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Anul XXXII Hr. 5910Sarcinile planurilor de cooperare-rig™ îndepliniteCooperarea între întreprinderi, bazată pe adîncirea profilării și specializării producției, s-a dezvoltat puternic în ultimii ani. Este un lucra firesc. Numai printr-o largă cooperare între întreprinderi este cu. putință ca industria noastră socialistă și îndeosebi industria constructoare de mașini să înregistreze mereu noi succese pe linia realizării 
de mașini, utilaje și instalații tehnologice complexe, la un nivel tehnic ridicat, necesare înzestrării industriei, transporturilor, construcțiilor și agriculturii. Cooperarea între întreprinderi s-a dovedit o pîr- ghie importantă pentru progresul tehnic continuu în industria noastră, pentru folosirea mai eficace a capacităților de producție, îmbunătățirea continuă a calității produselor și reducerea prețului de cost.In scopul de a se ridica pe o treaptă superioară cooperarea între întreprinderi s-a trecut, pe baza indicațiilor Congresului al III-lea al 
P.M.R., la organizarea relațiilor de cooperare după principiul uzinei coordonatoare, la înființarea consiliilor coordonatoare. în industria constructoare de mașini funcționează în prezent mai multe consilii coordonatoare — pentru producția de autocamioane, tractoare, instalații de foraj, linii de ciment, utilaj naval și altele. Consiliile coordonatoare și-au îmbogățit necontenit experiența în perioada care a trecut de la înființarea lor, rezolvînd din ce în ce mai bine problemele mari și complexe legate de realizarea produselor în cooperare.Consiliul coordonator pentru instalații de foraj de la uzina „1 Mai“ Ploiești a acumulat o experiență bună în organizarea și urmărirea, conform graficelor, a fabricației subansamblelor care se realizează de întreprinderile cooperatoare. Pentru întărirea rolului consiliului coordonator, biroul comitetului regional de partid a îndrumat acest consiliu să analizeze temeinic și sistematic diferite aspecte tehnice și economice legate de realizarea produselor , complexe ale uzinei coordonatoare, să ia măsuri operative pentru înlăturarea anumitor deficiențe semnalate pe parcurs. Consiliul coordonator își îmbunătățește continuu activitatea, ceea ce se concretizează în faptul că livrările de subansamble și piese de către întreprinderile care cooperează cu uzina ploieșteană se fac, de regulă, la termenele prevăzute în grafice, asigurîndu-se și calitatea corespunzătoare. Aceasta constituie pentru muncitorii, tehnicienii și inginerii uzinei „1 Mai" un sprijin prețios în întrecerea pe care o desfășoară pentru îndeplinirea sarcinilor de plan. în primul trimestru din acest an, colectivul uzinei și-a depășit prevederile planului la producția globală, sarcina de creștere a productivității muncii și a realizat economii suplimentare la prețul de cost în valoare de circa 2 milioane lei.Numeroase alte colective de întreprinderi se achită cu cinste de sarcinile ce le revin în cadrul cooperării. (Jzina de tractoare din Brașov — ca uzină coordonatoare — primește în cadrul planului de cooperare o serie de piese și suban- saHble de la zeci de întreprinde i. Constructorii de tractoare au numai cuvinte bune de spus despre telul cum colectivele de la fabrica de radiatoare și cabluri și fabrica de cauciuc din Brașov, întreprinderea „Elastic“ Sibiu și altele, își respectă obligațiile asumate prin contractele de cooperare. Dar, în același timp, ei ridică pretenții serioase față de colectivul uzinei „Electroprecizie“ din Săcele care — deși și-a îmbunătățit mult activitatea față de anul trecut — totuși și în acest an nu a livrat întot- citeauna la termen aparatajul elec- \ric pe care-1 produce în cadrul cooperării cu uzina de tractoare.Nerespectarea termenelor de livrare prevăzute în contractele de cooperare duce, nu de puține ori, la 

Piese Je schimb 

pentru mașinile agricole

Constructoiil de mașini vin în aju
torul efectuării în bune condiții a lu
crărilor de pe ogoare trimițind tot 
mai multe piese de schimb pentru 
mașinile agricole. In primul trimes
tru din acest an ei și-au depășit pla
nul valoric la piesele de schimb 
pentru mașinile folosite în campania 
de primăvară cu 1 281 000 lei. Din 
luna mai, metalurgiștii lucrează 
piese de schimb pentru mașinile a- 
gricole ce se vor folosi în campa
nia de recoltare. Și în această lună 
ei au depășit planul valoric la a- 
ceste produse cu 313 000 lei. Colec
tivele de muncitori, tehnicieni și in
gineri de la Uzinele „Semănătoarea* , 
din Capitală, „7 Noiembrie“ din 1 
Craiova, „Magheru"-Topleț și „Cea
hlăul“ din Piatra Neamț au realizat 
cele mai mari cantități de piese de 
schimb pentru mașinile agricole.

Constructorii de mașini s-au an
gajat ca pînă la 15 iunie să livreze 
unităților socialiste din agricultură 
toate piesele de schimb prevăzute 
în trimestrul II al anului.

(Agerpres)

nerealizarea integrală a sarcinilor de plan sau la „asalturi“ în producție în întreprinderile beneficiare. Este concludent cazul uzinei „Unio“ din Satu-Mare. în luna aprilie a acestui an, uzina nu și-a realizat planul la producția marfă, în mare măsură din cauză că uzina „23 August” din Capitală a trimis cu întîr- ziere o serie de piese de oțel turnate pentru echipamentul de excavator și screperul agricol de 6 mc. Repetatele sesizări și intervenții la uzina furnizoare și la direcțiile generale din Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini, care tutelează cele două întreprinderi, nu au dus încă pînă acum la îndreptarea corespunzătoare a situației.în condițiile unei cooperări complexe între fabrici și uzine, interesele tuturor colectivelor de întreprinderi cooperatoare sînt identice cu interesele colectivului care realizează produsul finit. Produsele fabricate în cooperare poartă o „marcă a fabricii" colectivă și, de aceea, și răspunderea pentru realizarea lor este colectivă. îndeplinirea întocmai a comenzilor în cooperare este o obligație de plan de cea mai mare însemnătate care trebuie realizată de fiecare întreprindere cu aceeași rigurozitate ca și toate celelalte sarcini înscrise în plan. A considera realizarea pieselor sau subansamblelor în cooperare ca o obligație secundară, de care te poți a- chita cum poți și cînd poți, înseamnă a pune interesele îngust locale deasupra intereselor generale ale întregii economii, a nu privi și dincolo de poarta întreprinderii.După cum într-o întreprindere realizarea planului depinde de felul cum lucrează fiecare secție și sector în parte, tot astfel îndeplinirea planului de către uziria coordonatoare — care realizează produsul finit — depinde de livrarea la termen și de bună calitate a pieselor și subansamblelor de către toate întreprinderile cooperatoare. Iată de ce se cere continuu întărit controlul, sporită mereu exigența ministerelor și direcțiilor generale în ce privește realizarea de către întreprinderi a planurilor de cooperare. Un sprijin mai sistematic pe parcursul realizării produselor în cooperare, din partea direcțiilor generale din ministere, va ajuta consiliile coordonatoare — care și-au dovedit pe deplin eficiența — să-și ridice la un nivel mai înalt activitatea de mare răspundere ce le-a fost încredințată.îndeplinirea exemplară, lună de lună, a obligațiilor în cadrul planului de cooperare trebuie să stea permanent în fața organelor și organizațiilor de partid, să figureze pe ordinea de zi a adunărilor de partid. Bine procedează acele birouri ale comitetelor regionale și orășenești de partid care periodic analizează cum își îndeplinesc întreprinderile sarcinile ce le revin prin planurile de cooperare și intervin operativ, prin comisiile economice, pentru înlăturarea a- numitor deficiențe. Respectarea riguroasă a contractelor de cooperare — atît în ce privește termenele de livrare cît și în ce privește calitatea pieselor sau subansamblelor — este un domeniu în care dreptul de control al organizațiilor de partid asupra activității administrative se cere să fie exercitat cu exigență sporită și urmat de măsuri cît mai eficiente.Realizarea la termen și Ia un înalt nivel calitativ, de către fiecare întreprindere, a comenzilor în cooperare, creează condiții pentru obținerea de noi succese în dezvoltarea economiei naționale, pentru realizarea întocmai a sarcinilor de plan pe 1963 — cel de-al patrulea an al planului de 6 ani.

(Foto : Agerpres)Într una din secțiile Fabricii de ulei „Unirea" din Iași

Din abataje — cantități sponte 
de cărbune

Minerii din bazinul car- rea în funcjiune a noilor 
bonifer al Văii Jiului au uzine de prelucrare și 

cocsificare de la Hune-extras și expediat anul a- 
cesfa întreprinderilor in
dustriale din |ară, peste 
prevederile planului, mai 
mult de 4 000 vagoane de 
cărbune energetic și coc- 
sificabil. Cărbunele extras 
aici, care înainte era fo
losit doar pentru ardere, 
are acum multiple înfre- 
buinfări. Valorificarea lui 
superioară a început o 
dată cu construirea și da-

doara și Călan.
Bateriile de la Călan 

transformă zilnic zeci de 
vagoane de cărbune în 
semicocs, de unde acesta 
își ia drumul spre cocse- 
ria din Hunedoara. Rezi
duurile rezultate în proce
sul de fabricare a cocsu
lui metalurgic, supuse din 
nou prelucrării în noile 
inslalafii chimice, dau o

Realizări ale laminorișfilor reșifeni
TIMIȘOARA (coiesp. „Scînteii*). — 

Laminoriștii de la Combinatul side
rurgic Reșița, desfâșurînd larg între
cerea socialistă și aplicînd în pro
ducție o serie de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice, au obținut lună de lună 
succese însemnate. Pînă la 25 mai ei 
au dat peste plan mai bine de 10 000 
tone laminate finite, au sporit pro
ductivitatea muncii în primele 4 luni 
cu 2,4 la sută și au realizat economii

Capacități
Industria conservelor 

de legume ți fructe cu
noaște fi în acest an o 
largă dezvoltare. Alături 
de cele opt linii tehno
logice de mazăre, de fa
sole, paste tomate și suc 
de roșii puse in func
țiune în cursul anului 
trecut la fabricile „Va
lea Roșie", din regiunea 
București, și Tecuci, din 
regiunea Galați, care vor

lucra încă de la începu
tul campaniei de fabri
cație din acest an cu în
treaga lor capacitate, la 
Ovidiu, regiunea Dobro- 
gea, va începe în curînd 
să producă o nouă uni
tate de prelucrare a ro
șiilor. Totodată, fabrici
le ZagnaVădeni, din re
giunea Galați, „Fructus" 
timișoara și altele au 
fost reutilate. Mărirea

perma- 
tntreți- 

funcțio- 
condiții

(Foto : 
M. Andreescu)

Nicolae Volcu 
conduce o briga
dă de oțelarl 
care lucrează la 
cuptorul Martin 
nr. 1 de la Com
binatul siderurgic 
din Reșița. Om 
cu inițiativă, bun 
organizator -al. 
muncii, tînărul 
șef de brigadă se 
Îngrijește 
nent de 
nerea șl 
narea în 
optime a cuptoru
lui. Pe baza folo
sirii mai depline 
a capacității de 
producție a agre
gatului, prin ela
borarea unul nu
măr sporit de 
șarje rapide, to
pitorii din bri
gadă au produs 
in 25 de zile din 
luna mal 831 
tone oțel de 
bună calitate.

Vizitele delegației de activiști
ai P. (Vineri dimineața, delegația de activiști ai P.C.U.S. în frunte cu tovarășul N. V. Podgornîi, împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, au făcut o vizită la Comitetul regional de partid București.Oaspeții, au fost întîmpinați de tovarășii Gheorghe Necula, membru al C.C. al P.M.R., prim-secretar al Comitetului regional de partid București, Vasile Mateescu, membru supleant al C.C. al P.M.R., președintele Sfatului popular regional București, și de alți membri ai biroului comitetului regional de partid.

In interi o r uj z i a r u I u H• Informații din activitatea organizațiilor de partid : Ne scriu activiștii de partid (pag. 2-a).® I. Herțeg : Mai multă atenție îngrijirii loturilor semincere pentru furaje (pag. 2-a).
© Corespondență din Paris. T. Vornicu : „Nota de plată” (pag. 4-a).• A. Bumbac, Comentariul zilei : Un pas important spre independența Kenyei (pag. 4-a).

serie de produse de mare 
valoare economică. Din 
astfel de reziduuri s-a pro
dus anul acesta la Hune
doara și s-a expediat uni
tăților agricole socialiste 
din fără o cantitate de 
îngrășăminte chimice cu 
care se pot fertiliza peste 
35 000 ha de teren. De 
asemenea, se produc în
semnate cantităfi de sulf, 
naftalină, smoală, xllen 
etc.

la prețul de cost, în luna apri
lie, de peste 2 200 000 lei. In același 
timp prin laminarea la toleranțe ne
gative s-au economisit mai bine de 
400 tone de metal. Printre cei care 
și-au adus contribuția la obținerea 
acestor rezultate se numără munci
torii din echipele conduse de lami- 
natorii șefi Aristide Cazmiuc, Andrei 
Bodrea, Nicolae Lupașcu și alții.

noi de producție
capacităților de produc
ție în acest sector a 
creat posibilitatea ca fa
bricile de conserve să 
prelucreze în actuala 
campanie cu 15 la sută 
mai multe legume, cu 37 
la sută mai multe paste 
tomate și cu 13 la sută 
mai multe conserve de 
fructe decît în anul 
trecut.

(Agerpres)

u. s.Tovarășul Gheorghe Necula a înfățișat oaspeților tabloul dezvoltării regiunii în anii construcției socialiste și aspecte din experiența organizațiilor de partid din regiune.Apoi, membrii delegației au vizitat G.A.C. „Ștefan Gheorghiu“ din comuna Grindu. raionul Urziceni.După ce le-au fost prezentate realizările colectiviștilor și munca desfășurată de organizația de partid din G.A.C., oaspeții au vizitat diferite sectoare ale gospodăriei.(Continuare în pag. IlI-a)
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De un timp încoace s-a statorni

cit o nouă sărbătoare în calendar : 
Ziua internațională a copilului. La 
noi, întîia zi de iunie se prăsnuieș- 
te odată cu începutul verii, cu în
cheierea anului de școală, cu in
trarea în vacanță. In felul lor, pio
nierii și școlarii raportează parti
dului succesele la învățătură și îi 
mulțumesc pentru grija părintească 
cu care sînt înconjurați : anul lor 
se socotește așa, din toamnă 
pînă-n toamnă. „La anul" — după 
voioasa vreme a vacanțelor — se 
vor întoarce din sutele de tabere 
de la munte și de la mare, vor 
descifra alte minunate taine în căr
țile noi — dăruite și ele de ace
leași mîini grijulii —: vor întreprin
de alte descoperiri în drumeția cu 
gîndul și cu inimă, se vor îmbo
găți cu noi priveliști din marea 
carte a științei. Cei de șapte ani 
așteaptă cu nerăbdare să facă 
întîii pași în această lume ferme
cată, pe care doar o bănuiesc ; cei 
și niai mărunți sînt nerăbdători să“ 
treacă din „grădiniță“ în curtea 
școlii ; să se așeze gravi și plini 
de (răspundere în fața abecedare
lor. Și prîslea „numără“ anii sau 
lunile care-1 mai despart de mer
sul la grădiniță... Dar portretul a- 
cestui cel mai tînăr „tineret stu
dios“ se înscrie în chenarele înflo
rate ale copilăriei, cu joaca ei din 
totdeauna, cu impetuoasa cheltuire 
de energie, cu inepuizabila risipă

în 5 luni
CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Muncitorii, inginerii și 

tehnicienii de la uzinele „Industria Sîrmei“ din Cîmpia 
Turzii au produs în primele 5 luni din aoest an, peste 
prevederile planului, 3 840 tone laminate, 1 300 tone 
sî'rmă și bare de oțel trefilate, 132 tone cabluri, impor
tante cantități de oțel, electrozi și alte produse. De 
asemenea, în 4 luni ei cru realizat economii și beneficii 
peste plan în valoare de peste 2 190 000 lei.

Filme pentr
CRAIOVA (coresp. „Scîn

teii“). — Alături de confe
rințe, simpozioane și alte 
forme ale propagandei 
tehnice, în cadrul Direcției 
regionale C.F.R.-Craiova 
se acordă o atenție deo
sebită prezentării filmelor 
documentare privind nou
tăți din transportul fero
viar și folosirea celor 
mai bune metode d0 lu
cru. De la începutul a-

încheierea cursurilor 
școlare la clasele I-IV
Ieri, elevii din clasele 1—IV ale șco

lilor de opț ani au încheiat cursurile 
acestui an de învățămîht. In zilele ur
mătoare, între 1 și 5 iunie, școlarii din 
aceste clase vor participa, sub îndru
marea învățătorilor, la diferite activi
tăți cultural-educative și sportive. Ei 
vor face plimbări și excursii în aer li
ber, vizite la muzee și expoziții, vor par
ticipa la spectacole de teatru și cine
matograf organizate special pentru ei. 
Totodată, ei vor pregăti recitări, dan
suri, cîntece și scenete pentru serbarea 
de sfîrșit de an școlar, care va avea loc 
pînă la data de 9 iunie.

Sesiune științifică
în zilele de 29—31 

mai a.c. a avut loc la 
Școala superioară de 
partid „Ștefan Gheor
ghiu“ de pe lîngă C.C. 
al P.M.R. sesiunea ști
ințifică ordinară în care 
au fost prezentate 50

referate pe teme pri
vind desăvîrșirea con
strucției socialismului 
în R. P. Romînă, istoria 
mișcării muncitorești 
din țara noastră, evolu
ția vieții sociale con
temporane pe plan in

MARCEL BRESLAȘU

a fanteziei, cu inevitabilele năzdră
vănii ale vîrstel.

★
Nu, nu am nevoie să mă depla

sez de la masa de scris, nici să 
plec „în documentare“ ca să vor
besc despre copiii țării. Am, pe 
străduța în care locuiesc... eșan
tioane de toate mărimile ! Un sor
timent complet, de la cel care se 
soresc în cărucioarele loir pînă. la 
cei ridicați copăcel ; de la fetițele 
care sar coarda, la cele care bat 
mingea în jocul „de-a regina“ (sin
gura care mai există în republi
că 1) ; de la băieții care tîrșesc 
talpa în clasicul șotron, pînă la, 
vai,-echipa constituită de fotbal, 
care se antrenează pentru meciul 
de baraj cu cei de pe strada ve
cină. Fiecare gol marcat — datorit 
mai mult întîmplării decît tehnicii 
—-, e salutat cu strigăte de mohi
cani, Poarta (mai e nevoie să o 
spun?) e poarta de la grădina 
mea. Și cum nu e făcută din rețea 
d0 sfoară ci din fier forjat, la toa
te punctele înregistrate se bălăn- 
găne din balamale și scîrțîie din 
încheieturi și'din țîțîni, în așa fel 
îneît e cu neputință ca golul să 
fie contestat ! La aceasta se adau
gă intensa circulație a trotinetelor, 
a bicicletelor și a patinelor cu ro
tile, traversînd „terenul“ echipei, 
nu fără incidente și vociferări, la

u ceferiști
cestui an au fost prezen
tate ceferiștilor peste 30 
de filme documentare. 
Printre acestea sînt : „Ex
ploatarea locomotivei Die
sel electrice“, „întreținerea 
instalațiilor de centrali
zare electrodinamică“ și 
multe altele. Filmele docu
mentare prezentate pînă 
acum au fost vizionate de 
aproape 6 000 de ceferiști.

Stații 
de îmbuteliere 

a apelor 
minerale

VATRA DORNEI 
(coresp. „Scînteii”). 
In cadrul întreprin
derii „Cheile Dor- 
nei” din Vatra Dor- 
nei a intrat în func
țiune noua stație de 
îmbuteliere a ape
lor carbogazoase și 
bicarbonate de la 
Poiana Negrii. Noua 
statie este înzestrata 
cu utilaj modern și 
are o capacitate de 
îmbuteliere de 15 000 
sticle pe zi. In cu
rînd vor fi date în 
folosință încă două 
stații de îmbuteliere 
la Coșna și Coșnița, 
care vor avea o 
capacitate zilnică 
de 25 000—30 000 de 
sticle.

Schimb de experiență

Timp de două zile, 30 de ingineri 
agronomi și președinți de gospodării 
colective, specialiști de la consiliile a- 
gricole din regiunea Galați au făcut o 
vizită în unitățile agricole cultivatoare 
de legume din jurul Capitalei. Ei au 
mers în gospodăriile colective din Cre- 
țești, Vărăști și Dudești-Cioplea unde 
s-au interesat de metodele folosite pen
tru obținerea de legume timpurii. De 
asemenea, a fost vizitat Institutul de 
cercetări hortiviticole și stațiunea de 
preparate microbiologice de la Băneasa 
spre a se documenta în problema culti
vării ciupercilor. Această vizită a fost 
deoșebit de instructivă și va contribui 
la popularizarea metodelor înaintate 
de cultivare a legumelor timpurii și a 
ciupercilor.

ternațional. La sesiune 
au participat cadre di
dactice din învățămîn- 
tul de partid și de stat, 
cercetători, aspiranți și 
alte cadre din domeniul 
științelor sociale. 

car« adesea sînt antrenați și pă
rinții, de pe prispele caselor sau 
din balcoane. Carmen — care 
n-are încă patru ani — dar e capul 
răutăților (are atîta inițiativă și 
atîta 'energie îneît s-ar putea să a- 
jungă prima cosmonaută a lumii) 
și-a montat pe trotinetă o sonerie 
stridentă și o folosește chiar atunci 
cînd nu îi stă nimica în cade... 
Desigur, îi cunosc pe toți, au cres
cut și cresc sub ochii și urechile 
mele ! Pe aleea aceasta cu numai 
cîteva case mașinile intră rar și 
fără viteză, așa că începînd cu cei 
de-a bușilea și terminînd cu po
sesorii cravatei roșii, viața se des
fășoară în voie și în aer liber, ca 
în forul cetății antice. Cînd mingea 
„reginei“ e zvîrlită fără îndemîna- 
re, poposește în răsadul meu de 
trandafiri. Cînd balonul rotund tre
ce peste bară, de asemenea 1 Șl 
formațiile sportive îmi năvălesc, e- 
vident în corpore, și cu alte stri
găte de mohicani, în grădină.

Dar iată că, din cer senin, cum 
se întîmplă mai'în fiecare.zi a a- 
cestei primăveri întîrziate și plină 
de hachițe, se stîrnește ploaia. Du
rează o bucată de vreme pînă cînd 
ritmul jocurilor poate fi frînat, în
cetinit, pînă cînd echipele se des
tramă. In sfîrșit, s-a făcut liniște... 
Nu se mai aud decît bubuiturile tu
netelor rostogolite prin hău și, la 
intervale, răpăiala pe caldarîm a 
aversei. O să spele tibișirul și căr-(Continuare în pag. IlI-a)

Cu calm 
si hotă rite

Pescarului i s-a părut că mogîl- 
deața aceea neagră nu seamănă a 
geamandură. Parcă ar fi fost... — 
încă înainte de a vedea destul de 
clar prin valurile îndepărtate, Ivlev 
Cliirilă a prins a vîșli- din răsputeri 
spre pichetul de grăniceri. Căpitanul 
Prohor Petrichei, anunțat în grabă, 
s-a aruncat împreună cu pontonierul 
Marcu Mendel în lotca barcazului 
pescăresc aflat în radă și au pornit 
în înlîmpinarea „geamandurii negre".

— Atenție I O mină !
Ceea ce văzuse pescarul nu era 

altceva decît o mină marină în per
fectă stare. După ce zăcuse .împot
molită peste 20 de ani pe fundul Du. 
nării, această rămășiță ucigătoare a 
celui de-al doilea război mondial își 
făcuse pe neașteptate apatiția la su
prafață. Mina avea 12 focoase, un 
diametru de 1,5 metri și o greutate 
de 600 kg;

Lucrul se petrecea pe brațul Chi
lia, aproape de Periprava. Mina se 
îndrepta spre un grup de vase. Re
morcherul „Someș"; printr-o mane
vră,, ar fi putut évita .ciocnirea, dat 
șlepurile — erau alături două șlepuri 
— și pontonul erau fixate și legate 
de mal; nu puteau fi mînuite cu 
atîta repeziciune.

Cei din lotcă s-au hotărît să înde
părteze catastrofa cu orice risc. Au 
apropiat rapid lotca de mina pluti
toare. Stirnite de vînt, vcilurile erau 
mari. O mișcare mai violentă și... dar 
cei trei nu au vrut să se gindească 
la asta. Cu atenție maximă, au pe
trecut o saulă printre coarnele „mi
nei". Încet, prudent, i-au schimlsit i 
direcția de plutire, spre mal. A fost 
ademenită sub trunchiul unei sălcii 
și, încetul cu încetul, legată.

La puțină vreme a sosit din Con
stanța o vedetă rapidă. Specialiștii 
veniți au îndepărtat pericolul, clistru- 
gind mina:

V. DELEANU coresp. „Scînteii“



Pag. 2
toBBäBSSKUHSBeSESnSUfflSSSaaB

S C ï N T E I A Nr.

err NE § CIÖ H SJ ACTIVIȘTII »E IP AKIN! O
ÎN SPRIJINUL ÎNDEPLINIRII PLANULUI stadiul lucrărilor la rtoile obiective. Referatul pre

zentat de inginerul șef al șantierului și discuțiile 
purtate au subliniat faptul că, datorită bunei 
organizări a lucrărilor și muncii însuflețite a con
structorilor, pe șantierul 2 graficul de lucrări 
a fost în întregime respectat. In fruntea întrecerii
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Zilele trecute, a avut loc plenara lărgită a 
Comitetului regional Maramuieș al P.M.R., care 
a analizat felul cum s-a îndeplinit în primele 
4 luni planul de producte în întreprinderile 
indust’.iale din regiune. Raportul prezentat 
și discuțiile purtate au subliniat faptul că, 
datorită activității organeloi și organizațiilor 
de partid, priceperii și hărniciei muncitori
lor, tehnicienilor și inginerilor, desfășurării 
largi a întreoerii socialiste, planul pe primele
4 luni ale omului la producția industrială 
globală a fost realizat în proporție de 103,1 
la sută, la producția-marfă — de 102,9 la 
sută, iar la productivitatea muncii — de 
101,1 la eută. In comparație cu perioada 
corespunzătoare a anului trecut, valoarea pro
ducției industriale globale din regiune a cres
cut cu 80,8 milioane de lei.

Bine au muncit organizațiile de partid din 
exploatările aparținînd trustului minier Baia 
Mare. Ele au desfășurat o susținută muncă po
litică în rîndurile minerilor pentru folosirea uti. 
lațelor din subteran la întreaga lor capacitate, 
introducerea de metode avansate în abataje 
etc. Rezultatele se reflectă în faptul că în a- 
ceastă perioadă, pe întregul trust, s-au dat 
peste plan produse în valoare de 6 000 000 
de lei.

în încheiere, plenara a adoptat un plan de 
măsuri care cuprinde sarcini concrete pentru 
organizațiile de partid, sindicale șl conducerile 
întreprinderilor privind introducerea tehnicii șl 
tehnologiei înaintate, ridicarea calificării mun
citorilor, organizarea și desfășurarea în bune 
condiții a întrecerii socialiste, generalizarea 
experienței înaintate în producție etc. (De la 
Ion Rațiu, activist al Comitetului regional 
partid Maramureș).

CONSTRUCȚIILE — PREDATE

do

LA TERMEN
Recent, organizația de bază a șantierului de con

strucții de la Combinatul chimic Borzești a analizat

Doar cu numele
Deși la Uzinele chi

mice romîne din Capita
lă există un club bine 
dotat, totuși muncitorii 
se întîlnesc rareori aci. 
După-amiezele, . clubul 
este deobicei închis ca 
și biblioteca. Mulți mun
citori ar dori să partici
pe la spectacole, seri li
terare, să asculte confe
rințe, într-un cuvînt să-și 
petreacă în mod plăcut 
și util limpid liber. Se 
cere însă, inițiativă din 
partea comitetului sin
dicatului și mai mult 
sprijin din partea orga
nizației de partid. (De la 
Eliza Sitaru — magazio
neră).

N-a sosit încă...
Nu de mult în cartie

rul Floreasca din Capi
tală, pe strada Bach, s-a 
deschis un magazin 
„Tehnometal". La raio
nul cu produse chimice 
nu vinde însă nimeni. 
Am aflat de la vînzăto- 
rii din raioanele înveci
nate că O.C.L. „Tehiio- 
metal" n-a repartizat 
încă un responsabil. Sin. 
.tem nevoiți să mergem 
pînă la magazinele din 
centrul orașului, pentru

a ne procura mărfurile 
necesare. (De la Con
stanța Mihalache — 
funcționară).

Datorie uitată
Vara trecută, colecti

viștii din comuna Vișina 
Veche, raionul Corabia, 
au hotărît Să instaleze 
lumină electrică în sec
torul zootehnic al gos
podăriei. Lucrările au 
fost executate de între
prinderea regională de 
electricitate din Craiova. 
La recepție s-au obser
vat unele defecțiuni cate 
trebuiau înlăturate. Du
pă numeroase interven
ții, în luna aprilie a.c, 
întreprinderea sus-amin- 
tită a trimis echipa de 
instalatori la fața locu
lui. La puțină vreme, e- 
lectricienii au plecat, lă- 
sînd totul baltă. Consi
deră Oare această între
prindere că și-a făcut 
datoria ? (De la Marin 
Vrancea, președintele 
G.A.C. „Republica“, co
muna Vișina Veche).

Telefoane fără ton
In cartierul Fabricii 

de rulmenți din Bîrlad 
s-au construit multe 
blocuri. Unele au fost

n. z i u a
GALAȚI (coresp. „Scînteii“). Ofi

ciul poștal din comuna Indepen
dența, regiunea Galați, a cîștigat o 
bună experiență în distribuirea 
pensiilor. Factorii și agenții poștali 
își fac conștiincios datoria, înmî- 
nînd la timp, potrivit ordinei alfa
betice, pensiile celor 500 de pen
sionari din comună și satele aparți
nătoare. Experiența lucrătorilor ofi
ciului poștal din Independența a 
fost extinsă de oficiul de prevederi 
sociale al Sfatului popular orășenesc 
Galați (care deservește și raio
nul Galați) și de oficiul raional 
P.T.T.R. Galați. Ca urmare, acum 
se lucrează bine și în comunele 
Tudor Vladimirescu, Frumușița, 
Pechea și Foltești. între 17 și 25

socialiste s-au situat brigăzile conduse de zidarul 
Gh. Matei, dulgherul Martin Ciobot și fierarul bota
nist Gheorghe Solomon, care au reușit să sporească 
simțitor productivitatea muncii, să reducă prețul de 
cost și sä îmbunătățească calitatea lucrărilor.

Mai mulți participant la discuții printre care 
Gavrilă Balan, șeful lotului I, Marin Peltan, mai
stru, au făcut propuneri prețioase privind huna a- 
provizionare a șantierelor cu materiale și folosirea 
lor judicioasă, mai huna coordonare a muncii con
structorilor și instalatorilor. Pe baza discuțiilor și a 
propunerilor făcute, organizația de partid a adoptat o 
hotărîre care prevede, printre altele, măsuri privind 
îmbunătățirea muncii politice în rîndurile construc
torilor, sprijinirea conducerii întreprinderii pentru 
a lua cele mai eficiente măsuri care să ducă la 
predarea tuturor construcțiilor la termenele stabi
lite. (De la Gh. Nâstăsescu, secretând organizației 
de partid).

ÎNTREȚINEREA CULTURILOR — 
O PREOCUPARE ACTUALĂ

Comitetul de partid din gospodăria agricolă 
colectivă Buduslău, raionul Marghlta, acordă 
mare atenție desfășurării muncii politice în 
rîndurlle colectiviștilor pentru buna întreținere 
a culturilor. In toate organizațiile de bază au 
avut loc adunări deschise de partid în care 
s-au discutat p0 larg șl s-au stabilit un șir de 
măsuri politice și organizatorice. Agitatorii au 
fost instrulți și repartizați pe brigăzi și echipe; 
la gazeta de perete au fost scrise articole în 
legătură cu întreținerea culturilor. Munca poli-

date în folosință recent. 
Noile construcții sînt în
zestrate cu instalații te
lefonice. Dar locatarii nu 
pot folosi telefoanele, 
deoarece instalațiile din 
blocuri nu sînt legate de 
rețeaua orașului. Ar fi 
bine ca Oficiul P.T.T.R.- 
Btrlad să facă în așa fel 
incit și aceste telefoane 
mute să capëte ton. (De 
la Eliade Solomon — 
tehnician).

invitație 
sau lipsă de respect
La Fabrica de sticlă 

din Azuga, in ziua de 
plată a salariului, casie
rul a înmînat muncito
rilor, contra cost, și cîte 
o invitație la reuniune 
— procedeu cu totul 
greșit. Dar mai mult : e- 
rau invitați la o reuniu
ne care avusese loc cu o 
săptămînă înainte... E 
bine că tovarășii din co
mitetul sindicatului vor 
să se ocupe și de orga
nizarea timpului liber al 
salariaților. Dar în acest 
caz este mai curînd vor
ba de lipsă de respect 
față de oameni. (De la 
un grup de muncitori de 
la Fabrica de sticlă- 
Azuga).

pensiei
ale fiecărei luni, pensionarii îșl pri
mesc cu regularitate drepturile.

De la tov. Constantin Orzan, 
șeful biroului de pensii, am aflat că 
în orașul și raionul Galați sînt 
peste 11000 de pensionari. In ul
tima vreme, oficiul n-a mai primit 
sesizări cu privire la distribui
rea pensiilor. Faptul se datorește 
îmbunătățirii muncii în cadrul ofi
ciului, măsurilor luate împreună 
cu serviciul poștal, care pune la 
dispoziție, la timp, fondurile nece
sare și borderourile cu modificările 
survenite în listele pensionarilor. în 
fiecare lună, un lucrător al oficiului 
de prevederi sociale îi ajută, timp 
de cîteva zile, pe factorii poștali la 
trierea C.E.C.-urilor și completarea 
mandatelor.

Manifestări în cadrul marilor aniversări 
culturaleVineri seara a avut loc, la Casa universitarilor din Capitală, în cadrul marilor aniversări culturale recomandate de Consiliul mondial al păcii, o festivitate consacrată comemorării a 100 de ani de la moartea scriitorului englez W. M. Thackeray, organizată de Comitetul național pentru apărarea păcii din R. P. Romînă, Uniunea scriitorilor și Institutul romîn, pentru relațiile culturale cu străinătatea.Au luat parte membri ai Comitetului național pentru apărarea păcii, ai Uniunii scriitorilor din R. P. Romînă, ai Institutului romîn pentru relațiile culturale cu străinăta

tea, funcționari din Ministerul Afacerilor Externe, scriitori, cadre didactice, studenți, un numeros public bucureștean.Au fost de față J. D. Murray, ministrul Marii Britanii la București, și J. I. Mc Ghie, prim secretar al Legației Marii Britanii în R.P. Romînă.Despre viața și opera scriitorului englez a vorbit Kenneth Johnstone,

fost director general adjunct la British Council, care se află în țara noastră la invitația I.R.R.C.S., și conf. univ. Vera Călin, critic literar.*La Casa universitarilor din Cluj a avut loc vineri festivitatea aniversării a 150 de ani de Ia nașterea compozitorului german Richard Wagner, organizată de cojnitetul regional de luptă pentru pace, filiala Cluj și comitetul regional pentru cultură și artă. Cu acest prilej, a vorbit conf. univ. Liviu Comeș, secretar al filialei Uniunii compozitorilor din Cluj, în încheiere a fost prezentat un program muzical Wagner.
•kîn aceeași zi Opera de stat din Cluj a prezentat un spectacol festiv cu opera „Tanhaüser“ de Wagner. La spectacol și-a dat concursul dirijorul Olaf Koch din R. D. Germană. Spectacolul s-a bucurat de un frumos succes. (Agerpres)

Un valoros tezaur de
TÎRGU MUREȘ (coresp. 

„Scînteii”). — Nu de 
mult, colectivui muzeului 
din Crlsturu Secuiesc, re
giunea Mureș-Autonomă 
Maghiară, a Idervfificaf un 
bogat tezaur monetar ro
man. Tezaurul cuprinde 
etrea 3 200 de pi«» de

argint provenind în maro 
parte din secolele II—I 
înaintea erei noastre,

Această descoperire s-a 
făcui pe locui fostei 
așezări dacice din Să- 
lașuri lîngă comuna 
Vefca, în apropiere de 
orașul Crlsturu Secuiesc. 
La muzeul de aici sînt ox-

monede
puse și alte obiecte va
loroase printre care vase 
de ceramică din epoca 
mijlocie a bronzului, 
obiecte găsite la Inlăceni 
de pe vremea castrului 

romane
de bronz etc. Numărul 
vizitatorilor acestui muzeu 
sa ridică anual la 20 000.

roiYian, monede

tlcă este axată pe popularizarea regulilor agro, 
tehnice, pe aplicarea lor cu strictețe de către 
colectiviști, potrivit recomandărilor date 
specialiști.

Măsurile luate au început să dea roade. De 
mult s-a terminat praștia I-a pe cele 703 ha în- 

sămînțate cu porumb, iar acum se lucrează 
din plin la prașila a Il-a. Avansate sîn.t lu
crările de întreținere a culturilor la plantele 
tehnicg — sfecla de zahăr, tutun, muștar — 
șl la grădina de legume. Zilele acestea pes
te 600 de colectiviști au participait La lucră

rile de întreținere a culturilor.: Ei sînt hotărîți 
ca, prin munca lor neobosită, să obțină anul 
acesta recolte mari de grîu, porumb și alte 
plante. (De la Jemle Gh., instructor teritorial al 
Comitetului raional de pairtld Marghlta).

MUNCĂ POLITlàÂ

de

PENTRU ÎNFRUMUSEȚAREA COMUNEI

Organizația de partid din comuna Daneș, raio
nul Sighișoara, desfășoară în rîndurile cetățenilor 
o largă muncă politică pentru înfrumusețarea co
munei. Această problemă a fost dezbătută într-o 
adunare deschisă de partid și într-o sesiune recentă 
<1 sfatului popular comunal. Agitatorii și deputății, 
repartizați pe circumscripții electorale, au discutat 
cu cetățenii ce trebuie să facă fiecare pentru mai 
buna gospodărire a comunei. Pe această temă au 
apărut mai multe articole la gazeta de perete. 
Rezultatele muncii politice și organizatorice au 
început să se vadă. Pe șoseaua principală au fost 
plantați 268 arbori ornamentali. Lîngă școală s-a 
amenajat „Parcul pionierilor", care a fost dat în 
îngrijirea lor. Alte două locuri virane au fost fru
mos amenajate, devenind locuri de odihnă pentru 
cetățeni. Pină zilele trecute au fost reparate și spoite 
fațadele a peste 270 de case.

In acțiunea ce se duce pentru înfrumusețarea 
comunei s-au evidențiat un mare număr de 
membri de partid și deputați, printre care loan 
Cristea, Ovid Voloșin, Simion Suciu, Viorel Man, 
învățătorul Gh. Spîrchez și alții. (De la Nicolae 
Tomulețîu, instructor al Comitetului raional de 
partid Sighișoara).

Vești din cooperația meșteșugăreasca
• La Botoșani a fost dat recent In 

folosință Un complex de deservire apar- 
ținînd cooperativelor meșteșugărești din 
localitate. Clădirea noului complex, com
pusă din parter și trei etaje, cuprinde 
■unități de croitorie, lenjerie, tricotaje, 
încălțăminte, reparații radio, ceasornică
rie, foto etc.

• Pentru o mal bună deservire în ra
mura auto-motô, cooperativa „Metalo- 
casnica” din București a organizat, în 
calea Dorobanți nr. 85, o nouă unitate de

reparații auto-moto, unde se efectuează 
o gamă variată de reparații mecanice, 
electrice șl de vopsitorle.

O în vederea pregătirii de cadre cu o 
bună calificare in specialitatea reparații 
auto-moto, U.C.E.C.O.M. a organizat 
cursuri de specializare la care au parti
cipat circa 70 de mecanici. Recent au 
avut loc instructaje speciale privind în
treținerea și repararea autoturismelor, la 
care au participat alți 163 de coopera
tori.

în stațiunea de odihnă Păltiniș

Biblioteca comunală din Tescanl, raionul Moine ști, este vizitata zilnic de numeroși cititori. Din cele 
aproape 6 000 de volume existente în bibliotecă, colec tlvișili pot să-șl aleagă cărțile de care au nevoie pen
tru a-șl îmbogăți cunoștințele agricole și de cultură generală. (Toto i Gh. Vințilă)

Măsuri concrete pentru ridicarea 
calificării cadrelor

In ultimul timp, ziarul nostru a pu
blicat mai multe articole, grupaje șl 
reportaje pe tema ridicării calificării, 

■ ca o condiție a creșterii în ritm sus
ținut a productivității muncii. După 
publicare, am primit la redacție o 
serie de răspunsuri din partea între
prinderilor vizate.

In scrisoarea trimisă ca răspuns 
kt articolul „Rezerve și posibilități la 
fodemîna fiecăiul colectiv", publicat 
în ziarul nostru nr. 5 838, conducerea 
fabricii „Tricotajul roșu' din Capi
tală se referă la formele organizate 
pentru ridicarea calificării cadrelor 
în întreprindere.

„în anul 1963 — se arată în scri
soare — cursurile organizate pînă 
în prezent cuprind Un număr de 94 
muncitori de la confecții și 40 ajutori 
de maiștri. Lecțiile în cadrul acestor 
cursuri sînt predate de cei mai buni 
ingineri și tehnicieni din cadrul în
treprinderii.

în ultima perioadă se acordă o a- 
tenție deosebită creșterii calificării 
la locul de muncă. Un exemplu în 
acest sens 11 constituie calificarea ä 
15 muncitoare tricotiere la mașinile 
de tricotat dantele cu care întreprin
derea noastră a fost dotată recent. 
Desigur, în această privință, a ridi
cării Calificării, mai avem încă po
sibilități. Depunem în continuare

străduințe pentru ridicarea califică
rii cadrelor spre a contribui astfel 
într-o măsură și mai maro la crește
rea productivității muncii în fabrica 
noastră". *

în legătură cu articolul „Cînd îți 
iubești meseria", apărut in „Scîn- 
foia” nr. 5 857, ne-a răspuns și con
ducerea întreprinderii mecanice din 
Roman. Spicuim din scrisoare :

„Cursurile de ridicare a calificării 
din întreprinderea noastră au fost 
inițial organizate pentru acei mun
citori care făceau cu greu față ce
rințelor mereu crescînde ale produc
ției, avînd în vedere că uzina se afla 
în faza de reprofilare, de trecere de 
la producția de piese de schimb 
tractor și auto la o producție de ma- 
șini-unelte pentru industria lemnului.

Greșeala comisiei de selecționare 
a fost aceea că, gîndlndu-ise mai mult 
la ridicarea calificării muncitorilor 
mai slab pregătiți, nu a organizat 
un curs pentru muncitorii cu nivel 
de calificare mai ridicat, ceea ce a 
dus la înglobarea ambelor categorii 
de muncitori într-un singur ours. S-au 
luat măsuri ca în viitor să se orga
nizeze cursuri pe categorii bine dife
rențiate, ținfndu-se cont de pregăti
rea teoretică și practică a munci
torilor*.

T E A T R £
TEATRE : Teatrul do Operă șl Balet 

al R.P. Romtne : spărgătorul ds nud «• 
(orele 13,30). (Sala Palatului R. P. Ho» 
mine) : Lucia din Lammermoor — (orele 
19,30). Filarmonica de stat „Goorge Ene- 
seu" (Sala mică a Palatului R. P. Ro
mîne) : Recital popular — (orele 19,30). 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : Vizita bătrînel doamne — 
(orele 15,30) i Cercul de cretă caucazian
— (orele 20). (Sala Studio) : Mașina da 
scris — (orele 20). Teatrul „C. I. Nottara' 
(Sala Magheru) : Frații Karamazov — 
(orele 19,30). (Grădina 9 Mai) : Casa cu 
două intrări — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : Cezar și Cleopatra — 
(orele 19,30). (Sala Studio — str. Alex, 
Sahla nr. 76) : Mirele furat — spectacol 
prezentat de Teatrul Național Craiova
— (orele 19,30). Teatrul pentru tineret șl
copii (Sala C. Miile) : Chirlța în pro
vincie — (orele 20). (Sala Libertatea) t 
Emil și detectivii — (orele 16). Teatrul 
Evreiesc do Stat : Tevle lăptarul — 
(orele 20). Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase- (Sala Savoy) : Ca la revistă — 
(orele 20). (Sala din calea Victoriei 174) t 
Expoziția de muzică ușoară __ (orela
20). O.S.T.A. (Teatrul de vară „23 Au
gust'1) : Spectacolul muzical — Telegra
me — Melodii — (orele 20). Teatrul Țăn
dărică (Sala Academiei : A fugit un tren
— (orele 16). Circul de stat : Pe aripile 
prieteniei — (orele 20).

CINEMA
Săptămînă filmului pentru copii, 

școlari și tineret : Intîlnire la ora s : 
13 Septembrie (11,30; 14,30; 16,30; 13,30; 
20,30). Călătoriile lui Gulliver ; Uni
rea (11; 15; 17; 19).

„Creșterea prolificității, condiție 
însemnată a dezvoltării șeptelului“
în ziarul „Öalnteia“ nr. 5 888, s-a 

publicat articolul cu titlul de mal 
sus în cairo s-au analizat unele pro
bleme de care depinde obținerea 
unul număr cît măi mare de pro
duși de la animalele matcă.

In răspunsul primit .din partea 
Consiliului agricol regional Argeș se 
arată printre altele: Este adevărat 
că și în regiunea noastră, datorită 
mai multor cauze $1 în special din 
lipsa de reproducători, se înregistra 
un procent ridicat de sterilitate. 
Pentru remedierea acestei situații, 
organele și organizațiile de partid și 
de Stat au stabilit un plan concret 
de organizare a procesului de repro
ducție la animale, un accent deo
sebit punîndu-se pe extinderea re
țelei de însămînțări artificiale.

Este Justă critica adusă regiunii 
Argeș în ceea ce privește faptul că 
la centrele de însămînțări artificiale 
mai există încă tauri șl berbeci ne

corespunzători. Comisia de bonitare 
a hotărît ca acești reproducători să 
fie înloculți cu exemplare de mare 
valoare zootehnică.

în răspunsul primit la același ar
ticol din partea Consiliului agricol 
regional București se arată că pen
tru a se asigura reproducția tauri
nelor a fost reanalizat necesarul de 
tauri și, țfnînd seama de faptul că 
unii dintre ei trebuie înlocuiți, se voi 
procura exemplare corespunzătoare.

De asemenea, in răspunsul pri
mit din partea Consiliului agricol re
gional Mureș-Autonomă Maghia.ră 
se arată, printre altele, că în viitor 
se va acorda o atenție sporită îmbu
nătățirii peimdnente a materialului 
de prăsilă din centrele de însămîn
țări, cunoscînd că acesta este un 
mijloc de bază pentru a se obține 
cît mai mulți produși de la anima
lele matcă.W w/tô îngrijim Murilor 

semincere pentru lurujeîn regiunea Brașov sînt suprafețe întinse cu pășuni și fînețe naturale. Multe terenuri sînt cultivate cu trifoi, lucerna, sparcetă și cu alte plante furajere pentru fîn. Toate a- cestea creează condiții din cele mai bune pentru dezvoltarea creșterii animalelor și îndeosebi a vacilor cu lapte. Consiliile agricole din regiune au întreprins acțiuni largi, susținute, de îmbunătățire a pășunilor și a fînețelor naturale prin defrișarea arboretelor și arbuștilor, combaterea buruienilor, împrăștie- rea mușuroaielor, aplicarea de îngrășăminte.Este un lucru știut însă că aceste lucrări au o eficacitate mai mare dacă se îmbunătățește compoziția floristică a pășunilor și fînețelor, prin supraînsămînțarea lor cu specii valoroase de ierburi. în regiune este necesară și extinderea suprafețelor cultivate cu lucernă, trifoi, sparcetă — plante deosebit de valoroase pentru hrana animalelor. Pentru aceasta e nevoie de cantități mari de semințe de ierburi și de leguminoase. Avînd condiții naturale favorabile, regiunea Brașov trebuie să producă asemenea semințe nu numai pentru cerințele proprii, ci și pentru alte regiuni. Ce se întreprinde în această direcție ?De organizarea producției semințelor de ierburi și de plante leguminoase se ocupă Agrosem-ul, care încheie contracte cu gospodăriile colective. Cantități însemnate 
«a produc pe loturile semincere

ale sfaturilor populare raionale, în regiunea Brașov există o bună experiență în obținerea de recolte mari de semințe de plante furajere. Anul trecut, Agrosem-ul a asigurat prin contractele încheiate cu gospodăriile colective 50 tone semințe de ierburi, 578 tone de trifoi și 38 tone de lucernă. Pe loturile semincere ale sfaturilor populare s-au produs 600 tone diferite semințe de plante furajere.Agrosem-ul a contractat produc-
8n regiunea Brașov

ția de semințe care se obține anul acesta de pe 21 500 ha trifoi, 1 000 ha lucernă, 50 ha ghizdei, 300 ha ierburi. în aceste zile se desfășoară lucrările de îngrijire a culturilor semincere și îndeosebi prășitul. Cele mai multe gospodării colective — Nocrich, Agnita, Racovița, Săcădate și altele — se preocupă de buna îngrijire a culturilor de plante semincere pentru furaje. Problema principală care se pune în aceste zile este stabilirea unor măsuri care să asigure păstrarea pentru producția de semințe a tuturor suprafețelor prevăzute. Anul trecut, din cauză că unele Unități n-atl fost temeinic îndrumate, suprafețe de trifoi și lucernă destinate producției de sămînță au fost recoltate pentru furaje, Se impun măsuri de prevehire a unor asemenea greșeli,

ar atît mai mult cu cît, după seceta din anul trecut, unele suprafețe cu trifoi sînt slăbite sau chiar calamitate. Pentru a se acoperi necesarul de semințe este bine să se identifice din suprafețele cultivate cu trifoi și lucernă acele porțiuni care sînt potrivite pentru a fi lăsate de sămînță.Consiliile agricole din regiunea Brașov se preocupă de asigurarea pe plan raional a semințelor necesare supraînsămînțării pășunilor și fînețelor naturale. Pe terenurile sfaturilor populare au fost organizate numeroase loturi semincere. Bune rezultate au fost obținute în această privință în raioanele Agnita, Sibiu, Tîrgu Secuiesc. Gospodăriile colective din raionul Mediaș cultivă a- semenea plante pe 43 ha, iar cele din raionul Sibiu pe 21 ha.Iată cum s-a lucrat în raionul Sibiu. Loturile semincere organizate pe terenurile sfaturilor populare se întind pe o suprafață de 109 ha. Aci • se cultivă diferite ierburi pentru sămînță, ca Phleum, Festucă, Lolium și diferite leguminoase, Loturi semincere bine organizate sînt la Șelimbăr și Ocna Sibiului, unde culturile sînt îngrijite bine și prășite. Consiliul agricol raional are un tehnician care se ocupă numai de această problemă. Dar în extin- derea culturilor semincere de plante furajere și în raionul Sibiu sînt deficiențe. în primăvară, G.A.C. Racovița, Vurpăr, Alămar nu au ridicat sămînță repartizată pentru supraînsămînțarea fînețelor și nici nu și-au creat loturi semincere pro-

prii. Cum vor putea oare consiliile de conducere ale acestor gospodării să îmbunătățească compoziția floristică a pășunilor și a fînețelor dacă nu-și asigură semințele ’ necesare ?în ce privește organizarea de loturi semincere, lucrurile stau prost îndeosebi în raionul Sf. Gheorghe. Aci s-a făcut multă vîlvă în urma faptului că serviciul O.T.A. de la consiliul agricol raional a predat gospodăriei de stat Prejmer un lot semincer în suprafață de circa 50 ha. pe care să fie cultivate alte plante, în urma intervenției consiliului agricol regional, terenul respectiv a rămas în continuare lot semincer. Tov. Nîcolae Moscoiu, de la consiliul agricol regional, ne-a relatat că numai 14 ha din această suprafață care în 1962 fusese semănată cu trifoi alb, trifoi hibrid și cu diferite ierburi, a putut fi salvată, restul fiind desțelenită de gospodăria de stat din Prejmer. S-ar părea că s-a comis o greșeală gravă. Numai că la fața locului lucrurile se prezintă cu totul altfel. Lotul semincer există, dar nu produce semințe de trifoliene ori ierburi, ci de pălămidă, pir și alte buruieni. Pălămida și pirul s-au întins pe întreaga suprafață, iar trifoiul nici nu se mai vede. Ierburile pentru semințe nu au fost prășite și din a- ceastă cauză au fost năpădite și ele de buruieni. Se poate numi acesta lot semincer ?întrucît și în alte raioane pot fi întîlnite loturi semincere în aceeași situație este necesar ca în aceste zile consiliile agricole să ia măsuri corespunzătoare pentru grăbirea lucrărilor de îngrijire. Obținerea de cantități mari de semințe de pe toate loturile semincere va contribui la sporirea producției de furaje în anii viitori.
I. HERȚEG

CINEMATOGRAFE î Căpitanul Fra
casse — cinemascop : Patria (9: 11,39; 14; 
16,30; 19; 21,15), 1 Măi (10; 12,30; 15,30; 18; 
20,45). Grivița (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), 
Stadionul Dinamo (orele 20), Arenele Li
bertății (orele 20), G. Coșbuc (9; ii,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Alex. Sabia (10; 
12,15; 14,30), Stadionul Republicii (Orele 
20),' Stadionul Gluleștl (orele 20). Plaja : 
Republica (9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,15), 
Grădina Progresul (Orele 20,15). Nici
odată': rulează la cinematografele Ma
gheru (10; 12; 15; 17; 19; 21), Elena Pavel 
(10,15; 12; 14,15; 16,45; 18,45; 20,45 — gră
dină 20,15). Cerul n-are gratii — rulează 
la cihemâtogràlè București (10; 12,15; 
14,30; 16,45; 10; 21), Gh. Doja (10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30), Ștefan cel Mare (10; 12; 
15; 17; 19; 21). Noaptea pe autostradă : 
rulează la cinematografele Flacăra (16; 
18,15; 20,30), Moșilor (15,30,: 18 — grădină
20.30) , Luceafărul (16; 18,15; 20,30 — gră
dină 20). Tinerețea lui Mafakovski : Ti
neretului (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18.30;
20.30) , Alex. Sahla (16,20; 18.30; 20,30).
Scara prietenilor filmului : V. Alecsandvi 
(orele 19). Țarcul : rulează la cinemato
grafele V. AleCSandri (16), Central (10,30; 
12,3(1; 14,30: 16.30; 18,30; 20,30). Vîrsta dra
gostei : rulează la cinematograful I. C. 
Frimu (9,30; 11,45: 14: 1Ö.30; 18,45; 21).
Floarea de fier : Victoria (10, 12,15: 14,30; 
10,30; 18.3(1, 20,30), înfrățirea între po
poare (15,45: 18; 20,15), Miorița (10; 12; 
14; 10.30; 18,45; 21). Apartamentul — cine
mascop : Lumina (rulează în continuare 
de la orele 9,39 pînă la orele 14. după- 
âmiază 16,15; 18,45; 21). Program de filme 
documentare rulează în continuare de 
la orele 10 pînă Ia orele 21 la cinemato
graful Timpuri Noi. Intrigă și iubite : 
rulează la cinematograful Maxim Gorki 
(15,451 13,15; 20,45). Âïâmèluciiî : Ôiitlè'jti 
(10,15; 12,15; 14.15; 16,15; 18.30; 20.SÖ). V. 
Roaită (10; 12- 16- 18,15; 20,30 — grădină 
20). Raidul vărgat : Cultural (10.30; 15; 
17; 19; 21). Toată lum'Că e nevinovată: 
rulează la cinematografele AleX. PopOv 
(în continuare de Ia orele 9 pînă. ia 
orele 21). 16 Februarie (16; 18; 20). fen
tele dé Monte Cristo. cinemascop < ’ni- 
béle serii) : 8 Martie (11; 15; 1(1.45- _ Ț 
dină orele 20). Camelia ! rulează la ci
nematograful C-tln David (15; it: 10; 21). 
Divorț italian • rulează la cinematogra
ful T. Vladimirescu (16:. 18: 20) și Gră
dina Arta (orele-20,45). Fiâidndii din Rio 
Frio : Munca (15; 17; 19; 21). Frații — ci
nemascop : Popular (15: 17: 19: 21).
Idiotul i Arta (16; 18,15; 20,30). Volga (10; 
12; 16; 18,15; 20,30). Rocco și frații săi — 
ambele, serii : 23 August (10; 13,30; 17;
20.45 — grădină 21). Floreasca (16.30; 20), 
Libertății (10; 10,30« 17; 20,30 — grădină 
20), Olga Banele (15: 18 — grădină 20,30). 
Cabotinul : rulează la cinematograful 
M. Eminescu (16; 18,15; 20,30). Rîul șl
moartea : rulează la cinematograful Iile 
Pintflie (15; 17; 19 — grădină orele 20). 
Fatn cu ulciorul ; Grădina Unirea (orele
20.30) . A fost prietenul men : rulează la
cinematograful G. Bacovia (15.30; 18:
20.30) . Drumul spre chei : Drumul Serii.
(16; 18,15;. 20,30). Cumpără-ți un balon ‘. 
30 Decembrie (10; 15; 17; 19; 21), B. Öe- 
lavrancea (11; 16; 18; 20). Marile spe
ranțe : rulează la cinematograful Auréf 
VlaidU (15,30; 18; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 18,15 .— Pentru 
copii : „Căpitanul Val-Vîrte.i în parcul 
copiilor" — emisiune distractivă. Trans
misiune din parcul de cultură și odihnă 
Herăstrău. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19,15 — Drumețind prin București. 19.40 
— Muzică populară romînească inter
pretată de o formație instrumentală 
condusă de Radu Voinescu. 20,20 — In 
fața hărții. 20,40 _„ Actualitatea Cinema
tografică. 21.25 — Seara do operetă. In 
încheiere : Buletin de știri, sport, bu
letin meteorologic,

CUM VA FI VREMEA
Ieri în țară : în eursul Zilei vremea a 

fost Instabilă cu cerul variabil, mai 
mult noros. Au căzut averse locale de 
ploaie însoțite izolat de descărcări elec
trice, Mai ales în cursul după amiezii. 
Vîntul slab pînă la potrivit, predominând 
din nord-est. Temperatura aerului la ora 
14 înregistra valori cuprinse între 26 
grade lâ Răuți. Moldova Veche $i Craiöva 
si 14- grade la Ödorhei Șl Botoșani. Tn 
București : Vreme ușor instabilă cu ce
rul variabil, mai mult . noros. Au căzut 
averse slabe de ploaie. Vînttil a suflat 
slăb din nord-est. Temperatura maximă 
a fost de 23 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 șl 
4 Iunie. In țară : Vremea se va menține 
schimbătoare, cu certil temporär nöi'os. 
Vor Cădea ploi locale éiib formă de 
averse însoțite de descărcări electrice. 
Vînt potrivit din sectorul nordic. Tem
peratura în general staționară. -Minimele 
vor fi cuprinse intre 6 Și. 16 grade iar 
maximele între 17 și 27 grade. In Bucu
rești : Vreme schimbătoare cu cerul 
temporar noros. vor cădea ploi de scurtă 
durată însoțite de descărcări electrice, 
Vînt moderat. Temperatura staționară.
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spus vorbitorul, sînt rodul Partidului Muncitoresc Ro- aplicării în viață în mod

în fața căminului cultural din comună a avut loc o entuziastă adunare a colectiviștilor. După cuvîntul de deschidere rostit de tov. Constantin Trîmbițașu, secretarul comitetului de partid al G.A.C., a luat cuvîntul tov. Mircea Anghel, președintele gospodăriei, care a prezentat un tablou comparativ al vieții din trecut și de azi a țăranilor din Grindu, subliniind marile schimbări înnoitoare aduse în viața comunei de gospodăria colectivă. .
A luat apoi cuvîntul tov. Gheorghe Necula care a relevat succesele obținute de țăranii colectiviști din regiunea București, creșterea permanentă a nivelului lor de trai material și cultural.Realizările de azi din satul colectivist, a politicii mîn, al ± _creator a învățăturii marxist-leni- niste.Primit cu vii aplauze a luat cuvîntul tovarășul N. V. Podgornîi.Permiteți-mi, dragi tovarăși — a spus vorbitorul — să vă mulțumesc din inimă pentru caldele cuvinte rostite aici la adresa poporului sovietic, pentru această primire minunată, călduroasă.Sîntem în a opta zi de cînd dele- Slția de partid a P.C.U.S. se află în epublica Populară Romînă ospitalieră, avînd prilejul să cunoască îndeaproape harnicul și talentatul popor romîn. în acest răstimp amBrașov,glunea Galați ; am fost la uzina de autocamioane, la uzina de tractoare, la o fabrică textilă, la minunatul complex chimic de la Onești; ne-am întâlnit cu numeroși oameni, am discutat îndelung cu activiști de partid, am făcut un rodnic schimb de experiență. Pretutindeni am văzut cu ce entuziasm, cu ce încredere muncește poporul romîn traducînd în viață hotărîrile Congresului al III-lea al P.M.R. Și este important să remarc că aceste hoțărîri nu numai că sé îndeplinesc, dar se și depășesc. Dorim clasei muncitoare din Romînia succese și mai mari în îndeplinirea sarcinilor puse de partid cu privire la dezvoltarea industriei.La fiecare pas am simțit cum au pătruns profund în mase ideile, hotărîrile celui de-al III-lea Congres al P.M.R. Cu o mare măiestrie și artă, cu deplin succes, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Biroul său Politic și personal tovarășul Gheorghiu-Dej conduc poporul romîn pe drumul just al construirii socialismului.Relevînd că în Uniunea Sovietică sînt bine cunoscute succesele obținute de agricultura socialistă a R. P. Romîne, vorbitorul ä spus: Ți se umple sufletul de bucurie cînd mergi pe cîmp și vezi cu cîtă hăr-

vizitat regiunile București, Ploiești,~iacău, am traversat re-

Au luat sfîrșit lucrările Comitetului tehnic 
pentru semifabricateVineri s-au încheiat la București lucrările celei de-a Il-a sesiuni a Comitetului tehnic pentru semifabricate din lemn al Organizației internaționale de standardizare (I.S.O.).La lucrări au participat reprezentanți ai organizațiilor de standardizare din R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, Franța, R.F. Germană, Italia, R.P. Polonă, R.P. Romînă, Turcia și R.P. Ungară. Conform statutului I.S.O. aceștia au reprezentat și organizațiile respective din Austria, Belgia, Elveția, R. D. Germană, Olanda și U.R.S.S. A participat, de asemenea, în calitate dé observator
Intîlm’re cu prilejul încheierii 
turneului Teatrului dé Operă 

și Balet la ParisComitetul de Stat pentru Cultură și Artă a organizat vineri la amiază, în sala de marmură a Casei Scîn- teii, o îritilnire tovărășească cu prilejul încheierii turneului Teatrului, de Operă și Balet al R. P. Romîne la Paris.Au luat parte Constanța Crăciun, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Dumitru Popescu, vicepreședinte al Comitetului, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Extërne, ăi altor instituții centrale, numeroși oameni de artă. (Agerpres)
(Urmare din pag. I-a)

Bunele eu eăie e trasat șotronul — 
dar o să și împrospăteze aerul pân- 
tru noile jocuri, rêluaté după acea
stă intempestivă pauză. Singură 
Carmen a rămas pe afară ți se bă
lăcește încântată, ca o rătușcă. prin 
potopul de21ăn|uit. Là chemările — 
și amenințările — rtiaică-si, câr'è o 
Strigă din balcon să ini ré în casă 
(on, măcar, la mine...) capul răută
ților răspunde într-un tîrziu : „Nu te 
dud ! Din cauza ploii !“.

Pînă la urmă, odată au soarele 
care iese din nori, ies și copiii la 
joacă. Prietena mea Carmen, prinsă 
după rtlulte peripeții, nu à reapărut. 
Pe semne a fost dsîndită la domi
ciliu forțat. Nu mă tabdă inima șî 
dau Un telefon părinților, în favoa
rea viitoarei cosmonaute...

*
Mîine începe ultimă săptămînă de 

școală... Rînd pe rînd vor suna co
piii și la ușa mea, să-mi arate „me
diile“, Am pregătit un teanc din ul
tima mea cărticică, scrisă pentru ei. 
în acești șaisprezece ani de cînd 
m-am mutat aici, s-au perindat, an 
de an. alții și alții... Pionierii de ieri 
sînt azi în producție sau la Univer
sitate. Cei pe carp i-am auzit bol
borosind tntîile vorbe sînt astăzi 
pionieri sah utemiști. Cu vremea 
s-au adunat și versurile mele în 
care ei sînt eroiî și modelele — o, 

nicie, cu cîtă însuflețire muncește țărănimea Colectivistă. Roadele se văd: lanurile arată foarte bine.Este plăcut să constatăm succesele dv. în domeniul agriculturii și marile ei perspective de viitor. Aș vrea să vă urez ca să obțineți și în domeniul agriculturii rezultate la fel de mari cum ați obținut în domeniul industriei.Arătînd că poporul sovietic îndeplinește cu succes hotărîrile celui de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S. în domeniul industriei, agriculturii, culturii și științei, tovarășul N. V. Podgornîi a spus : Colhoznicii noștri muncesc la fel ca și dv. ca să obțină o recoltă bună. Noi sîntem convinși că ei își vor îndeplini cu cinste această sarcină pusă de partid. Și în domeniul industriei treburile merg la noi bine. Noi trebuie însă să muncim și mai bine, să înmulțim succesele noastre, să întărim puternica și măreața prietenie dintre popoarele noastre.în încheiere, vorbitorul a urat colectiviștilor din Grindu noi succese în dezvoltarea gospodăriei, spre a-și aduce o contribuție și mai puternică la mersul înainte al agriculturii, la înflorirea continuă a patriei socialiste.Să trăiască prietenia puternică și de nezdruncinat dintre poporul sovietic și poporul romîn, dintre Partidul Muncitoresc Romîn și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice !în aplauzele puternice ale celor prezenți a luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu. După ce a subliniat. că, în cursul vizitei pe care o fac în țara noastră, oaspeții sovietici au putut să vadă cum muncesc, ce preocupări au oamenii muncii din țâra noastră, vorbitorul a spus : Poporul nostru muncitor, muncitorii, țăranii și cunosc bine succesele poporul sovietic, sub partidului comunist, societății comuniste, bucură din toată inima aceste succese, deoarece construcția societății comuniste în Uniunea Sovietică, construcția socialismului în țara noastră și în celelalte țări socialiste reprezintă un bun nu numai al popoarelor din țările noastre, dar și al forțelor progresiste din întreaga lume. Aceste succese însuflețesc popoarele în lupta pentru pace și progres social.în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a amintit că delegația de activiști ai P.C.U.S., vizitînd întreprinderile din Brașov, a felicitat colectivele lor pentru înaltul nivel tehnic al producției, pentru calitatea tractoarelor și autocamioanelor produse aici, Dv, colectiviștii, cunoașteți tractoarele și autocamioanele și știți foarte bine ce importanță au ele pentru mecanizarea a- griculturii. Ca și celelalte produse ale industriei noastre socialiste, ele

intelectualii obținute de conducerea în făurirea Pe noi ne

din lemn al I. S. O.un reprezentant al Confederației europene a industriei lemnului’ și al Federației europene a sindicatelor fabricanților de parchete, ambele cu sediul la Paris.Reprezentanții organizațiilor de standardizare au elaborat la această sesiune proiecte de recomandări internaționale privind caracteristicile generale de fabricație a parchetului din lemn masiv și ale parchetului de stejar masiv și lamelar, luînd,. totodată, unele hoțărîri în legătură cu lucrările viitoare ale Comitetului tehnic pentru semifabricate din lemn al I.S.O.Cu prilejul sesiunii, oaspeții străini au vizitat Fabrica de mobilă „Téhriica Lemnului“-București, noile cartiere construcții Capitală. de locuințe, șantiere de și Muzeul satului din (Agerpres)
Informații

aniiază, la Institutul de et- 
folclor al Academiei R. P.

Vineri la 
nografie și 
Romîne a avut loc o conferință despre 
„Unele aspécte din folclorul muzical el
vețian", ținută de folcloristul elvețian 
Marcel Cellier, care ne vizitează țara la 
invitația Institutului romîn pentru rela
ții culturale cu străinătatea. Au parti
cipat reprezentanți ai I.R.R.C.S. și Mi
nisterului Afacerilor Externe. A fost de 
față Emile Bisang, ambasadorul Elveției 
îrt R. P. Romînă. (Agerpres) 

nu Copiii „model“ — ci cöpiii feri
ciți gî vremurilor nodstre, robuști și 
veseli, harnici și setoși de cunoștin
țe, crescîrid armonios, pregătindu-ss 
a fi „schimbul de mîine“ în țara 
noastră frumoasă și bogată, în care 
ei sînt primii care își trăiesc, cu a- 
devărât, copilăria.

'ir
Nici pentru a întocmi o paralelă cu 

copilăria și cu școala noastră, a ce
lor de ieri nu trebuie să fac vreo 
deplasare. Cel puțin în spațiu pen
tru că în timp e cale lungă, iacă, 
preț de aproape o jumătate de 
veac... După ce am ocolit orașul, lo
cuind ca eroul lui Topîrceanu din 
balada chiriașului grăbit, cam în 
toate puneféle cardinale, șed azi în 
preajma școlii „Cuibul cu barză", 
Unde am fost și eu elev cu aiîta 
amar de vreme în urmă... Nu știu de 
ce îmi revine și îmi stăruie în minte 
— din toată încăperea aceea afu
mată, cu ziduri jilave, cu băncile șu. 
brede și caiedra într-un peș care 
era clasa noastră — un amănunt : 
geamurile sparte, „Completate“ cu 
bucăți de mucava, prin care vîntul 
intra ca la el acasă ; și uneori ză
pada zburătăcită care se așternea 
de-a lungul peretelui de la ferestre. 
Nu, pe arunci nu se sărbătorea „Ziua 
copilului", dar de „10 Mai”, domnul 
Iftodie, dirigintele clasei, ne îndem
na... „mai schimbați, măi băieți, car
toanele alea de la geamuri că prea 
sînt murdare 1 Vouă nu vă place 

sînt rodul muncii creatoare a clasei noastre muncitoare. Clasa muncitoare și-a îndeplinit și își îndeplinește cu cinste misiunea sa de clasă conducătoare în statul nostru de democrație populară. Ea muncește eroic pentru a realiza și depăși sarcinile puse de Congresul al III-lea al partidului.Harnica, minunata noastră țărănime ' colectivistă, a dovedit prin munpa ei că urmează cu încredere partidul comuniștilor, că, în alianță cu clasa muncitoare, și-a adus o contribuție de mare însemnătate la victoria socialismului în țara noastră. Tot ceea ce am văzut în această gospodărie colectivă este doar o părticică din succesele dobîndite de agricultura noastră. Aveți, dragi tovarăși, o gospodărie frumoasă, cu rezultate bune. Dar avem gospodării colective și mai bune. De aceea trebuie să munciți și mai bine, să dezvoltați și mai mult gospodăria dv.Muncitorii, țăranii, intelectualii produc, cu mîinile lor de aur, cu mintea lor înaripată, toate bunurile materiale și spirituale și, de aceea, pentru partidul nostru nimic nu e mai prețios decît omul, căruia îi închină întreaga sa activitate.în continuare, subliniind unitatea de nezdruncinat dintre partid, guvern și popor, vorbitorul a spus: întregul nostru popor merge neabătut pe drumul indicat de partid, strîns unit în jurul partidului și guvernului, în jurul Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, în frunte cu tovarășul Gheorghiu-Dej. Aceasta este chezășia îndeplinirii cu succes a mărețelor sarcini puse de Congresul al ÎII-lea al partidului, a desăvîrșirii construcției socialismului în scumpa noastră patrie.între țara noastră și Uniunea Sovietică — a încheiat vorbitorul — există relații frățești, o prietenie strînsă, bazată pe țelurile comune ale construirii socialismului și comunismului, pe o ideologie comună — marxism-leninismul.^ Partidul nostru face tot ce-i stă în putință pentru întărirea unității de nezdruncinat a lagărului socialist, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale — garanția victoriei socialismului și păcii.
★De la gospodăria colectivă din Grindu oaspeții au plecat la G.A.S. Urziceni. Directorul gospodăriei, Ion Vermeșan, ă vorbit oaspeților despre activitatea, rezultatele și perspectivele de dezvoltare ale gospodăriei agricole de stat. Membrii delegației au apreciat rezultatele obținute de această gospodărie în sporirea producției și organizarea muncii.Seara, membrii delegației s-au întors în Capitală.

Campionatele europene de box
MOSCOVA 31 (Agerpres). — După 

C. Ciucă, A. Olteanu și V. Badea, alți 
doi pugiliști ai echipei noastre: N. Puiu 
și I. Monea au obținut calificarea în 
semifinalele campionatelor europene de 
la Moscova. Aseară, în ultima reu
niune a sferturilor de finală, Puiu 
Nicolae s-a dovedit foarte expeditiv în 
partida cu olandezul Gans, repurtând 
victoria prin KO chiar din prima re
priză. I. Monea, foarte calculat în lo
vituri, s-a impus în fața austriacului 
Frauenlob, care a fost stepat în atacu
rile sale de rapidele „un-doi“-uri ale 
campionului nostru. Ceilalți doi repre
zentanți ai noștri: V. Mîrza (semimij- 
locie) și V. Mariuțan (grea) au fost în
vinși la puncte de italienii Bertini și 
respectiv Qane,

Astăzi se vor desfășura, în cadrul a 
două reuniuni, semifinalele la sfîrșitul 
cărora vor fi desemnați cei 30 de fina- 
liști.

In meciurile de astăzi, boxerii romîni 
Ciucă (muscă) se va întîlni cu Bîstrov 
(U.R.S.S.), Olteanu (pană) cu Girgeriti 
(italia), Puiu (cocoș) cu Petric (Iugo
slavia), Badea (mijlociemică) cu cam
pionul european Lagutin (U.R.S.S.) și 
Monea (mijlocie) cu Schultz (R.F.G.).

Iată rezultatele mai importante ale 
celor două reuniuni de ieri: cocoș: Gri
goriev (U.R.S.S.) b.p. Cserge (R.P.U.); 
Poser (R.D.G.) b.p. Mițev (R.P.B.); se
mi ușoară: Kajdi (R.P.U.) b.p. Crud- 
zien (R.P.P.); mijlocie: îakovlevfci

frumosul ?“ Și băieții, adunau, mînă 
do la mină ,cho cinci părale pentru 
impodobiroa geamurilor sparte cu 
frumoaso cartoane albe, cumpărate 
la librăria din colț... care mai 
există 1 Colegul noetru, Anghelescu 
P. Paul, fiul Ministrului Instrucției 
Publice, lăsa să pice ou un gost se. 
nioriai o monedă de sece bani, în 
șapca ponosită care slujea drept re
cipient colector pentru pantahuză. 
Cred că așa s-au „înlocuit“ cdrtoa- 
nele pînă la 23 August, dăr geamu
rile ba !

*
Kilometri păfrafl dé geamuri lasă 

astăzi șoarele să potopească în 
miile do clăse noi care răsar în fie
care an de-a lungul și de-ă latul 
țării, pînă în cătunul cel mai uitat 
de dumnezeu și de miniștrii instruc
ției publice de pe vremuri. Copiii 
au laboratoare. înzestrate cu tot ce 
le e de trebuință,- biblioteci și Săli 
de gimnastică solarii și terenuri de 
sport, palate și parcuri pionierești, 
ștranduri și bazine de înot. Au tea
trele și cinematografele lor, dispen
sare și policlinici. Pentru ei 9e șctiu 
cărți și cîntece, se editează reviste, 
se organizează concursuri și ex
cursii. Curînd vor porni, în lungi 
garnituri de trenuri, către litoral sau 
poienile Carpaților. începe și pen
tru noi, vîrstnicii din aleea mea, va
canța ! Dar, ce să vă spun ? O Bă 
rîdeți 1 îmi vor lipsi mohicanii.

Sec)ïa de oxigen a Combinatului chimic Boxzeștl

în țara noastră au fost create an de an condiții tot mai bune menite să satisfacă cererea mereu cres- cîndă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru copii. Potrivit ultimelor date, industria articolelor pentru copii a înregistrat anul a- cesta indicele cel mai înalt de producție. Față de anul 1951 se fabrică de circa 12 ori mai multe confecții și tricotaje din bumbac, de peste 5 ori mai multe tricotaje din lînă, de peste 2 ori mai multă încălțăminte cu fețe de piele. Ca rezultat al unor măsuri tehnico-or- ganizatorice, concomitent cu creșterea producției a fost îmbunătățită și calitatea mărfurilor. O serie de întreprinderi din București, Cluj, Timișoara, Craiova au fost specializate în realizarea articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru cei mici. în același timp a crescut sortimentul modelelor noi de îmbrăcăminte și încălțăminte rezervate celor mici, anul trecut fiind create 700 asemenea modele.în vederea creșterii pe mai departe a producției, îmbunătățirii calității, lărgirii sortimentelor articolelor pentru copii, cu prilejul Zilei copilului, Consiliul de Miniștri al R. P. Romîne a stabilit o serie de noi măsuri.Se prevede printre altele ca, pînă în anul 1965, cel puțin 60 la sută din totalul țesăturilor folosite la confecții să fie cu contexturi specifice articolelor pentru copii, cel

(Iugoslavia) b. ab. Benedetto (Franța); 
Popecenko (U.R.S.S.) b. KO Muru (Ita
lia); grea: A. Abramov (U.R.S.S.) b.p. 
Huber (R.F.G.).

Au început „mondialele“ 
de lupte libere

SOFIA (prin telefon). — Vineri 
după-amiază, în fața a peste 20 000 
spectatori pe stadionul „Vasil Leoski" 
din Sofia au fost deschise întrecerile ce
lei de-a 15-a ediții a campionatelor 
mondiale de lupt.e libere. La ediția din 
acest an s-au prezentat 146 sportivi din 
25 de țări. De la Sofia nu lipsesc prin
tre alții, campionii mondiali Aliev,- 
Rubașvili și lvanițki (U.R.S.S.), Keplan 
și Ylmaz (Turcia), Velcev și Ahmedov 
(R. P. Bulgaria) și alții.

In primele meciuri ale zilei au evo
luat și luptătorii noștri Al. Marmara 
(cat. 57 kg) și Gh. Tăpălagă (cat. 52 kg). 
Marmara a primit replica elvețianului 
H. Thuli obțiriind în fața acestuia vic
toria la puncte. Tăpălagă, neatent în 
întîlnirea sa cu francezul A. A. Zoete, 
și-a micșorat considerabil șansele pier- 
Zînd prin tuș în urma unui procedeu 
tehnic pe care îl putea evita cu ușu
rință.

C. COSTIN

Cicliștii romini in Turul Angliei
Săptămîtta viitoare cicliștii noștri 

fruntași vor lua startul într-o nouă com
petiție internațională. Este vorba de 
Turul ciclist al Angliei care se va des
fășura în 13 etape între 3 și 15 iunie. 
Prima etapă se dispută pe distanța 
Blackpool—Notthingham (107 mile). La 
cursă vor mai participa rutieri din 
Belgia, R. P. Polonă, R. S. Cehoslovacă, 
Danemarca, Italia, Spania, Elveția și 
Anglia.

Echipa R. P. Romîne, care 
vineri dimineața spre Londra, 
cătuită din C. Dumitrescu, G. 
nu, Gh. Radulescu, W. Ziegler, 
ca, Gh. Neagoe și A. Șelaru.

a plecat 
este al- 
Moicea-
I. Stoi-

din 
te-

în cîteva rînduri
Ps terenurile clubului Progresul 

Capitală a început vineri meciul de 
nis dintre echipele selecționate ale R.P.
Routine Si Africii de sud din cadrul 
„Cupei Davis’’. După prima zi, scorul 
este egal : 1—1. Campionul țării noas
tre Ion Tiriac I-a învins cu 6—3 ; 5—7 ; 
7—5; 6—4 pe Gordon Forbes, iar Abe 
Segal a cîștigat Cu 6—4j 6—3; 6—4 par
tida cu Alexandru Bardan.

Astăzi, de la orele 16, are loc proba 
de dublu. Duminică se desfășoară ulti
mele două probe de simplu.

★
Concursul de pentatlon modern de 

la Leningrad a fost cîștigat de sportivul 
sovietic Viktor Zaharenko — 5 047 punc
te, urmat de Pahomov — 4 882 puncte.

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto-Central din seara 

lei de 31 mai 1963 au fost extrase 
urnă următoarele numere : 
70 42 23 53 49 65 59 19 26
Premiul special A : 23 59 70 ; 1
miul special B : 65 19 26 ; Premiul :
cial C : 37 53 42.

zi
elle

37 
Pre- 
spe

puțin 55—60 la sută din producția de ciorapi pentru copii să se fabrice din fire pieptănate, gazate și mercerizate și circa 18—20 la sută din confecțiile de bumbac să fie din tricot. Pentru uniformele școlare se vor face noi țesături, ușoare și rezistente, cu aspect corespunzător. In scopul ridicării nivelului de prezentare a articolelor pentru copii o serie de produse vor fi preambalate în pungi din material plastic.(Agerpres)

Vineri 31 mai, numeroși cetățeni din Cluj au condus pe ultimul său drum pe Ion Agîrbiceanu, unul din marii prozatori ai literaturii noastre.La mitingul de doliu erau pre- zenți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, conducători ai institutelor clujene de cultură și artă, academicieni, scriitori, reprezentanți ai oamenilor muncii din întreprinderile clujene, stu- denți.In numele conducerii Academiei R.P. Romîne, a secției de limbă și literatură a Academiei și a Uniunii scriitorilor, au luat cuvîntul academicienii Iorgu Iordan, Zaharia
Vineri s-au încheiat la Iași lucrările primei părți a sesiunii științifice de arheologie medievală organizată de Institutul de arheologie al Academiei R.P. Romîne. Au fost prezentate 14 comunicări în legătură cu principalele rezultate ale cercetărilor privind epoca feudală pe teritoriul țării noastre, cunoașterea satului feudal din Țara Romîneas- că, contribuția cercetărilor arheologice recente la istoria orașului Iași în evul mediu etc.La sesiune, acad. Kristo Mjatev (R.P. Bulgaria) și prof. Lajos Gere- vich (R. P. Ungară) au făcut comunicări asupra rezultatelor dobîndite în țările respective în cercetările de arheologie medievală.

Plenara C. C. al P C. din CehoslovaciaPRAGA 31 (Agerpres).— La 29 și 30 mai, anunță agenția Ceteka, a avut loc Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia.Comitetul Central al P.C. din Cehoslovacia a discutat modul în care se îndeplinesc hotărîrile Congresului al XII-lea al partidului și situația în domeniul dezvoltării economiei naționale a Cehoslovaciei. D. Kolder și A. Indra au prezentat rapoarte în legătură cu aceste probleme.
Declarația Comitetului Politic al Comitetului

•>

Executiv al P. C din Marea BritanieLONDRA 31 (Agerpres). — După cum relatează ziarul „Daily Worker", Comitetul Politic al Comitetului Executiv al Partidului Comunist din Marea Britanie a dat publicității o declarație în legătură cu participarea Angliei la crearea așa-numitelor „forțe nucleare multilaterale ale N.A.T.O.“ Planurile guvernului S.U.A. de a crea o flotă maritimă de suprafață a N.A.T.O. înzestrată cu rachete „Polaris“, cu echipaje mixte multinaționale, se arată în declarație, sînt salutate de foștii generali naziști din armata vest-germană, care văd în aceste planuri încă un pas spre accesul R. F. Germane la controlul asupra armamentului nuclear în scopurile lor.în prezent, guvernul american e- xercită presiuni asupra Angliei pentru a o atrage și pe ea în aceste planuri aventuriste. Crearea plănuitelor forțe nucleare vest-europene, se subliniază în declarație, face ca pericolul de război mondial să crească tot mai mult. Comitetul Politic al Comitetului Executiv al P.C. din Marea Britanie arată că înzestrarea navelor comerciale cu rachete nucleare este un act de piraterie.

în S.U.A. continuă Să facă vîlvă așa- 
numită afacere a despăgubirilor de răz
boi acordate de S.U.A. guvernului fili
pinez.

După, cum a relatat ziarul „New 
York Times“, în urma unor lungi dis
cuții, o comisie specială a înaintat Con
gresului S.U.A. propunerile sale în le
gătură cu despăgubirile acordate guver
nului filipinez — 400 milioane dolari — 
drept indemnizație a S.U.A. pentru 
pagube cauzate de operațiile din timpul 
războiului. Prlntr-o lege specială, acea
stă sumă a fost aprobată de Congres.

Din comisia a făcut parte și John 
O’Donnel, un avocat cunoscut. Specia 
list în materie, el a manevrat cu aceds-. 
tă stimă în așa fel incit cei 40l) milioa- „Noto York Times“, că „trebuie prece
de dolari au alunecat... direct în buza-..........
tiarele unor persoane particulare al că
ror stipendiat era chiar O’Donnel. Pen
tru crearea „climatului“ necesar votu
lui din Congres el a „dat — după cum 
a arătat „New York Times“ — uz.u: 
număr de 24 membri ai Congresului 
9360 de dolari pentru campaniile lor 
politice din I960“. Dar lui O’Donnel și 
asociaților săi li s-au promts de către 
viitorii beneficiari al legii de despă
gubire a guvernului f ilipinez ■— 130 000 
dolari. Corespondentul din Washington 
al ziarului „Le Monde“ menționează, de 
asemenea, că momentul ales de O’Don
nel pentru operațiunea „subvenții con
tra aprobare“ a fost deosebit de pro
pice : era perioada din ajunul alegerilor 
pentru Congres, cînd oamenii politici au 
de obicei o nevoie stringentă de bani 
pentru „aparatul lor electoral“.

Afacerea în care este implicat O’Don
nel a fost readusă în centrul atenției de 
către discuțiile purtate în jurul plății a 
încă 73 milioane dolari — ca un supli
ment la cele 409 milioane anterioare — 
aprobate de Congres drept „reparații“
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Funeraliile lui Ion Agîrbiceanu

Sesiuni tehnico-științifice

O. Simunek a informat Comitetul Central asupra ședințelor Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.J. Hendrych a arătat în raportul său felul cum a decurs în organele de partid și în organizațiile de bază ale partidului dezbaterea ho- tărîrii C.C. al P.C. din Cehoslovacia privitoare la verificarea proceselor politice din anii 1949-1954.La toate rapoartele, Comitetul Central al P.C. din Cehoslovacia a adoptat în unanimitate hoțărîri corespunzătoare.

El a chemat pe cetățenii englezi să se pronunțe cu hotărîre împotriva acestor planuri. „Anglia nu trebuie să fie legată de strategia nucleară a N.A.T.O., se arată în declarație. Ea trebuie să renunțe la arma nucleară și să lichideze baza de submarine înzestrate cu rachete „Polaris" de la Holy Loch“.
htmderea hsptei popularei de œlwe dm S.Ö.A,NEW YORK 31 (Agerpres). - După Birmingham și Greensboro, Orașul Jackson din statul Mississippi este de cîteva zile teatrul unor puternice demonstrații pentru drepturi ale populației de culoare. La 30 mai, poliția a arestat alți 14 negri, ceea cê ridică numărul celor arestați în ultimele trei zile la 38.Noi demonstrații ale negrilor au avut loc joi seara și în orașul Tallahassee (Florida) unde polițiștii au folosit grenade cu gaze lacrimogene pentru a împrăștia pe mani- festanți. în acest oraș au fost arestați aproximativ 200 de negri.Potrivit agenției France Presse, în orașul Chicago, 2 000 de negri au

përtfrà daune pricinuite tot de război 
unor pdrtioulart, în speță anumite gru
puri dtti lumea comerțului și finanțelor 
din Fillpine.

Odată scandalul Izbucnit, de el a tre
buit să se ocupe comisia pentru afaceri 
externe a Senatului. Președintele comi
siei, senatorul Fulbright, a propus ca 
aceste 73 milioatie dolari să fie înmi- 
nate exclusiv guvernului filipinez și nu 
direct unor particulari. El a mai cerut 
să nu se permită ca această stimă să 
intre in milnile foștilor membri și an
gajați ai comisiei de revendicări, drept 
compensație pentru că au reușit să ob
țină aceste fonduri de la Congres. 
Comentatorul Arthur Krack scrie in

nită o a doua însușire de către lobbiști 
a hanilor strîtișl de la contribuabilul 
american pentru acoperirea daunelor 
pricinuite de cel dc-til doilea război 
mondial“. El arată că „trei persoane 

unui , (O’Donnel, Francisco Delgado, un avo
cat filipinez, și Ernest Schein) au deve
nii lobbiști plătiți pentru a apăra reven
dicările urtor particulari și au strîns ast
fel pesté un milion de dolari“.

Acțiunile întreprinse de O’Donnel și 
compania sînt deci „lobbu-uri“, cucint 
ce înseamnă în limba engleză „antica
meră"; în context politic, termenul de
semnează pe acel care se ocupă cu tra
ficul de influență pe „coridoarele Con
gresului“. De altfel, O’Donnel este sti
pendiat permanent de unele cercuri fi- 
lipineze. El primește un salariu lunar de 
2 506 dolari din partea Asociației ex
portatorilor de zahăr din Filipine și 
alți dolari din partea Federației națio
nale a plantatorilor filipinezi de tres
tie de zahăr, pentru a obține „comenzi 
mai mari de zahăr din partea Statelor 
Unite". Combinația este de mare ac
tualitate, avînd. în vedere majorarea pre
țului la zahăr pe piața americană.

Stancu și Mihai Beniuc. Vorbitorii au evocat viața și activitatea marelui scriitor, arătînd că operele lui, în care este redată viața grea din trecut a celor mulți și obidiți, năzuința lor spre libertate și o viață mai bună, vor dăinui peste vreme.La sfîrșitul mitingului de doliu, în acordurile marșului funebru, sicriul cu corpul neînsuflețit al lui Ion Agîrbiceanu, purtat pe brațe, a fost așezat pe carul mortuar. Cortegiul funebru s-a îndreptat apoi spre cimitirul mare al orașului. Aici, scriitorul Mircea Zaciu a adus un ultim omagiu scriitorului Ion Agîrbiceanu.
A doua parte a lucrărilor sesiunii va avea loc la Suceava.

★Vineri după-amiază s-au încheiat lucrările primei sesiuni tehnico-știin- țifice a Institutului de proiectări, transporturi și telecomunicații (I.P.T.Tc.).Au fost prezentate comunicări și referate privind modernizarea rețelelor de căi ferate, drumuri și telecomunicații, lucrări portuare, maritime și fluviale, precum și alte o- biective necesare transportului și telecomunicațiilor. Referatele au scos în evidență avantajele introducerii tehnicii noi pentru îmbunătățirea indicilor de exploatare, sporirea capacității telecomunicațiilor și reducerea prețului de cost al lucrărilor de proiectare.
(Agerpres)

Procesul intentat 
unor comuniști portugheziLISABONA 31 (Agerpres). — Regimul fascist din Portugalia continuă campania de represiuni împotriva membrilor partidului comunist aflat în ilegalitate. După cum relatează corespondentul din Lisabona al agenției Reuter, la Lisabona a început la 30 mai judecarea unui proces înscenat unui grup de șapte muncitori feroviari membri ai partidului comunist, acuzați de „activități subversive“.După cum reiese din relatările agenției Reuter, apartenența celor șapte acuzați la partidul comunist este calificată de justiția salazaris- tă drept „acțiuni subversive".Noua acțiune samavolnică a poliției salazariste dovedește odată în plus graba cu care acționează autoritățile portugheze pentru a pune în aplicare planul încheiat recent la Erida (Spania) de Franco și Salazar privind reprimarea cruntă a luptătorilor pentru libertate din Portugalia și Spania.
organizat joi o demonstrație în fața unui cimitir pentru a protesta contra refuzului autorităților de a autoriza incinerarea corpului unui negru. Alte demonstrații s-au produs în orașele Philadelphia, Baton- Rouge, Chattanooga și Cambridge.Rèferindti-se la extinderea luptei populației de culoare din S.U.A., corespondentul din Washington al agenției France Presse subliniază, că „negrii din sud, cu care negrii din nord se solidarizează din ce în ce mai mult, consideră că revendicările limitate pe care le-au formulat pînă în prezent sînt depășite și- reclamă statutul de cetățeni cu drepturi depline".

Asemenea afaceri, specifice mora
vurilor politice de peste ocean, sînt per
mise de lege în S.U.A. O astfel de lege, 
dătlnd încă de acum 35 de ani, pre
vede ca „lobiștii” să se înscrie într-un 
registru ca agenți ai unor puteri străi
ne, declmindu-și sumele pe care le per
cep anual de la acestea, precum și pro
veniența lor, suplinind periodic contro
lului autorităților bilanțul sumelor „in
trate" și „ieșite“, (liste vorba numai de 
traficanta de influență care reprezintă 
interesele unor grupări de peste hotare: 
majoritatea „lobbiștilor“ o alcătuiesc 
însă cei ce se ocupă cu traficul „in
tern“).

„Nu s-ar putea zice însă — remarca 
de curînd revista italiană „Vie Nuove“ 
— că legea ar fi contribuit la reducerea 
fenomenului, Potrivit ultimelor statistici 
guvernamentale, 460 de Organizații și 
cel puțin 1300 de persoane se ocupă, 
cu „lohhy-uri", cu o cheltuială medie 
din partea fiecăruia, pentru «influența
rea legislației americane», de nu mai 
puțin de 5 000 dolari. Acestea sînt ci
frele «oficiale», cele adevărate fiind de 
cîteva zeci de ori mai mari“.

Revista citată arată că senatorul Ful
bright a cerut să se facă lumină „în ce 
privește raporturile de strînsă prietenie 
dintre unii membri ai Congresului și 
indivizi suspecți care lucrează pentru 
un „lobby“ străin, precum șl asupra sus
piciunilor în ce privește anumite hotă- 
rîri ale guvernului sau ale Congresului 
influențate de „lobbiști“ care s-au agi
tat pentru a le pune în aplicare".

„La Washington lohbiștii sînt at.il de 
mulți, incit nu poți arunca o cărămidă 
pe fereastră fără să nu lovești pe vreu
nul“. Această afirmație a fost făcută de 
președintele Wilson încă în 1913...

ADRIANA SOCEC



Tratativele de dezarmare de la Geneva
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in ArgentinaBUENOS AIRES 31 (Agerpres). — Agenția Reuter transmite că la 3Ü mai poliția argentineană a folosit grenade cu gaze lacrimogene și furtunuri de incendiu într-o încercare de a împrăștia o demonstrație a 30 000 de muncitori metalurgiști dm Buenos Aires organizată in cadrul Săptămînii naționale de protest împotriva ofensivei cercurilor reacționare asupra drepturilor democratice ale poporului. Potrivit agenției Associated Press, demonstranții purtau pancarte pe care era scris : „Destul cu foamea 1“. Ei au aruncat în polițiști cu pietre și

cărămizi. Treirăniți și mai multi au fost arestați.Agențiile occidentale de presă relatează, în același timp, că la chemarea Confederației Generale a Muncii din . Argentina, la miezul nopții de joi spre vineri a început în întreaga țară o grevă generală de 24 de ore care va încheia „Săp- tărriîna de protest“ pentru eliberarea tuturor deținuților politici, a- brogarea decretului lege cu privire la securitatea de stat și abolirea măsurilor de închidere a sediilor sindicatelor. Potrivit agenției France Presse, greva a afectat activitatea în porturi, aerodromuri, comerțul, funcționarii din administrația publică, băncile, instituțiile comercialePe mite creț fost liivuiöa agenția ul „Telam“, din Buenos Aires. ..Acest decret —■ subliniază agenția — a provocat o mare surpriză in cercurile ziaristice, întrucît agenția „Telam“ era considerată . drept o sucursală a serviciului de informații al armatei“.

GENEVA 31 (Agerpres). — La 31 mai ia Geneva a avut loc o nouă ședință plenară a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare. Luind cuvintul în cadrul acestei ședințe S. Țarapkin, reprezentantul U.R.S.S., a subliniat că sarcina principală a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare este elaborarea tratatului cu privire la dezarmarea generală și totală.Reprezentantul U.R.S.S. s-a referit în mod amănunțit la propunerea privind încheierea unui pact de neagresiune între statele membre ale Organizației Tratatului de la Varșovia și statele participante la blocul N.A.T.O., subliniind că această propunere s-a bucurat de aprobarea și sprijinul nu numai al țărilor socialiste și neutre, dar și al cercurilor opiniei publice și guvernamentale ale puterilor occidentale.Reprezentantul S.U.A., Stelle, care a luat apoi cuvîntul, a repetat argumentul său, potrivit căruia Comitetul celor 18 nu ar putea examina propunerea sovietică privind încheierea unui pact de neagresiune, re- ferindu-se la necesitatea asigurării preliminare a încrederii între state.

EI a ajuns pînă acolo îneît a afirmat că măsurile propuse de Uniunea Sovietică ar putea agrava situația internațională și accentua neîncrederea. Delegatul american a respins ultima propunere sovietică, în care se preconizează ca bazinul Mării Mediterane să fie declarat zonă denuclearizată.Propunerea sovietică a fost sprijinită cu hotărire de reprezentantul Cehoslovaciei, L. Simovici, care a subliniat că adoptarea ei ar cluce la destinderea încordării internaționale, întărirea încrederii în relații internaționale și ar contribui la soluționarea problemei dezarmării.La rîndul său, reprezentantul Poloniei, M. Biusztajn, a atras din nou atenția asupra faptului că Germania occidentală, a cărei politică urmărește pregătirea unui nou război, ocupă în prezent un loc de avangardă în pactul nord-atlantic.Următoarea ședință a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare va avea loc la 5 iunie.

VIENA 31 Corespon- din București, pe diri- dentul Agerpres trans- jorul Mircea Basarab și mite :. Contmuindu-și turneul în Austria, Filarmonica de „George Enescu” a dat două concerte în orașele Graz și Linz. Concertele au avut ca dirijor pe artistul emerit Mircea Basarab, iar ca solist pe artistul emerit Ion Voicu.în marea sală de concerte a orașului Graz, un public numeros, printre care se aflau personalități de frunte ale vieții publice și culturale din localitate, a răsplătit cu îndelungi aplauze Filarmonica

pe violonistul Ion Voicu. în program au figu- Stat rat „Don Juan” de Richard Strauss, „Trei dansuri romînești” de Teodor Rogalski, Concertul pentru vioară și orchestră de Ceaikov- ski și „Ucenicul vrăjitor” de Paul Ducas. Dirijorul Mircea Basarab și violonistul Ion Voicu au fost chemați în repetate rînduri la rampă.Concertul de la Linz a avut loc în fața unei săli pline pînă la refuz. Publicul spectator a

primit cu multă căldură Filarmonica din București.
Ä"BUDAPESTA 31. De la corespondentul A- gerpres : Cunoscutulcîntăreț de operetă Ion Dacian a întreprins un turneu în Capitala R.P. Ungare, unde a interpretat cu mult succes rolul prințului din opereta „Țara surîsului" de Lehar, Cele trei spectacole ale. sale pe scena Teatrului de operetă din Budapesta au îneîntat publicul, care l-a răsplătit cu îndelungate aplauze.

, băncile, și ziarele.de altă parte, după cum trans- agenția Reuter, printr-un de- guvernamental, la 30 mai a închisă agenția de știri

Declarația lui P. StruyeBRUXELLES 31 (Agerpres). - Paul Struye, lider al Partidului so- cial-creștîn și președintele Senatului Belgiei, a făcut o declarație, reluată de agenția France Presse, în care își exprimă speranța că Belgia va duce — eventual alături de alte țări mici ale Europei occidentale — o politică menită să ușureze creai ea unei zone denuclearizate în Europa centrală. El a subliniat, de asemenea, că o astfel de măsură, împreună cu o interzicere a experiențelor nucleare, ar contribui în mare măsură la destinderea încordării internaționale. Belgia, a spus președintele Senatului, ar trebui să nu-și precupețească eforturile pentru a facilita reducerea înarmărilor și în general destinderea pe plan internațional.

La Bruxelles, miniștrii de externa
nu se înfeleg

Braconierii vor fi judecațiQUITO 31 (Agerpres). — Agenția Associated Press transmite că cele, două nave de pescuit ale S.U.A. care au fost surprinse în timp ce pes- cuiau ilegal in apele teritoriale ale
30

MONOPOLISTUL : Fii mai respectuos, amigo, față 
mina care te „ajută“ !...

(Desen de V. T1MOC)

Ecuadorului au fost aduse la mai in portul Salinas.Un purtător de cuvînt al Ministerului Marinei al Ecuadorului a declarat că comandanții celor două nave vor fi judecați de un tribunal ecuadorian.Comitetul Executiv al C.C. al P.C. din Ecuador a dat publicității o declarație în care condamnă braconajul navelor de pescuit nord-americane în apele teritoriale ale Ecuadorului. „Acțiunile navelor nord-americane — se subliniază în declarație — constituie o dovadă a încălcării de către S.U.A. a demnității naționale a țărilor din America Latină, o dovadă a politicii de jefuire a bogățiilor naturale aparți- nînd acestor țări”.

BRUXELLES 31 (Agerpres). - La 30 și 31 mai a avut loc în capitala Belgiei o nouă sesiune a Consiliului ministerial al Pieței comune la care au participat miniștrii afacerilor externe și miniștrii agriculturii din cele șase țări membre, în comentariile lor, agențiile de presă occidentale nu au ascuns că, după părerea cercurilor conducătoare ale organismului Pieței comune, sesiunea nu urma să aibă decît un rol simbolic și că nu se așteaptă rezolvarea problemelor spinoase : relațiile dintre Piața comună și Marea Britanie, problemă discutată de miniștrii de externe, și problema „unificării“ prețurilor pentru produsele agricole. Agenția France Presse amintește că „unificarea" prețurilor la produsele agricole ar însemna reducerea prețurilor la produsele agricole vest-germane, în momentul de față mai scumpe, lucru pe care guvernul de la Bonn îl refuză. Agențiile de presă anunțau că miniștrii au aminat din nou această problemă pentru luna viitoare.în ce privește problema relațiilor cu Marea Britanie, nici de data aceasta nu s-a ajuns la vreun rezultat. O nouă întrevedere între ministrul de externe francez, Couve de Murville, și ministrul economiei de la Bonn, Erhard — anunță France Presse — „nu a permis o apropiere a punctelor de vedere ; partea vest-germană ar dori inițierea unor contacte mai strînse, la nivel oficial, între Anglia și Piața comună, pentru a permite, mai de vreme sau mai tîrziu, aderarea Marii Britanii la acest organism. Franța insistă ca relațiile între Anglia și Piața comună să constea în simple „schimburi de informații". Agenția France înțeleagă că în dimineața s-au serioase.

Revista americană „U. S. News and World Report“ subliniază cu satisfacție că gazele naturale pe care Olanda va fi în măsură să le exporte reprezintă o lovitură grea pentru unul dintre cele mai îndrăznețe proiecte economice ale Franței. Guvernul francez intenționa să construiască un sistem de conducte care să transporte gazele naturale din Sahara, prin Mediterana și Spania, în Franța, și apoi în restul Europei occidentale. Franța ar fi putut deveni în această situație principalul furnizor de combustibil pentru țările Pieței comune. Acum însă, toate privirile s-au întors spre Olanda care va putea furniza gaze la un preț mult mai scăzut. Anglia, care importă gaze din Sahara adueîn- du-le cu nave speciale, manifestă un interes deosebit pentru descoperirea din Olanda. A și fost luată în discuție ideca de a se construi o conductă prin Marea Nordului.
Bariera tarifelor pentru produsele

De curlnd, mii de studenți din 
Bruxelles au organizat o demonstra
ție în centrul orașului, purtînd pan
carte pe care scrie : „Stop I Nu 1 — 
războiului“, „Să Înceteze cursa înar
mărilor atomice 1”.

in- programul industrialeRomîne la

ds

O situație

Presse lasă să se ședința de vineri produs divergențe
neprevăzută nouHAGA 31 (Agerpres). — Un conflict de interese va înrăutăți relațiile, și așa încordate, din interiorul Pieței comune. în Olanda au fost descoperite zăcăminte de gaze naturale apreciate a fi cele mai mari din Europa occidentală.

Astăzi, la Nairobi, capitala Kenyei, 
încep lucrările parlamentului consti
tuit în urma alegerilor care au avut 
loc între 18 și 26 mai. Ca rezultat 
al victoriei obținute de partidul U- 
niunea națională africană din Kenya 
(K.A.N.U.), Jomo 
acestui partid, 
pentru libertatea 
Kenyei a format primul guvern afri
can din istoria tării, alcătuit din re
prezentanții unui singur partid. In 
ședința de astăzi a parlamentului, 
Kenyatta, desemnat prim ministru, 
urmează să prezinte lista cabinetu
lui său format din Oginga Odinga, 
ministru de interne, Tom Mboya, mi
nistru de justiție și al problemelor 
constituționale, J. Gichuru, ministru 
de finanțe și al economiei, și alții.

Kenya intră astfel într-o nouă fază 
a vieții sale politice — aceea a auto
nomiei interne. Potrivit 
elaborate la Londra, 
le apărării, afacerilor 
siguranței interne sînt 
tenta guvernatorului englez, totuși, 
la 30 mai, acesta a anunțat in mod 
neașteptat că aceste probleme vor 
fi transmise noului guvern păstrin- 
d.u-și însă „dreptul de a interveni 
dacă va fi necesar“. Imediat după 
anunțarea rezultatelor alegerilor, 
Jomo Kenyatta a declarat că guver
nul său intenționează să obțină încă 
în cursul acestui an independența 
deplină.

In centrul confruntării electorale, 
îndeosebi între principalele partide 
— K.A.N.U. și Uniunea democratică 
africană (K.A.D.U.) — au stat cele 
maț importante probleme privind 
prezentul și viitorul țării. In timp ce 
K.A.N.U. se pronunță pentru crearea 
unui stat unitar, K.A.D.U. preconizea
ză împărțirea tării în 6 regiuni auto
nome și un guvern central cu drep
turi limitate. Programul K.A.D.U, re
flectă, în mare măsură, pozițiile ce
lor care ar vrea să mențină domina-

Kenyatta, liderul 
cunoscut luptător 

și independenta

constituției 
problème- 

externe și 
de compe-

(ia colonială ; cu scopul do a zdrun
cina unitatea poporului kenyan auto
ritățile engleze au încercat să impu. 
nă tării un sistem de organizare po
litică și administrativă potrivit căru
ia autoritățile regionale autonome ar 
dispune de vaste împuterniciri, in
clusiv dreptul de a adopta legi cu 
privire la revizuirea granițelor. După 
cum au relevat în repetate rînduri pa- 
trioții kenyeni, acest sistem urmăreș
te menținerea unei situații propice 
pentru atîtarea conflictelor între tri.

Comentariul zilei

buri, ceea ce ar putea duce la o 
„kongolizare" a Kenyei.

Programele celor două partide se 
deosebesc și în alte privințe, expri- 
mînd, de fapt, două linii politice 
opuse. K.A.N.U. se pronunță pentru 
controlul guvernului asupra econo
miei, introducerea învățămîntului 
gratuit de 7 ani pentru toți copiii și 
asistență medicală gratuită. Acest 
partid, exprimînd starea de spirit a 
majorității populației, cere lichidarea 
bazelor militare britanice din Kenya, 
se pronunță pentru o politică de 
neaderare la blocurile și pactele mi. 
litare, pentru colaborarea cu toate 
țările independente din Africa și din 
întreaga lume. Totodată, el sprijină 
lupta popoarelor aflate încă sub ju
gul colonial, pentru deplina elibe
rare a Africii. Chintesența programu
lui acestui partid este exprimată în 
cuvintele de încheiere ale manifes
tului său electoral : „Poporul Kenyei 
are patru 
nialismul, 
Iile".

Celălalt
nuntă împotriva îmbunătățirii ime
diate a asigurărilor sociale. împo-

dușmani principali : colo- 
sărăcia, incultura și bo-

partid, K.A.D.U., se pro-

triva naționalizării pămîntului, oco
lind, totodată, problema indepen
denței, ceea cg înseamnă, de fapt, 
asentimentul acestei grupări politi
ce la continuarea dominației colo
niale. Această poziție, contrară inte
reselor poporului kenyan, este oglin
dită și de faptul că liderii partidu
lui K.A.D.U. nu numai că nu iau ati
tudine împotriva bazelor militare en
gleze de pe teritoriul Kenyei, dar 
încearcă să justifice menținerea lor.

Majoritatea alegătorilor a preferat 
platforma partidului K.A.N.U. care a 
obținut astfel de două ori mai multe 
voturi decît adversarul său, și cu 32 
de deputați mai mult în Camera re
prezentanților. Aceste rezultate sînt 
cu atît mai semnificative, cu cît — 
după cum scrie și ziarul londonez 
„Observer“—„stabilirea circumscrip
țiilor electorale de către autoritățile 
coloniale a fost făcută cu precădere 
în favoarea K.A.D.U.“. Mai mult, după 
cum relevă ziarul „Daily Telegraph", 
acest partid a primit în timpul cam
paniei electorale 25 000 de lire ster
line „din partea cercurilor de afa
ceri din Europa“, precum și din par
tea unor diplomați occidentali aflați 
la Nairobi. Totodată, consulatul 
S.U.A. din capitala Kenyei a desfă
șurat o intensă propagandă împo
triva candidaților partidului K.A.N.U. 
Sub pretextul păstrării ordinei, în 
timpul alegerilor autoritățile au in
tervenit cu brutalitate, folosind gaze 
lacrimogene și bastoane de cauciuc.

Alegătorii Kenyei, dornici de liber
tate, n-au putut fi însă intimidați. 
Majoritatea zdrobitoare a voturilor în 
favoarea partidului K.A.N.U. de
monstrează că poporul kenyan a 
ales drumul epre independență și 
unitate națională, spre prietenie și 
colaborare pașnică cu toate țările.

A. BUMBAC

L

Corespondență 
din Paris

BRUXELLES 31 (Agerpres).— Toate agențiile de presă americane relatează cu multă nemulțumire despre o măsură adoptată la 30 mai în cadrul ședinței de lucru a Consiliului miniștrilor agriculturii ai țărilor membre ale Pieței comune : este vorba de menținerea și chiar sporirea tarifelor vamale pe întreg cuprinsul comunității Pieței comune pentru importul de pui de găină și carne de pasăre. Problema a căpătat importanță în relațiile econo-, mice dintre S.U.A. și Piața comună întrucît țările Pieței comune constituiau principalul debușeu al exporturilor americane de astfel de produse. 'în cercurile economice din S.U.A. se consideră actuala măsură drept un indiciu al înăspririi în viitor a politicii vest-europene și față de alte produse agricole americane.
Lupta patrioților din GuatemalaCIUDAD DE GUATEMALA 31 (Agerpres). — După cum anunță agenția Prensa Latina, comandamentul mișcării insurecționale din Guatemala a dat publicității o declarație care demască născocirile propagandei guvernamentale în ce privește adevăratele scopuri ale luptătorilor pentru libertatea țării. Partizanii care acționează în munții Sa- capa și Isabal, se spune în declarație, sînt patrioți și oameni care luptă pentru binele poporului, gata să-și jertfească viața pentru idealurile lor nobile, pentru ca în patria lor să nu mai existe tirani, mizerie, trădare și corupție. în declarație se subliniază că partizanii se bucură de sprijinul deplin al țăranilor.Comandamentul mișcării insurecționale arată că aviația guvernamentală bombardează satele, distruge semănăturile și casele țăranilor, împușcă locuitori pașnici.

Lucrările unor comitete 

tehnice ale Consiliului 

de Administrație al O.LA4.GENEVA 31 (Agerpres). La Geneva au început lucrările unor comitete și comisii tehnice ale Consiliului de Administrație al Organizației Internaționale a Muncii (O.I.M.).în Comitetul comisiilor dustriale s-a discutat pentru diferite comisii al O.I.M.Reprezentantul R. P.lucrările acestui comitet, Iacob Io- nașcu, a propus să se acorde prioritate convocării comisiei pentru industria petrolieră, deoarece acest sector de activitate prezintă o importanță deosebită pentru numeroase țări și ridică probleme so- cial-economice de mare actualitate. Propunerea reprezentantului romîn a fost susținută de delegațiile altor state.în Comisia pentru programele de activitate practică au fost discutate criteriile programelor de asistență tehnică ale O.I.M. în intervenția sa, delegatul romîn a arătat că este necesar ca, periodic, să se analizeze modul de aplicare a acestor criterii, în scopul îmbunătățirii și completării lor. El a cerut secretariatului să dea informații mai ample asupra principiilor după care se stabilește ordinea de acordare a asistenței tehnice pentru țările slab dezvoltate.x - - - - - -
A fost descoperită epavaNEW YORK 31 (Agerpres). — Agențiile occidentale de presă a- nunță că nave ale marinei americane au descoperit la 30 mai epava submarinului nuclear „Thresher" care s-a scufundat la 10 aprilie în oceanul Atlantic cu 129 persoane la bord. Viceamiralul Elton Grenfell, comandantul flotei de submarine americane din Atlantic, a declarat că fotografiile luate de nava oceanografică „Conrad“, la o adîn- cime de aproximativ 2 500 de metri, la 220 mile est de Boston, nu lasă nici o îndoială asupra prezenței submarinului. Pe de altă parte, directorul adjunct al observatorului geologic Lamont, al universității Columbia, Lamar Worzel, a precizat că pe fotografii este perfect vizibilă turela submarinului ca și o parte zdrobită a corpului navei.Un purtător de cuvînt al marinei S.U.A. a anunțat că batiscaful „Triest“, care se află în prezent în portul Boston, va pleca imediat spre locul naufragiului, unde va face mai multe imersiuni pentru a lua alte fotografii.

Adunarea Națională Franceză a 
adoptat joi, cu 271 voturi pentru și 
157 contra, proiectul de lege guver
namental cu privire la sursele încasă
rilor la capitolul venituri din bugetul 
pe 1963—1964. Este vorba de o serie 
de măsuri complicate, cu caracter 
„social", care confruntă cercurile gu
vernante și care au prilejuit vii dez
bateri în parlament.

Deficitul financiar al țării se ri
dică acum la circa 2,2 miliarde 
franci noi. Referin- 
du-se la aceasta în 
cuvîntarea rostită 
în parlament, mi
nistrul de finan
țe Giscard d’Es-
taing a arătat că pentru „resorbirea" 
acestui deficit ar fi necesare unele 
măsuri ca majorarea impozitelor, 
precum și a tarifelor la căile 
ferate și curentul electric. Miercuri, 
Consiliul de Miniștri a hotărît 
să majoreze cu 2,3 miliarde franci 
cheltuielile bugetare prevăzute în 
acest an, prin sporirea impozitelor 
și a tarifelor la serviciile publice și la 
căile ferate. Ziarul economic „Les 
Echos“ arată că de la 1 iunie tariful 
pentru transportul pe calea ferată va 
suferi o majorare de 17 la sută, iar 
costul curentului electric se va mări 
cu 7 la sută, adăugind ; „Programul 
de austeritate ia astfel ființă“. Zia
rele scriu că aceste hotărîri constituie 
o „notă de plată“ oferită de cercu
rile conducătoare maselor populare 
după conflictele sociale care au cul
minat cu îndelungata grevă generală 
a minerilor...

Noua lege consacră aceste măsuri, 
așa-zise „sociale“, prevăzînd totodată 
și altele care vot fi aplicate vara 
asta. începînd de joi, prețul la con
sumul de electricitate s-a majorat cu 
circa 7 la sută, iar de vineri a intrat 
în vigoare prețul mărit la tutun. Este 
prevăzută, de asemenea, scumpirea 
timbrelor.

In legătură cu aceste majorări, din 
rîndurile sindicatelor au fost ridi
cate proteste, prin care se denunță 
încercarea de a trece pe umerii ce
lor ce muncesc greutățile financia
re, arătîndu-se că măsurile urmăresc 
să anihileze rezultatele obținute prin 
lupta revendicativă a maselor.

Astfel, în raportul prezentat de 
Benoît Franchon la al 34-lea Congres 
al Confederației Generale a Muncii, 
care și-a încheiat lucrările zilele 
trecute, se arată : „In legătură cu

grevele, guvernul a început să vor
bească despre o amenințare de in
flație. Amenințarea de inflație, aceea 
care există de pe acum, rezidă însă 
în măsurile luate pentru îmbogă

țirea monopolurilor... Tocmai pentru 
a menține această favorizare, guver
nul a hotărît, după greva victorioasă 
a minerilor, după succesele ferovia
rilor, electricienilor și muncitorilor 
de la uzinele de gaz, să mărească 
tarifele la transporturi pentru călă

tori, electricitatea 
pentru micii con
sumatori, lăsînd 
însă intacte, sub 
prețul de cost, ta
rifele de favoare 

pentru marile întreprinderi indus
triale“.

Puriind întrebarea : „Cine va su
porta impozitele noi și sporurile de 
tarife ziarul burghez „Le Monde“ 
scrie: „Consumatorii mici și mijlocii 
sînt cei ce vor avea de suportat 
greutatea principală — datorită nu
mărului lor — a majorării tarifelor 
de transport pe calea ferată și a 
scumpirii tarifelor la curentul electric 
pentru gospodării. Urcarea tarifelor 
feroviare la mărfuri se va repercuta, 
de asemenea, asupra prețurilor în de
taliu, apăsînd astfel asupra marii 
mase a consumatorilor".

Cît privește tendința spre inflație, 
înseși statisticile oficiale ale Consi
liului național al creditului sînt 
grăitoare; potrivit unui studiu, vo
lumul global al masei monetare a tre
cut de la 9 292 miliarde franci vechi 
în 1958, la 14 448 miliarde la 31 de
cembrie 1962. Numeroși observatori 
își manifestă neliniștea față de a- 
ceastă tendință inflaționistă, caie se 
datorește cheltuielilor neproductive, 
printre caie cele destinate pregătirilor 
militare, în special creării așa-numitei 
„forțe de șoc proprii". Cum s-ar 
zice, e vorba de fapt de o notă de 
plată pentru creditele militare. în le
gătură cu aceasta organul partidului 
socialist SFIO scrie : „Nici o măsură 
de restrîngere nu este bineînțeles 
luată în legătură cu capitolele ne
productive constituite din cheltuie
lile militare și forța de șoc. O veri
tabilă prăpastie financiară. Creditele 
militare, deja mărite pe 1962 -1963, 
vor fi și mai mult sporite în trimes
trul prezent. în aceasta constă ade
vărata cauză a inflației".

T. VORNICU

submarinului „Thresher" Aprobarea tratatului Iranco- 
KsHcrinaii de către BundesratDupă cum transmite agenția France Presse, nava oceanografică „Conrad“ a strîns de pe fundul oceanului, cu ajutorul unor instrumente speciale, un mare număr de furtunuri de cauciuc sintetic folosite în sistemele hidraulice ale navelor. O altă navă oceanografică, „Atlantis-2“, a strîns obiecte metalice, hîrtii, precum și un număr de cutii de metal cu piese de schimb pentru nave care „s-ar putea să fi aparținut submarinului „Thresher“.

BONN 31 (Agerpres). — La 31 mai, Camera Superioară a parlamentului vest-german — Bundes- ralul — a aprobat textul așa-nunii- tului „tratat de colaborare“ dintre Franța și Germania federală.Tratatul a fost adoptat, de asemenea, și de Adunarea Națională Franceză. Se prevede ca intrarea în vigoare oficială a acordului să aibă loc în cursul lunii iunie.
ELISABETHVILLE 31 plot împotriva unității (Agerpres). — Agenția Uongoului.United Press International relatează că șeful secesioniștilor ka- tanghezi, Chombe, a fugit din Elisabethville in urma descoperirii dp către autoritățile congoleze a unui nou com-

Organele guvernului central sînt in posesia unor documente confiscate cu prilejul arestării unui mercenar, care conțin planurile unor acțiuni ale sece- sioniștilor în vederea desprinderii Katangăi

MOSCOVA. La 30 mai, N. S. Hrușciov și Fidel Castro au vizitat o bază militară a trupelor de rachete strategice. N. S. Hrușciov și Fidel Castro au studiat modelele de tehnică modernă a rachetelor. Comandantul de divizie a raportat că poziția de rachete este pregătită pentru a fi folosită în luptă. Cei doi conducători au asistat la aplicațiile trupelor de uscat în- tr-unul din districtele militare.
BRUXELLES. După Camera Re

prezentanților, Senatul belgian a a- 
doptat proiectele de lege guverna
mentale antimuncitorești privitoare la 
așa-numita „menținere a ordinei". 
Potrivit acestor proiecte de lege, par
ticipanții la mitinguri, la pichetele de 
grevă și la alte acțiuni care au loc în 
cursul grevelor sînt pasibili de pe
deapsa cu închisoarea între 16—28 
de zile, dacă jandarmeria sau patronii 
vor considera că aceste acțiuni au un 
caracter „ostil“.

TOKIO. La 31 mai a avut loc la 
Tokio o întîlnire între președintele In-

doneziei, A. Sukarno, și primul minis
tru al Malayei, Tengu Abdul Rah
man. Această întîlnire a avut scopul 
de a permite celor doi oameni de 
stat un schimb de vederi pentru 
realizarea unei destinderi a încordării 
care s-a ivit între cele două țări în 
legătură cu planurile de creare a Fe
derației Malayeze. După cum se știe, 
Indonezia se opune cu energie aces
tor planuri, în timp ce Abdul Rahman 
sprijină eforturile colonialiștilor en
glezi de a se crea această federație.

SOLINGEN. La Solingen (R.F.G.) 
a luat sfîrșit procesul intentat lui 
Lorenz Knorr, membru al directora
tului partidului Uniunea germană a 
păcii, acuzat de a-i fi „ofensat“ pe 
foștii generali hitleriști, imputîndu-le 
asasinatele în masă comise în perioa
da războiului. Tribunalul l-a condam
nat pe Knorr la plata unei amenzi de 
300 de mărci.

LONDRA. Hewlett Johnson pără
sește funcția de decan de Canterbury 
pe care a ocupat-o timp de 31 de ani.

Lupta lui Hewlett Johnson ■ pentru

pace și atitudinea sa prietenească față 
de țările socialiste sint bine cunosc 
cute. EI este laureat al premiului in
ternațional „Pentru întărirea păcii 
între popoare“. H. Johnson este în vîr- 
stă de 89 de ani.

TOKIO. Peste 2 000 de muncitori 
din Tokio s-au întrunit în seara zilei 
de 30 mai pentru a cere rejudecarea 
și eliberarea imediată a lui Kuniharu 
Murakami, arestat și condamnat în 
ianuarie 1952 la 20 de ani închisoare. 
Participanții au hotărît ■ să organizeze 
la 21 iunie un nou miting la Tokio 
pentru a cere eliberarea condamnați- 
lor fără vină în cazurile Mațukawa și 
Murakami.

LONDRA. Ministrul de finanțe al 
Marii Britanii, Reginald Maudling? a 
anunțat joi seara în Camera Comune
lor că Anglia și S.U.A. au stabilit un 
acord pentru înființarea unui „credit 
reciproc“ care ar urma să fie folosit' 
„pentru apărarea lirei sterline și do
larului în schimburile monetare in
ternaționale“. Faptul a fost interpretat 
la Londra ca un nou indiciu al crizei 
prin care bece lira sterlină.

Chombede restul Congouluî. A- ceste planuri prevedeau un atac militar general al jandarmilor katanghezi, sprijiniți de unități de mercenari, împotriva trupelor O.N.U. și a unităților armatei naționale congoleze.
CARACAS. Tntr-o declarație dată 

publicității la Caracas cu prilejul 
Zilei internaționale a copilului. Uniu
nea națională a femeilor din Vene
zuela subliniază că milioane de copii 
din țările Americii Latine trăiesc In
tr-o mizerie îngrozitoare. „Situația se 
va schimba numai atunci cînd in ță
rile noastre va fi creată o nouă orin- 
duire socială, eliberată de sub domi
nația imperialistă, orînduire care va 
pune capăt foametei și va deschide 
accesul spre învătămînt tuturor copii
lor din Venezuela și din alte țări ,

TEGUCIGALPA. Profesorii și învă
țătorii din Honduras au declarat la 30 
mai grevă în sprijinul cererilor de mă
rire a salariilor. Ei au organizai de
monstrații pe străzile orașului Teguci
galpa și au ocupat coridoarele parla
mentului în momentul cînd deputății 
discutau problema adoptării unui 
amendament la constituție, privitor la 
stabilirea unui salariu minim pentru 
coi pul didactic.

GUAYAQUIL. Studenții Universi
tății din Loja au declarat grevă în 
semn de protest împotriva acțiunilor 
autoritățiloi care au interzis unui 
grup de 14 student) ecuadorieni să 
studieze la Universitatea din Havana, 
unde guvernul revoluționar al Cubei 
le acordă burse.
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