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La începutul lunii iulie, după ter- 
minarea sesiunii de colocvii și e- 
xamene, cîteva zeci de mii de stu- 
denți din toate centrele universita
re vor pleca în fabrici și uzine, pe 
șantiere de construcții și în schele 
petroliere, în mine sau în unități a- 
gricole socialiste pentru practica de 
vară în producție. Parte integran
tă a procesului de învățămînt, prac- 
t'ca în producție are menirea de a 
asigura viitorilor specialiști temei
nice cunoștințe științifice, tehnice 
și practice, de a le înlesni acestora 
cunoașterea îndeaproape a activită
ții colectivelor de muncă în mijlo
cul cărora vor lucra după absolvi
rea facultății.

Experiența din anii trecuți arată 
că practica studenților se desfășoa
ră cu bune rezultate atunci 
cînd. este organizată din 
timpi iar la îndeplinirea în
tregului program de lu
crări, la îndrumarea și con
trolul activității studenți
lor participă și colaborea
ză rodnic cadrele didactice 
din facultăți și specialiștii 
din întreprinderi. Această
colaborare este cu atît mai 
cesară în acest an, cu cît 
gramele de practică a studenți
lor cuprind unele prevederi noi. 
Astfel, pentru îmbogățirea con
ținutului practicii, pentru a da 
studenților din învățămîntul supe
rior tehnic posibilitatea să-și însu
șească cît mai bine problemele fun
damentale ale organizării și condu
cerii procesului de producție, prac
tica din anul IV are o durată mai 
mare (9—10 săptămîni), iar studen
ții o vor efectua — în cea mai mare 
parte — pe lîngă ingineri și maiștri 
cu experiență. Sub îndrumarea 
acestora, tinerii vor participa efec
tiv la procesul de producție, vor 
cunoaște mașinile și utilajele mo
derne de înaltă tehnicitate existen
te în întreprinderile respective. în 
acest timp, studenții vor întocmi și 
un studiu tehnico-științific în vede
rea rezolvării unor probleme legate 
de sarcinile de plan ale întreprin
derii.

în perioada actuală, paralel cu 
pregătirea sesiunii de examene, 
conducerile facultăților, avînd spri
jinul organizațiilor de partid, sînt 
chemate să se ocupe intens de 
organizarea practicii de vară a 
studenților. Institutele politehnice 
din București și Brașov, Institu
tul agronomic din Iași au sta
bilit legături strînse cu uzinele și 
respectiv cu unitățile agricole so
cialiste în care studenții vor efec
tua practica, colaborează cu specia
liștii din producție pentru fixa
rea lucrărilor ce vor fi executate. O 
atenție deosebită este necesar să fie 
acordată acum și repartizării cadre
lor didactice și inginerilor din în
treprinderi pentru a se asigura de 
la început o îndrumare competen
tă și un control eficient asupra ac
tivității practice a studenților la lo
cul de muncă. O analiză făcută în 
toamna anului trecut a arătat lipsa 
de eficacitate a procedeului folosit 
în perioadele anterioare de practi
că la Facultatea de mecanică a In
stitutului politehnic din Timișoara, 
de a se repartiza ca îndrumători de 
practică pentru viitorii ingineri 
mecanici cadre didactice de la alte

Întîlnirea reprezentanților comitetelor pentru colaborare

și Înțelegere reciprocă Intre popoarele balcanice
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facultăți — construcții, chimie in
dustrială etc. Cadrele didactice care 
răspund de îndrumarea practicii 
studenților au datoria de a se în
griji ca întregul program de prac
tică să fie îndeplinit.

Totodată, este necesar să se în
cheie din timp cu întreprinderile 
convenții pentru perioada de prac
tică. în această privință institutele 
de învățămînt superior vor. primi 
un ajutor concret prin definitivarea, 
într-un timp mai scurt, a planifică
rii locurilor de practică de către Mi
nisterul învățămîntului și ministe
rele și departamentele de resort.

După absolvirea facultății, în ma
joritate, studenții vor fi reparti
zați să lucreze în întreprinderi 
industriale, pe șantiere de con

strucții, în unități agrico
le socialiste. Conducerile 
acestor unități, organiza-

Litten de partid sînt deoper
c l&sïlclü trivă de interesate ca și 

instituțiile de învățămînt 
' superior ca perioada de 

practică în producție a stu
denților să se desfășoa
re în condiții cît mai 

bune. în multe întreprinderi — U- 
zina de construcții de mașini din 
Reșița, uzinele „Electroputere” din 
Craiova, „23 August” din București 
etc. — a devenit un fapt obișnuit 
ca studenții să fie încredințați unor 
specialiști cu înaltă pregătire pro
fesională, aceștia ajutîndu-i să-și în
sușească principalele probleme ale 
procesului de producție. Din păcate, 
în perioada practicii din vara tre
cută, la uzinele „Timpuri Noi" din 
București, „Hidromecanica’“ din 
Brașov, Rafinăria Onești cadrele de 
conducere nu s-au îngrijit să asi
gure studenților condiții corespun
zătoare de studiu și de viață.

Cadrele de specialiști din agri
cultură pot acorda un sprijin sub
stanțial studenților, creîndu-le con
diții să parcurgă întreg programul 
de practică, să participe la toate e- 
tapele procesului de producție agri
colă, să cunoască și să-și însușească 
temeinic experiența înaintată 
sporirea producției vegetale și 
male.

Practica în producție oferă 
denților prilejul de a face noi pași 
în desăvîrșirea pregătirii lor, de a 
se familiariza cu problemele con
crete ale profesiunii alese. Ei pot 
realiza aceasta participînd nemijlo
cit la munca întregului colectiv în 
care au fost repartizați, la activita
tea cultural-educativă organizată de 
tinerii muncitori și colectiviști, a- 
vînd o atitudine și comportare 
exemplară în producție și în viața de 
toate zilele. Asociațiile studenților, 
organizațiile U.T.M. din facultăți, 
din fabrici și din unitățile agricole 
socialiste au îndatorirea să inițieze 
acțiuni tinerești interesante, atrac
tive, comune ale studenților și tine
retului din industrie și agricultură.

Comitetele raionale și orășenești 
de partid, comitetele de partid pe 
centrele universitare sînt chemate 
să sprijine această importantă acti
vitate de pregătire a viitorilor spe
cialiști, informîndu-se și analizînd 
felul cum se ocupă conducerile in
stitutelor, facultăților și ale unități
lor productive de îndrumarea și 
controlul activității studenților în 
timpul practicii de vară.

ne- 
pro-

în 
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stu-

Suceava. Nolltf, construcții din cartierul Ana Ipătescu.

Festival 
al artiștilor 

amatori
Strung modern in fabricație de serieStrung modern in fabricație de serie 

începînd din acest an constructorii de mașini-u- 
nelte de la uzinele „Strungul“ din Arad au introdus 
în producția de serie noul tip de strung SN-400. După 
aprecierea specialiștilor, această mașină atinge per
formanțe la nivelul tehnicii mondiale actuale. Toate 
comenzile sale sînt centralizate și are un avans ra
pid în ambele sensuri. Construcția modernă a strun
gului permite prelucrarea precisă a unui mare nu
măr de piese de diferite dimensiuni și profile. Fa
bricarea strungurilor modeme, inclusiv a noului tip 
SN—400 în uzinele din Arad, este asigurată pe linii 
tehnologice moderne date în exploatare în ultimii ani 
și deservite .de ingineri, tehnicieni și .raunGitorl«ju. o 
îndelungată experiență în construcția de mașini- 
unelte. Aprecierea de care se bucură această ma
șină romînească își găsește expresia și în faptul că 
ea a fost solicitată și peste hotare. (Agerpres)

Un nou cartier de locuințe
La Oradea, pe malul Crișului Re

pede, constructorii de la T.R.C.L— 
Crișana au început ridicarea primelor 
7 blocuri cu 170 de apartamente din 
noul cartier de locuinje „1 Mai“. 
Intre blocuri sînt prevăzute spații 
pentru depozitarea bicicletelor, mo
tocicletelor etc.

La clubul mun
citoresc „Siderur- 
gistul’’ din Hune- 

a început 
festivalul de 

al cercu- 
de amatori

doara 
marți 
teatru 
rilor
din secțiile combi
natului siderurgic. 
La întrecerea ‘ pen
tru cel mai bun 
cerc de teatru par
ticipă 10 formații.

Centrală telefonică automată

BACĂU (coresp. „Scînteii"). — La 
Onești a fost dată în folosință o cen
trală telefonică automată cu o capaci
tate de 600 de linii (numere). Centra
la este echipată cu aparataj produs la 
uzinele „Electromagnetica" București. 
Odată cu centrala a fost dat în folo
sință și oficiul poștal și telefonic.

1

In noul magazin cu autoservire de pe magistrala Nord-Sud din Capitală

Cresc tinere păduri
Congresului 
silvicultorii

Construcții de școli

La începutul viitorului an școlar, 
mii de elevi vor păși pragul unor școli 
noi. în prezent, muncite; , tehnicie
nii și inginerii din cadrul Direcției ge
nerale de construcții-montaje a Sfatu
lui popular al Capitalei lucrează la 
construirea a 11 școli. Aceste localuri, 
din care majoritatea au 16 sau 24 săli 
de clasă, laboratoare etc sînt ampla
sate în noile cartiere, pe strada Z’i- 
tescu, pe strada sergent Nițu Vasile, 
strada Grădina Bordei, în cartierul 
Giulești ș.a.

în numele poporului sovietic și 
al meu personal, salut cu căldură 
pe participanții la întîlnirea repre
zentanților comitetelor pentru co
laborare și înțelegere reciprocă 
între popoarele balcanice.

Popoarele Uniunii Sovietice nu
tresc sentimente de profundă sim
patie față de popoarele balcanice 
vecine, cu care au vechi legături 
de prietenie și cărora, în anii de 
grele încercări, le-au întins nu o 
dată o mînă frățească.

Oamenii sovietici manifestă o de
plină înțelegere față de eforturile 
popoarelor balcanice de a crea în 
Balcani o atmosferă de înțelegere 
și colaborare prietenească. După 
cum se știe, în interesul asigurării 
păcii și securității în Balcani și în 
întreaga lume, guvernul sovietic a 
prezentat, Ia timpul său, propune
rea cu privire la transformarea re
giunii Balcanilor și Adriaticii în 
zonă denuclearizată și a declarat că 
este gata ca împreună cu celelalte 
mari puteri să garanteze securita
tea și independența țărilor din a- 
ceastă zonă.

în condițiile actuale, cînd cercu
rile agresive internaționale caută 
să folosească această regiune și ba
zinul Mării Mediterane ca o bază 
de atac racheto-nucleară împotriva 
statelor iubitoare de pace, deosebit 
de actuală este adoptarea de mă
suri în vederea asigurării păcii și 
securității atît în Balcani cît și în 
întregul bazin al Mării Mediterane. 
în acest scop, guvernul Uniunii So
vietice a propus nu demult ca în-

treaga regiune a Mării Mediterane 
să fie declarată zonă în care să nu 
existe arma racheto-nucleară și ca 
împreună cu S.U.A. și cu celelalte 
state din Occident să ofere garanții 
sigure că această regiune va fi con
siderată ca fiind în afara sferei de 
folosire a armei nucleare.

Sîntem convinși că înfăptuirea 
acestor propuneri nu numai că ar 
permite statelor din această vastă 
regiune să consacre mai multe for
țe și mijloace rezolvării probleme
lor lor economice și sociale, dar ar 
fi și o contribuție importantă la 
slăbirea încordării internaționale, 
ar spori șansele de realizare a unei 
înțelegeri în problemele dezarmării 
generale și totale. Fără îndoială că 
toate acestea ar întări și mai mult 
încrederea că visul de veacuri al 
omenirii — „o lume fără arme, o 
lume fără războaie" — este reali
zabil chiar în cursul vieții actualei 
generații.

Prin acțiunile lor energice, cercu
rile largi ale opiniei publice din ță
rile balcanice și din țările regiunii 
Mării Mediterane pot aduce o con
tribuție substanțială la îndeplinirea 
acestei sarcini nobile.

îngăduiți-mi să-mi exprim con
vingerea că lucrările întîlnirii vor 
constitui un pas pozitiv pe calea 
creării în Balcani și în regiunea 
Mării Mediterane a unei zone a 
păcii și prieteniei și să urez parti-, 
cipanților la întîlnire succes în ac
tivitatea lor.

Salutări cordiale 
N. HRUȘCIOV

Desfășurarea lucrărilor
Marți au continuat în Capitală 

lucrările celei de-a IlI-a întîlniri a 
reprezentanților Comitetelor pentru 
colaborare și înțelegere reciprocă 
între popoarele balcanice.

în deschiderea ședinței, prof, 
univ. Mihail Ghelmegeanu, preșe
dintele Comitetului romîn pentru 
colaborare și înțelegere reciprocă 
între popoarele din Balcani, a dat 
citire mesajului adresat întîlnirii 
de președintele Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Sovietice, N. S. 
Hrușciov.

La dezbaterile care au început a- 
poi au luat parte membri ai delega
țiilor și observatori, participant la 
întîlnire. în cadrul aceleiași ședințe, 
prof. univ. M. Ghelmegeanu a citit

textele unor telegrame trimise în
tîlnirii de Andreas Zakkas, preșe
dintele Comitetului elen pentru 
destindere internațională și pace, 
și de Ioanis Passalidis, președintele 
Partidului E.D.A.

După-amiază, oaspeții s-au întîl- 
nit cu reprezentanți ai Comisiei 
naționale a R.P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O. Acad. Tudor Vianu.seț 
cretarul general al Comisiei, a făcut 
o expunere asüpra diferitelor ac
țiuni organizate de Comisia na
țională a R.P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O. în scopul unei mai bune 
cunoașteri și apropieri între po
poarele balcanice. întîlnirea a de
curs într-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

Succesele laminatorilor
Aplicarea unor măsuri tehnico.-or- 

ganizatorice printre care punerea în 
funcție a unui transportor pentru e- 
vacuarea laminatelor rotund^ de pe 
paturile de răcire, ridicarea’' xregi
mului termic al unor cuptoare etc. 
au permis colectivului noului lami
nor de profile de la Combinatul si
derurgic Hunedoara să dea în luna 
aceasta în medie pe fiecare oră e- 
fectivă de lucru, mal mult de 5 tone 
de laminate peste indicele planifi
cat. De la începutul anului, pe baza 
folosirii judicioase a capacităților 
de producție, laminatorii de aici au 
produs peste sarcina de plan o can
titate de oțel echivalentă cu meta
lul necesar pentru fabricarea a 4 380 
de tractoare. (Agerpres)

Fondul forestier 
reprezintă o mare 
bogăție naturală a 
țării. Traducînd în 
viață sarcinile tra
sate prin Directivele 
al Ill-lea al P.M.R.,
din țara noastră au obținut în pe
rioada 1960—1962 o serie de reali
zări importante pe linia refacerii 
pădurilor și a creșterii productivi
tății lor. S-au executat împăduriri 
și completări pe o suprafață de 
230 000 ha. S-au împădurit în primul 
rînd suprafețele despădurite în tre
cut și s-a acordat o atenție sporită 
consolidării, prin completări, a îm
păduririlor executate înainte de 
1959 cît și împăduririi parchetelor 
din exploatările curente.

Calitatea lucrărilor de împăduriri 
s-a îmbunătățit an de an datorită 
aplicării unei tehnici mai bune și 
consolidării culturilor prin măsuri 
de îngrijire. A crescut ponderea 
plantațiilor în detrimentul semănă
turilor directe, care sînt mai ușor 
expuse factorilor climatici nefavora
bili și necesită întrețineri preten
țioase și costisitoare o perioadă în
delungată.

Tot pentru îmbunătățirea calității 
lucrărilor de împăduriri s-a extins 
volumul lucrărilor executate în 
campania de primăvară. La majori
tatea ocoalelor silvice, ele dau re
zultate mai bune decît în cazul plan
tațiilor de toamnă. în anul 1962 nu
meroase ocoale silvice și unele 
D.R.E.F.-uri — de exemplu Cluj și 
Mureș-Autonomă Maghiară — și-au 
realizat integral sarcina anuală de 
împăduriri încă în campania de pri
măvară, iar D.R.E.F.-urile Suceava, 
Ploiești, Hunedoara și Bacău au 
realizat în campania de primăvară 
90 la sută din sarcina anuală.

La lucrările de împăduriri din ul
timii ani s-a acordat o atenție spo
rită extinderii rășinoaselor, care re
prezintă 62 la sută din totalul im

păduririlor execu- --------- analize minuțioa-
tate în perioada se a condițiilor de
1960—1962. Pe lîn- CAMPANIA 1M P Ă D II RIR110 R soI> climă- veSeta’ 
ga molid și brad - ---- -
— specii autohto
ne care ocupă vo
lumul cel mai 
mare în împăduri
rile cu rășinoase — o atenție 
sebită s-a acordat extinderii în 
tură a duglasului, laricelui și pinu
lui.

Cu 
1962 
tații 
începutul anului 1963 la~o suprafață 
totală de circa 36 800 ha, există to
tuși o rămînere în urmă în plantă
rile cu această specie — întîrziere 
cauzată în mare parte și de inun
dațiile din primăvara anului tre
cut. Este necesar ca în această di
recție să se depună eforturi susți
nute pentru recuperarea rămînerii 
în urmă.

Datorită măsurilor luate, a cres
cut și producția de puieți apți, și 
în special a celor de rășinoase. 
Producția de puieți din speciile la
rice, duglas și pin s-a dublat în 
1962 comparativ cu anul 1960. De 
asemenea, este asigurat integral 
necesarul de puieți pentru anii ur
mători. Cu toate realizările obți
nute, mai ales în cadrul D.R.E.F.- 
urilor Bacău, Banat, Crișana și Ol
tenia, indicii de producție în pepi
niere nu au fost realizați în anul 
1962 la o serie de specii.

Pentru ridicarea calității lucrări
lor de împăduriri și o folosire cît 
mai eficientă a potențialului silvo- 
productiv al terenurilor forestiere, 
s-a efectuat prin Institutul de stu
dii și proiectări forestiere o car
tare stațională a tuturor terenuri
lor care vor fi împădurite în pe
rioada 1962—1965. In urma unor

DE
în secția cazangerie a uzinelor 

„23 Augusl“ din București. Se naște 
un nou produs din tablă sudată.

(Foto : A. Cartojan)

Vizitele delegației de activiști 
ai P.C.U.S.

brii delegației au avut o întîlnire cu 
reprezentanți ai organizației de 
partid și ai conducerii administra
tive.

în continuare, delegația a vizitat 
fabrica „Partizanul Roșu“, unde, în 
încheierea vizitei, i-au fost înfățișa
te unele aspecte ale activității des
fășurate de organizația de partid a 
fabricii. Membrii delegației au avut 
cuvinte de apreciere pentru realiză
rile colectivului acestei întreprinderi, 

în cursul vizitei la uzinele din 
Brașov, colectivele de muncitori, 
tehnicieni și ingineri au făcut o 
caldă primire oaspeților sovietici.

Seara, delegația a asistat la un 
spectacol la Teatrul de Stat din 
Brașov, susținut de formații artis
tice de amatori din regiune.

Oaspeții au oferit flori artiștilor. 
(Agerpres)

Marți dimineața, delegația de ac
tiviști ai P.C.U.S., în frunte cu to
varășul N. V. Podgornîi, împreună 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, au 
vizitat Uzinele „Steagul Roșu“ din 
Brașov. Oaspeții au fost însoțiți de 
tov. Aldea Militaru, prim-secretar al 
Comitetului regional de partid Bra
șov, Ion Mărcuș, președintele sfa
tului popular regional, Viorel Me- 
tea, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Brașov.

Ing. Mircea Bilă, director general 
al Uzinelor „Steagul Roșu“, a înfă
țișat membrilor delegației istoricul 
și realizările uzinei. Oaspeții s-au 
oprit îndelung în secțiile montaj- 
general, montaj-cabină, motor, scu- 
lărie etc.

A fost vizitat apoi grupul școlar 
de pe lingă uzină.

în sala de consiliu a uzinei, mem-

niere mari (pe su
prafețe de cîte 
40—60 ha) în re
giunile de cîmpie 
și coline joase,

precum și la gruparea pepinierelor 
din regiunile de munte. Pepinierele 
mari din regiunile de cîmpie vor 
fi dotate cu instalații de udat cul
turile prin aspersiune, iar majori
tatea lucrărilor vor fi executate 
mecanizat. în felul acesta se vor 
obține producții constante de ma
terial săditor, iar puieții vor fi de 
calitate din ce în ce mai bună.

Sînt create condiții pentru reali
zarea unei structuri corespunză
toare a împăduririlor, prin planta
rea în această primăvară a unei su
prafețe echivalente cu cel puțin 85 
la sută din planul anual și 
prin introducerea rășinoaselor în 
procent de 63 la sută din sar
cina planului pe anul în 
Tot în acest an se vor 
plantații cu duglas, larice și 
pe ; o suprafață de 14 200 ha
salcîm — pe 3 100 ha. De asemenea, 
s-a prevăzut să se planteze plopi 
negri hibrizi în aliniamente de-a 
lungul drumurilor, canalelor de iri
gare și desecare pe o 
tală de 2 000 km.

Pentru campania de 
din această primăvară 
prezent se desfășoară 
regiunile de munte — s-au luat din 
timp măsurile necesare. Personalul 
silvic de la ocoale, întreprinderi fo
restiere și D.R.E.F.-uri a început 
campania imediat după topirea ză
pezii, folosind fiecare zi bună de 
lucru. încă înainte de 1 mai, 
D.R.E.F.-urile București, Dobrogea 
și Iași și-au realizat sarcinile de 
plantare planificate pe semestrul I 
al

ție etc. s-au sta
bilit totodată pe 
baze științifice 
formulele și meto
dele de împădu

rire. în prezent este în curs alege
rea și delimitarea pe teren a arbo- 
retelor și arborilor cu însușiri su
perioare (acțiune numită „cartare 
seminologică"). Intenționăm ca în 
viitor să recoltăm semințe numai 
din aceste arborele, garantate din 
punct de vedere al însușirilor ere
ditare, pentru a se îmbunătăți astfel 
calitatea viitoarelor culturi.

în vederea acoperirii necesarului 
de butași de plopi negri hibrizi 
pentru producerea puieților, s-au 
înființat în țară 16 centre regionale 
de „plante-mamă”. D.R.E.F.-urile 
București, Galați, Mureș-Autonomă 
Maghiară, Ploiești, Bacău, Suceava 
și Iași au acordat atenția cuve
nită lucrărilor de creare a unor a- 
semenea centre, reușind să asigure 
o producție mare de butași. Trebuie 
spus însă că D.R.E.F.-urile Oltenia, 
Dobrogea și Banat au neglijat lua
rea unor măsuri de îngrijire a aces
tor culturi, ceea ce s-a soldat cu 
obținerea unor producții reduse de 
butași selecționați.

în ultimii ani, cu ajutorul stațiu
nii de cercetare a plopului din co
muna Cornetu, regiunea București, 
s-au identificat prin metoda se
lecției de masă 48 000 exemplare 
de salcie, din care s-au obținut în 
1962, circa un milion butași pentru 
producerea puieților în pepiniere. 
Paralel, au fost luate măsuri ca, 
începmd cu 1964, să se difuzeze în 
producție butași pentru culturi de 
„plante-mamă” de salcie, obținuți 
prin selecție individuală.

începînd din anul 1962, pentru 
producerea puieților în cantitățile 
necesare și de calitate superioară, 
s-a trecut la organizarea unor pepi-

PRIMĂVARĂ

deo- 
cul-

toate că între anii 1960— 
s-au executat 10 700 ha plan- 
cu plopi, ajungîndu-se la

curs. 
face 
pini 

și cu

lungime to-

împăduriri 
— care în 
din plin în

în

anului. Pînă în prezent s-au îm-

Ing. HORIA NICOVESCU 
director adjunct 

Ministerul Economiei Forestiere

(Continuare în pag. II-a)

ORAȘUL'
Nimic nu mai amintește 

de ceea ce a fost pînă de 
curînd aici. Noroc de me
moria fără cusur a pelicu
lei fotografice. Cu ajuto
rul ei, păstrată între pagi
nile unui album al sfatului 
popular, colțul acesta al 
Tîrgu Jiului își relevă is
toria. Traversez aleile 
proaspăt trasate ale Parcu
lui debarcader și ascult în- 
tîiul foșnet al încă firavi
lor plopi piramidali. Pri
vesc una dintre fotografii 
făcută cîndva exact în ace
lași loc. Coclauri. Parcă 
așa le zice locurilor rîpoase 
și pustii... Cobor spre De
barcaderul tineretului : în 
dreapta, o limbă de nisip ; 
un mic ștrand, dușuri cres
cute ca niște tulpini de 
floarea-soarelui, un far în 
miniatură cocoțat cu fante
zie deasupra casei de bilete 
de unde se pot lua bărci și 
hidrobiciclete. Cercetez re
plica fotografică de odi
nioară, din exact același 
unghi : niște cai păscînd pe 
malul singuratec. La Bufe
tul debarcaderului oamenii 
beau bere și privesc ca de 
pe o faleză balizele albe 
(„Nu mă depăși, pericol de 
înec I"), care punctează 
din loc în loc oglinda de

vreo două hectare a lacului. 
Fotografia mă ghidează ia
răși : un eleșteu părăginit 
cu suprafețe putrede. Asta 
era. Alte fotografii surprind 
aspecte ale muncii celor 
1 200 de cetățeni care au 
săvîrșit trecerea de la nimic 
la colțul acesta pitoresc și 
odihnitor. Dacă 
mai atent la cei 
ce-și sorb berea 
pe terasă sau pe
dalează pe hi
drobiciclete, aș 
recunoaște fără 
îndoială cîteva din chipurile 
celor încordați peste hîrlețe. 
Ale oamenilor acestui car
tier industrial : muncitori de 
la combinatul de industria
lizare a lemnului, de la fa
brica de țigarete, de la că
rămizi refractare.

Fostul tîrg de la Jiu, 
somnolent și prăfuit, cu du- 
gliene și coclauri, se reco
mandă astăzi cu alte cărți 
de vizită, imprimate din 
dragostea de frumos a lo
cuitorilor săi. Din grija 
gospodărească față de as
pectul străzii, față de ron
dul de flori de la marginea 
trotuarului, față de gardul și 
fațada casei. Ceea ce niște

m-aș uita

cifre se pricep să fixeze cu 
exactitate : din prima zi a 
anulut pînă în prima zi de 
mai, prin orele de muncă 
patriotică s-a realizat o e- 
conomie de 1516 000 lei. 
Iar dacă împărțim aceste 
ore, care trec de o jumă
tate de milion, la numărul 
locuitorilor, vom observa că 

cifra dobîndită 
depășește 20. E 
o carte de vi
zită reprezenta
tivă. Contribu
ție de masă la în

frumusețarea orașului, unde, 
odinioară, și-a dăltuit Brîn- 
cuși poemele sale sobre în 
piatră și metal. Gîndiți-vă cît 
s-ar pierde din emoția artis
tică a vizitatorului în fața li
nei opere expuse într-un ca
dru neîngrijit. Gîndiți-vă, în 
schimb, cită satisfacție se 
adaugă momentului întîl
nirii cu vestita „Coloană 
fără sfîrșit“, cînd o vezi țîș- 
nind spre înălțimi dintr-un 
covor floral așternut cu 
gust. Plin de grijă, gestul e 
prelungit aici prin plasarea 
pe margini a unor bănci 
care oferă posibilitatea con
templării operei din toate 
punctele cardinale.

tantiwe,

Nu sînt doar simbolice a- 
ceste cărți de vizită. Le în- 
tîlnești sub cea mai con
cretă înfățișare în atîtea 
dintre colțurile orașului. Ele 
se prezintă în chip de pa
nouri care răsar dindărătul 
unei tufe de trandafiri, de 
sub frunzișul unui castan, 
la o răscruce de alei. Citești 
cu plăcere textul : „Scuai 
dat în îngrijirea...“ și ur
mează numele unei fabrici, 
al unei instituții, al unei 
școli. Asupra tufei de tran
dafiri, asupra chilimului 
brodat cu petunii și năstu- 
rași, asupra celor cîteva zeci 
sau sute de metri pătrați de 
frumos, veghează așadar un 
colectiv. Iar astfel de cărți 
de vizită (excelentă idee I) ■ 
îi fac pe oameni mai răs
punzători față de aceasta 
fațetă a prestigiului lor, sti
mulează întrecerea dintre 
unii și alții. Mîndria pentru 
„marca fabricii“ capătă și 
acest reflex obștesc. Cetă
țeanul cu stropitoarea și 
foarfecă de tuns iarbă pe 
care-l vedem îngrijind scua
rul public cu nu mai puțină 
stăruință decît propria gră 
diniță de lingă casă — me
rită salutat.

VICTOR VÎNTU
------------ -------------
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folosirea deplină a capaci

înainte de spectacol la Teatrul 
de Stat din Brașov.

lnceputu-i anevoie

rire care prevede,
unui studiu temeinic privind introducerea tehni
cii noi îm întreprinderi, 
taților de producție, a utilajelor existente, moderni
zarea și automatizarea unor procese de producție, 
îmbunătățirea fluxului tehnologic și alte măsuri care 
să contribuie la creșterea productivității muncii și la 
îmbunătățirea calității produselor.

ORADEA (coresp. „Scînteii’). — Intr-o recentă ple
nară a Comitetului regional de partid Crișana au fost 
dezbătute probleme privind creșterea productivității 
muncii și îmbunătățirea calității produselor în între
prinderile industriale din regiune. Din referatul pre- 
-en'at a reieșit că organele și organizațiile de partid 
au acordat o atenție deosebită acestei probleme, au 
analizat sistematic cum se ocupă conducerile între
prinderilor de introducerea tehnicii noi, de folosirea 
..opacităților de producție, de organizarea temeinică 
a procesului tehnologic și de ridicarea calificării 
muncitorilor. în urma măsurilor luate de organele și 
organizațiile de partid din regiune, în multe întreprin
deri s-a îmbunătățit simțitor calitatea produselor. 
Plenara comitetului regional a adoptat o h.otă- 

printie altele, organizarea

despre rolul maistrului în ridicarea nivelului 
profesional al muncitorilor. Mal mulțl maiștri au 
vorbit apoi despre experiența lor și au făcut 
propuneri menite să ducă la creșterea 
maistrului tn producție. Tov. Nicolae 1 
maistru mecanic la secția 
să se organizeze un curs de 
maiștrilor, care să fie condus 
litate. Tov. Vasile Gheorghe 
sitatea îmbunătățirii colaborării 
extracție, mecanici și electricieni, 
iilor, plenara a adoptat un plan 
creșterea rolului maistrului în .
Ion Moldoveanu, mecanic la schela Gura Ocniței).

[ (rolului 
Feldman, 

suprafață, a propus 
specializare a tuturor 
de ingineri de specia- 
a vorbit despre nece- 

dintre maiștri de 
Pe baza propune- 
de măsuri privind 
producție. (De la

CORABIA. — Comitetul de partid din gospodăria co
lectivă Tiu Mare, raionul Corabia, se ocupă in perma
nență de îmbunătățirea activității celor 10 organizații de 
bază constituite pe- brigăzi. Membrii comitetului sprijină 
birourile organizațiilor de bază în alegerea celor mai im
portante probleme pentru a fi cuprinse în planurile de 
muncă, ajută la pregătirea adunărilor generale, la desfă
șurarea muncii politice de masă etc. Îndrumate de comi
tetul de partid, organizațiile de bază au întreprins în ulti
mele luni mai multe acțiuni în vederea întăririi econo- 
mico-organizatorice a G.A.C. : redarea în circuitul agricol 
a unei suprafețe de 61 ha, irigarea urnii teren de 100 ha 
ș.a. La propunerea birourilor organizațiilor de bază, în sec
torul zootehnic — care aduce gospodăriei mari venituri — 
au fost repartizați să muncească 40 de colectiviști dintre 
cei mai pricepuți. Zece dintre ei sînt membri și candidați 
de partid. Organizațiile de bază au primit în ultima vreme 
noi candidați de partid — din care 14 femei — luptători 
activi pentru traducerea în viață a politicii partidului. 
(Din ziarul ,,Inainte“-Craiova).

GĂIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — Comitetul de partid 
și organizațiile de bază din gospodăria colectivă Rătești 
din raionul Găiești au o bună experiență în munca de 
educare comunistă a candidaților și a noilor membri de 
partid. O formă eficace folosită de comitetul de partid 
o constituie expunerile și conferințele. In fiecare lună 
membrii comitetului și instructorul teritorial de partid, 
tov. Ion lonescu, prezintă expuneri despre politica parti
dului, despre trecutul său de luptă. S-a vorbit candida
ților de partid din gospodărie despre : „Calitățile morale, 
politice și profesionale ale celor care solicită primirea în 
partid" și „Organizația de bază — temelia partidului“. 
Secretarul comitetului de partid din gospodăria colectivă, 
tov. Ștefan Alecu, a vorbit despre : „Înaltul titlu de mem
bru de partid“. In perioada de vară, pînă la începerea vii
torului an de învățămînt de partid, Comitetul de partid 
de la G.A.C. Rătești a stabilit ca, o dată la două săp
tămîni, în fața membrilor și a candidaților de partid și a 
celor din activul fără partid să se facă expuneri despre 
problemele actuale ale politicii partidului nostru, despre 
întărirea economico-organizatorică a gospodăriilor colec
tive, pe teme privind situația internațională.

TIATRÉ
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al 

R.P. Romine : Travlata — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă: Intîlnlrea cu 
dragostea — (orele 19,30). Filarmonica de 
stat „George Enescu“ (Sala mică a Pa
latului R.P. Romine) : Recital de arii șl 
lieduri — (orele 20). Teatrul Național „I. 
L. Caragiale“ (Sala Comedia) : Vizita bă- 
trînei doamne — (orele 19,30). (Sala Si > 
dlo) : Mașina de scris — (orele 19,301. 
Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala Magheru): 
Antoniu și Cleopatra — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : Scandaloasa legătură din
tre domnul Kettlé șl doamna Moon — 
(orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (bd. Schitu Măgureanu nr. 1) ! 
Tache, Tanke și Cadîr — (orele 19.30). 
(Sala Studio, str. Alex. Sahia nr. 76 — 
Spectacolul Teatrului Național Craiova): 
Răzvan și Vidra — (orele 19,30). Teatrul 
pentru tineret și copii (Sala C. Miile) : 
Cliirlța în provincie — (orele 20), (Sala 
Libertatea) : Misterul cizmei — (orele 
16). Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(Sala Savoy): Ca la revistă — (orele 20). 
(Sala din Calea Victoriei 174): Expoziția 
de muzică ușoară — (orele 20). Teatrul 
Țăndărică (Sala Academiei) : Cartea cu 
Apolodor (orele 16). Circul de stat : Pe 
aripile prieteniei — (orele 20).

CI bl £ M A
Săptămîna filmului pentru copil, 

școlari și tineret : Festival Chaplin : J 
13 Septembrie (11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 'N 
20,30). Piticul vrăjitor : Unirea (111 .> 
15; 17; 19). i

Modernizarea 
laboratoarelor de uzină

GURA OCNIȚEI. — într-o plenară lărgită a Comi
tetului de partid din schela Gura Ocniței s-au dez
bătut recent probleme legate de rolul maistrului în 
producție. Tov. Duță Vasile, maistru de extracție, a 
prezentat un referat despre organizarea și coordo
narea procesului de producție, iar Cuța Alexandru

CLUJ (coresp. „Scînteii“). — La comitetul regional 
de partid Cluj a avut loc un schimb de experiență 
cu redactorii ziarelor raionale din regiune. Redacto
rii șefi ai ziarelor „Turda Nouă“ din Turda, „Avîntul“ 
din Bistrița, „Viața Nouă“ din Cîmpeni și „Someșul" 
din Dej au prezentat informări despre felul cum zia
rele raionale se ocupă de problemele realizării pla
nului la toți indicii, de creșterea producției agricole 
și întărirea economică și organizatorică a gospodă
riilor colective, contribuția ziarelor la munca cuitural- 
educativă de masă. Pe baza acestor informări au 
avut loc discuții. în fața redactorilor de la ziarele 
raionale s-au făcut apoi două expuneri despre „Lim
bajul și stilul articolelor publicate în ziarele raio
nale“ și despre „Reportajul în ziarele raionale'1.

Extinderea tehnicii noi în industria 
lînii și mătăsii, introducerea unor pro
cese tehnologice moderne, au făcut ne
cesară modernizarea laboratoarelor fa
bricilor din acest sector. în acest scop, 
laboratoarele fabricilor au primit apa
rate moderne. De pildă, laboratorul țe- 
sătoriei de relon „Tudor Vladimirescu“ 
din Capitală a fost dotat cu refracto- 
metre pentru analiza calității coloran- 
ților folosiți în vopsitorie, laboratoarele 
fabricii „Alexandru Sabia" și uzinelor 
textile Cisnădie au primit aparate pen
tru măsurarea fineței linurilor. Multe 
laboratoare au mai fost dotate cu tor- 
siometre —■ aparate pentru determina
rea rapidă a fineței lînii cu ajutorul ae
rului, — cu aparate pentru măsurarea 
permeabilității țesăturilor din relon pen
tru balonseide etc. I

Cresc tinere păduri
(Urmare din pag. I-a)

pădurit în țară peste 53 000 ha, ceea 
ce reprezintă mai mult de 94 la sută 
din planul campaniei din această 
primăvară. Se poate menționa că 
ritmuri săptămânale de plantare de 
10 000—11 000 ha, obținute în ulti
mele săptămîni, nu s-au mai reali
zat pînă acum în țara noastră.

O atenție deosebită s-a acordat în 
această primăvară împăduririi unor 
terenuri degradate și puternic ero
date, neproductive din punct de ve
dere agricol, din regiunile Ploiești 
(1182 ha), Hunedoara (804 ha) și 
Cluj (568 ha). Această preocupare 
a fost însă mult mai slabă — iar 
rezultatele sub posibilități — în re
giunile Galați, Argeș și Oltenia, unde 
de asemenea există importante su
prafețe de terenuri în stadii avan
sate de eroziune.

O contribuție de seamă la reu
șita campaniei de împăduriri au a- 
dus-o cetățenii și în mod deosebit 
tineretul. Valoarea lucrărilor silvice 
realizate în acest an prin muncă 
patriotică se ridică la peste 5,7 mi
lioane lei, din care 3,7 milioane s-au 
realizat prin contribuția tineretului. 
Merită a fi evidențiate în această

privință regiunile Suceava, Ploiești, 
Oltenia, Crișana și București, unde, 
sub îndrumarea organelor de par
tid și U.T.M., au fost antrenați la 
lucrările silvice un număr mare de 
studenți, elevi, țărani colectiviști, 
muncitori.

Ne aflăm în ultima perioadă a 
împăduririlor de primăvară și, în 
consecință, se ccr luate toate măsu
rile tehnice și organizatorice pen
tru terminarea în scurt timp a lu
crărilor de culturi în pepiniere și 
plantații în zonele de munte, în 
special în regiunile Bacău, Banat, 
Brașov, Crișana, Galați, Hunedoara, 
Mureș-Autonomă Maghiară și Su
ceava. Paralel cu muncile de în
grijire și de protecție a tinerelor 
culturi create în acest an și în anii 
precedent i, este nevoie să se acorde 
în continuare o deosebită atenție — 
în cadrul fiecărei regiuni — identi
ficării tuturor terenurilor apte pen
tru cultura plopilor repede crescă
tori.

Asigurînd succesul deplin al lu
crărilor de împăduriri contribuim la 
sporirea marii avuții a țării — lem
nul, atîtde necesar și cu multiple în
trebuințări în economia noastră na
țională.

Un grup de excursioniști la Cheile Bicazului.
(Foto : Gh. Vințilă)

...urma vine de la sine, 
spune o cunoscută zi
cală... Dar uneori nu e 
chiar așa. Bunăoară, la 
Întreprinderea regională 
de electricitate din Iași. 
Intr-adevăr, începutul 
s-a făcut relativ ușor în 
ce privește electrificarea 
satului Muncelul de Sus 
din raionul Pașcani. S-au 
adus stîlpi, s-au săpat 
gropi, s-au făcut lucrări 
pe o distanță de 900 m. 
Dar aici întreprinderea 
s-a oprit. Au trecut 2 
ani. Gropile se surpă. 
Stîlpii zac. Intre timp 
s-au electrificat, în în

tregime sau în proporție
— 55 7._ ,J toate sa-té 50 la sută

Munce-tele din jurul 
lului.

„Rezolvăm la 3 de
cembrie (1961)“, 
gajat l.R.E. Dar

s-a an-
n-a re

zolvat. „Promitem
pentru 1 martie", a spus 
apoi. Dar nu și-a res
pectat promisiunea. 
„Nu-i nimic, terminăm 
pînă la 1 mai", a corec
tat mai tîrziu. Dar nu 
a făcut nimic. Pînă la 
urmă, întreprinderea a 
găsit un alt răspuns pen
tru cei ce o „sîcîiau“ cu 
întrebările : „Nu s-a 
deschis încă finanța
rea pentru electrificarea 
Muncelului“.

Păi dacă așa stau lu
crurile, de ce mai era 
nevoie de promisiuni ?

Dor
„Carpați” a 

editat o serie de pliante, 
cu fotografii însoțite de 
texte scurte — prezen
tări ale stațiunilor noas
tre balneo-climaterice. 
Un fapt meritoriu. ' Nu 
același lucru se poate 
spune însă și despre di
fuzarea lor. Aflindu-vă, 
de pildă, în excursie sau

ți un
la odihnă în Predeal, nu 
cereți la agenția O.N.T. 
din localitate un pliant 
despre... Predeal. Nu 
vi-l poate oferi. Nu s-a 
editat ? Ba da. Dar în 
Predeal nu se difuzează 
pliantul despre Predeal ! 
Vă puteți totuși procura 
un asemenea ghid. Și 
încă foarte simplu. Dați

pliant ?
o fugă pînă la... Eforie, 
sau Olănești, sau Baz- 
na. Acolo sînt berechet. 
Dar ne permiteți un 
sfat : în aceste locali
tăți nu cereți pliante 
despre stațiunile respec
tive. Nu se găsesc acolo.

Ei și? Rezolvarea este 
tot atît de simplă : 
căutați-le la Predeal I

Unitatea de pe str. 
Lizeanu nr. 25 a coope
rativei „Muncă și Arta', 
(mutată zilele acestea în 
blocul nr. 30 din Șos. 
Ștefan cel Mare), a pri
mit o comandă de ba- 
lonseide. După 15 
zile, potrivit înțelegerii, 
clientul s-a prezentat la 
probă. Dar meșterul nu 
croise. De ce ? Pentru 
că a așteptat o 
zare din partea clien
tului dacă menține sau 
nu comanda ! 13 zile

preci- mai tîrziu, balonseide-ul 
n-a fost gata pentru că... 
nu era gata cordonul. 
Pînă la urmă cordonul 
era gata, doar că a

fost confecționat din ma
terial de altă culoare...

Și la unitatea nr. 19 
din cartierul Floreasca a 
cooperativei „Sîrguința“ 
ți se poate întîmpla ca, 
pentru o simplă bluză 
de vară, să bați drumul 
de cîteva ori pentru a 
putea face proba.

Poate că la astfel 
unități ar trebui să 
facă suplimentar și 
comandă specială
promptitudine și de res
pect față de clienți.

de
se 
o 

de

CINEMATOGRAFE : Căpitanul Tra
çasse — cinemascop ; Sala Palatului R.P. 
Romine (orele 15,30 — seria de bilete 687, 
orele 18 — seria de bilete 747), Patria (9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15), 1 Mai (10; 12,30; 
15,30; 18; 20,45), Grivița (9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30), Stadionul Dinamo (orele 20), G. 
Coșbuc (9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), A- 
renele Libertății (orele 20), Stadionul G'iu- 
lești (orele 20), Alex. Sahia (10; 12,15;
14.30) , Patinoarul 23 August (orele 20,45).
Stadionul Republicii (orele 21,15). Cerul 
n-are gratii — rulează la cinematografele 
Republica (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
București (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21), 
Gh. Doja (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), Ște
fan cel Mare (10; 12; 15; 17; 19; 21). Noap
tea pe autostradă : rulează la cinemato
grafele Magheru (9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21), Elena Pavel (10; 12,15; 16,15 ; 
18,30; 20,45 — grădină 20), Flacăra (16; 
18,15; 20,30), Moșilor (15,30 ; 18 — gră
dină 20,30), Luceafărul (16; 18,15; 20,30), 
Grădina Progresul (orele 20). Tinerețea 
lui Maiakovski : Tineretului (10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Alex. Sahia (16,30; 
18,30; 20,30), Țarcul : rulează la cinema
tografele V. Alecsandrl (16; 18,30; 21}, 
Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) . Vîrsta dragostei : rulează la cine
matograful I. C. Frlmu (9,30 ; 11,45; 14 ; 
16,30; 18,45; 21 — grădină 20,15). Floarea 
de fler : Victoria (10; 12,15; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), înfrățirea între popoare 
(15,45; 18; 20,15), Miorița (10; 12; 14; 16,30; 
18,45; 21). Apartamentul — cinemascop : 
Lumina (rulează în continuare de la o- 
rele 9,30 pînă la orele 14, după-amiază 
16,15; 18,45; 21), Grădina 13 Septembrie 
(orele 20). Program de filme documen
tare : rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 21 la cinematograful 
Timpuri Noi. Intrigă și iubire : rulează 
la cinematograful Maxim Gorki (15,45; 
18,15; 20,45). Mamelucui : Giulești (10,15;
12,15; 14.15; 16,15; 18,30; 20,30), V. Roaită 
(10; 12; 16; 18,15; 20,30 — grădină 20). Rai
dul vărgat : Cultural (10,30; 15; 17; 19; 
21). Intîlnire la ora 8 : rulează la cine
matograful Alex. Popov în continuare de 
la orele 9 pînă la orele 11. Toată lumea 
e nevinovată : rulează la cinematograful 
Alex Popov (în continuare de la orele 
13 pînă la orele 21). Contele de Monte 
Cristo — cinemascop (ambele serii) : 8 
Martie (11; 15; 18,45 — grădină orele 20). 
Camelia : rulează la cinematograful C-tin 
David (15; 17; 19; 21). Divorț italian: ru
lează la cinematograful T. vladimirescu 
(16; 18; 20) și Grădina Arta (orele 20,45). 
Haiducii din Rio-Frio : Munca (15; 17; 
19; 21), Grădina T. Vladimirescu (orele 
20,15). Mongolii — cinemascop : Popular 
(15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 17,00 — Emisiu
nea pentru cluburile din întreprinderi. 
Din cuprins : Telejurnalul săptămînii. 
Aspecte ale dezvoltării construcțiilor na
vale în țara noastră. Inovații și inova
tori. Tribuna experienței înaintate. Noi 
realizări în arta decorativă și aplicată. 
Artiști amatori în studio. 19,00 — Emi
siunea pentru sate. Sfaturi pentru tele
spectatori. In încheiere : Buletin de 
știri, buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 30. 31 

mai și 1 iunie. In țară : Vreme schimbă
toare cu cerul temporar noros. Vor că
dea ploi sub formă de averse. Vint po
trivit predominind din sectorul estic. 
Temperatura staționară. Minimele vor fl 
cuprinse între 10 și 20 grade, iar maxi
mele între 19 și 29 grade. In București : 
Vreme schimbătoare cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi sub formă de 
averse. Vînt potrivit. Temperatura sta
ționară.

Măsuri importante pentru îmbunătățirea încadrării 
muncitorilor în categoriile de calificare

Partidul și guvernul înfăptuiesc 
neabătut principiul leninist al co
interesării materiale, al repartiției 
după cantitatea și calitatea muncii, 
urmărind continua perfecționare a 
sistemului de salarizare și a dife
ritelor lui elemente, astfel in
cit acesta să stimuleze tot mai mult 
creșterea aportului oamenilor mun
cii la sporirea producției și pro
ductivității muncii, la dezvoltarea 
în ritm susținut a economiei noas
tre socialiste și ridicarea pe această 
bază a nivelului de trai al ce
lor ce muncesc. în cadrul aces
tor măsuri se înscrie și acțiunea în 
curs de desfășurare pentru perfec
ționarea indicatoarelor tarifare de 
calificare și, o dată cu aceasta, a 
modului de încadrare a muncitori
lor în categorii de calificare.

După cum se știe, indicatoarele 
tarifare de calificare constituie in
strumentul cu ajutorul căruia se de
termină nivelul de calificare al 
muncitorilor pentru încadrarea în
tr-o anumită categorie tarifară; 
ele cuprind descrierea și caracteri
zarea diferitelor lucrări efectuate de 
muncitorii din toate meseriile din- 
tr-o ramură anumită, precum și 
gruparea acestor lucrări după com
plexitatea lor, pe categorii de cali
ficare. Indicatoarele tarifare de ca
lificare contribuie la justa aplicare 
a principiului socialist de salarizare, 
asigurînd diferențierea salariilor în 
funcție de calitatea muncii, la sti
mularea muncitorilor pentru ridi
carea continuă a nivelului de cali
ficare tehnico-profesională.

încă din anul 1949 — o dată cu 
introducerea sistemului socialist de 
salarizare — partidul și guvernul au 
acordat o atenție deosebită elaboră
rii și îmbunătățirii continue a in 
dicatoarelor tarifare de calificare. 
Astfel, după anul 1952, pe baza ex
perienței dobîndite în primii trei 
ani de aplicare a sistemului socia
list de salarizare, și ținînd seama de 
noile cerințe ale economiei națio
nale în plină dezvoltare, au fost a 
duse îmbunătățiri și indicatoarelor 
din 1949.

începînd din anul 1957, în cadrul 
măsurilor de îmbunătățire a siste
mului de salarizare și normare a
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muncii, luate ca urmare a hotărâri
lor Plenarei C.C. al P.M.R. din de
cembrie 1956, au fost întocmite noi 
indicatoare tarifare de calificare, 
care sînt cele în vigoare astăzi.

Indicatoarele tarifare de califi
care în vigoare au constituit un pas 
înainte față de cele aplicate ante
rior, întrucît au ținut seama în mai 
mare măsură de nivelul de dezvol
tare a tehnicii și tehnologiei din în
treprinderi, de îmbunătățirile aduse 
organizării producției, precum și de 
ridicarea nivelului general de caii 
ficare al muncitorilor din fiecare ra
mură a economiei naționale. Ele au 
precizat și delimitat mai bine me
seriile și conținutul lor, precum și 
treptele de calificare în funcție de 
complexitatea diferită a lucrărilor 
de executat ; au un conținut mai 
precis în ce privește necesitatea 
cunoștințelor legate de practica 
executării diferitelor lucrări, con
tribuind astfel și la creșterea inte
resului muncitorilor pentru ridica
rea calificării lor.

Dezvoltarea continuă a economiei 
naționale, apariția unor noi meserii, 
ridicarea nivelului tehnic al produc
ției și creșterea, odată cu aceasta, a 
gradului de calificare a muncitori
lor, cerințele sporite în ce privește 
calitatea produselor impun necesi
tatea perfecționării în continuare a 
indicatoarelor tarifare de calificare.

în același timp, nu poate fi trecut 
cu vederea că actualele indicatoare 
tarifare de calificare prezintă și 
anumite deficiențe. Unele dintre 
ele conțin cerințe teoretice exa
gerate, ce nu sînt necesare pen
tru executarea lucrărilor prevă
zute la categoria respectivă de 
calificare. Astfel, în indicatoa
rele tarifare de calificare din 
ramura construcții de mașini, 
pentru meseriile de strungar, fre
zor, rabotor la categoria a 6-a 
se cer, de exemplu, noțiuni de 

trigonometrie care nu sînt necesare 
pentru executarea lucrărilor respec
tive și depășesc, evident, nivelul ne
cesar de cunoștințe la asemenea 
lucrări. în alte indicatoare, re
dactarea unora dintre cunoștin
țele cerute este imprecisă, ne- 
delimitînd sfera problemelor care 
trebuie să fie cunoscute de munci
tori pentru a putea fi încadrați în
tr-o anumită categorie. Bunăoară, 
reglorilor mașinilor de formare din 
turnătorie li se cer cunoștințe des
pre „evidența primară“, fără a se 
preciza dacă este vorba despre for
mularele folosite de ei în procesul 
de producție sau de întreaga formu- 
laristică a atelierului. în unele din
tre indicatoarele tarifare de califi
care, exemplele de lucrări sînt prea 
puține sau lipsesc complet. Din a- 
ceastă cauză, repartizarea corectă 
a lucrătorilor pe diferite categorii, 
necesară atît pentru încadrarea 
muncitorilor în categorii de califi
care, cît și pentru repartizarea pe 
categorii a lucrărilor potrivit com
plexității lor, este îngreunată.

Experiența din ultimii ani a nu
meroase întreprinderi a dovedit că 
încadrarea și promovarea muncito
rilor în categorii superioare de ca
lificare, de către comisiile tarifare 
de încadrare — prin examinarea cu
noștințelor și trecerea de pro
be, conform indicatoarelor tarifare 
de calificare — au dat rezultate 
bune, contribuind la justa aplicare 
a sistemului de salarizare și la ri
dicarea calificării muncitorilor.

Cu timpul însă, în unele între
prinderi această examinare a cunoș
tințelor a luat aspectul unui exa
men teoretic, departîndu-se astfel 
de la ideea inițială potrivit căreia 
baza promovării în categorii supe
rioare de calificare trebuie să o 
constituie proba practică — exa
minarea cunoștințelor fiind numai 
un mijloc prin care comisia tari
fară de încadrare trebuie să se con
vingă că muncitorul posedă toate 
cunoștințele necesare executării lu
crărilor din categoria respectivă. La 
aceasta au contribuit și deficiențele 
actualelor indicatoare tarifare de 
calificare ; astfel, redactarea impre
cisă a unora din cunoștințele cerute 

în indicatoare a creat posibilitatea 
ca unele comisii tarifare de înca
drare din întreprinderi să pună în
trebări nelegate de cunoștințele ne
cesare executării lucrărilor cerute.

Cerințele exagerate în ce privește 
cunoștințele teoretice, fie cele tre
cute direct în indicatoarele tarifare 
de calificare, fie cele datorate im- 
preciziunilor acestora, au determi
nat din partea muncitorilor mai în 
vîrstă (care au experiență practică 
îndelungată, posedă cunoștințele 
necesare și execută lucrările la un 
nivel de calitate ridicat, dar nu fac 
față întotdeauna unor cerințe exa
gerate de cunoștințe teoretice) o 
reținere de a se prezenta în fața co
misiilor tarifare de încadrare și, ca 
Urmare, o promovare mai lentă a 
acestora. în schimb, muncitorii mai 
tineri erau adesea promovați mai 
repede în categorii superioare de 
calificare, îndeosebi pe baza cunoș
tințelor teoretice, deși în numeroa
se cazuri nu aveau experiența și în
demânarea muncitorilor mai în vîrs
tă și nu realizau calitatea lucrărilor 
la nivelul acestora.

în vederea înlăturării acestor de
ficiențe, Hotărîrea din iulie 1961 a 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și a Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne cu pri
vire la majorarea salariilor munci
torilor și altor categorii de salariați 
a prevăzut o serie de măsuri pentru 
îmbunătățirea reglementării înca
drării muncitorilor în categoriile de 
calificare, punînd accentul pe proba 
practică susținută în fața unei co
misii tehnice de încadrare în între
prindere, precum și măsuri în ve 
derea eliminării din indicatoarele 
tarifare a cerințelor exagerate, nele
gate de executarea practică a lucră
rilor. Pentru traducerea în viață a 
acestor măsuri, în prezent se desfă 
șoară o largă acțiune de îmbunătă
țire a indicatoarelor tarifare de ca
lificare. De asemenea, Consiliul de 
Miniștri a aprobat un regulament 
privind constituirea și funcționarea 
comisiilor tehnice de încadrare a 
muncitorilor în categoriile de califi 
care.

îmbunătățirea indicatoarelor tari
fare de calificare urmărește o mai 
bună precizare a conținutului lucră
rilor, punînd accentul pe cunoștin 
țele practice necesare executării 
lor — și anume cunoștințele legate 
de funcționarea și întreținerea uti
lajului, folosirea și destinația scu
lelor, dispozitivelor și a instrumen
telor de măsură, precum și modul 
de comportare a materialelor în 
timpul prelucrării pentru a evita 
rebuturile și produsele de calitate 

necorespunzătoare. De asemenea, se 
urmărește o redactare mai clară și 
exemple de lucrări cît mai precis 
delimitate pentru fiecare categorie 
de calificare, precum și unificarea 
formei de prezentare a indicatoare
lor De întreaga economie. în acest 
mod se asigură o legătură mai 
strînsă între munca depusă în pro
cesul de producție și conținutul in
dicatoarelor tarifare, asigurîndu-se 
posibilitatea unei încadrări mai jus
te a acelor muncitori care execută 
lucrări la nivelul calitativ prevăzut 
de normativele și standardele în vi
goare și îndeplinesc normele de 
muncă.

întrucît executarea în bune con
diții a lucrărilor, atît din punct 
de vedere calitativ cît și al ritmu
lui de lucru, cere pe lîngă însușirea 
de noi cunoștințe tehnico-profesio- 
nale și o perioadă de activitate 
efectivă de muncă în producție — 
în care timp muncitorii acumulează 
deprinderile necesare executării lu
crărilor, își îmbunătățesc metodele 
de muncă, își lărgesc gama lucrări
lor pe care le execută și își adîn- 
cesc cunoștințele dobîndite anterior 
— noile indicatoare tarifare de cali
ficare urmează să prevadă și sta
giile minime pe meserii și categorii 
necesare în vederea promovării în
tr-o categorie superioară. Astfel, 
pentru promovarea din categoria a 
4-a în categoria a 5-a va fi necesar 
un stagiu minim de 1 pînă la 3 
ani, în mod diferențiat, luîndu-se în 
considerare nivelul pregătirii profe
sionale obținute în școlile urmate.

în vederea îmbunătățirii modului 
de încadrare a muncitorilor, regula 
mentul aprobat recent prevede con
stituirea unor comisii tehnice dc 
încadrare a muncitorilor, stabilind 
totodată că încadrarea muncitorilor 
și promovarea acestora se face pe 
baza unei probe practice. Bineînțe
les, nu este vorba de o acțiune de 
reîncadrare a muncitorilor, care au 
în prezent stabilită o anumită cate
gorie tarifară, ci de îmbunătățirea 
modului de încadrare a muncitori
lor nou angajați în întreprinderi, 
precum și a celor care sînt propuși 
sau care solicită ei înșiși să fie pro
movați într-o categorie tarifară su
perioară.

Pentru o apreciere cît mai co
rectă a nivelului de calificare al 
muncitorilor, comisia trebuie să 
aleagă pentru proba practică lu
crările cele mai reprezentative 
din punct de vedere al complexi
tății de execuție — și nu o anu
mită lucrare pe care muncitorul 

a executat-o curent. în felul acesta, 
comisiile se vor putea convinge — 
prin modul cum a fost executată 
proba practică și prin răspunsurile 
la întrebări date de muncitori — 
de deprinderile și cunoștințele pe 
care le posedă pentru lucrările din 
meseria și categoria respectivă.

Prevederile regulamentului scot 
în evidență grija deosebită care tre
buie avută de către comisiile teh
nice de încadrare pentru promova
rea în categorii superioare a munci
torilor cu vechime și experiență 
mare în producție, precum și pen
tru ridicarea continuă a calificării 
cadrelor tinere. în legătură cu a- 
ceasta, comisiile vor trebui să țină 
seama de prevederile indicatoarelor 
tarifare de calificare care urmează 
a se îmbunătăți, cît și de stagiile 
minime pe meserii și categorii pe 
care le vor cuprinde. Deoarece în 
prezent multe indicatoare tarifare 
de calificare nu conțin încă preci
zări cu privire la stagiul minim ne
cesar pe meserii și categorii, comi
siile tehnice de încadrare trebuie să 
se orienteze încă de pe acum în a 
promova cadrele cu vechime și 
experiență mai mare în producție.

în vederea unei juste selecționări 
a cadrelor tinere și pentru a co
interesa pe absolvenții școlilor pro
fesionale și școlilor tehnice de mun
citori ca, încă din primele zile ale 
intrării în producție, să-și însușeas
că deprinderile practice atît de ne
cesare realizării unei producții de 
calitate, regulamentul prevede în
cadrarea lor provizorie pe timp de 
3 luni la o categorie ce se stabilește 
prin indicatoarele tarifare dc califi
care. După trecerea acestei perioa
de, ei se pot prezenta în fața comi
siei pentru a fi încadrați în catego
ria următoare. Promovarea lor în 
categorii superioare se va face cu 
respectarea stagiilor minime prevă 
zute în indicatoarele tarifare de ca
lificare.

Sînt cazuri cînd unii munci
tori, datorită conștiinciozității lor și 
interesului deosebit pe care îl ma
nifestă pentru însușirea cunoștințe
lor practice, dau dovadă că pot fi 
promovați în categorii superioare 
chiar înainte de a fi îndeplinit sta
giul minim prevăzut în indica
toarele tarifare de calificare. în a- 
semenea situații, directorul între
prinderii, cu consultarea comitetu
lui sindicatului, poate aproba pre
zentarea muncitorului la proba 
practică, cu condiția ca acesta să 
aibă cel puțin jumătate din stagiul 
minim prevăzut în indicatoarele ta

rifare de calificare pentru meseria 
și categoria respectivă.

Deoarece pot fi și cazuri cînd unii 
muncitori și-au însușit toate cunoș
tințele și deprinderile și au stagiul 
cerut pentru a fi promovați într-o 
categorie superioară, dar la între
prinderea în care lucrează nu există 
un volum de lucrări corespunzător 
din categoria respectivă, regulamen
tul prevede posibilitatea ca munci
torii să se prezinte în fața comisiei 
tehnice de încadrare din altă între
prindere, care are lucrări de cate
goria la care aceștia cer să fie pro
movați.

Deosebit de important este ca în 
întreprinderi, comisiile tehnice de 
încadrare a muncitorilor să lucreze 
cît mai obiectiv și să caute ca prin 
mijloacele ce le au la îndemînă să 
stabilească nivelul real de calificare 
al muncitorilor care se prezintă 
pentru proba practică. în legătură 
cu aceasta, regulamentul prevede că 
pot fi consultați de către comisii, 
tehnicieni, ingineri și muncitori 
fruntași în producție care cunosc 
bine activitatea profesională a can
didaților. Regulamentul prevede, de 
asemenea, că muncitorii care sînt 
nemulțumiți de încadrarea stabilită 
de comisie se pot adresa directoru
lui întreprinderii care, consultîn- 
du-șe cu comitetul sindicatului, va 
decide dacă este cazul prezentării 
la o nouă probă practică.

★
Pentru a se asigura o calitate cît 

mai bună a lucrărilor de perfecțio
nare a indicatoarelor tarifare de ca
lificare, care urmează a fi încheiate 
pînă la sfîrșitul anului, este indicat 
ca organele de specialitate din mi
nistere și întreprinderi să consulte, 
cu sprijinul organelor sindicale, 
muncitori fruntași, ingineri, maiștri 
și tehnicieni cu experiență, care put 
aduce o contribuție importantă prin 
propunerile lor.

Măsurile privind reglementarea 
constituirii și funcționării comisii
lor tehnice de încadrare a muncito
rilor și îmbunătățirea de către 
ministere a _ indicatoarelor tarifa
re de calificare vor asigura a- 
plicarea în mai bune condiții a 
principiului socialist de repartiție 
după cantitatea și calitatea muncii 
depuse și, prin aceasta, vor cointe
resa în și mai mare măsură pe 
muncitori în ridicarea continuă a 
nivelului de calificare tehnico-pro
fesională — premiză necesară pen
tru creșterea necontenită a produc
tivității muncii, îmbunătățirea cali
tății produselor și reducerea prețu
lui lor de cost.
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întoarcerea delegației Marii Adunări Naționale 
care a vizitat

■ Marți după-amiază a sosit în Ca
pitală, venind de la Londra, delega
ția Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romine care a făcut o vizită oficia
lă în Marea Britanie la invitația 
parlamentului britanic.

Delegația a fost alcătuită din de
putății prof. dr. Roman Moldovan, 
membru al Consiliului de Stat, con
ducătorul delegației, Ludovic Ta
kacs, membru al Consiliului de 
Stat, profesor al Universității 
„Babeș Bolyai” din Cluj, Ion Coz- 
ma, președintele Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al Capita
lei, Barbu Solomon, vicepreședinte 
al Tribunalului suprem al R. P. Ro
mîne, acad. prof. Andrei Oțetea, di-

Lucrările sesiunii Comitetului tehnic 
pentru semifabricate din lemn ai 9. S. O.

Marți dimineața, s-au deschis la 
București lucrările celei de-a Il-a 
sesiuni a Comitetului tehnic pentru 
semifabricate din lemn al Organi
zației internaționale de standardi
zare (I.S.O.).

La lucrări participă reprezentanți 
ai organizațiilor de standardizare 
din R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, Franța, R. F. Germană, Ita
lia, R.P. Polonă, R.P. Romînă și 
R. P. Ungară. Conform statutului 
I.S.O. aceștia reprezintă și organi
zațiile respective din Austria, Bel
gia, Elveția, R. D. Germană, Olanda

Sesiune științifică de
IAȘI (coresp. „Scînteii”). — Ieri 

după-amiază au început la Iași, în 
sălile Palatului Culturii, lucrările 
sesiunii științifice de arheologie me
dievală. La această sesiune, organi
zată de Institutul de arheologie al 
Academiei R. P. Romîne, participă 
academicieni, oameni de știință și 
cadre didactice de specialitate, di
rectori ai muzeelor de istorie și ar
heologie din țară, invitați de peste

Decorarea acad. P.
cu ordinul bulgar

Cu prilejul împlinirii a 1100 de 
ani de la crearea alfabetului și 
scrierii slave, Prezidiul Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria a oferit 
acad. Petre Constantinescu-Iași, 
membru corespondent al Academici 
de Științe din R.P. Bulgaria, ordinul 
„Kiril și Metodiu“ clasa I.

Marți după-amiază, la Ambasada 
R. P. Bulgaria din București a avut 
loc festivitatea înmînării acestui 
ordin acad. Petre Constantinescu- 
Iași. înmînîndu-i această distincție, 
Nicolai Gheorghiev, vicepreședinte 
al Prezidiului Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria, care se află în țara 
noastră cu prilejul celei de-a IIT-a 
întîlniri a reprezentanților Comitete
lor pentru colaborare si înțelegere 
reciprocă între popoarele balcanice,

Campionatele europene de box
MOSCOVA 28 (Agerpres). — Asea

ră, Palatul Sporturilor din Moscova a 
fost plin pînă la refuz. Peste 18 000 
de spectatori au fost prezenți la cea 
de-a 4-a reuniune a campionatelor eu
ropene de box, care a programat pri
mele meciuri Ia categoriile „ușoară“ 
și „grea“. Dacă întâlnirile „ușorilor“ 
au fost deosebit de spectaculoase, în 
schimb, în meciurile „greilor“ lupta 
a fost inegală. Campionul european la 
cat. ușoară, Alois Tumins (U.R.S.S.) a 
repurtat victoria la puncte în fața 
campionului nostru Iosif Mihalik. Pu- 
gilistul sovietic, mereu în atac și rapid 
în execuții, a dominat partida, de- 
monstrînd că este în formă și are 
șanse serioase să-și păstreze centura. 
Jerzy Kulej a obținut prima victorie a 
echipei poloneze, învingîndu-1 prin 
k.o. pe Ruhl (R. D. Germană). Un 
candidat serios la titlu se anunță și 
scoțianul Mc Taggart, învingătorul fin
landezului Berlo.

Favoriții au cîștigat înainte de li
mită în întîlnirile de la cat. grea. 
Campionul european Andrei Abramov 
(U.R.S.S.) a cîștigat prin descalifica
rea în rundul doi în fața maghiaru
lui Buday, care a evitat schimbul de 
lovituri, comițînd numeroase obstruc
ții. Italianul Dante Cane a obținut 
decizia prin rănire în ultima repriză 
în întîlnirea cu englezul Hobbs, iar 
Huber (R.F.G.) a dispus prin inferio
ritate în prima repriză de austriacul 
Kovbauer.

FOT

Echipele reprezentative de fotbal 
ale R.P. Romîne (A, tineret și juniori) 
susțin duminică, 2 iunie, meciuri in
ternaționale.

Prima formație a țării întîlnește în 
orașul Chorzow selecționata R.P. Po
lone. Tot în R.P. Polonă, la Byalistok, 
se dispută și meciul dintre echipele de 
juniori. Partida dintre echipele de ti
neret ale R.P. Romîne și Angliei va 
avea loc la București, pe stadionul 
„23 August".

★
Astăzi, la Iași, echipa Cerro Monte

video susține cel de-al treilea joc în 
țara noastră cu formația locală 
C.S.M.S.

★
Alte două formații de fotbal do 

peste hotare ne vizitează țara. Este 
vorba de Motor Zwickau (R.D.G.), 
care își începe turneul mîine, la Plo
iești, unde întîlnește echipa Petrolul. 
Fotbaliștii din R.D. Germană vor mai 
susține încă două meciuri cu Dinamo 
Bacău și Dinamo Pitești. Cealaltă for-

Marea Britanie
rector al Institutului de istorie al 
Academiei R. P. Romîne, ing. Zoe 
Rigani, laureat al Premiului de 
Stat, președinta Comitetului regio
nal Ploiești al femeilor.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de Ște
fan Voitec, președintele Marii A- 
dunări Naționale, Mircea Malița și 
Gheorghe Pele, adjuncți ai minis
trului afacerilor externe, deputați 
din Marea Adunare Națională, func
ționari superiori ai Consiliului de 
Stat și ai Marii Adunări Naționale.

Au fost de față J. D. Murray, mi
nistrul Marii Britanii în R. P. Ro- 
mînă, și membri ai legației.

(Agerpres)

și U.R.S.S. Participă de asemenea, 
în calitate de observator un repre
zentant al Confederației europene a 
industriei lemnului și al Federației 
europene a sindicatelor fabricanți
lor de parchete, ambele cu sediul la 
Paris.

In timpul lucrărilor sesiunii care 
vor dura pînă la 31 mai, vor fi dez
bătute și elaborate unele recoman
dări internaționale privind fabrica
rea diferitelor tipuri de parchete.

Președinte al sesiunii a fost ales 
ing. N. Dumitrescu, director științi
fic al Institutului de cercetări fo
restiere. (Agerpres)

arheologie medievală
hotare. Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de acad. Emil Condu- 
rachi, directorul Institutului de ar
heologie al Academiei R. P. Ro
mîne. Au fost prezentate comu
nicări de specialitate. Tot în cursul 
zilei de ieri, participanții la lucră
rile sesiunii au vizitat muzeele din 
Palatul Culturii, ruinele fostului 
palat domnesc și Universitatea 
„Al. I. Cuza”. Lucrările sesiunii con
tinuă.

Constantinescu-Iași
„Kiril și Metodiu"

a relevat activitatea științifică a 
acad. P. Constantinescu-Iași pe tărî- 
mul dezvoltării prieteniei tradițio
nale romîno-bulgare.

Acad. P. Constantinescu-Iași a 
mulțumit pentru înalta distincție 
acordată.

La festivitate au participat Ivan 
Kinov, ambasadorul R. P. Bulgaria 
în R. P. Romînă, membri ai Amba
sadei, precum și membrii delegației 
Bulgare, în frunte cu acad. Sa va 
Ganovski, care participă la întîlni- 
rea reprezentanților Comitetelor 
pentru colaborare și înțelegere re
ciprocă între popoarele balcanice.

Au fost de față academicieni, pro
fesori și funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

(Agerpres)

Pînă în prezent, evoluția boxerilor 
noștri este satisfăcătoare. După redu
tabila echipă a U.R.S.S., reprezenta
tiva noastră are cel mai mare număr 
de boxeri calificați în sferturile de fi
nală : 8 (C. Ciucă, N. Puiu, A. Oltea- 
nu, V. Mîrza, V. Badea, I. Monea, Șt. 
Cojan și V. Mariuțan). Astăzi urcă în 
ring și tînărul nostru reprezentant la 
cat. semiușoară Florea Pătrașcu, care 
va încrucișa mănușile cu italianul 
Sabri. Cu reuniunea de astă-seară se 
încheie „optimile” de finală. De joi, 
amatorii de sport din Moscova voi 
urmări sferturile de finală, care voi 
desemna semifinaliștii la cele 10 ca
tegorii.

Reuniunea de astăzi aduce în arenă 
pe boxerii de cat. semiușoară și semi- 
mijlocie. Programul complet este ur
mătorul : semiușoară : Kajdi (R.P.U.)
— Cotot (Franța) ; Sullivan (Anglia)
— Grudzien (R.P.P.) ; Pilicev (R.P.B.)
— Gailer (Austria) ; McGreil (Irlanda)
— Halonen (Finlanda) ; Kucera
— (R.S.C.) — Nikanorov (U.R.S.S.) ;
Benedek (Iugoslavia) — Mackenzie 
(Scoția) ; Schmidt (R.F.G.) — Kirsch 
(R.D.G:) ; Pătrașcu (R. P. Romînă) — 
Sabri (Italia) ; semimijlocie : Tamulis 
(U.R.S.S.) — Charles (Anglia) ; Ne- 
mecek (R.S.C.) — Hans Dieter
(R.F.G.) ; Hajek (R.P.P.) — Guse 
(R.D.G.) Vasile Mîrza este calificat 
direct pentru sferturi.

BAL

mație oaspete, Marek Stanke Dimitro- 
vo va juca în compania a trei echipe 
romînești : Arieșul (Turda), Crișana 
(Oradea) și Mureșul (Tg. Mureș).

★
După cum se știe, în cadrul „Cu

pei Balcanice“, țara noastră va fi re
prezentată de echipa Petrolul, care are 
de susținut 6 meciuri în cadrul aces
tei competiții. Petroliștii vor susține 
primul joc la 28 iulie la Ploiești, cînd 
vor întîlni pe Dinamo-Tirana.

★
In ultimele zile s-au disputat în 

Europa și America de Sud numeroase 
meciuri internaționale de fotbal. Iată 
rezultatele înregistrate : Admira Vie- 
na — Universidad Santiago de Chile 
3—2; Hanovra — F. C. Bangu (Bra
zilia) 2—0; C.K.D. Praga — Aufbau 
Magdeburg 3—2; Anglia — Scoția 
5—2 — în finala turneului echipelor 
de amatori din Anglia ; Real Madrid— 
Kikers (R. F. G.) 5—1; River Plata 
Buenos Aires ■— Penarol Montevi
deo 1—2.

Vizita unei delegații 
sindicale japoneze 

la Marea Adunare Națională 
Marți dimineața, președintele 

Marii Adunări Naționale, Ștefan 
Voitec, a primit la Palatul Marii 
Adunări Naționale delegația Con
siliului Central al Sindicatelor din 
Japonia (SOHYO) condusă de Ma
sao Yokote, secretarul general al 
SOHYO din Osaka, care face o vi
zită în țara noastră.

La întrevederea care a decurs ln- 
tr-o atmosferă cordială au luat 
parte : Ion Cotoț, secretar al Con
siliului Central al Sindioatelor, 
Stanciu Stoian, secretar general al 
Ligii Romîne de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, secretar 
al grupului național romîn al 
Uniunii Interparlamentare.

(Agerpres)

Simpozion
Marți a avut loc în Capitală un 

simpozion cu tema „Progresul teh- 
nico-științific în principalele ra
muri industriale ale R.P.R.“. Cu a- 
cest prilej, ing. Mihai Marinescu, 
adjunct, al ministrului metalurgiei 
și construcțiilor de mașini, a vorbit 
despre progresele realizate în dez
voltarea industriei construcțiilor 
de mașini. Despre progresul tehnic 
în ramura energiei electrice a vor
bit academicianul Martin Berco- 
vici, consilier tehnic la Comitetul 
de Stat al Planificării, iar despre 
progresul tehnic în chimie, ing. Ion 
Marinescu, șef de secție în Comite
tul de stat pentru tehnica nouă.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Marii dimineața, prof. dr. Peter S. No

ble, vicecancelarul Universității din Lon
dra. cu soția, și prof. dr. G. H. Boisover, 
directorul Școlii de studii slavonice și 
est-europene din Londra, au vizitat Uni
versitatea București. Oaspeții au fost pri
miți de prof. dr. Jean Livescu, adjunct 
al ministrului Invățămîntului și rector al 
Universității București, acad, prof. Miltia- 
de Filipescu și prof. dr. Alexandru Bălăci, 
prorectori ai Universității București, acad, 
prof. Alexandru Graur, acad. prof. Nico
lae Teodorescu și decani ai facultăților 
din cadrul universității. în continuare, 
oaspeții au vizitat complexele studențești 
din Bd. 6 Martie și cartierul Grozăvești 
din București.

încheierea Olimpiadelor 
de matematică și fizică

Marți a avut loc la Palatul pio
nierilor din Capitală festivitatea de 
închidere a fazei finale a Olimpiade
lor de matematică și fizică organi
zate de Societatea de științe mate
matice și fizice, Ministerul învăță- 
mîntului și C.C. al U.T.M. pentru e- 
levii școlilor de cultură generală, 
pedagogice, profesionale și tehnice' 
de maiștri. La această fază s-au în
trecut aproape 360 elevi, selecționați 
din cei peste 7 600 participant la 
faza regională. Elevilor care au ob
ținut cele mai bune rezultate le-au 
fost înmînate diplome și premii, ur- 
mînd ca un grup de elevi selecțio
nați dintre finaliști să reprezinte 
țara la cea de-a V-a ediție a Olimpia
dei internaționale de matematică ce 
va avea loc în R. P. Polonă.

(Agerpres)

Cupa Davis

R. P. Romînă — 
Africa de sud

Vineri, sîmbătă și duminică pe te
renurile clubului Progresul din Capi
tală se va desfășura întîlnirea de te
nis dintre echipele R. P. Romîne și 
Africii de sud din cadrul „Cupei Da
vis“. Federația noastră a alcătuit ur
mătoarea echipă : I. Țiriac, P. Măr- 
mureanu, Al. Bardan (rezervă I. Boa- 
ghe). Echipa sud-africană cuprinde pe 
Keith Diepram, Kiff Drysdale, Gor
don Forbes, Abe Segal și Claude Lis
ter.

în cîteva rînduri
Turul ciclist al Italiei a continuat cu 

desfășurarea etapei a 9-a, Salsomaggiore 
—Spezia (173 km). Primul a trecut linia 
de sosire italianul Giorgio Zancanaro 
cronometrat în 4h 49’35”. în clasamen
tul general individual conduce italianul 
Ronchini urmat la 1'56” de Zancanaro.

★

La 30 iunie va pleca intr-un turneu 
de trei săptămîni în țările Africii echipa 
selecționată de fotbal a Danemarcei. 
Fotbaliștii danezi vor evolua In Sudan, 
Kenya, Uganda, Tanganica și Rhodesia.

★

Echipa reprezentativă de fotbal a 
Angliei va juca astăzi la Bratislava cu 
selecționata R.S. Cehoslovace. Dumi
nică la Leipzig echipa Angliei va întîlni 
echipa R.D. Germane.

★

Revista „Viața sportivă în U.R.S.S.” 
a organizat la Moscova o cursă atletică 
pe distanta de 30 km în cadrul mani
festărilor Spartachiadei Popoarelor din 
R.S.F.S. Rusă. Pe primul loc s-a clasat 
campionul unional de maraton Viktor 
Baikov cu timpul de lh 33'18”, Pe a- 
ceeași distanță, la marș, locul Intîi a 
fost ocupat de Ghenadl Agapov In 
2h 25'09”.

★

Derbiul campionatului republican de 
rugbl : Dinamo—Steaua va avea loc 
duminică de la orele 10,30 pe terenul 
din Parcul Copilului. în deschidere de 
|a orele 9 Grivița Roșie va juca cu 
Gloria București, După-amiază de la 
orele 17 pe terenul Unirea echipa gazdă 
va primi vizita echipei Știința Timi
șoara,

în secția de turnătorie a uzineior de utilaj petrolier din Tîrgoviște
(Foto : Gh. vințilă)

A apărut „LUPTA DE CLASA“ nr. 5-1963

Numărul 5, pe luna mai 1963, cuprin
de următoarele articole : „Electrifica
rea țării, condiție importantă a indus
trializării socialiste“ de BUJOR AL- 
MĂȘAN ; „Ani de mari înfăptuiri (15 
ani de Ja naționalizarea principalelor 
mijloace de producție)“ de E. HUTIRA; 
„Piața comună“ a forței de muncă : a- 
pologie și realități“ de N. IVANCIU ; 
„Munca politico-educativă în satul co
lectivizat“ de GH. NĂSTASE; „Manua
lele de științe naturale în învățămîn- 
tul de cultură generală“ de SILVIA RA
DULESCU; „Viața romînească“ și con
tribuția ei Ia dezvoltarea literaturii și 
criticii literare“ de C. DRÄGOESCU, 
V. RÎPEANU; „Opera științifică a lui 

„Gheorghe., .Marinescu“ de acad. A- 
KREINDLER.

La rubrica „Lecții și consultații“ re
vista publică articolul „Crearea Partidu
lui social-democrat al muncitorilor din 
Romînia (1893)”, iar la rubrica „Din 
presa partidelor comuniste, și muncito
rești“ — articolul „Oamenii și armele" 
de R. PALME DUTT.

Adunare studențească de solidaritate 
cu lupta poporului din Vietnamul de sud

Marți după-amiază a avut loc în 
Capitală, în aula Facultății de știin
țe juridice, o adunare de solidari
tate a studenților romîni și străini 
de la Universitatea din București 
cu lupta pe care o duce poporul 
din Vietnamul de sud pentru liber
tate, independență și o viață mai 
bună. Adunarea a fost deschisă de 
Ion Fruja, președintele Consiliului 
Uniunii asociației studenților de la 
Universitatea din București. El a 
arătat că studenții romîni și străini 
din Capitală își exprimă protestul 
hotărît față de fărădelegile îndrep
tate împotriva poporului sud-viet- 
namez, față de reprimarea sălbatică 
a forțelor democratice și patriotice 
de către clica lui Ngo Dinh Diem 
cu sprijinul protectorilor săi din 
S.U.A.

Au mai luat cuvîntul studenta

»I1W TOATA ȚARA
METODE TEHNOLOGICE NOI. La 

turnătoria de fontă a uzinelor de auto
camioane „Steagul roșu“ din Brașov s-a 
introdus recent o nouă metodă tehnolo
gică : lipirea formelor coji pentru tur
narea arborelui cotit al autocamionului. 
Operația de lipire, după noul sistem, se 
execută de un dispozitiv special, proiec
tat și realizat în uzină. Prin acest pro
cedeu de lipire a cojilor de bachelită, 
se elimină la maximum posibilitățile de 
rebut din cauza curgerii formei. Notd 
procedeu este în curs de extindere și la 
alte repere turnate în coji de bachelită.

27 MILIOANE DE VIȚE ALTOITE, 
în regiunea Argeș capătă dezvoltare 
refacerea și dezvoltarea pat imoniului 
viticol. In acest scop în 46 de gospo
dării colective au fost create școli de 
viță în care în această primăvară s-au 
altoit și plantat în biloane 27 milioane 
de puieți de viță. Rezultate bune în ce 
privește producerea vițelor altoite obțin 
gospodăriile colective din Strîmbeni, 
Brîncoveni, Drăgășani, Voicești, Văleni- 
Podgoria și altele.

CONSFĂTUIRE CU MECANIZA
TORII. La stafiunea de mașini fi trac
toare Nănești din raionul Galați a avut 
loc o consfătuire cu delegați ai mecani
zatorilor din întreaga regiune Galați și 
reprezentanți ai Uzinelor de reparații 
agricole din orașele Tecuci și Galați, 
care deservesc pe mecanizatori. A fost 
analizată activitatea mecanizatorilor în 
campania de primăvară și s-au stabilit 
măsuri corespunzătoare pentru lucrările 
agricole de vară.

Tot în acest număr sint cuprinse și 
articolele de critică și bibliografie : 
„Pagini din trecutul de luptă al clasei 
muncitoare din Transilvania“ de L. BA- 
NYAI, E. GHERAN; „Revista construc
țiilor și a materialelor de construcții și 
problemele progresului tehnic“ de ing. 
R. UNTU; „Pseudo-dialectica „empiri- 
co-realistă“ — o diversiune în sociolo
gie“ de L. GRÜNBERG.

Rubrica „Pe urmele materialelor pu
blicate" cuprinde materiale în legătură 
cu articolul : „Un nou curs de pedago
gie generală“ din partea : Catedrei de 
pedagogie a Institutului pedagogic din 
Bacău ; Catedrei de pedagogie-psi- 
•hologie â1 Institutului pedagogic din 
Galați ; — în legătură cu articolul „O 
condiție importantă a dezvoltării secto
rului zootehnic“ din partea : Laborato
rului veterinar regional Botoșani ; Sta
țiunii experimentale veterinare Arad ; — 
în legătură, cu articolul „Progresul teh
nic în industria construcțiilor“.

Victoria Frîncu, de la Facultatea 
de filologie, studentul Valeriu Ilies
cu, de la Facultatea de chimie, și 
studentul vietnamez Ho Tî Trîc, de 
la Facultatea de filologie.

In încheierea adunării, partici
panții au adoptat o moțiune prin 
care studenții Universității din 
București își exprimă solidaritatea 
cu lupta dusă de studenții sud- 
vietnamezi, alături de întregul lor 
popor, pentru libertate, democrație, 
unitate națională și o viață mai 
bună.

Vietnamul de sud este regiunea 
unui război crud și sîngeros, încer- 
cînd să înăbușe lupta dusă de for
țele patriotice, clica lui Ngo Dinh 
Diem și protectorii ei din S.U.A. fo
losesc cele mai perfide mijloace de 
intimidare și presiune : masacrează 
populația pașnică cu ajutorul așa- 
zisei „operații de curățire", înghesuie 
mii de oameni în „sate strategice“ 
adevărate lagăre de concentrare, fo
losesc substanțele chimice otrăvi
toare. Martorii oculari relatează că 
aproape zilnic avioane speciale 
„S-123", pilotate de americani, fac 
raiduri deasupra multor regiuni sud- 
vietnameze împrăștiind substanțe 
chimice toxice, adevărați „nori ai 
morții", peste cîmpuri de orez și sate 
pașnice. în urma lor frunzele copa
cilor se usucă, cad, vitele mor. Mulți 
dintre locuitori capătă arsuri grave, 
orbesc.

Numai în primele luni ale anului 
1963 în provinciile Ben Che, Go 
Kong, Mitho, Tai Nin, Za Din, Za Lai, 
Fu Én au fost înregistrate 20 000 de 
victime, printre care numeroși morți.

Pentagonul și diemiștii susțin că 
substanțele chimice n-au decît rolul 
de a combate bălăriile și de a dis
truge vegetația din jungle, răpind în 
acest tel posibilitățile de camuflaj 
ale forțelor patriotice. Faptele însă 
dezmint cu prisosință asemenea a- 
firmații : „Substanțele chimice — 
scrie cu cinism ziarul diemist „Opi
nion" — odată răspîndite asupra 
orezăriilor cultivate de partizanii din 
Vietcong (așa sînt numite forțele 
patriotice de către cercurile occi
dentale) vor face să piară aceste 
culturi, partizanii nu vor mai avea 
ce mînca șl vor

De ani de zile 
să cantități tot 
rial de război, 
și dolari pentru 
lui-marionetă, antipopular al lui Ngo 
Dinh Diem. Datele oficiale arată că 
S.U.A. cheltuiesc zilnic pentru con
tinuarea „războiului nedeclarat" 
peste un milion de dolari. Zilele a- 
cestea a fost încheiat un nou acord 
privind acordarea de „ajutor militar 
și economic“ case este menit să

pieri”.
Statele Unite revai- 
mai mari de mate- 
echipament militar 
menținerea regimu-

TELEGRAME EXTERNE

în memoria eroilor comunei 
din Paris si a luptătorilor 

din Rezistență
PARIS 28 (Agerpres). — La cimi

tirul Père Lachaise au venit la 27 
mai mii de parizieni cu drapele ro
șii și pancarte pentru a cinsti me
moria eroilor Comunei din Paris și 
a luptătorilor din Rezistență care au 
căzut în lupta împotriva fascismu
lui. Participanții la această manifes
tație purtau pe piept panglica albă 
cu emblema Comunei. Ei au trecut 
prin fața plăcii memoriale fixate pe 
vechiul zid al cimitirului, unde la 
27 mai 1871 au fost împușcați apără
torii Comunei și prin fața tribunei 
la care se aflau membrii C.C. al 
P. C. Francez, Jacques Duclos, Wal
deck Rochet, Jeannette Vermeersch, 
veterani ai P. C. Francez și eroi din 
Rezistență.

Succese ale populației de culoare din S.U.A. 
în lupta pentru lichidarea segregației rasiale

WASHINGTON 28 (Agerpres). - 
Roadele luptei pentru drepturi a 
populației de culoare din Statele 
Unite se înmulțesc. Agențiile occi
dentale de presă relatează în le
gătură cu aceasta că, la 27 mai, Tri
bunalul Suprem al S.U.A. a dat o 
sentință într-o acțiune judiciară in
tentată de 11 negri din orașul 
Memphis (statul Tennessee), prin 
care ordonă lichidarea imediată a 
segregației rasiale în toate parcu
rile, bibliotecile și muzeele din a- 
cest oraș. „Această nouă jurispru- 
dență a celui mai înalt tribunal din 
ierarhia judiciară americană — 
scrie agenția France Presse — poate 
avea consecințe importante în cam
pania pe care o duc în prezent ne
grii din America pentru a obține e- 
galitatea între rase în toate locurile 
publice“.

în aceeași zi, Tribunalul Suprem 
al S.U.A. a respins cererea înaintată 
de guvernatorul rasist al statului 
Alabama, George Wallace, pentru

Creșterea prețului zahărului pe piața americană
WASHINGTON 28 (Agerpres). — 

Agențiile occidentale de presă a- 
nunță că în ultimele săptămîni pe 
piața internă din S.U.A. se mani
festă o creștere vertiginoasă a pre
țului zahărului. „Congresul Statelor 
Unite și-a arătat îngrijorarea față 
de creșterea prețului zahărului 
transmite agenția France Presse și 
a hotărît să deschidă o anchetă în 
această privință".

Amintind despre „tensiunea pro
vocată în magazine de această nouă 
criză”, agenția subliniază că la Wa
shington prețul zahărului a sporit 
cu peste 70 la sută în decurs de șase

Puternice proteste in Izrael împotriva sosirii lui Strauss
TEL AVIV 28 (Ager

pres). — La invitația 
primului ministru al 
Izraelului, Ben Gurion, 
la 27 mai a sosit la 
Tel Aviv fostul minis
tru de război al R.F. 
Germane, Strauss.

Sute de cetățeni din 
diverse orașe ale țării 
au sosit la aeroport în 
seara zilei de 26 mai 
unde au așteptat peste 
10 ore sosirea lui 
Strauss. Ei purtau pan
carte pe care era scris : 
„Strauss, cară-te aca
să”, „Prietenul lui 
Globke și al lui Speidel 

ce căuta în

Izrael”, „N-am uitat 
crimele fasciștilor”, 
„Dușmanii păcii sînt 
dușmanii noștri”.

Opoziția a propus a- 
cum cîteva zile guver
nului discutarea pro
blemei anulării vizitei 
iùi Strauss în Izrael. 
Ministrul finanțelor a 
răspuns însă că „servi
ciile lui Strauss sînt de 
neprețuit. Realizările 
noastre militare sînt 
gate de prietenia 
R.F.G.”. O declarație 
semănătoare a făcut 
ministrul de război.

Mitinguri de protest 
la care au luat parte

le- 
cu 
a- 
Și

ducă la intensificarea represiunilor 
împotriva populației pașnice sud- 
vietnameze și a luptei împotriva for
țelor patriotice. Dar mișcarea de eli
berare continuă să se dezvolte, iar 
partizanii 6ud-vietnamezi obțin suc
cese în pofida intensificării ajutoru
lui militar acordat lui Diem.

„Cu fiecare casă incendiată sau 
distrusă de bombe — scria ziarul 
francez „Combat" — cu fiecare lan 
de orez ars de napalm „Vietcongul" 
își sporește efectivele de partizani, 
în același timp se înmulțesc și lo
viturile pe care aceștia le dau tru
pelor diemiste". Potrivit știrilor trans
mise de agențiile de presă, în cursul 
lunii mai trupele diemiste au suferit 
o serioasă înfrîngere cu prilejul 
ciocnirilor din împrejurimile Saigo- 
nului.

La 25 și 26 mai, relatează 
Associated Press, patrioții au lan
sat cinci atacuri împotriva poziții
lor diemiste, provocîndu-le pierderi. 
Din ianuarie pînă în aprilie — anunță 
agenția de presă „Eliberarea“, a- 
parținînd forțelor patriotice — deta
șamentele de partizani au întreprins 
peste o mie de atacuri. Numai în 
aprilie au fost uciși, răniți sau prinși 
peste 2 000 de militari diemiști, fără 
a mai socoti marea cantitate de 
arme și echipament capturată în 
lupte.

Un serios eșec a suferit și tactica 
creării așa-numitelor „sate strate
gice" Incepînd de la jumătatea lunii 
octombrie a anului trecut, america
nii și diemiștii au construit 3 000 de 
asemenea sate, dintre care 1 500 
au fost distruse chiar de cei închiși 
înăuntrul lor. Pînă la sfîrșitul anu
lui trebuiau construite aproape 
17 000 de sate strategice. Datorită 
însă împotrivirii populației, numărul 
lor a fost redus la 6 000.

Bucurîndu-se de sprițin larg în 
toate păturile populației, forțele pa
triotice controlează importante întin
deri din teritoriul țării. Viața popu
lație; în regiunile eliberate a luat ou 
totul altă înfățișare. 650 000 ha de pă
mânt, aparținînd marilor latifundiari

Nkrumah despre importanfa 
conferinței de la Addis Abeba

ACCRA 28 (Agerpres). — La 27 
mai, președintele Republicii Ghana, 
Kwame Nkrumah, care, după cum 
se știe, a luat parte la lucrările con
ferinței șefilor de state și guverne 
africane de la Addis Abeba, s-a în
tors la Accra.

în cuvîntarea rostită la aeroport, 
președintele Republicii Ghana a 
subliniat importanța conferinței de 
la Addis Abeba, arătînd că ea re
prezintă „un pas important pe ca
lea întăririi unității statelor afri
cane”. Străduințele imperialiștilor, 
atît înaintea conferinței cît și în 
timpul ei, de a pune la îndoială 
ideea unității țărilor africane și de 
a împiedica ținerea conferinței, au 
suferit un total eșec. Conferința de 
la Addis Abeba, a declarat preșe
dintele Nkrumah, „s-a desfășurat cu 
succes și a pus bazele unității'țări
lor africane”.

retragerea trupelor federale trimise 
în regiunea orașului Birmingham, 
ca urmare a incidentelor care au 
avut loc aici. Referindu-se la a- 
ceastă hotărîre, agenția France 
Presse subliniază că „negrii au ob
ținut o nouă victorie“.

Ce declară Dean Rusk
WASHINGTON 28 (Agerpres).— 

In cadrul unei conferințe organi
zate la Departamentul de Stat, 
Dean Rusk, secretarul de stat al 
S.U.A., a declarat despre problema 
rasială : „Sînt de părere că noi toți 
trebuie să recunoaștem că această 
țară se află în prezent în fața celei 
mai grave probleme cu care a avut 
de-a face din anul 1865 (perioada 
războiului de secesiune — n.r.) și 
această problemă afectează profund 
relațiilor noastre externe“. El a; sub
liniat că în S.U.A. eforturile pentru 
sprijinirea marii cauze a libertății 
se desfășoară șchiopătînd".

luni. „Acesta — scrie agenția — 
este cel mai mare preț înregistrat 
în S.U.A. în ultimii 40 de ani”.

Referindu-se la cauzele care au 
determinat creșterea prețului zahă
rului, comentatorii agențiilor de 
presă relevă lipsa de zahăr care în
cepe să se resimtă pe piața nord- 
americană datorită, în primul rînd, 
ruperii relațiilor comerciale dintre 
S.U.A. și Cuba, țara care era prin
cipala furnizoare de zahăr a State
lor Unite. Profitînd de acest fapt și 
de consumul intern sporit, arată 
agenția France Presse, au început să 
se manifeste o serie de tendințe spe
culative.

mii de cetățeni au avut 
loc la Tel Aviv, Haifa, 
Ierusalim și în alte o- 
rașe. La Tel Aviv de
monstrația a fost îm
prăștiată de forțele po
lițienești care i-au ata
cat pe participanți cu 
bastoane de cauciuc. 
Au fost operate arestări 
în toate orașele-în care 
au avut loc asemenea 
manifestații. „Invitarea 
lui Strauss în Izrael, se 
spune în chemarea 
Uniunii luptătorilor an
tifasciști, este o ofensă 
adusă amintirii miilor 
de victime ale nazis
mului”.

întreaga viață în 
intrat pe făgașul

a patrioților sud- 
de un larg

și organe de 
Africa. Europa

de sud. ,,Ce urmărim în 
— scrie ziarul american 
and Daily". Ce orqoliu 
dă emisarilor noștri drep-

contrarevoluționari, au iost împărțite 
țăranilor. în sate se desfășoară în 
prezent o puternică campanie împo
triva analfabetismului ; mai mult de 
o jumătate de milion de copii frec
ventează școlile, 
aceste regiuni a 
muncii pașnice.

Lupta dreaptă 
vietnamezi se bucură 
sprijin în lumea întreagă. Țările so
cialiste, o serie de organizații inter
naționale, partide politice, fruntași 
ai vieții publice 
presă din Asia, 
și America protestează împotriva 
războiului nedemn și barbar desfă
șurat de clica reacționară a lui Diem 
cu ajutorul dolarilor și armamentu
lui american împotriva populației 
dornice de libertate.

Și în S.U.A. numeroși oameni po
litici și fruntași ai vieții publice cer 
încetarea operațiunilor militare din 
Vietnamul 
Vietnam ?
„Gazette 
monstruos 
tul să condamne acolo la moarte 
cite o localitate rurală, adăugind 
bombelor cu napalm otravă Dulveri- 
zată deasupra întregului teritoriu ?... 
Oare vrem să demonstrăm astfel oa. 
menilor binefacerile modului de via
tă american ? Nu cumva este vorba, 
pur și simplu, de acțiunea brutală și 
insolentă a unei tari bogate caro-și 
dă seama că nu izbutește să lasă 
învingătoare dintr-un război murdar 
și absurd ?“.

Nu de mult la New York a 
avut loc o demonstrație în cursul 
căreia s-a cerut retragerea tru
pelor S. U. A. din Vietnamul de 
sud „Tinerii americani nu doresc să 
ucidă pe cei care vor să-și capete 
independenta națională, sau să fie 

„ uciși în acest război care nu cores
punde intereselor lor — se spune în 
manifestul adresat de organizația 
americană „Tineretul împotriva răz
boiului și fascismului* — Cerem ca 
trupele Statelor Unite să fie evacua
te neîntîrziat din Vietnamul de sud".

I. ALEXANDRESCU
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Pupa alegerile din KenyaConferința de la Geneva 
pentru dezarmare

GENEVA 28 (A- ---------
dînța'din ?7 maî a Cuvînfarea reprezentantul ui 
Comitetului ce- R.P. Romîne
lor 18 state pentru __
dezarmare de la 
Geneva, în cadrul căreia a fost dis
cutată problema încetării expe
riențelor nucleare, reprezentantul 
U.R.S.S. a dat citire notei adresate 
de guvernul sovietic guvernului 
S.U.A. în legătură cu staționarea în 
regiunea Mării Mediterane a sub
marinelor atomice americane dota
te cu rachete „Polaris“.

Reprezentanții Bulgariei și Ceho
slovaciei, care au luat cuvîntul la 
ședință, au sprijinit propunerea 
guvernului sovietic ca regiunea 
Mării Mediterane să fie declarată 
zonă denuclearizată.

■ Luînd cuvîntul, reprezentantul 
R.P. Romîne, George Macovescu, a 
subliniat că urmărind crearea unei 
zone denuclearizate într-o regiune 
de mare însemnătate pentru menți
nerea păcii și securității internațio
nale, inițiativa guvernului sovietic 
este de natură să promoveze într-o 
măsură însemnată cauza păcii și 
securității internaționale, cauza de
zarmării.

în politica sa externă, guvernul 
romîn se călăuzește în mod stator
nic de convingerea că este de dato
ria sa, ca și a tuturor guvernelor 
pătrunse de simțul răspunderii 
pentru soarta propriilor popoare, 
de a milita pentru rezolvarea ma
rilor probleme internaționale pe 
cale pașnică, de a acționa pentru 
înfăptuirea dezarmării generale și 
totale, pentru eliberarea omenirii 
de coșmarul pericolului nuclear.

Guvernul Republicii Populare Ro
mîne își aduce contribuția sa la re
zolvarea problemelor internaționale 
majore ale prezentului, acționînd 
pentru statornicirea unui climat

favorabil soluțio
nării lor atît în 
zona geografică 
din care face par
te cît și în lumea 
întreagă.

încă din 1957 Republica Populară 
Romînă a propus realizarea unei 
înțelegeri balcanice. Transformarea 
Balcanilor într-o zonă a păcii și co
laborării, fără arme nucleare și ra
chete, ar fi în interesul tuturor po
poarelor din această regiune geo
grafică și ar prezenta un aport în
semnat la destinderea internațio
nală.

Cerințele de bază ale vieții inter
naționale actuale impun mai mult 
ca 
să 
cii 
pe principiile coexistenței 
Noua inițiativă sovietica, i

oricînd ca relațiile dintre state 
fie întemeiate pe principiile pă

și prieteniei între popoare, 
ei pașnice. 

., care ne-a 
fost supusă astăzi, răspunde întru- 
totul acestei cerințe a contempora
neității.

în continuare, reprezentantul
R. P. Romîne, combătînd afirmațiile
S. U.A. și Angliei, care au încercat 
să minimalizeze importanța propu
nerii sovietice, a declarat :

„Ceea ce avem în realitate în 
fața noastră este o măsură con
cretă, menită să ne ajute să ajun
gem la eliminarea pericolului nu
clear. Delegația Republicii Popu
lare Romîne găsește binevenită pro
punerea guvernului Uniunii Sovie
tice privind declararea regiunii Me- 
diteraniene ca o zonă denucleariza- 
tă și înțelege să-i acorde întregul 
său sprijin“.

Delegatul brazilian a subliniat ne
cesitatea încetării experiențelor nu
cleare și a criticat, printre altele, 
poziția puterilor occidentale care 
continuă experiențele justificînd a- 
cest lucru prin necesitatea menți
nerii echilibrului de forțe.

Kenyatta însărcinat 
cu formarea noului guvern
NAIROBI 28 (Agerpres).— La 27 

mai, în colonia engleză Kenya au 
luat sfîrșit alegerile generale pen
tru organele legislative, în urma 
cărora Kenya își va dobîndi autoad- 
ministrarea internă.

Alegerile au început la 18 mai și 
s-au desfășurat în trei etape.

Potrivit rezultatelor preliminare, 
date publicității la 27 mai, partidul 
învingător în alegeri este Uniunea 
națională africană din Kenya, al 
cărui lider este Jomo Kenyatta.

într-o declarație făcută în seara 
zilei de 27 mai, Jomo Kenyatta a 
subliniat hotărîrea partidului său 
și a guvernului pe care urmează 
să-l creeze de a se călăuzi în în
treaga sa politică după principiile 
cele mai democratice și a adresat 
o chemare la unitate națională.

La 28 mai, Malcolm Macdonald, 
guvernatorul englez al Kenyei, l-a 
însărcinat pe Jomo Kenyatta să 
formeze noul guvern.

După cum relatează agenția Reu
ter, în următoarele luni se prevede 
organizarea unei noi conferințe 
constituționale pentru pregătirea 
proclamării independenței totale a 
Kenyei nu mai tîrziu de anul 1964. 
Se știe însă că Uniunea națională 
africană a Kenyei se pronunță pen
tru acordarea independenței chiar 
în cursul acestui an.

lncheindu-și vizita în Uniunea Sovietică

Delegația Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne a

MOSCOVA 28. Corespondentul 
Agerpres transmite : Timp de două 
săptămîni, delegația Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne, condusă 
de acad. Athanase Joja, membru al 
C.C. al P.M.R., membru al Consiliu
lui de Stat al R. P. Romîne, a vizi
tat Uniunea Sovietică la invitația 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Marți seara, delegația Marii Adu
nări Naționale a R. P. Romîne a 
părăsit Moscova, plecînd spre pa
trie. Pe peronul gării Kiev au fost

plecat spre patrie
prezenți tovarășii : V. Kozlov, vice
președinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., I. Spiridonov, 
președintele Sovietului Uniunii, I. 
Peive, președintele Sovietului Na
ționalităților, M. Gheorgadze, secre
tar al Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., N. Firiubin, locțiitor al 
ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., numeroși deputați ai So
vietului Suprem al U.R.S.S.

Au fost prezenți N. Guină, amba
sadorul R. P. Romîne la Moscova 
și membrii ambasadei.

Deschiderea unei expoziții de pictură 
și sculptură rominească la Viena

VIENA 28. — Corespondentul A- 
gerpres, St. Deju, transmite : La 
28 mai s-a deschis la „Künstler
haus“, în cadrul „Săptămînilor fes
tive ale Vienei", expoziția de pictură 
și sculptură romînească. In cele 
șapte săli puse la dispoziție sînt 
expuse lucrări ale pictorului Ale
xandru. Ciucurencu, maestru emerit 
al artei, ale sculptorului Boris 
Caragea, artist al poporului, pre
cum și cinci lucrări ale lui Con
stantin Brîncuși.

După cuvîntul de deschidere 
al directorului „Künstlerhaus“-ului 
prof. Alfons Riedel, artistul po-

sa-

Marș a! păcii Quebec-Guantanamo
NEW YORK 28 (Agerpres). — Din 

inițiativa „Comitetului partizanilor 
acțiunilor neviolente împotriva ar
mei nucleare“, din S.U.A. și a „Co
mitetului celor 100", din Canada, un 
grup de 25 de curajoși luptători 
pentru pace din S.U.A. și Canada 
au plecat la 24 mai din provincia 
Quebec (Canada) într-un marș care 
se va termina la baza militară a 
S.U.A. de la Guantanamo (Cuba).

în prezent, participanții la marș 
se află în drum spre Montreal. Ei 
poartă steaguri și panouri prin care 
îndeamnă la întărirea păcii în în
treaga lume și îndeosebi în regiu
nea Mării Caraibilor.

în cursul întregului marș parti
cipanții la această acțiune pentru 
pace vor cere să se ia măsuri în 
scopul întăririi păcii, inclusiv inter
zicerea experiențelor cu arma nu
cleară și dezarmarea generală și 
totală. Ei vor pune însă principalul 
accent pe necesitatea slăbirii încor
dării în regiunea Mării Caraibilor.

Largă mișcare antinucleară

In Japonia

fost formulate de muncitorii cons
tructori, Federația japoneză a sin
dicatelor medicilor și personalului 
sanitar, muncitorii de la căile fe
rate de stat, minerii și multe alte 
sindicate.

într-o declarație de protest, Insti
tutul japonez pentru studierea pro
blemelor asiatice și africane cere 
guvernului să renunțe la colabora, 
rea cu Statele Unite ale Americii în 
domeniul realizării planurilor stra
tegiei nucleare.

Dezbateri ascuțite în Camera Comunelor 
din Canada

porului Boris Caragea a adus 
lutul artiștilor plastici din R.P. Ro- 
mînă colegilor din Austria. Minis
trul R.P. Romîne la Viena, Mircea 
Ocheană, a mulțumit pentru con
cursul acordat cu ocazia organizării 
expoziției. Apoi persoanele pre
zente, printre care se aflau ofi
cialități ale Ministerului de Externe 
și ale Ministerului învățămîntului, 
pictori, sculptori, graficieni și alte 
personalități ale vieții culturale și 
artistice din Austria, precum și 
membri ai corpului diplomatic 
acreditați la Viena, au vizitat expo
ziția. Operele artiștilor romîni se 
bucură de o largă apreciere.

Expoziția de pictură și sculp
tură romînească rămîne deschisă 
pînă la 30 iunie.

TOKIO 28 (Agerpres). — Con
gresul pe întreaga Japonie a fe- 

! aerației sindicatelor învățătorilor 
’ întrunit la Nagasaki a protestat cu 

indignare într-o rezoluție împotriva 
folosirii porturilor japoneze de că
tre submarinele atomice americane 
și a staționării pe teritoriul Japo
niei a bombardierelor „F-105“ pur
tătoare de bombe atomice.

Declarații cu proteste similare au

OTTAWA 28 (Agerpres). — Agen
ția United Press International rela
tează că în Camera Comunelor din 
Canada s-a desfășurat una „dintre 
cele mai acute dezbateri” în legă
tură cu o scrisoare adresată de am
basadorul S.U.A., Walton Bautter- 
worth, lui Lester Pearson înainte de 
alegerile din luna aprilie, în urma 
cărora Pearson a format actualul 
său guvern. După cum menționează 
agenția, la 27 mai Gordon Churchill, 
membru al Camerei Comunelor din 
partea guvernului conservator și 
fost ministru de război, a dat citire 
acestei scrisori în care, potrivit a- 
genției, ambasadorul S.U.A. laudă 
politica lui Pearson în problema nu-

cleară și îi oferă sprijinul guvernu
lui nord-american.

După cum se știe, campania elec
torală, desfășurată înaintea alegeri
lor din aprilie, a fost arena unei se
rioase dispute între partidul conser
vator, aflat pe atunci la putere, și 
partidul liberal, din opoziție, în le
gătură cu aducerea de focoase nu
cleare americane pe teritoriul Ca
nadei. Ideea înzestrării Canadei cu 
focoase nucleare era sprijinită fără 
rezerve de Lester Pearson, pe atunci 
lider al opoziției liberale.

Potrivit agenției Associated Press, 
scrisoarea ambasadorului S.U.A. 
conținea pasaje jignitoare la adresa 
guvernului de pe atunci al lui Die
fenbaker, afirmînd că este „absolut 
evident” că guvernul conservator 
are „un orizont îngust și nu este 
adecvat pentru a conduce*. Amba
sadorul declara, de asemenea, că 
ar vrea să aibă consultări cu Pear
son șl adăuga : „Puteți conta tot
deauna pe sprijinul nostru”.

Rhodesia de nord 
revendică independenta

LONDRA 28 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în cadrul unei conferințe 
de presă care a avut loc la 27 mai la 
Londra, Kenneth Kaunda, președin
tele Partidului Umt al Independen
ței Naționale din Rhodesia de nord, 
a declarat că Conferința de la Addis 
Abeba a șefilor guvernelor și state
lor africane prevestește „zorile unor 
evenimente mărețe”.

Kaunda s-a pronunțat pentru a- 
cordarea cît mai grabnică a inde
pendenței țării sale, subliniind că 
Rhodesia de nord independentă va 
aduce o contribuție valoroasă la 
cauza unității africane. El a înfie
rat teroarea sîngeroasă a rasiștilor 
în Africa. Atîta timp cît guvernele 
din Republica Sud-Africană și Rho
desia de sud nu-și vor schimba po
litica lor, a declarat Kaunda, „văr
sarea de sînge este inevitabilă”. Ac
celerarea acordării independenței 
Rhodesiei de nord, a spus el, va 
contribui la prăbușirea regimurilor 
rasiste din Africa.

1
70 000 de muncitori constructori Italieni șl 40 000 zllleri au luat parte 

la o manifestație desfășurată In piața San Giovanni din Roma în spriji
nul revendicârilor lor.

„contratimp“ ic

G r e v
LONDRA 28 (Ager- 

preș).—• începutul săp
tămânii a fost marcat 
în Anglia de o serie de 
greve ale muncitorilor, 
în primul rînd din in
dustria de automobile.

Au declarat grevă 700 
de muncitori de la uzi
na de automobile din 
Coventry a companiei 
„Jaguar Cars Limited“ 
în sprijinul revendică
rii lor privind re
glementarea salariilor. 
Peste 200 de muncitori 
ai uzinei constructoare 
de mașini a companiei 
„Pressed Steel Com
pany“, din Cowley (Ox-

fordshire), au încetat 
lucrul după ce adminis
trația a refuzat să sa
tisfacă cererea lor pri
vind majorarea sala
riilor.

Continuă greva cîteva 
sute de muncitori de la 
uzina companiei „Stan
dard Triumph Interna
tional Limited“ din 
Coventry. Cînd admi
nistrația uzinei a încer
cat să folosească în lo
cul greviștilor persona
lul tehnic, 6 000 de 
muncitori au declarat 
la 24 mai o grevă de 
solidaritate care mai

continuă. 1 400 de mun
citori cu înaltă califi
care de la 10 întreprin
deri constructoare de 
mașini-unelte ale com
paniei „Joseph Luckas 
Organization", din Bir
mingham au declarat 
luni, în unanimitate, o 
grevă de 24 de ore în 
sprijinul majorării sa
lariilor.

La 27 mai, cei 700 de 
docheri din Newport 
au hotărît să continue 
greva declarată la 21 
mai în semn de pro
test împotriva salarii
lor necorespunzătoare.

In II. R. S. S. au fost lansate variante perfecționate 
de rachete purtătoare de obiecte cosmice 
MOSCOVA 28 (Agerpres). — TASS transmite: între 18 și 25 mai, 

în Uniunea Sovietică au fost lansate cu succes variante perfecționate 
de rachete purtătoare de obiecte cosmice în regiunea părții centrale 
a Oceanului Pacific la o distanță de peste 12 000 de km. Zborul rachek 
telor și funcționarea tuturor treptelor s-au desfășurat în conformitate . 
cu programul stabilit. Penultimele trepte ale rachetelor purtătoare au 
atins suprafața apei în regiunea stabilită, cu o mare precizie.

Lansarea cu succes a rachetelor purtătoare perfecționate asigură 
dezvoltarea continuă a științei sovietice în domeniul cuceririi spațiului 
cosmic și al studierii planetelor sistemului solar.

în legătură cu rezultatele bune ale experiențelor, agenția TASS 
este împuternicită să declare că, începînd de la 28 mai, prima regiune 
situată între coordonatele menționate în comunicatul TASS din 12 mai 
1963 este liberă pentru navigație și zborul avioanelor.

-
Of-y f mobiw

In capitala Finlandei a avut loc recent o demonstrație împotriva 
regimului dictatorial din Spania. Partlclpanțll la demonstrație purtau 
pancarte cu inscripția : „Spania — da I, Franco — nu 1“.

Impresionantă demonstrație de la Atena 
cu prilejul funeraliilor lui G. Lambrakis

meni îndoliați, din Atena, Pireu și 
alte orașe și sate ale Greciei, au for
mat un coridor viu prin care timp 
de două ore și jumătate s-a îndrep
tat spre cimitir cortegiul funebru 
format din alte zeci de mii de ate- 
nieni. Pe o pancartă enormă se 
putea citi „Pedepsiți pe criminali”, 
iar numeroși tineri purtau pancarte 
pe care era scris „Democrație !”, 
„Fascismul nu va trece !” și chemări 
la interzicerea armelor nucleare.

La funeralii au participat mem
bri ai Parlamentului grec, lideri ai 
diferitelor partide politice, vicepie- 
ședintele Federației Mondiale a 
luptătorilor din rezistență, Wilhelm 
Steiner, reprezentanți ai parlamen
telor din Anglia, Italia și Franța, 
precum și alte personalități din 
Grecia și din străinătate.

ATENA 28 (Agerpres). — Popu
lația Atenei a făcut o grandioasă 
demonstrație în favoarea democra
ției, împotriva războiului și fascis
mului cu prilejul funerariilor depu
tatului grec Grigorios Lambrakis, 
vicepreședintele Comitetului grec 
pentru destinderea internațională și 
pace, care a încetat din viață în 
urma unui atac huliganic în mo
mentul cînd pleca de la un miting 
al partizanilor păcii care a avut loc 
la Salonic. După cum transmite a- 
genția Reuter, în momentul cînd 
sicriul a fost scos din catedrala din 
Atena, 20 000 de atenieni, aflați în 
piața din fața catedralei au scan
dat : „Pace, pace 1”, „Democrație”, 
„Să nu mai curgă sînge’'. Pe o lun
gime de 10 km, sute de mii de oa-

Profund răsunet în opinia publică internațională
ATENA 28 (Agerpres). — Opinia 

publică din numeroase țări și-a ex
primat regretul față de moartea lui 
Grigorios Lambrakis, survenită în 
urma unui atentat condamnabil. 
Personalități și organizații politice 
din diferite țări au adresat mesaje 
Comitetului grec pentru destinderea 
internațională și pace și telegrame 
de protest guvernului și parlamen
tului grec.

Știrea morții eminentului luptător 
pentru pace a provocat un profund 
regret la București, unde partici
panții la cea de-a IlI-a întîlnire a 
reprezentanților Comitetelor de Co
laborare Balcanică au adresat o te
legramă Mișcării elene pentru înțe
legere balcanică și Comitetului grec 
pentru destinderea internațională și 
pace.

„Moartea lui Grigorios Lambrakis 
constituie o mare pierdere pentru 
mișcarea pentru pace greacă, pen
tru toate forțele iubitoare de pace 
— se spune în telegrama adresată 
de John Bernal, președintele execu
tiv al Consiliului Mondial al Păcii. 
Prezidiul Consiliului Mondial al Pă
cii a hotărît să decoreze post-mor
tem pe Grigorios Lambrakis cu Me
dalia de aur a păcii.

O telegramă de protest a fost a- 
dresată parlamentului grec de Aso
ciația națională a participanților la 
mișcarea de rezistență din _ Italia, 
Alte telegrame au fost trimise de 
Președintele Ligii britanice pentru 
democrație în Grecia, D. Pritt, de 
Comisia internațională pentru am
nistie și respectarea drepturilor 
omului în Grecia, și de alții.

în Grecia au continuat mitingu
rile și demonstrațiile antifasciste. 
Aflînd despre moartea lui Lambra- 
kis, un grup de tineri a străbătut 
străzile Salonicului purtînd steaguri 
de doliu. Autoritățile au întreprins 
măsuri împotriva acelora care se 
pronunță în apărarea democrației. 
Au fost interzise orice adunări sub 
cerul liber. între antifasciști și 
liție s-au produs ciocniri. Zeci 
cetățeni au fost răniți.

*
Ziarele grecești și agențiile

po- 
de

Ziarele grecești și agențiile de 
presă anunță că la 27 mai neofas
ciștii au încercat să asasineze pe 
principalul martor al acuzării, avo
catul din Salonic care a fost de față 
la atacul comis de bandiții fasciști 
împotriva lui Lambrakis. Martorul 
acuzării este grav rănit.

De alegerile prezidențiale din 1964 
ne desparte încă mai bine de un 
an, dai' în viața politică americană 
efervescența preelectorală începe 
să se simtă de pe acum. Grupuri 
și diverse personalități politice din 
ambele partide americane — demo
crat și republican — se străduiesc 
să-și întărească poziția și influența 
în rîndul alegătorilor.

Se remarcă în ultima vreme pre
zența mai zgomotoasă a unor figuri 
proeminente din grupul așa-zis al 
„durilor“, politicieni ultrareacționari, 
mai ales din rîndurile partidului re
publican. Printre ei se disting, fără a 
fi singurii, Nelson Rockefeller, guver
natorul statului New York, și sena
torul Barry Goldwater, ambii aspi
rină a primi din partea paitidului 
republican învestitura de candidat la 
postul de președinte al S.U.A. în 
repetate declarații, cel doi fruntași 
repùblicani, ca și alții din grupul 
lor, se mențin pe cele mai ex
tremiste poziții în problemele prin
cipale ale vieții internaționale. 
Ei nu numai că susțin poziția rigidă 
a S.U.A la tratativele de dezarma
re de la Geneva, dar se pronunță 
împotriva încheieiii unui acord de 
interzicere a experiențelor nucleare 
chiar pe baza actualelor condiții ne
justificate ale guvernului american. 
Cerînd cu zel intensificarea cursei 
înarmărilor și înarmarea nucleară a 
militariștilor vest-germani, el se pro
nunță împotriva oricărui pas menit 
să ducă la atenuarea încordării in
ternationale și întărirea cauzei pă
cii. îndeosebi, îi neliniștește pe 
„duri“ Cuba liberă și independentă, 
care le stă ca un ghimpe în ochi, 
în ciuda lecțiilor pe care poporul 
cuban le-a servit aventuriștilor, a- 
ceste „capete tari“ din viața politică 
americană continuă să ceară măsuri 
agresive împotriva Cubei, inclusiv 
Intervenția armată. Semnificativ este

faptul că, fără a ține seama de a- 
partenența politică, la această linie 
sînt jaliați și unii membri din sud 
ai aripii conservatoare a partidului 
democrat.

Această linie ultrarigidă, aventu
ristă, de isterie agresivă este privită 
cu dezaprobare chiar și de o serie 
de personalități politice influente.

Recent, senatorul democrat Ful
bright, președintele comisiei sena
toriale pentru afacerile externe, l-a

Corespondentă 
din New York

criticat ps Rockefeller pentru „cu
vintele sale lipsite de răspundere“. 
Henri Steele Commager, cunoscut 
profesor american, a publicat în 
„New York Times’ o scrisoare în 
care combate „discursurile incendia
re" ale lui Rockefeller și ajunge la 
concluzia că „el este nepotrivit pen
tru conducerea afacerilor externe ale 
S.U.A."

în legătură cu pledoariile acesto
ra ps tema „victoriei totale“ asupra 
comunismului, „New York Times” 
scria recent într-un articol redacțio
nal că e vorba de „avocații unei hi
mere“, și că „am reușit să trăim a- 
lături cu o Rusie comunistă pe a- 
ceeași planetă, timp de aproape o 
jumătate de secol, și nu există nici 
un motiv care să ne împiedice să 
facem acest lucru și pe viitor“. Cu 
două zile în urmă. Arthur Dean, con
silier al președintelui în problemele 
dezarmării, a afirmat într-un discurs: 
„... După părerea mea, oricît de mult 
ne-ar displace comuniștii, noi nu a- 
vem de ales și trebuie să continuăm 
să ducem tratative cu ei..."

Unele indicii arată că tactica li
derilor extremiști republicani de a

miza pe ascuțirea încordării inter
naționale, pe ațîțarea isteriei antico
muniste, trezește îndoieli chiar în 
sinul partidului republican. Cu 
cîteva zile în urmă, la Washing
ton a fost organizată o recepție pri
lejuită de „introducerea" cu pompă 
a lui George Romney, guvernatorul 
■statului Michigan, în „societatea po
litică a capitalei federale“. Romney 
a devenit al treilea pretendent la 
candidatura partidului republican 
pentru Casa Albă — iar „promova
rea“ sa este semnificativă pen
tru încercările unor cercuri republi
cane, îngrijorate de ieșirile lui 
Rockefeller, de a ține în rezervă 
un candidat considerat mai „pru
dent“, mai „moderat”.

Linia dură a exponenților cercu
rilor celor mai reacționare din S.U.A. 
nu numai că nu este împărtășită, ci, 
dimpotrivă, este respinsă de cercuri 
largi ale opiniei publice americane, 
a cărei stare de spirit s-a oglindit 
în numeroase demonstrații din New 
York, Los Angeles și din alte orașe, 
împotriva continuării cursei înarmă
rilor, pentru încetarea experiențelor 
nucleare și întărirea păcii. Zilele tre
cute, 103 personalități din viața 
științifică și culturală a S.U.A. au tri
mis Casei Albe un aP®l în care ple
dează în favoarea încetării expe
riențelor nucleare, cerîndu-i preșe
dintelui să contribuie la încheierea 
cu succes a unui acord. Faptele 
arată că, pregătindu-se de pe acum 
pentru campania electorală de anul 
viitor, „durii“ se află în „contra
timp” politic și ignorează învăță
minte relativ recente, știut fiind că 
confratele lor Nixon, care preconiza 
o linie identică cu a lor, nu numai 
că a pierdut campania electorală, 
dar a fost nevoit să quasi-abandone- 
ze viața politică.

TONY WALES

LONDRA. La 27 mai, în sala Tea
trului „Hammer“ din Londra, a avut 
loc o seară închinată Teatrului de pă
puși romînesc, organizată de Asocia
ția de prietenie Anglia—România. Cu 
acest prilej, directoarea Teatrului de 
marionete „Țăndărică“ din București, 
Margareta Niculescu, a vorbit despre 
realizările teatrelor de păpuși din R.P. 
Romînă. Au fost prezentate apoi fil
mele : „Festivalul internațional al tea
trelor de păpuși“, „Punguța cu doi 
bani“, „Metamorfoze“ și „Ancora”. 
Filmele prezentate s-au bucurat de un 
deosebit succes. Specialiștii, ca și pu
blicul prezent în sală, au apreciat în 
mod deosebit înalta măiestrie a păpu. 
șarilor romîni.
Rechemarea ambasadorului

pentru a pune capăt crizei 
create în toamna anului trecut, ca 
urmare a răsturnării regimului mo
narhic din Yemen.

PARIS. In capitala Franței au so
sit regele și regina Suediei într-o vi
zită oficială de patru zile, la invita
ția președintelui de Gaulle. Cu acest 
prilej, anunță agenția Reuter, va fi 
discutată posibilitatea găsirii de căi 
care să ducă la relații economice mai 
strînse între țările membre ale zonei 
liberului schimb, zonă dominată de 
Marea Britanie, din care face parte și 
Suedia, și între țările membre ale 
Pieței comune.

WASHINGTON. Agenția Associated 
Press relatează că unul din vasele 
care participă la cercetările în vede
rea stabilirii locului exact în care s-a 
scufundat la 10 aprilie submarinul a- 
tomic american „Thresher", a obți
nut un nou set de fotografii repre- 
zentînd bucăți de metal, hîrtie, sîr- 
mă și obiecte metalice pe fundul o- 
ceanului. Citind surse ale forțelor 
navale, agenția menționează că foto
grafiile „nu verifică dacă aceste ră
mășițe provin, într-adevăr, de la sub
marinul „Thresher”, totuși ele ar 
furniza ceea ce „se crede a fi cea 
mai bună cheie spre rezolvarea dis
pariției submarinului“.

S.U.A. din Haiti
PORT AU PRINCE. Guvernul Sta

telor Unite a rechemat pe ambasado
rul său în Haiti, Raymond Thurston, 
„pentru consultări”. Ziarul „New 
York Times” consideră această hotă- 
rîre a S.U.A. ca mijloc de presiune a- 
supra președintelui haitian Duvalier.

NEW YORK. La 28 mai, secretarul 
general al O.N.U., U Thant, a adresat 
un raport Consiliului de securitate în 
care anunță că guvernele Republicii 
Arabe Unite, Arabiei Saudite și Re
publicii Yemen au confirmat repre
zentantului special al O.N.U., genera
lul Van Horn, că au acceptat termenii 
unui acord cu privire la „dezanga-

Apropiata vizită 
la Londra a gene
ralului nazist Spei
del a stîmit indig
nare în opinia pu
blică engleză. (Zia
rele).

SPEIDEL : — E o 
eroare, meine Her
ren, eu nu repre
zint Wehrmachtui 
ci comandamen
tul N.A.T.0.1...

(Desen
de V. T1MOC)

LIMA. La 9 iunie, în Peru urmea
ză să aibă loc noi alegeri prezidenția
le, După cum se știe, ultimele alegeri 
s-au desfășurat anul trecut, dar pu
terea a fost 
tă militară pe 
stat.

preluată de o jun- 
calea unei lovituri de

Luni a încetat din 
de 78 de ani, Aquilino 
dintre cei mai mari 

și

LISABONA, 
viață, în vîrstă 
Ribeiro, unul 
scriitori portughezi contemporani 
unul din fruntașii mișcării democra
tice de opoziție împotriva regimului 
salazarist. Ribeiro a fost autorul a 
peste 50 de volume — romane și nu
vele.

Clemență față de naziști

NÜRNBERG. La 27 mai, anunță 
A.F.P., Tribunalul din Nürnberg a 
pronunțat sentința în procesul inten
tat unui grup de trei foști naziști, a- 
cuzati de participare la asasinarea a 
mii de oameni nevinovati în timpul 
celui de-al doilea război mondial pe 
teritoriul Ucrainei, vremelnic ocupat 
de fasciști. Deși acuzații sînt vinovati 
de asasinate în masă, tribunalul l-a 
achitat pe Otto Koeller, pentru care 
s-a cerut condamnarea pe viată, iar 
împotriva celorlalți doi acuzați tribu
nalul a pronunțat sentințe extrem de 
blinde.

CIUDAD DE GUATEMALA. Re
gimul militar antipopular al dictato
rului Enrikue Azurdia intensifică 
lupta împotriva partizanilor guatema
lezi. El a primit din S.U.A. două a- 
vioane destinate special transportului 
de trupe. Corespondentul agenției 
Prensa Latina subliniază că avioanele 
au fost dăruite dictatorului militar al 
Guatemalei de guvernul american.
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