S.S. își exprimă convingerea că înfăptuirea acestei propuneri ar constitui o importantă contribuție la destinderea încordării internaționale.Note similare au fost trimise și guvernelor Angliei, Franței, Italiei, Turciei, Greciei, Algeriei, Izraelului, Ciprului, Libanului, Libiei, Marocului, R.A.U., Siriei, Tunisiei, Spaniei.Ma-

La DUNDEE (Scoția) un cetățean 
poartă o pancartă, care anunță ac
țiunile împotriva înarmării nucleare 
ce vor avea loc în Anglia la 25 
mal.

Conferința G.Ä.T.T. de Ia GenevaGENEVA 21 (Agerpres). — Potrivit relatărilor agențiilor occidentale de presă, după numeroase conciliabule, întrevederi și reuniuni între delegații Statelor Unite și ai țărilor Pieței comune s-a ajuns la o „formulă de compromis“ în ce privește modalitatea de rezolvare a gravelor divergențe ce separă cele două părți în problema reducerii tarifelor vamale. Delegații americani a- firmă că europenii au renunțat la planul lor privind o scară mobilă a reducerilor vamale, dar agenția France Presse susține că punctul de vedere al Pieței comune a triumfat cu privire la patra puncte în timp

ce americanii au obținut cîștig de cauză în două puncte.Maurice Brasseur, ministrul comerțului exterior al Belgiei, a comunicat lui Hans Schaffner, președintele conferinței G.A.T.T. și mediator între cele două părți, compromisul privind reducerea lineară a tarifelor pe de o parte și stabilirea regulilor de reducere a disparităților tarifare între „cei șase“ și Statele Unite. Agenția France Presse afirmă însă că „o luptă de hărțuială reciprocă“ riscă să se declanșeze în cadrul grupului de lucru care în lunile următoare se va ocupa de a- ceste disparități tarifare.
Noi manifestații ale populației de culoare 

în statul Carolina de nord

Forumul african de la Addis-Abeba
Astăzi, în capitala Etiopiei, Addis- 

Abeba, se deschide conferința șefi
lor de state africane. Eveniment im
portant în viața continentului african, 
conferința va fi urmărită cu interes 
de toate popoarele iubitoare de pro
gres și pace.

In impunătoarea clădire din beton 
și sticlă ce domină împrejurimile de 
la poalele muntelui Entoto, denumi
tă „Casa Africii", unde-și va des
fășura lucrările conferința, cunoscu
tul artist etiopian Afevork Tekle a 
pictat un tablou simbolic, cuprin- 
zînd trei elemente ; un gigant ne
gru, ferecat în lanțuri, care repre
zintă trecutul ; ruperea lanțurilor, 
soarele libertății și independenței 
ridicîndu-se deasupra continentului 
— înfățișează prezentul ; egalitatea 
tuturor popoarelor, munca pentru 
binele propriu, cultura, progresul — 
'simbolizează imaginea pe care po
poarele africane și-au făcut-o des
pre viitorul continentului lor.

Pioblemelg care stau în fața con
ferinței sînt multiple. După cum re
levă presa africană, ele sînt legate 
de hotărîrea popoarelor africane de 
a lupta pentru eliberarea deplină a 
continentului, pentru lichidarea gre
lelor urmări ale colonialismului, dez. 
voltarea rapidă a economiei, îngră
direa și lichidarea dominației eco
nomice străine, pentru întărirea in
dependenței naționale.

Pe ordinea de zi a conferinței e- 
laborată de recenta reuniune a mi
niștrilor ds externe figurează, prin
tre altele, problema adoptării unei 
Carte africane, modalitățile co
laborării economice între statele 
continentului și crearea unei bănci 
africane de dezvoltare, interzicerea 
experiențelor nucleare în Africa, li
chidarea bazelor militare străine de 
pe pămîntul african, rezolvarea pro
blemei dezarmării generale și to
tale Și altele.

Problema unității africane, care fi
gurează ca un principal punct pe 
ordinea do zi, este expresia năzuin
ței popoarelor care au fost divizate 
artificial în cursul nenumăratelor 
împărțiri și reîmpărțiri coloniale.

Tendința spre unitatea africană s-a 
manifestat sub diferite forme : spri
jinirea de către țările independente 
a luptei popoarelor care se mai afla 
sub dominația străină, crearea 
organizații sindicale ce cuprind 
multe țâri, congrese pe întregul 
tinent.

Rezolvarea acestei probleme 
interesul progresului și prosperității 
popoarelor africane a fost și este 
încă îngreunată de uneltirile cercu
rilor imperialiste néocolonialiste 
care folosesc în acest scop pozițiile 
de care dispun pe continentul a- 
frican.

Numeroși oameni politici și repre. 
zentanți ai opiniei publice consi
deră că viitorul Africii este strîns le
gat de lupta împotriva colonialismu
lui. „Trebuie subminată dominația 
asupra Africii din partea neocolo- 
niălismului, care depune eforturi dis
perate pentru a-și asigura contro
lul asupra existenței și dezvol
tării noastre — a declarat Kwame 
Nkrumah, președintele Republicii 
Ghana. Insă noi putem epera la 
succes numai dacă ne vom uni 
eforturile".

O idee asemănătoare a exprimat 
Seku Turé, președintele Republicii 
Guineea, care a relevat că confe
rința de la Addis-Abeba „trebuie să 
pună o bază pentru unirea eforturi
lor tuturor popoarelor africane în 
lupta împotriva imperialismului și 
neocolonialismului“. După cum rele
vă mai multe ziare din Africa, 
succesul conferinței de la Addis- 
Abeba se va măsura după contribu
ția pe care participanții ei o vor a- 
duce la crearea condițiilor pentru 
rezolvarea multiplelor probleme care 
preocupă popoarele Africii.

Poporul romîn, care a urmărit și 
urmărește cu simpatie lupta pentru 
cucerirea independenței și suverani
tății naționale, urează popoarelor 
continentului negru succes pe calea 
progresului economic și social al 
Africii, al prosperității lor și al păcii.

A. BUMBAC

de 
mai 
con-

în

LONDRA 21 (Agerpres). — Conti- nuîndu-și vizita în regiunea Coventry, delegația M.A.N. condusă de Roman Moldovan, membra al Consiliului de Stat, a vizitat în dimineața zilei de 20 mai Uzina de mașini și utilaje agricole „Massey- Harris-Ferguson”.Delegația a fost întîmpinată de directorul W. W. Mawhinney și de alți membri ai conducerii uzinei.în după-amiaza aceleiași zile, delegația romînă s-a reîntors la Londra. Seara, ministrul R. P. Romîne la Londra, Al. Lăzăreanu, a oferit în saloanele legației o recepție în cinstea delegației. La recepție au participat Edward Heath, lordul
Primirea de către 

Bruno Kreiski a noului 
ministru al R. P. Romîne 

la Viena

Mircea O- cursul zilei de externe Kreiski, în

VIENA 21 Corespondentul Agerpres, Șt. Deju, transmite :Noul ministru al Republicii Populare Romîne la Viena, cheană, a fost primit în de 21 mai de ministrul al Austriei, dr. Brunovederea apropiatei depuneri a scrisorilor de acreditare.Dr. Kreiski a subliniat cu acest prilej că relațiile dintre cele două țări sînt foarte, bune și speră că se vor menține astfel și pe viitor.

Sigiliului Privat, membra al cabinetului britanic, Peter Thomas și Peter Smithers, subsecretari de stat ai Ministerului Afacerilor Externe al Angliei, numeroși membri ai Camerei Comunelor și Camerei lorzilor, printre care sir Herbert Butcher, președintele grupului englez al Uniunii interparlamentare, lordul Somers, lordul Kilmarnock și alții. Au fost prezenți, de asemenea, șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la Londra și alți membri ai corpului diplomatic, funcționari superiori din M.A.E., oameni de știință și cultură, precum și numeroși reprezentanți ai presei engleze. Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
Sărbătorirea 

unui centenar
ROMA 21. Corespondentul Agerpres 

transmite : La 20 mai au început la 
Torino festivitățile cu prilejul împlinirii 
a 100 de ani de la înființarea primei 
catedre de limba romînă la Universi
tatea din acest oraș. La aceste festivi
tăți participă o delegație romînă alcă
tuită din academicienii Constantin Dai- 
coviciu, Iorgu Iordan și Emil Petrovici.

La adunarea de deschidere a festi
vităților au luat cuvîntul Carlo Scara- 
cio Mignozza, subsecretar de stat la 
Ministerul Instrucțiunii Publice, prof, 
univ. Giuseppe Migliori si Mihai Marin, 
ministrul R. P. Romîne la Roma. 
Vorbitorii au subliniat că festivitățile 
vor contribui la dezvoltarea legături
lor culturale și de prietenie între po
poarele italian și romîn.

între partenerii atlanticiOTTAWA 21 (Agerpres). — în capitala Canadei, care va. găzdui de la 22 mai sesiunea de primăvară a Consiliului ministerial al N.A.T.O., au început să sosească șefii departamentelor diplomatice și militare ale țărilor membre ale acestui bloc agresiv.Participanții la sesiune urmează să dea un răspuns problemei creării forțelor nucleare atlantice, pentru care diplomația americană a depus eforturi susținute. Dar pînă în- prezent aceste eforturi nu s-au

soldat cu rezultatele scontate, partenerii Statelor Unite nefiind dispuși — în afara Bonnului — să-și sporească contribuția la viitoarea forță nucleară a N.A.T.O.Ministrul de externe al R.F.G., a declarat la sosirea , după cum relatează Associated Press, că „spri- reorganizare a capacită- plan nuclear a N.A.T.O., stărui asupra acestei alu- forța nucleară atlanti-
Schröder, : la Ottawa, agenția jină o Iii pe fără a zii la că".După cum anunță tot Associated Press, „consilierul special al președintelui Kennedy pentru problemele securității naționale, McGeorge Bundy, a declarat că Statele Unite și Germania occidentală „au ajuns la o înțelegere trainică“ în ce privește crearea unei forțe nucleare multilaterale, care „trebuie să fie compusă din nave de suprafață“.Pe de altă parte între poziția S.U.A. și cea a Angliei — care inițial au coincis aparent — au intervenit diferențe tot mai vădite.Presa engleză n-a ezitat chiar în ajunul întîlnirii de la Ottawa să reliefeze prăpastia creată între cele două poziții. „Pe hîrtie, scrie „Guardian“, diferența lismul american mul britanic nu cîteva litere ale birea reală însă este profundă“. Pozițiile divergente și-au găsit expresia și în faptul că turneul lui Kennedy în Europa occidentală nu prevede un popas în Anglia, ceea ce a dat naștere la speculații în privința „răcirii“ relațiilor dintre S.U.A. și Anglia.Cît privește concepția franceză a forței de șoc nucleare naționale, oficialitățile din Paris au subliniat în repetate rînduri în ultima vreme menținerea punctului de vedere cunoscut.

Situația din HaitiPORT-AU-PRINCE 21 (Agerpres). — Agențiile occidentale de presă relatează că în ultimele zile relațiile dintre Haiti și Statele Unite s-au înrăutățit și mai mult, mai ales după ce reprezentanții diplomatici americani la Port-au-Prince au încetat orice contacte cu guvernul Duvalier. Potrivit agenției U.P.I., la 20 mai a explodat o bombă Ia locuința u.nuia din atașații militari ai S.Ü.A. în aceeași zi, grupuri de țărani, aduși în capitală de Duvalier, au organizat o demonstrație antia- mericană în curtea ambasadei S.U.A.Duvalier, transmite agenția U.P.I., a organizat în ultimele zile numeroase manifestații menite să demonstreze „atașamentul“ poporului față de președinte. Aceeași agenție arată că dictatorul haitian a apărut la aceste manifestații purtînd o carabină în mîini. între timp în țară continuă să fie instaurată cenzura la știrile transmise în străinătate.Pe de altă parte, după cum relatează agenția Prensa Latina, în dreptul țărmurilor haitiene continuă să patruleze nave ale flotei militare a S.U.A., iar la frontiera Republicii Dominicane cu Haiti se găsesc trupe dominicane în poziție de atac. Soldati dominicani stau pregătiți de luptă la granița cu Haiti.

între multilatera- și multinaționalis- constă decît în alfabetului. Deose-
• încă 1 000 de negri arestați ® Lupta pentru drepturi își arată pri
mele roade ® Înverșunarea rasiștilor ® 1 000 de elevi negri din orașul 

Birmingham, eliminați sau exmatriculațirile pronunțate state din sudul manifestanților cupat locuri în caturile publice Curtea Supremă a declarat că folosirea forței pentru impunerea segregației rasiale este neconstituțională. în diferite declarații, liderii rasiștilor din sudul S.U.A. au lăsat însă să se înțeleagă că ei nu se vor supune hotărîrilor Curții Supreme și vor continua politica segregaționis- tă și represiunile împotriva demonstranților negri. Agenția France Presse relatează că șeful poliției din orașul Birmingham, Eugene O’Connor, a declarat că „hotărîrea Curții Supreme nu valorează nici măcar cît hîrtia pe care a fost scrisă”, iar primarul orașului Birmingham, Arthur Hanes, a declarat că „Curtea Supremă a mers prea departe și crede că îi este permis totul”.
★Agenția United Press International anunță că la 20 mai autoritățile școlare din Birmingham au eliminat sau au exmatriculat peste 1 000 de elevi negri, care au participat la demonstrațiile împotriva segregației rasiale desfășurate în acest oraș în ultimul timp. Elevii de peste 16 ani au fost eliminați, iar cei mai mici de 16 ani au fost exmatriculați de la cursuri pentru o perioadă de timp.Agenția menționează că în cercurile conducătorilor mișcării împotriva segregației se declară că a- ceastă acțiune a autorităților școlare va provoca „acțiuni de răspuns” din partea populației de culoare.

NEW YORK 21 (Agerpres). — A- genția Reuter transmite că încă 1 000 de negri au fost arestați în seara de 20 mai cu prilejul manifestațiilor antirasiale care au continuat în orașele Durham și Greensboro din statul Carolina de nord. Arestările din orașul Durham, în urma cărora peste 600 de negri au fost închiși, s-au ■produs ca urmare a unei manifestații în fața primăriei orașului la care au participat 1 500 de persoane. La Greensboro, unde au fost arestați aproximativ 400 de negri, demonstrația a avut loc în fața închisorii în semn de solidaritate cu sutele de negri închiși anterior.Lupta pentru drepturi a populației de culoare din S.U.A. a început să dea primele roade. în legătură cu aceasta, agenția France Presse transmite că luni, pentru prima oară, restaurantele din Durham, care erau rezervate numai albilor, au servit și clienți negri. De asemenea, Curtea Supremă a S.U.A. a adoptat la 20 mai o hotărîre prin care declară nule toate condamnă-

de tribunalele unor S.U.A. împotriva negri care au o- restaurantele și lo- rezervate albilor.

încercarea unei loviiuri de stat în TurciaANKARA 21 (Agerpres). — După cum anunță agențiile occidentale de presă, în seara zilei de 20 mai un grup de militari în frunte cu colonelul Talat Aydemir, fost comandant al Școlii de război, au încercat la Ankara o lovitură de stat. Grupul de militari a reușit să ocupe postul de radio Ankara, difuzînd o proclamație prin care au anunțat că în Turcia a fost instituită legea marțială, au fost dizolvate parlamentul, precum și partidele politice. Comunicațiile telefonice cu Ankara au fost temporar întrerupte. Unitățile militare din capitala turcă credincioase guvernului au trecut la contramăsuri. Principalele puncte strategice din Ankara, în special ministerele, au fost încercuite de trupe și tancuri. în împrejurimile studioului de radio s-au semnalat focuri de armă. în timpul ciocnirilor dintre forțele guvernamentale și partizanii colonelului Talat Aydemir doi elevi de la școala de război au fost răniți. Grupul de o- fițeri care ocupaseră temporar postul de radio Ankara au fost arestați.în cursul nopții — relatează a- gențiile occidentale de presă, trapele guvernamentale au redevenit stăpîne pe situație. Intr-o cuvîntare radiodifuzată, președintele republicii, generalul Cemal Gürsel, a pre-

cizat că „trupele guvernamentale controlează întreaga situație din țară".Pe de altă parte, France Presse relatează că incidente asemănătoare au avut loc și la Istanbul, unde un grup de 12 ofițeri adepți ai mișcării conduse de Talat Aydemir au încercat să pătrundă în studioul postului de radio, Mar au fost împiedicați de un detașament al armatei credincioase guvernului. In timpul ciocnirilor desfășurate la Istanbul au fost răniți 3 militari și un civil.După cum transmit agențiile occidentale de presă, în dimineața zilei de 21 mai a mai continuat schimbul de focuri între forțele guvernamentale și partizanii colonelului Talat Aydemir. Agenția France Presse arată că bilanțul victimelor în urma încercării loviturii de stat este de 7 morți și 23 răniți.Potrivit agenției, colonelul Talat Aydemir, care se afla în incinta școlii de război, a fost arestat. Agențiile occidentale de presă relatează că în orașele Ankara, Istanbul și Izmir a fost introdusă starea de asediu pe o perioadă de o lună.Intr-un comunicat guvernamental difuzat de postul de radio Ankara se anunță că guvernul continuă să-și exercite funcțiunile și că armata, rămasă credincioasă guvernului, a înăbușit o mișcare condusă de un grup de aventurieri.

Relatările unui ofițer portughez 
refugiat din MozambicCAIRO 21 (Agerpres). — Agenția MEN relatează că doi portughezi din Mozambic s-au refugiat la Cairo, reușind să fugă din colonia portugheza cu un avion militar. Cei doi portughezi sînt Jaciento Suarez Fi- lozo, locotenent în forțele aeriene ale Portugaliei, și Joao Fereira, reprezentant al unei firme de produse farmaceutice din Mozambic. Locotenentul Filozo a declarat presei că a fugit din Mozambic pentru că nu a mai putut suporta represiunile puse la cale de autoritățile coloniale portugheze din această colonie. El a adăugat că de la începutul acestui an mișcarea de eliberare din Mozambic a luat o mare amploare și că autoritățile portugheze au înființat lagăre de concentrare asemănătoare cu cele naziste, în care au întemnițat sute de persoane bănuite că ar sprijini mișcarea de eliberare.

MOSCOVA. mai, Fidel
Castro și persoanele care îl însoțeso 
au făcut o vizită de o zi în R.S.S. 
Ucraineană. însoțiți de Nikolai Pod- 
gornîi, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Ucraina, ei au vizitat colhozul 
„A 40-a aniversare a lui Octombrie“, 
unde au fost primiți cu căldură de 
colhoznici. In aceeași zi, oaspeții 
cubani s-au întors la Moscova.

BKUXELLES. In capitala Belgiei 
s-a deschis conferința miniștrilor agri
culturii ai țărilor membre ale C.E.E. 
care vor discuta problemele agricul
turii. Pieței comune și îndeosebi pro
blema politicii generale față de co
merțul cu produsele lactate, proble
mele politicii în domeniul prețurilor 
la cereale.

Dr. Sukarno ales președinte 
pe viață al Indoneziei

DJAKARTA. Postul de radio Dja
karta a anunțat la 19 mai că Consi
liul Suprem Consultativ al Indoneziei 
a adoptat în unanimitate o hotărîre 
prin care dr. A. Sukarno este procla
mat președinte pe viață al Indoneziei. 
Cu prilejul ceremoniei învestirii sale 
în această funcție, dr. Sukarno a rostit 
o cuvîntare în cadrul unui mare mi
ting care a avut loc la Bandung, la 20 
mai, ziua renașterii naționale a Indo
neziei.

DAMASC. Primul ministru sirian, 
Salah Bitar, a rostit la 20 mai o cu- 
vîntare radiodifuzată în care a vor
bit despre unele probleme ale poli
ticii guvernului Siriei, recent consti
tuit. El a relevat că guvernul său 
se consideră legat de acordurile reali
zate la 17 aprilie la Cairo cu privire

la constituirea Uniunii Federale între 
Egipt, Siria și Irak. Salah Bitar a de
clarat, de asemenea, că noul guvern 
sirian va promova pe plan extern o 
politică de neaderare la blocurile mi
litare.

LONDRA. La 20 mai au luat sfîrșit 
tratativele în problema noii constitu
ții a insulelor Bahamas — colonie bri
tanică în Oceanul Atlantic. După cum 
se spune în comunicatul dat publici
tății la Londra, insulele Bahamas tre
buie să dobîndească autodetermina
rea internă în jurul datei de 1 ianua
rie 1964. Guvernele Angliei și State
lor Unite au folosit tratativele pentru 
a exercita presiuni asupra partidelor 
politice din insulele Bahamas și a ob
ține asentimentul lor pentru crearea 
unei baze maritime militare anglo- 
americane pe aceste insule situate în 
apropiere de Cuba.

TOKIO. La 20 mai cu prilejul îm
plinirii a trei ani de la ratificarea tra
tatului de securitate japono-american, 
la chemarea Consiliului național de 
luptă împotriva acestui tratat, în în
treaga țară au avut loc mari mitinguri 
și demonstrații împotriva submarine
lor atomice americane și a staționării 
pe teritoriul Japoniei a avioanelor de 
bombardament „F-105“. Acțiunile 
unite de la 20 mai, organizate de 
partidul comunist, partidul socialist și 
Consiliul general al sindicatelor din 
Japonia, s-au transformat într-o mani
festare a hotărîrii poporului japonez 
de a apăra pacea și de a preîntîmpina 
primejdia dezlănțuirii unui război 
nuclear.

COPENHAGA. La 20 mai a.c. s-a 
deschis în sălile palatului Charloten- 
borg din Copenhaga o expoziție de 
turism organizată de O.N.T. t- „Car- 
pați“. Expoziția cuprinde fotografii

din țara noastră și obiecte de artiza
nat.

BONN. Peste 1 300 ds țărani din 
landul vest-german Schleswig-Holstein 
au protestat împotriva politicii agrare 
a guvernului de la Bonn, care duce la 
ruinarea gospodăriilor țărănești mici 
și mijlocii. La mitingul de protest, 
care a avut loc în apropiere de Cux
haven, țăranii au desfășurat un steag 
negru cu inscripția : „Ridicați-vă ță
rani, apărați-vă I”.

COLOMBO. Preoții și călugării bu- 
diști din Ceylon au organizat, la 20 
mai, în fața clădirii Ambasadei S.U.A. 
din Colombo o demonstrație de pro
test împotriva asasinării, la 8 mai, a 
unui mare număr de budiști din Viet
namul de sud de către trupele lui 
Ngo Dinh Diem. Intr-o declarație 
dată publicității în legătură cu repri
marea budiștilor sud-vietnamezi, 
partidele progresiste din Ceylon își 
exprimă sprijinul și solidaritatea de
plină cu populația Vietnamului de 
sud, care se pronunță pentru eva
cuarea din țară a trupelor de ocupație 
americane, precum și cu patrioții care 
luptă împotriva guvernului mario
netă Ngo Dinh Diem.

Ciocniri între greviști 
și spărgătorii de grevă 

în Filipine
MANILA. Greva celor peste 3 000 

de docheri din porturile filipineze con
tinuă de mai multe zile. După cum 
relatează U.P.I., la 20 mai au avut loc 
ciocniri între pichetele de greviști și 
spărgătorii de grevă aduși de autori
tăți. Poliția a venit în sprijinul spăr
gătorilor de grevă, arestînd șase gre
viști. Au fost rănite mai multe per
soane. Agenția subliniază că, în ciuda

intervenției poliției, greviștii au reușit 
să împiedice camioanele cu spărgători 
de grevă să pătrundă pe chei.

SOFIA. După cum anunță BTA, 
la Sofia s-au încheiat lucrările celui 
de-al doilea Congres al Uniunii zia
riștilor bulgari. A fost aleasă noua con
ducere a Uniunii ziariștilor bulgari. 
Președinte a fost ales Gheorghi Bo
kov, redactor-șef al ziarului „Rabot- 
nicesko Delo“.

Conferința Frontului 
de eliberare națională 

din Peru
LIMA. La 19 mai s-a deschis in 

capitala Perului conferința Frontului 
național de eliberare, la care se va 
discuta : convocarea congresului
extraordinar al Frontului național de 
eliberare; schimbarea statutului, parti
ciparea Frontului național de elibe
rare la viitoarele alegeri generale.

CIUDAD DE PANAMA. Studenții 
Universității naționale din Panama au 
organizat mitinguri de protest îm
potriva concedierii a doi profesori 
care au sprijinit mișcarea studențească 
pentru îmbunătățirea situației învăță- 
mintului superior în această 
tr-o declarație a Federației 
lor din Panama se arată că 
de protest va continua pînă 
mirea celor doi profesori.

PARIS. 75 000 de muncitori con
structori din departamentul Loire A- 
tlantique au participat la 20 mai la o 
scurtă grevă organizată la îndemnul 
uniunilor sindicale — Confederația 
Generală a Muncii, „Force Ouvrière" 
și Confederația 
muncii creștini, 
rarea salariilor, 
pensionare.

TEL AVIV.
l-a ales la 21 i 
în funcția de | 
Șazar este în vîrstă de 73 de ani 
este membru al partidului guverna
mental Mapai.

țară. în- 
studenți- 
mișcarea 
la repri-

franceză a oamenilor 
Muncitorii cer majo- 

reducerea vîrstei de

Parlamentul izraelian 
mai pe Zaltnan Șazar 
președinte al statului
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