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Pentru recolta asiului 1964
u

forarea sondelor
derii de foraj Bascov, care 
de la începutul anului pînă 
acum a săpat majoritatea 
sondelor cu turbina. Odată 
cu extinderea forajului cu 
turbina, petroliștii din re
giune experimentează cu 
hune rezultate și forajul cu 
eleciroburul.

(coresp.
— La 

au început 
lucrările sesi- 
științifice In 

indus-

Un nou lot de strunguri produse de Uzinele de strunguri din Arad sînt verificate înainte de a 11 expediate
(Foto : M. Andreescu)

Viteze sporite la
In luna mai, sondorii din 

regiunea Argeș au săpat cu 
turbina pește 60 la sută din 
volumul total de metri fo
rați, obținînd viteze de fo
raj sporite și o mai înaltă 
productivitate a muncii. In 
această acțiune se eviden
țiază colectivul Intreprin-

Prin organizarea mai bună a procesului 
de fabricafie

productivitate a muncii

ziarului :
Ancheta 

„Scînteii” : Legă
tura cu viața — 
cerință esențială a 
învățămtntulul 
partid (pag. 2-a)

• Prof. dr. Ro
man Moldovan : 
O vizită utilă, in 
spiritul coexistenței 
pașnice (pag. 3-a)

«

La porumb. Pentru asigurarea u- nei semințe de bună calitate, în u- nitățile producătoare de sămînță dublu hibridă, aprobatorii regionali trebuie să urmărească executarea la timp și de bună calitate a tuturor lucrărilor de întreținere a. loturilor de hibridare și îndeosebi a castrării plantelor mamă.Consiliile agricole regionale și raionale să urmărească cu atenție comportarea în producție a hibrizilor dubli de porumb cultivați și să întocmească din timp un plan de a- sigurare a semințelor, ținînd seama și de zonele unde hibrizii pe ca- re-i avem în prezent nu ajung la maturitate. Pentru astfel de cazuri este necesar să se rețină sămînță din soiurile și populațiile locale valoroase, potrivite zonelor premonta- ne și montane din diferitele regiuni ale țării.
La leguminoase anuale pentru 

boabe (mazăre, soia, fasole, linte).Loturile destinate producerii de semințe să fie purificate de plantele aparținînd altor soiuri. La mazăre, în special, se va urmări eliminarea din cultură a mazării sălbatice.O lucrare importantă care trebuie făcută în perioada de înflorire la loturile de producere a seminței de mazăre este tratarea cu Heclotox 3 la sută contra gărgăriței, folosin- du-se 30 kg praf la hectar.Imediat după recoltarea și treieratul mazării se va face tratarea seminței cu sulfură de carbon. Semințele din loturile tratate în timpul vegetației vor fi tratate a doua oară numai în cazul cînd la analiză se constată încă prezența gărgăriței.
La floarea-soarelui. în anul 1964 cea mai mare suprafață va fi însă- mînțată cu semințe din prima înmulțire, care au o valoare biologică mare și un procent ridicat de ulei. Acolo unde cantitatea de sămînță din înmulțirea I este insuficientă se vor identifica și recunoaște cele mai bune lanuri din înmulțirea a Il-a. în acest scop, este necesar să se identifice din culturile cele mai reușite — uniforme și fără atac de sclerotinia și oro- banche (lupoaie) — suprafețele care se vor recolta separat. Pentru a se obține o germinație ridicată, înainte de depozitare semințele de floarea- soarelui se vor aduce prin lopătări sau vînturări repetate la o umiditate de cel mult 10—11 la sută.
La cartofi. Materialul de sămînță se asigură prin identificarea tuturor suprafețelor cultivate cu soiuri valoroase, neamestecate, care se vor supune în mod obligatoriu recunoașterii culturilor.Pentru asigurarea unui material valoros este necesar ca loturile rezervate pentru sămînță să fie purificate prin eliminarea plantelor străine soiului de bază, a plantelor degenerate, atacate de viroze și care au baza tulpinei înnegrită. împotriva manei cartofului se vor aplica stropiri cu zeamă bordeleză 0,75 la sută la indicația stațiilor de avertizare.Recoltarea loturilor semincere trebuie făcută înainte de ajungerea cartofilor la maturitatea deplină, la circa 25—30 zile după înflorit. După recoltare, cartofii se expun la soare pentru maturizare și apoi se sortează, reținîndu-se pentru sămînță tuberculii tipici și sănătoși.
Semințe de plante furajere. Creșterea șeptelului și a producției animale impune asigurarea unei, baze furajere bogate și bine echilibrate în proteine, vitamine și săruri minerale. Pentru a se obține aceste furaje sînt necesare semințe de plante furajere într-un sortiment cît mai variat.Consiliile agricole regionale și

Recomandările secției 
de cereale și plante tehnice 

a Consiliului Superior 
al Agriculturii

Problema principală care preocupă pe toți cei ce lucrează în agricultură este sporirea continuă a producției agricole. Unul din factorii importanți care contribuie la aceasta este sămînța de calitate superioară.între măsurile luate de partid și guvern pentru creșterea recoltei, un loc important l-au ocupat și îl ocupă cele prin care se asigură gospodăriilor colective și gospodăriilor de stat cantități tot mai mari de semințe din soiuri și hibrizi de mare producție. în ultimii ani au fost introduse în cultură numeroase soiuri de grîu de mare producție, hibrizi dubli de porumb, soiuri noi de plante uleioase și leguminoase, sfeclă de zahăr și cartofi etc., care contribuie la obținerea de recolte sporite.Bunii gospodari iau de pe acum măsuri spre a asigura semințele necesare la recolta anului 1964. Pen
tru a avea semințe de bună calitate 
este necesar să se 
acorde o mare a- 
tenție îngrijirii 
Ioturilor semince
re, identificării și 
recunoașterii în 
Ian a culturilor, 
recoltării, condi
ționării și depozitării separate a se
mințelor, păstrării lor în cele mai 
bune condiții. în această privință sarcini deosebit de importante revin consiliilor agricole regionale și raionale, specialiștilor din unitățile agricole socialiste.în primul rînd este necesar să se analizeze situația asigurării cu semințe din soiuri de mare producție Sentru nevoile anului 1963/1964. acă unele gospodării, din motive obiective, nu-și pot asigura necesarul de semințe din producție proprie, consiliile agricole vor analiza posibilitatea acoperirii deficitului pe plan raional sau regional pentru a nu rămîne nici o unitate fără sămînță de bună calitate.Aprecierea calității semințelor, a indicilor biologici și seminali se poate face numai printr-un control riguros efectuat atît în cîmp, prin acțiunea de recunoaștere a culturilor pentru sămînță, cît și în laborator, prin analiza valorii culturale. Pentru buna desfășurare a acestei acțiuni este necesar ca în cadrul 

consiliilor agricole regionale să se 
organizeze instructaje cu inginerii 
aprobatori în vederea reîmprospă
tării cunoștințelor și a stabilirii sar
cinilor de recunoaștere pe unități, 
specii, soiuri și cantități. Din rîndu- 
rlle inginerilor aprobatori trebuie să 
facă parte cei mai buni specialiști, 
care lucrează cu multă conștiincio
zitate.Pentru obținerea unor semințe valoroase este necesar să se ia măsuri specifice fiecărei grupe de culturi în parte :

La cereale păioase (grîu, orz, ovăz, secară). în perioada ce urmează se va face purificarea lanului de alte soiuri și plante de cultură străine soiului de bază. Totodată vor fi eliminate și spicele tăciunate.Multă grijă trebuie acordată momentului optim al recoltării loturilor semincere. Este necesar să se evite recoltarea semințelor cu un grad prea mare de umiditate, care duce de cele mai multe ori la încin- gerea și pierderea germinației. Recoltarea loturilor semincere se va face la coacere deplină și cu, multă atenție pentru evitarea oricărui a- mestec mecanic.Combinele care coltatul loturilor sacii și mijloacele

PLOIEȘTI (coresp. „Scîn
teii“). — în sectorul C al 
Uzinei metalurgice din Si
naia a fost pusă în funcțiu
ne o bandă pentru monta
jul pompelor de injecție. 
Datorită scurtării timpului 
de montare, productivita
tea muncii la asamblarea a- 
paratajului de injecție creș
te cu 15 la sută și se ob
țin economii anuale în va
loare de 320 000 lei. Ban
da de montaj, realizată cu 
fonduri de mică mecaniza
re, a fost proiectată în 
uzină de inginerii Ion Voi-

Realizări ale întreprinderilor din industria 
ușoară

102,5 la sută. Merită subli
niat faptul că toate subra- 
murile din industria ușoară 
și-au depășit sarcinile de 
sporire a productivității 
muncii pe această perioadă. 
Peste 88 la sută din sporul 
de producție prevăzut pe a- 
ceastă perioadă a fost obți
nut pe seama creșterii pro
ductivității muncii.

culescu și Gheorghe Calciu 
și de tehnologul Dan An- 
gelescu. La aceeași uzină a 
fost pusă în funcțiune 
și o mașină-agregat pen
tru prelucrarea bucșei-ele- 
ment care execută concomi
tent 6 operații și este de
servită de un singur om. In 
ultimele luni s-a extins tra
tamentul termochimic de 
carbonitrurare la noi repere. 
Datorită măsurilor luate, în 
primele 5 luni ale anului, 
colectivul uzinei a sporit 
productivitatea muncii cu 
1,S6 la sută față de plan.

Extinderea tehnicii noi și 
măsurile tehnico-organiza- 
torice luate în întreprinde
rile industriei ușoare au a- 
sigurat sporirea producti
vității muncii în acest sec
tor. Planul de creștere a 
productivității muncii pe 
primele 4 luni ale anului a 
fost realizat în proporție de

Utilaje moderne 
exploatările miniere

In principalele exploatări ale trustului minier Bana
tul au fost date în folosință noi mașini și utilaje de 
mare randament. 'Printre acestea se numără compre- 
soare, perforatoare, instalații de încărcat. Totodată a 
fost mărit numărul vagoanelor și al altor utilaje anexă. 
Toate aceste măsuri au permis extinderea mecanizării 
lucrărilor de extracție a căibunelui și îmbunătăți
rea procesului de sortare. Folosind cu pricepere 
noile utilaje, minerii din această parte a țării au spo
rit simțitor viteza de lucru la înaintări. Totodată mi
nerii bănățeni au reușit să reducă și consumul de ma
teriale auxiliare și de energie, realizînd economii su
plimentare la prețul de cost în valoare de peste 
1 800 000 de lei.

Cu prilejul 
lui Ciprian
SUCEAVA (coresp. „Scîn

teii”). ;— Cu prilejul come
morării a 80 de ani de la 
moartea compozitorului Ci
prian Porumbescu, la Sucea
va a avut loc ieri o mani
festare organizată de comi
tetul regional de cultură și 
arfă. Profesorul Constantin 
Răfoi, vicepreședinte al co
mitetului executiv al sfatu-

comemorării 
Porumbescu
lui popular regional, a vor
bit despre opera lui Ciprian 
Porumbescu. A urmat un 
concert festiv, interpretat de 
orchestra simfonică a Filar
monicii de staf din Botoșani 
și de ansamblul de cîntece 
și dansuri „Ciprian Porum
bescu” din Suceava care a 
cuprins lucrări ale compozi
torului.

Sesiune 
științifică 

BRĂILA 
„Scînteii”). 
Brăila i 
ieri 
unii 
probleme de 
trializare a lemnului, 
organizată de Insti
tutul de cercetări fo
restiere din Bucu
rești. La lucrările 
sesiunii iau parte 
cadre de conducere 
din direcțiile gene
rale, cercetători si 
proiectanți, specia?- 
liști din marile com
binate și întreprin
deri apartinînd Mi
nisterului Economiei 
Forestiere. Se prezin
tă 22 de referate și ! 
comunicări științi
fice.

vor lucra Ia re- semincere, ca și _____ _______ ,________  de transport trebuie să fie bine curățate. Spațiile de depozitare trebuie reparate din timp, curățate și dezinfectate, semințele depozitîndu-se separat — pe soiuri și înmulțiri. îndată după terminarea recoltării, semințele se vor condiționa cu aceeași grijă pentru evitarea amestecului și se vor depozita în straturi subțiri în spații bine delimitate. ( Continuare în pag. IlI-a)

ra-

(Agerpres)

Școala medie din Bușteni (Foto ; Gh. Vințilă)

Cinematograf 
cu ecran 

panoramic

CONSTANȚA (co
resp. „Scînteii"). — 
La Constanța s-a 
inaugurat noul 
cinematograf cu e- 
cran panoramic 
„Republica". Aces
ta este înzestrat cu 
aparatură specială 
pentru peliculă de 
70 mm, instalație 
stereofonică de so
norizare etc.

Pentru studenți
La Galați au început lu

crările de construcție a unor 
noi cămine studențești cu o 
capacitate de 650 de locuri. 
Ele sînt prevăzute cu canti
ne moderne cu autoservire, 
cu spălătorii și curățătorie 
chimică. Alte cămine se află 
în diferite faze de lucru 
în alte centre universitare 
ale țării, wînînd a fi date în 
folosință studenților odată 
cu începerea noului an de 
învățămînt. Pe șantierul uni
versitar din Iași se constru-

iese în prezent patru cămi- ' 
ne cu o capacitate de 1 600 
de locuri și'-o cantină la care 
vor lua masa 2 000 de 
studenți ; la Brașov se află 
într-o fază avansată de lu
cru trei cămine cu o capa
citate de 700 de locuri. In 
acest an se vor construi în 
orașele și centrele muncito
rești un mare număr de că
mine și internate care vor a- 
sigura cazarea în bune con
diții a peste 13 300 de elevi 
și studenți. (Agerpres)

Vacanța celor mici
CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — 

Cei mai mici școlari, elevii din clasele 
I—IV, au pășit pragul vacanței de vară. 
La Craiova se organizează în aceste 
zile pentru ei excursii în preajma ora
șului, vizitarea muzeelor și monumen
telor istorice ale orașului. In curînd vor 
intra în vacanță și colegii lor mai mari, 
în regiunea Oltenia se organizează 600 
de tabere locale situate în cele mai fru
moase locuri. La excursiile ce se or
ganizează în timpul vacanței de vară 
vor lua parte aproape 100 000 de elevi.

Noutăți pentru turiști
La Agenția de voiaj C.F.R. de pe Ca

lea Victoriei s-au pus în vînzare bilete 
cu locuri rezervate dus-întors. Astfel, un 
călător care merge în concediu își poate 
reține locul pentru întoarcere tot de la a- 
genția din București. Pentru amatorii de 
excursii se vînd bilete pentru călătorii 
în circuit, pentru orice rută și distanță, 
cu posibilitatea de a întrerupe călăto
ria de 12 ori. De la aceeași agenție sè 
pot procura și bilete pentru vapoarele 
„Navrom" care fac curse pe Dunăre.

Pe șantierele construcțiilor școlare
Experiența bună să fie extinsă

în toate raioanele

Exigență față de ritmul

și calitatea lucrărilor

noștri transmit
O faptă curajoasă

In aceste zile, la G.A.C. Sprîncenata, regiunea Argeș, se execută re
cunoașterea în Ian a culturii de grîu pentru alegerea celor mai bune 
parcele de pe care se va reține sămînța necesară recoltei anului viitor.

In ultimii trei ani, odată cu noile construcții industriale și de locuințe, în orașele și satele regiunii Galați au fost înălțate zeci de școli cu circa 640 de săli de clasă. Numărul lor va crește, anul acesta, cu aproape încă 300 săli de clasă.In prezent, constructorii de pe numeroase șantiere școlare se află aproape de încheierea lucrărilor. La Brăila, clădirea noii școli cu 16 săli de clasă a ajuns la al doilea etaj. Paralel se fac lucrări de finisaj la parter și la primul' etaj, se montează tîmplăria, instalațiile sanitare și electrice. O construcție asemănătoare se înalță și în centrul orașului Tecuci. Pînă nu de mult, lucrările pe acest șantier nu se desfășurau în mod ritmic. Comitetul executiv al sfatului popular raional și conducerea întreprinderii de construcții locale au analizat situația și au luat măsuri pentru a- provizionarea șantierului cu toate materialele necesare ; totodată, aici au fost repartizați muncitori calificați. Pentru recuperarea rămînerii în urmă, munca pe șantier a fost organizată în două schimburi.Avansate sînt și construcțiile noilor școli din orașul Galați, din satele și comunele raioanelor Focșani și Brăila. In aceste raioane, organele locale de partid și de stat au analizat periodic activitatea șantierelor, au luat prompt măsuri pentru intensificarea ritmului de lucru, pentru executarea unor lucrări de bună calitate. Controlul activității de pe șantierele școlare a fost încredințat unor activiști de partid și de stat cu experiență în acest domeniu, care au primit sarcina să se ocupe de cîte un șantier pînă la darea în folosință a construcției.O contribuție prețioasă la ridicarea noilor școli aduc și colectiviștii din satele regiunii. O bună experiență în ce privește antrenarea cetățenilor la munca patrio-

tică pentru construirea de școli, a- provizionarea șantierelor cu materiale din resurse locale există în raioanele Focșani și Tecuci. Comitetele raionale de partid au îndrumat sfaturile populare comunale să a- nalizeze periodic stadiul lucrărilor și să ia măsuri care să asigure darea în folosință a școlilor înainte de deschiderea noului an de învățămînt. Sfaturile populare din comunele Tichiriș și Păulești — raionul Focșani, Negrilești și Pochi-

DEVA. Intr-una din zilele tre
cute, elevii Oproiu Gheorghe și 
Ciucur Ion, din clasa a Vl-a B a 
școlii din Cugir, mergînd spre 
casă, au zărit în afara orașului, 
o trîmbă de fum. Au alergat în- 
tr-acolo. O cabană a unui șan
tier de construcții luase foc. Îm
prejur nu se vedeau oameni. 
Constructorii erau plecați depar
te, la lucru. Înăuntru se aflau 
hainele lor și bunuri ale șantie
rului. Cu calm și sînge rece, cei 
doi elevi au forțat ușa. S-au re
pezit înăuntru și au înfruntat fu
mul și flăcările pînă cînd au 
scos din cabană toate lucrurile. 
Negri de funingine, cei doi elevi 
și-au luat apoi ghiozdanele și 
s-au îndreptat spre casă.

Interesîndu-se cine sînt autorii 
acestei fapte curajoase, construc
torii le-au adus mulțumiri celor 
doi elevi și părinților lor.

Astăzi, în regiunea Maramureș există de trei ori mai multe școli decît în timpul regimului burghezo- moșieresc, Anul acesta se vor înălța din fonduri alocate de stat încă 207 săli de clasă, care vor fi date în folosință — în mare parte — pînă la data deschiderii noului an de învățămînt. Totodată, prin contribuția voluntară- a cetățenilor și cu sprijinul gospodăriilor agricole cum nu este definitivată, iar devi- colective vor fi date în folosință zul pentru școala din Petrești a fost refăcut de trei ori. O.R.A.D. nu a livrat pînă acum nimic din cantitatea de ciment contractată cu sfaturile populare pentru trimestrul al Il-lea.Organele locale ar trebui să țină seama și de experiența din anii trecuți, cînd întârzierile- în executarea unor lucrări de amplasare și zidărie au împins la grăbirea ritmului abia spre sfîrșitul construcției și la executarea în pripă a finisaju-

spre a asigura terminarea la timp a lucrărilor, nu intervin operativ și hotărît pentru înlăturarea lipsurilor. D.S.A.P.C. Maramureș tărăgănează întocmirea documentației tehnice pentru unele construcții școlare. Deși documentația tehnică pentru construirea școlii din comuna Cehăluț a fost contractată încă din anul 1962, nici pînă a-
circa 150 săli de clasă — majorita-

Numeroaselor școli noi clădite in satele și orașele' țării li se vor 
adăuga anul acesta circa 4 600 săli de clasă construite din fonduri 
de stat, prin contribuția și munca patriotică a cetățenilor și cu 
sprijinul gospodăriilor agricole colective. Pe multe șantiere de cons
trucții școlare activitatea se desfășoară intens; se semnalează însă 
și unele rămîneri în urmă, lată relatările corespondenților noștri 
despre stadiul construcțiilor școlare în două regiuni — Galați și Ma
ramureș.dia — raionul Tecuci, au antrenat sute de colectiviști ia executarea săpăturilor pentru fundații, là transportul pietrișului și nisipului.Pe unele șantiere din regiune lucrările construcțiilor școlare sînt rămase în urmă, nu se folosește experiența bună acumulată în alte raioane. Din cele 33 săli de clasă planificate a se construi în acest an în raionul Făurei, numai 3 săli de clasă au ajuns în fază de finisaj. Pînă la sfîrșitul lunii mai încă nu se asigurase documentația tehnică pentru construirea noii școli de 8 ani din comuna lanca, iar în comunele Drăgușeni, Aldești și Bălășești din raionul Bujor construcțiile se află încă la fundație.Sfaturile populare raionale, îndrumate îndeaproape de comitetele raionale de partid, au datoria să vegheze ca lucrările să se desfășoare în ritm susținut, încît toate școlile noi să fie construite și date în folosință la termenul planificat.

GH. BALTA

tea în raioanele Cehu Silvaniei, Vi-. dauna calității,șeu, Carei.în prezent, 34 săli de clasă se află în fază de finisaj — în orașul Baia Mare și în satele Ariniș, Stremț, Boiu Mare și Odești — 42 sînt în curs de acoperire, iar la alte 44 se execută lucrările de zidărie. Analizînd situația desfășurării lucrărilor de construcții de școli din regiune, se pune însă întrebarea: de ce pînă acum, aproape la jumătatea anului, nici o sală de clasă nu a fost dată în folosință ? In unele locuri — de pildă în comunele Călinești, Vama și Bătarci- din raionul Oaș, în satele Costeni și Lăpuș din raionul Lă- puș — nu s-a întreprins aproape nimic în vederea începerii construcțiilor; la Crăciunești și Glod din raionul Sighet abia s-a stabilit amplasamentul unor clădiri școlare sau au fost procurate materialele. Comitetele executive ale sfaturilor populare regional le, întreprinderile de locale nu colaborează și raiona- construcții îndeajuns

în majoritatea lor, constructorii din regiune dau atenție executării unor lucrări de bună calitate și la preț de cost scăzut. Nu același lucru se poate spune însă despre cooperativa „Meșterii Oașului” din raionul Oaș. încredințîndu-i-se sarcina de a clădi mai multe școli și săli de clasă în comunele Gherța Mică, Cămărzana, satul Moișeni și altele, cooperativa nu a respectat termenele contractuale și a executat lucrări de slabă calitate.Pînă la deschiderea noului an școlar sînt doar cîteva luni. Pe baza analizei exigente a stadiului construcțiilor de școli, comitetele regional și raionale de partid pot lua măsuri eficiente pentru recuperarea rămînerilor în urmă, pentru terminarea la vreme a noilor construcții școlare și asigurarea calității lor.
I. VLANGA

La 120 de ani
CRAIOVA. Locțiitorul Ilieiifa

mate din satul Firizu, raionul 
Turnu Severin, a sărbătorit de 
curînd
a zilei de naștere.
foarte numeroasă, cuprinde a- 
proape 100 de persoane; Iu, ne
poți, strănepoți. Cea mai tinără 
fiică, Maria, a împlinit recent 62 
de am. llie Stamate este cel mai 
în vîrstă cetățean din regiunea 
Oltenia. In ciuda celor s20 de 
ani, el se simte destul de bine. 
Se ocupă, ca și în trecut, cu păs- 
toritul, iar în timpul liber nu lip
sește de la manifestările cultural- 
artistice de la căminul cultural. 
El vorbește adesea tineretului 
despre vremurile de demult. Și 
e limpede cîte poate povesti un 
om care avea 5 ani în 1848, 34 de 
ani în 1877, iar în 1907 era trecut 
de 64 de ani.

cea de-a 120-a aniversare
Familia sa,
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atenției noastre

Organizațiile de partid depun o activitate variata pentru ca studierea bazelor ideologiei marxist- 
leniniste și a politicii partidului să fie strîns legată de munca practică de îndeplinire a sarcinilor de- 
săvlrșirii construcției socialiste. Cu privire la această problemă am adresat unor organe de partid, acti
viști, propagandiști întrebarea: „Ce ați întreprins pentru întărirea legăturii cu viața ți creșterea efica
cității invățămîntului de partid?" Prezentăm mai jos citeva din răspunsurile primite.

y wb !

tractuale, cu sprijinul organizației de 
partid am întocmit și dezbătut în cerc 

pro-

Legătura cu viața se realizează în primul rînd prin axarea conținutului învățămîntuiui de partid pe lămurirea politicii partidului nostru. Comitetul raional de partid 16 Februarie se îngrijește în per- ___ r____________________________________manență să asigure up conținut rarea învățămîntuiui de partid și în , - -1 - - :-i— primul rînd conținutul și eficacitatea lui. A reieșit că în majoritatea cercurilor și cursurilor, lecțiile îi înarmează pe cursanți cu temeinice cunoștințe teoretice și practice care le sînt de un real folos în aplicarea politicii partidului nostru, contribuie la ridicarea continuă a nivelului lor ideologic și politic. S-au constatat însă și neajunsuri. Se mai predau lecții cu caracter general, abstract în care sînt prezentate simplist teze teoretice, politica partidului, ceea ce nu stimulează participarea cursanților la dezbateri.Pentru înlăturarea lipsurilor semnalate, biroul comitetului raional a luat o serie de măsuri. Au fost al-, cătuite citeva colective din activiști de partid cu o bogată experiență în munca de propagandă, care merg cu regularitate la cercuri și cursuri, controlează planurile tematice ale seminariilor. țin expuneri și dau consultații cursanților. Cabinetul de partid a organizat expuneri model, ținute de cadre cu înaltă calificare, cercetători de la Academia R.P. Ro- mîne, profesori de la Școala superioară de partid „Ștefan Gheorghiu“ și alții, care au vorbit despre „Trecerea la comunism — conținutul e- pocii contemporane“, „Statul democrat-popular — instrument principal al construirii socialismului“ etc.Mulți propagandiști folosesc o gamă variată de metode și mijloa. ce pentru ca fiecare cursant să înțeleagă bine conținutul lecțiilor. în cercul de studiere a Istoriei P.M.R. de la Uzinele „Semănătoarea", condus de tov. Dumitrache Popa,

bogat lecțiilor și seminariilor care se țin în diferite forme de învăță- mînt. în acest scop, o mare atenție acordăm pregătirii temeinice a propagandiștilor. A intrat în practica noastră ca membrii biroului comitetului raional de partid să țină cu regularitate expuneri în fața propagandiștilor și a cursanților.' La legarea conținutului învățămîntuiui de partid de activitatea organizațiilor de ba2ă contribuie expunerile ținute în fața propagandiștilor despre : „Statutul — legea de bază a partidului“, prezentată de tov. Petre Țăruș, prim-secretar al comitetului raional, în care a atras atenția asupra unor satcini ca educarea membrilor și candidaților de partid, res*- pectarea disciplinei de partid etc. Expunerea „Căile creșterii productivității muncii și reducerii prețului de cost în întreprinderile din raion”, făcută de tov. Dumitru Nec- șoiu, secretar al comitetului raional de partid, a ilustrat, de asemenea, problemele tratate cu exemple convingătoare din întreprinderile din raion.Biroul comitetului raional a asigurat totodată ca 24 de activiști ai săi să conducă seminarii cu propagandiștii și cercuri din întreprinderile și instituțiile raionului. Tovarășii Florea Bobe, Constantin Guță conduc la cabinetul de partid seminariile cu propagandiștii de la cercurile de studiere a statutului P.M.R., Ana Grin conduce un cerc de economie politică la Fabrica de țigarete—București etc. Avînd o bună pregătire ideologică, cunoscînd bine politica partidului nostru — acti-
I,'
i naprecierea puterii eân

In uzina noastră peste 620 de 
cursanți studiază Is-toria P.M.R., Sta
tutul P.M.R., economia politică, eco
nomia concretă etc. Pentru ca învă- 
țămintul de partid să se desfășoare 
cî-t mai bine, să contribuie la crește
rea nivelului cunoștințelor cursanți- 
lor, am luat o serie de măsuri.

Membrii comitetului de partid sînt 
repartizați pe forme de învățămînt. 
Ei controlează felul cum se elabo
rează lecțiile ce se predau în 
cercuri, ajută la îmbunătățirea con
ținutului lor, iau parte la desfășu
rarea seminariilor. La punctul de 
consultație am organizat colective 
alcătuite din propagandiști bine pre
gătiți care dau consultații cursanți
lor asupra problemelor care necesi
tă explicații mai largi.

In învățămîntul de partid accen
tul). a fost pus pe problemele izvorî- 
te \din Directivele Congresului al 
IlI-le-a al partidului : ridicarea ni
velului tehnic al producției, creș
terea producției și a productivi
tății muncii, reducerea prețului de 
cost, îmbunătățirea calității produse
lor ș.a. Dezbaterea acestor teme 
contribute la îmbogățirea cunoștin
țelor economice ale cursanților, îi 
mobilizează la îndeplinirea sarcinilor 
ce le revin, le stimulează inițiativa 
în rezolvarea problemelor produc
ției.

Ținînd seama de sarcinile care 
stau în fața uzinei în acest an, co
mitetul de partid a inclus în pro
gramul cercuHui de economie con
cretă, la care participă multe cadre 
de conducere din uzină, și tema pri
vind însemnătatea și căile redu
cerii prețului die cost. Referatele pre
zentate în cerc pe această temă au 
fos-j dezbătute cu interes. Mulți 
cureanți ca Titl Caragiu, maistru, Ef- 
timie Tudorache, desfăcător, Ion 
Tunaru, cuptorar, și alții, după ce 
au expus problemele teoretice pri
vind prețul de cost s-au referit la 
unele aspecte concrete privind redu
cerea consumurilor specifice, a 
timpului prevăzut pentru reparații 
planificate, întreținerea mai bună a 
agregatelor, scurtarea timpului pen
tru schimbarea cilindrilor etc. Propu
nerile au făcut obiectul unor dezba
teri largi în cadrul organizației de 
partid.

Majoritatea cursanților, cunoscînd 
mai bine teoria marxist-leninistă, 
politica partidului, sînt în primele 
rinduri ale luptei pentru înfăptuirea 
sarcinilor ce revin întreprinderii. 
Astfel, influența învățămîntuiui^ de 
partid, a muncii politice de masă, cît 
și a altor acțiuni întreprinse de or
ganizațiile de bază se face simțită 
în creșterea conștiinței socialiste a 
muncitorilor. S-a întărit disciplina 
socialistă a muncii ; numărul absen
ților din producție a scăzut simțitor 
față de aceeași perioadă a anului 
trecut. A crescut, totodată, grija față 
d9 avutul obștesc.

Aproape t°U cursanții sînt fruntași 
în activitatea obștească. Tovarășii 
Seghei Mitică, Ion Marinescu, Cris- 
tache Tarpan și alții au contribuit, 
alături de alți muncitori din uzină, 
la efectuarea — în primul trimestru 
al acestui an — a peste 3 000 ore 
de muncă patriotică șl colectarea 
unei cantități de 87 ton® de fiet 
vechi. 

viștii de partid aduc o contribuție importantă la asigurarea unui conținut bogat învățămîntuiui ideologic.în urmă cu cîtva timp, într-o ședință de birou am analizat desfășu-

de

Practica ne-a arătat încă o dată că 
învățămîntul de partid este un mij
loc eficace pentru educarea partini
că a noilor membri și candidați de 
partid. Studiind în diferite cercuri și 
cursuri de învățămînt, ei au posibi
litatea să cunoască mai bine trecu
tul de luptă al partidului, principiile 
de organizare Și politica lui internă 
și externă în acest an, o bună par
te dintre cei primiți în partid sînt 
cursanți. Multora dintre ei, ca Ion 
Blehoianu, Ion Răducanu Pavel El- 
chim, de la laminoare, Constantin 
Buruiană, lăcătuș, Ionel Antohi, ingi
ner, pentru rezultatele obținute în 
producție, pentru calitățile dovedite, 
li s-a redus stagiul de candidat 
partid cu 6 luni.

Alături de alte măsuri luate de 
ganizațiile de bază, învățămîntul 
partid a contribuit la întărirea 
tregii activități de partid, la dezvol. 
tarea spiritului de răspundere al 
membrilor și candidaților de partid. 
Desigur, eficacitatea învățămîntuiui 
nu se concretizează în tezultatele 
obținute de la o zi la alta. însă suc
cesele din producție ale muncitori
lor sînt și un rezultat al îmbogățirii 
cunoștințelor lor, al creșterii nivelu
lui lor de pregătire Astfel, în tri
mestrul I al acestui an, cu toate că 
am avut unele greutăți, planul pro
ducției globale a fost realizat în 
proporție de 101 la sută, la produc
ția marfă 100,3 la sută, iar Ia prețul 
de cost s-au obținut economii de 
peste 1 500 000 lei.

Cu toate acestea, unele organiza
ții de partid din uzina noastră nu 
urmăresc eficacitatea învățămîntu
iui de partid, au în vedere, de obicei, 
frecvența la seminarii și mai puțin 
cum se face legătura cunoștințelor 
teoretice cu cerințele practicii. Une
ori propunerile și sugestiile concre
te legate de viața uzinei, pe care le 
fac cursanții cînd ilustrează diferi
te teze teoretice, nu sînt analizate cu 
întreaga atenție.

Sprijinindu-ne pe experiența acu
mulată, vom folosi și pe viitor 
mai eficient învățămîntul de partid 
ca o pîrghie puternică în înfăptuirea 
politicii partidului.

VASILE PANAIT 
secretar al comitetului de partid 

Uzina de tablă subțire-Galați 

oi- 
de 
în

La Fabrica de confecții și tricotaje București se fac intense pre
gătiri în vederea închiderii învățămîntuiui de partid. în fața cursanțllor se țin 
expuneri, propagandiștii dau consultații colective și individuale. în fotografie : 
tov. Aureliu lari, propagandist, vorbește cursanțllor de la cercul de economie con
cretă despre obiectivele planului de 6 ani.

cursanții au primit cu mult interes lecția „Eroicele lupte ale ceferiștilor și petroliștilor din 1933“. înainte de seminar, el și cursanții au vizitat Muzeul de istorie a partidului și Muzeul amenajat în incinta clubului Uzinelor „Grivița Roșie“, îndrumate de comitetul raional, organizațiile de partid manifestă o preocupare mult mai atentă față de îmbunătățirea conținutului lecțiilor, desfășurarea lor la un nivel tot mai înalt și în strînsă legătură cu viața. La Fabrica de confecții și tricotaje București, în cercul de studiere a Statutului P.M.R. a fost dezbătută, în urmă cu cîtva timp, tema privitoare la centralismul democratic. Pentru mai buna înțelegere a problemelor de către cursanți, tov. Nastasia Florea, secretara comitetului de partid, a făcut o expunere pe această temă. Și alte organizații de partid, ca cele de la Uzina de mașini electrice, Atelierele „9 Mai“, I S.C.H. se ocupă îndeaproape de asigurarea unui conținut corespunzător lecțiilor și seminariilor. îmbunătățirea conținutului. învățămîntuiui de partid se reflecta în sporirea eficienței acestuia. însușirea temeinică a bazelor ideologiei marxist-leniniste și a politicii partidului de către cursanți se manifestă în participarea mai largă a acestora la viața de partid, la activitatea organizațiilor de masă, la înfăptuirea sarcinilor economice. Ridicarea nivelului învățămîntuiui de partid a determinat dezbaterea mai competentă a problemelor în adunările organizațiilor de bază, creșterea simțului de răspundere față de îndeplinirea sarcinilor politice și economice încredințate.Peste puțin timp va avea loc închiderea anului școlar în învățămîntul de partid. Organizațiile de bază au luat peste tot măsurile necesare asigurării unui înalt conținut de idei seminariilor recapitulative. Dezbaterile purtate în cadrul lor Sînt menite să-i ajute pe cursanți Să tragă învățăminte cît mai prețioase, din problemele studiate, pentru activitatea practică.ÊCATEFJMA C1RŒÏ secretară a Comitetului raional de partid 16 Februarie București
Numeroși propagandiști 

din regiunea noastră 
reușesc să întocmească 
expuneri bune, axate pe 
cele mai actuale proble. 
ms ce preocupă partidă 
și sfatul nostru. Teme cum 
sînt creșterea continuă a 
rolului conducător al par
tidului, sarcinile stafulu1 
socialist în etapa desăvîr- 
șiri- construcției socialiste, 
rolul conștiinței socialiste, 
creșterea productivității 
muncii, reducerea prețu
lui de cost ș.a. au tos* 
aprofundate în lumina 
documentelor partidului 
nostru și a realităților din 
unitățile socialiste respec
tive. La aceasta a contri
buit munca plină de Con
știinciozitate pe care o 
depun majoritatea propa
gandiștilor. Sînt exemple 
în această privință to
varășii losif Lorintz, de 
la Uzinele „înfrățirea”, 
Gh. Cionca de la stația 
C.F.R.-Oradea, loan Tofh 
din G.A.C. Șicula și alții.

Trebuie 
însă, că 
noastră mai sînt 
gandișii care nu dove
desc spirit de inițiativă 
în munca Ge o desfășoa
ră. Tov. Bocor Teodor, 
de pildă, este propagan
dist la cursul seral anul 
II din cadrul întreprinde
rii Măgura din raionul 
Șimleu. El se îngrijește 
ca programul cursului să 
fie respectat cu conștiin
ciozitate. S-ar părea, deci, 
că se achită bine de sar
cina încredințată. Discu
țiile purtate în seminar

spunem 
regiunea 

propa-

să 
în

dovedesc însă că lucru
rile nu stau îniru-tolul 
așa. De multe ori dezba
terile sînl neiftteresante, 
monotone, lipsite de via
tă. De ce se întîmplă 
așa ? Peritru că propa
gandistul, în loc să so 
pregătească temeinic pen
tru fiecare temă pusă în 
discuție, să culeagă ma
terial din viafă pentru a 
îmbogăți expunerea sa, se 
rezumă doar la copierea 
unor pasaje din manual. 
Mu fine seama că de la 
redactarea manualului au 
apărut date și precizări 
noi, că viafa merge îna
inte. Mal mult, în cerc el 
se mulțumește să citeas
că cuvînt cir cuvînt aces
te pagini, transcrise la 
mașină fără a explica sau 
actualiza principalele pro
bleme. Care este rezul
tatul acestei munci ? Ce 
efect au aceste lecfii ? 
Nu-i greu de presupus. 
Cursantă nu primesc aju
torul cuvenit în aprofun
darea problemelor.

Ma sînf și altfel de 
razor' în care este vor
ba și de lipsă de spirt-* 
de răspundere. Fiind pro
pagandist la învălămîntu1 
ideologic al cadrelor di
dactice, fov. Ion Anghe- 
luș, directorul 
iu' cultural din 
raionul Ineu, a 
ușurinfă sarcina 
pundere ce i s-a încre
dințat, Deseori el a amî- 
nat seminariile fără nici 
un motiv, finînd în cela 
din urmă un seminar co
mun pentru 2—3 teme. In

căminu- 
Bérechiu. 
privii cu 
de răs

In pas cu sarcinile 
actuale

In cadrul Uzinelor „Metrom 
Brașov există opt cercuri de economie 
concretă. ■ Sînt propagandist al unuia 
din aceste cercuri, alcătuit din 20 de ■ 
cursanți. Ce am întreprins ca cercul
să-și desfășoare activitatea în strînsă
legătură cu sarcinile concrete ale între
prinderii ?

In primul rînd, cu ajutorul comite
tului de partid m-am îngrijit de întoc
mirea unui program tematic al cercului 
care sä contribuie la ridicarea nivelului 
de cunoștințe economice al cursanților, 
in așa fel îneît el să poată participa 
mai activ la descoperirea rezervelor in-~ 
terne și îndeplinirea sarcinilor de plan. 
Programul stabilit cuprinde teme de ac
tualitate cum sînt : „Planul de produc
ție al întreprinderii noastre și lupta 
pentru îndeplinirea lui la toți indicii", 
„Productivitatea muncii și căile crește
rii ei în Uzinele „Metrom", „Principiul 
socialist al repartiției socialiste după 
cantitatea și calitatea muncii" și altele. 
Cînd în activitatea uzinei noastre s-au 
constatat lipsuri în realizarea ritmică a 
planului și respectarea sarcinilor con
tractuale, cu sprijinul organizației 

lecția ; „Desfășurarea ritmică a 
ducției — factor important îfl îndepli
nirea planului. Îmbunătățirea calității 
produselor și asigurarea livrării ritmice 
a produselor întreprinderii".

Pentru a explica cit mai clar și con
vingător diferite noțiuni economice, în 
expunerea lecțiilor cit. și în dezbateri 
folosesc o serie de grafice, planșe și 
alte materiale ajutătoare. La lecția pri
vind folosirea din plin a utilajelor, de 
pildă, am întocmit o schemă prin care 
am ilustrat influența folosirii complete 
a mașinilor asupra productivității mun
cii, prețului de cost și calității produse
lor. In felul acesta conținutul temei a 
fost, mai bogat, mal interesant, proble
mele au fost mai bine înțelese.

Experiența a dovedit că nivelul lec
țiilor și seminariilor este determinat în 
bună parte și de felul cum se pregă
tește propagandistul. în ce mă privește, 
urmăresc cu atenție expunerile ținute 
pentru propagandiști là cabinetul de 
partid, studiez temeinic documentele 
partidului nostru, unele articole din 
ziare și reviste de specialitate. Pentru 
ilustrarea fiecărei lecții expuse în cerc 
îmi adun exemple proaspete din viafa 
uzinei. Toate acestea se reflectă în cele 
din Urmă, în activitatea cUrSanților. 
Bunăoară, cursanții cercului nostru de 
economie concretă au făcut în acest an 
14 propuneri, de îmhunălăț.ire a proce
sului. de producție care. au o eficiență 
economică de . citeva siit.e de mii de lei.

Ing. VASILE SOARE 
propagandist

Uzinele „Metrom"-Brașov

cultu-
seara de 11 
raională de

unai 
tun
de 
se- 
re- 
de 

I să

felul aceste; cursanjii au ’ 
fost puși în.Aituafia de.- e 
nu-și putea..Tfls’ușî Jeméh 
nie cenjlnülttlw. .ismelo» 
puse în disçufièï

Viața ne-ă a l'ai ai râ in
tensificarea ajutoruluîLdai 
propagandiștilor’ conlri- i 
bule la îmbunătăjirea 
muncii lor, adîncirea 
studiului, la înlăturarea 
elementelor de formalism. 
Afîf la regiune, cît șl la 
raioone am trecut la pre
gătirea mai sistematică a 
propagandiștilor, am or
ganizat schimburi de ex
periență în cadrul cărora | 
propagandiștii cu 
mare vechime și-au 
părtașii metodele lor 
muncă. De' asemenea, 
crefari al comitetelor 
giona’ 
partid au tost invitați 
fină cu mai multă regu
laritate informări în fata 
propagandiștilor. Toate 
acestea au avut dreprt 
urmare îmbunătățirea ac
tivității cercurilor și 
cursurilor de învățămînt 
de partid.

Acum, în preajma în
chiderii anului de învătă- 
mînf, noi vom organiza 
pentru propagandiști un 
ajutor și mai consistent 
prin consulfafii la femele 
care necesită o înțelege
re mai aprofundată, lecfii 
pe teme teoretice, pre
cum și îndrumări meto
dice.

și raionale

MIHAI MORGOVAN 
directorul

Cabinetului regional 
de partid Crișana

Dezvoltarea comerțului socialist la sate a impus, pe lîngă modernizarea rețelei de magazine, și calificarea lucrătorilor din cooperația de consum. Centrocoop a inițiat mai multe forme de în- vățămînt pentru cadrele din cooperație. Au fost organizate cursuri speciale pentru pregătirea .președinților de cooperative sătești, a contabililor și gestionarilor; în perioada 1959—1962, cursurile au fost absolvite de peste 13 000 de cadre. în ultimii 4 ani au fost repartizați unităților cooperatiste din întreaga țară peste 1 800 de absolvenți, ai șco- lilor tehnice de cooperație și ai institutelor de învățămînt superior și circa 4 000 de absolvenți ai școlilor profesionale cooperatiste. Alte 12 000 de Cadre vor fi școlarizate, prin cursuri de scurtă durată și instructaje, pînă lată durată și instructaje, pînă sfîrșitul anului 1963.
Sporesc - ■ deșfaceirih.
'■ deîn primele 4 luni ale acestui ari, prin' unitățile cooperațigU- du

r
g

100 de tcwzpa- e, 100 (fe#$$ni ............................... . ..JS deși .2 500. de biciclete, 1 400 de'.a- parate de radio, 575 mașini de cusut.
Noi limbați la satePină la începutul anului, în satele regiunii Crișana au funcționat 1 606 unități de aprovizionare și desfacere. Recent au fost deschise la sate alte 14 unități, între care și un magazin universal la Sebiș. raionul Gurahonț. Alte ■ 5 magazine universale urmează sa se deschidă la Tăut, Somoșcheș, Sărmășag, lanoșda și Uileacu de Beiuș. Numărul magazinelor universale sătești din regiune va spori astfel la 53. Și în regiunea Maramureș au luat ființă aproape 50 de magazine alimentare specializate, precum și magazine de confecții, metalo-chimice, etc. ; s-au mai dat în folosință ani 27 de magazine universale sătești, 28 de magazine mixte, 12 prăvălii sătești, un restaurant Și tin hotel în raionul Oaș, 6 unități de desfacere la parterul blocurilor de locuințe construite în centrele raionale Cehu Silva- niei, Tg. Lăpuș și Oaș. în cele două regiuni se extind metodele de deservire rapidă.

electrotehnice construit și în ultimii

TEATRE 1 Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne ; Lacul lebedelor — 
(orele 19,30). Teatrul de stat de operetă; 
Mam-zelle Niteuche — (orele 19,3(1). 
Teatrul Național ,1. L. Caraglale" (Sala 
Comedia) : Orfeu în Infern — (orele 
19,30). (Sala Studio) ; Adam șl Eva — 
(orele 20). Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Magheru) : Vlaicu Vodă — (orele 19,30) 
(Sala Studio) ; Băieții veseli — (orele 
20). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(bd. Schitu Măgureanu nr. 1) ; Mamou- 
ret — (orele 19,30). (Sala Studio — str. 
Alex. Sahia nr. 76) : 
Cadîr — (orele 19,30). 
tineret șl copii (Sala 
godnicul de profesie

Tache, Ianke șl 
Teatrul pentru 
C. Miile) : Lo- 
se însoară — 

(orele 20). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Gluleștl : Faraonii — (orele 19,30). Tea
trul satiric muzical ,,C. Tănase" (hala 
Savoy): Ca la revistă — (orele 20). Tea
trul Țăndărică (Sala Academiei) ; Că
luțul cocoșat — (orele 10)

CINEMATOGRAFE : Cerul n-are gra
tii : rulează la cinematograful Liber
tății (10; 12,15; 14; 16,45; 19 — grădină
20,30).  Niciodată : rulează la cinemato
grafele Magheru (10; 12; 15; 17; 19: 21} 
Elena Pavel (14,15; 16,45: 18,45; 20.45) 
Floreasca (18, 18,15; 20,30). Căpitanul 
Fracasse — cinemascop : Patria (9: 
11,30; 14; 16,30; 19, 21,15), București (8,30; 
10,45; 13; 15; 17,15; 19,30: 21,30), Gh. Doja 
(9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30). 1 Mai
(10,15; 12,45; 15,15; 17,45; 20,15). Alex.
Sahia (9; 11,15) 13,30; 16; 18,15; 21,15 - 
grădină 20,45), Arta (10; 12,15; 15i 17,15. 
19,30; 22 — grădina 20). Arenele Liber
tății (orele 20), Stadionul Dinamo 
(orele 20), O. Coșbuc (I); 11,15; 13.30; 16: 
18,15; 20,30) Grădina Elena Pavel (orele 
21). Plaja : rulează la Cinematografele 
Republica 9,30; 11,45; 14; 16,45; 19; 21,15),

Lingă clădirea Sfatu
lui popular din comuna 
Homo cea, raionul Ad- 
jud, există un cămin cul
tural. Lingă cămin se 
află instalația de proiec
ție cinematografică. De 
luni de zile nu se poate 
prezenta colectiviștilor
vreun film. Aparatul se 
strică mereu, în alter
nanță cu grupul electro-

Blocurile de pe stra
da Victoriei nr. 52 din 
Brăila au fost date în 
folosință cU cițlva ani 
?n urmă: Comisia dere- iu urma. ucwiw uv-<c>- „•
cepție a sfatului'pDpulaf ' | | |
orășenesc le-a luat în 
primire. Totlil i S-a pă
rut' ireproșabil. S-au 
omis însă citeva amă
nunte. în apartamente 

se puseseră căzile 
baie, deși instala- 

există. Instalația

Caso
ră din Marghita era ar
hiplină. Pentru a vedea 
spectacolul „La telefon 
estrada", care urma să 
fie prezentat pe această 
scenă de un colectiv al 
Teatrului de Stat din 
Baia Mare, mulți dintre 
cei prezenți veniseră din 
diferite sate ale raionu
lui. La ora cînd trebuia 
să se ridice cortina, ta 
telefon — estrada: de la 
Baia Mare s-a anunțat

gen. A.șa se face că fil
me nu mai apar la Ho-

n

de canalizare 
fectă, ca și aceea de apă 
și cea electrică. 1ncă din 
septembrie 1961, admi-

că „din motive tehnice" 
speotacolul se amină 
pentru seara, de 26 mai. 
— Se întîmplă, și-au 
spus spectatorii. Și în 
seara și la ora fixată au

Se pregătesc noi modele de confecții
întreprinderile de confecții din re

giunea Oltenia au introdus în fabricație 
anul acesta aproape 100 modele noi. La 
fabrica „I. C. Frimu“ din Craiova, de 
exemplu, s-au realizat mai mult de 50 
de modele noi de costume pentru co
pii, paltoane și pardesie pentru băieți 
și fete, iar la fabrica ,,Tudor VlaclimL 
rescu" din Tg. Jiu — 30 modele de im
permeabile și canadiene. Cea mai mare 
parte din noile modele au fost conce
pute de colectivele întreprinderilor res
pective. îmbogățind permanent gama 
de sortimente, muncitorii din acest sec
tor s-au preocupat totodată de realiza
rea sarcinilor de producție. In primele

(10; 12; 1(1; 10,15 - grS- 
Noaptea pe autostradă 
13; 15.30^ 18; 26,30). Volga
18; 20). Certificatul de

rulează la cinematograful 
Mamelucul : 

de la orele 11 
cinematograful 

Maxim Gorki 
Tinerețea lui Ma- 

(16; 18.151 20.30).. -. ..... —1 - -
30, 18 - grădină 

._. : Drumul Serii

I. C. Frimu (9i 11,15; 13,30; 10,15: 18,45; 
21,15; — grădină 20,15) Ștefan cei Mare 
(iOi 12,15; 14,30; 16.451 19; 21,15) Mioriță 
(iii 13.16t 15,30i 17.45; 20,15) Grivița
(9.45; iâj 14,15: 10,30; 18,45| 21). stadio
nul Gluiești (orele 20,15), Grădina Pro
gresul (orele 20,45) Grădina 13 Septem 
brie (orele 20,15). Descoperirea Iui Ju 
lian BÖ11 : rulează la cinematografele 
v Alecsandrl (10,30: 16), Tineretului
(10,30, 12.20; 14.30; 16,30; 18,30, 20.30), în
frățirea între popoare (15,45i 18; 20,15). 
Pînă mîine : Lumina (rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 14. 
după-amiază 16: 18.15; 20.30) scara
prietenilor filmului i V. Alecsandrl 
(orele 10) Mila regească : victoria (10: 
12.15» 14,30, 16,30; 18.30: 20.30). 23 August 
(9.45; 12, 14,15: 16,30: 10.45; 21 - grădină 
20), V. Roaltă.......................““
dină 20,15).
Central (10;30|
(10; 12,15, 14 15; 16.30: 18.45: 21), B. Dela- 
vrancea (16: 18; 20). ~ ..................
naștere : rulează la ;
Alex. Popov (orele 0,15). 
rulează în continuare i
pînă la orele 21 la i
Alex. Popov Camelia : 
(15: 17; 19: 21).
iakovskl - 9 Martie .... ............
Luceafărul (15; 17: 19; 21). Floarea de 
fier : Olga Banele (15,30,.................... ....
20.30) . Balada husarilor :
(15; 17; 19; 21). Idiotul : rulează la ci
nematograful Aurel Vlaicu (15.30, 10,
20.30) , O viață : Unirea (16; 18,15 - gră
dină 20,30), Cînd comedia era rege — 
Vîrsta de aur a comediei : Cultural 
(10,15: 13.30; 16.45; 20). Vlrsth dragostei : 
Gltlleștl (10; 12; 14) 16; 10,15; 20.30).
Toată lumea e nevinovată: rulează la 
cinematografele Iile Flntllîe (16; 18,15), 
C-tln David (16,30; 18,15; 20,30), Salut

(Foto : Gh. Vin(ilă)

mocea — nici pe afiș, 
nici pe ecran. S-au făcut 
sesizări la sfatul popu
lar raional, la cel regio
nal. Zadarnic. Întreprin
derea cinematografică 
Bacău nu ia nici o mă
sură. Oare indiferența 
față de această situație 
va mai ține mult timp 
afișul?...

nistrația blocurilor res
pective semnalează În
treprinderii de gospodă
rie locativă șl sfatului 
popular orășenesc toa
te aceste neajunsuri. 
Mapa corcspdh'd&hțel se 
umflă mereu ■— ănul a- 
cesta s-a expediat al ze
celea referat — dar fără 
rezultat. Este limpede : 
la recepție au închis 
ochii. Acum își astupă 
urechile...

umplut din nou sala. De 
data aceasta insă, es
trada nu s-a mai pre
zentat nici măcar la te
lefon. Atunci s-a telefo
nat la Baia Mare. 
„Spectacolul se amină— 
a sunat răspunsul. Vă 
vom comunica ulterior 
data cind venim".

Vor comunica ulte
rior... Dar s-au întrebat 
oare ce au de comunicat 
spectatorii față de a- 
ceastă lipsă de conside
rație față de el?

9 Q

a fost îndeplinit Ia 
în toate întreprinde- 
Depășirea planului 

16 000 bucăți

cinci luni, planul 
principalii indici 
rile din regiune, 
producției cu aproape 
de confecții și reducerea suplimentară 
a prețului de cost cu 220 000 de lei. 
la fabrica de confecții „Tudor Vladimi- 
rescu“ din Tg. Jiu, de exemplu, se 
datoresc creșterii cu 1,2 la sută a pro
ductivității muncii.

In prezent, în toate întreprinderile se 
pregătesc noile modele de confecții ca
re urmează să se introducă în fabrica
ție în semestrul următor.

(Agerpies)

viață! • Moșilof (16; 18). G. Bacovia
(15,30; 18; 20,15). Divorț italian t Gră
dină 8 Martie (20,15), Haiducii din Rio 
Frio : Grădina Moșilor (orele 20,30). 
Cartouche • — cinemascop: Popular 
(10,30. 15: 17; 19; 21), Grădina T. Via- 
dlmirescti (orele 20,15) omul amfibie : 
Munca (16; lP.15i 20,30). Fata cu ulcio
rul : Grădina Iile Pintilio (orele 20.15). 
Contele de Monte Cristo (ambele serii)
— cinemascop 16 Februarie (16; .19). 
Expresul de seară : T, Vladlmirescu 
(16, 18, 20). Țarcul: Flacăra (16; 18,15; 
20 30). Mongolii — cinemascop: Patl- 
hoarul ,,23 August* (orole 20,30), Festi
valul chnplln: 13 Septembrie (U.30-. 
13,45; 16: 18J5; 20,30). Program special 
pentru copii la orele 10 la cinemato
graful 13 Septembrie Cetatea Htirram- 
zamln — cinemascop • 
ceafărul (orele 20).
- ambele serii : 30
18.30),  M, Emineseu

CUM VA FI

Grădina Lu- 
Rocco șl frații săi 
Decembrie (10; 15; 

(16; 19,30).

VREMEA
pentru 8. 9 șl 70Timpul probabil f 

iunie. In-țară: Vreme în genera) fru
moasă, cerul variabil mal mult senin 
Izolat în sud-vestul țării vor cădea ploi 
de scurtă durată. Vînt slab pînă la po
trivit din sectorul estic. Temperatura 
în creștere. Minimele vor fi cuprinse 
între 9-19 grade, iar maximele intre 20 
și 30 grade

în București : vreme în general fru
moasă cu cerul variabil mal mult se
nin. Vînt slab ptnă la potrivit. Tempe
ratura în creștere.
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întreprinderea de marmură din Simeria, regiunea Hunedoara. In foto
grafie i aspect din depozitul de marmură brută, înainte de prelucrare.

(Foto : Agerpres)

Timișoara

T Bl fcjg RAM E. E X JE E

împotriva bazelor nucleare, pentru crearea 
unor zone demi ele ari zaleLONDRA 6 (A- gerpres). — La 5 iunie, la Londra s-a dat publicității declarația profesorului John Bernal, președintele executiv al Prezidiului Consiliului Mondial al Păcii. „Perspectivele dezarmării s-au înrăutățit și pericolul izbucnirii unui război nuclear a crescut în urma recentelor măsuri luate de S.U.A. în domeniul strategiei nucleare. Deosebit de periculoase sînt sporirea numărului submarinelor care- poartă la bord rachete „Polaris" și propunerea de a se înzestra cu aceste rachete și navele de suprafață”, se arată în declarație.John Berna! relevă pericolul staționării submarinelor americane înzestrate cu rachete „Polaris“ în Marea Mediterană și subliniază că aceasta „poate duce la crearea unei situații militare extrem de complicate și periculoase".

Declarația lui John Bernal
în continuareJohn Bernal se o- cupă de mișcarea crescîndă de protest din multe țări ale lumii împotriva eventualei staționări în acele țări a submarinelor americane cu rachete „Polaris" și a relevat că propunerile cu privire la crearea zonelor denuclearizate se bucură de un sprijin töt mai larg din partea multor guverne și oameni de stat, în numele Consiliului Mondial al Păcii, prof. Bernal cere comitetelor naționale pentru apărarea păcii și tuturor organizațiilor care luptă pentru pace să desfășoare o nouă campanie activă împotriva tuturor bazelor nucleare și îndeosebi împotriva înzestrării a cît mai multe submarine și nave de suprafață cu rachete „Polaris“, pentru crearea unor zone denuclearizate.

Jnvățărnintului superior i se acordă 
o însemnătate primordială în Romînia"

In întîmpî narea 
Congresului mondial 

al femeilor
Comitetele regionale ale femeilor și 

comitetele regionale de luptă pentru 
pace au organizat joi la Iași, Timișoara, 
Brașov și Constanța simpozioane cu 
tema : „în lupta pentru pace și dezar
mare", consacrate apropiatului Congres 
mondial al femeilor de la Moscova.

La simpozionul or
ganizat la Iași au 
participat peste 800

de muncitoare, cadre didactice din învă
țămîntul superior și mediu, funcționare, 
gospodine. Au luat cuvîntul Maria Cio
can, secretară a Consiliului național al 
femeilor din R. P. Romînă, acad. Va
sile Mîrza, membru al Comitetului na
țional pentru apărarea păcii, și Veronica 
Ardeleanu, directoarea Fabricii de anti
biotice din Iași.

Un mare număr de 
femei din Timișoara 
au urmărit expune,

rile făcute de scriitorul Eusebiu Cami- 
lar, membru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, ing. Maria Manolescu, se
cretară a Consiliului național al femeilor, 
și Irina. Niga, directoarea fabricii 
„Bumbacul“ din Timișoara, despre lupta 
femeilor din lumea întreagă pentru pace 
Și dezarmare, despre participarea entu
ziastă a femeilor din țara noastră la 
desăvîrșirea construirii socialismului și 
apărarea păcii.

în fața a peste 
500 de participante, 
conf. univ. Eugen

Chiș, rectorul Institutului pedagogic de 
3 ani din Brașov, a conferențiat despre 
„R. P. Romînă, factor activ în lupta pen
tru pace și dezarmare".

Au mai luat cuvîntul acad. Alice Să- 
vulescu și ing. Melania Schiller de la 
uzinele „Steagul Roșu“.

La simpozionul de 
la Constanța au luat 
parte peste 2 000 de

femei. Au luat cuvîntul C. Paraschi- 
vescu-Bălăceanu, membru al Comitetu
lui național pentru apărarea păcii din 
R. P. Romînă, Valeria Drafta, secretară 
a Consiliului național al femeilor și dr. 
Elena Voinescu, directoarea spitalului 
din portul Constanța.

Brașov

„Ajutorul“ S. U. A. împiedică 
dezvoltarea economică a Americii Latine

Sistemul de irigații 
din nord-vestul Coreei

H.M.R. Keyes, secretar general al Asociației internaționale a universităților, a părăsit joi Capitala îndreptîndu-se spre portul Băneasa, oaspetele a condus de prof. Jean Livescu, adjunct al ministrului învățămîntu- lui și rector al Universității din București, acad. prof. Miltiade _Fi- lipescu și prof. dr. Alexandru Iaci, prorectori ai Universității București, de versitare.La plecare, H.M.R. Keyes a părtășit unui redactor al Agenției romîne de presă „Agerpres” cîteva păreri în legătură cu vizita sa.„în cadrul Asociației internaționale a universităților, din care fac parte astăzi 400 universități din 80 de țări, lucrăm în momentul de față la întocmirea unui studiu comparatjv al. situației învățămîn- tului în”diferite țări,', asupra accesului tinerilor în învățămîntul superior și repartizarea lor în diferite profesii.- Cu acest prilej am constatat un fapt regretabil : foarte mulțî tineri din lume se îndreaptă spre facultate fără să aibă cu toții condiții și posibilități de studiu corespunzătoare, ele diferind după clasele sociale din care provin. în ce privește însă organizarea învățămîntului superior în Romînia, semnalez cu deosebită satisfacție că i se a- cordă o însemnătate primordială. După abolirea definitivă a analfabetismului și dezvoltarea pe parcurs a învățămîntului elementar și mediu s-a pus accentul pe învățămîntul superior ca factor deosebit de important nu numai din punct de vedere economic, ci și de ordin cultural.

al

apă. Curînd după sosi
rea noastră s-a termi
nat lucrul și munci
torii, îmbrăcați în haine 
impermeabile, au ieșit 
din tunel. Printre ei se 
afla și șeful biroului 
raional de construcție. 
După ce ne-am prezen
tat, el ne-a relatat 
cîteva date despre sis
temul de irigație ' din 
raionul Pekma. Supra
fața arabilă a acestui 
raion este relativ ne
tedă. De aceea ea va 
putea fi transformată 
în ogoare inundabile 
pentru cultivarea ore
zului, după ce sistemul 
de irigație va. li dat în 
folosință.

La fel ca și șantie
rul din raionul Mebon, 
sistemul de irigație 
Pekma este înzestrat 
cu mașini și utilaje 
furnizate de uzinele 
constructoare de ma
șini din întreaga tară. 
Am întîlnit aici tineri 
veniți de la sate din 
toate colțurile țării. Ei 
desfășoară aici o luptă 
îndîrjită pentru jtăbi- 
rea ritmului de con
strucție.

Terminarea construc
ției sistemului de iri
gație din regiunea flu
viului Amnokgan are o 
mare însemnătate nu 
numai pentru sporirea 
producției de grîne, ci 
și pentru crea-ea unei' 
trainice baze de mate
rii prime pentru indus
trie. Acest sistem de 
irigație va alimenta cu. 
apă o vastă întindere, 
de pe care se vor re
colta anual 100 000 to-' 
ne de stuf. Se va dez
volta și piscicultura.

Încheierea construc
ției acestui sistem de 
Irigație va transforma 
90 000 de tenbo de pă
mînt într-o regiune 
mănoasă, care nu vă 
cunoaște niciodată se
ceta.

KIM HA DEN

am pornit într-acolo 
însoțiți de inginerul- 
șef. Din acest lac de a- 
cumulare apa trece 
printr-un tunel lung de 
10 kilometri în lacul 
de acumulare Mebon 
care are rol de re
gulator al rezervoru
lui de apă. Lacul de a- 
cumulare Mebon va 
iriga peste 35 000 de 
tenbo de teren în ra
ioanele Tonrim, Sen
cen, Celsan și altele.

în drum spre șantie
rul lacului de acumu-

Pornind spre șantie
rul de construcție al 
lacului de acumulare 
Cenma, situat la cum
păna apelor sistemului 
de irigație din regiu
nea fluviului Amnok- 
gan, am coborît din 
tren în gara Sencen, 
nu departe de orașul 
de graniță Sinidiu din 
nord-vestul Coreei. Pînă 
la șantier mai sînt 40 
de kilometri de mers 
pe un drum abrupt de 
munte. Am plecat spre 
șantier cu un autoca
mion care transporta 
mașini și uiilaje și 
peste un ceas eram la 
destinație. Aici munca 
era în toi. Nici un mi
nut nu înceta vuietul 
excavatoarelor, buldo
zerelor, al benzilor ru
lante ; din loc în loc se 
formau movile de pă- 
mînt. Camionul nostru 
s-a oprit pe un dig 
larg, Primul care a să
rit din mașină a 
exclamat entuziasmat: 
„Priviți I Acesta nu 
este un lac de acumu
lare, ci o adevărată 
mare !". Dincolo de a- 
ceastă „mare” se ve
deau munții îmbrăcați 
parcă în aur și purpu
ră, iar de mal se apro
pia plutind încet o 
barcă.

Pe dig am întîlnlt pe 
inginerul-șef al șantie
rului, un bărbat înalt 
și svelt, de vreo 35 de 
ani, care ne-a invitat 
în biroul său. El ne-a 
explicat pe scurt în ce 
constă proiectul siste
mului de irigație din 
regiunea Amnokgan. 
Principalul rezervor de 
apă al acestui sistem 
de irigație, care va ali
menta cu apă circa 
90 000 tenbo de pămînt 
(un tenbo = 0,992 ha), 
este Iacul de acumu
lare Cenma. Am hotă- 
rît să vizităm sistemul 
de irigație Cenma și

Răsfoind presa 
țărilor socialiste

lare Mebon am văzut 
mai multe construcții 
de beton : erau cen
trale electrice1 în con
strucție. Inginerul-șei 
ne-a explicat că în ca
drul sistemului de iri
gație de pe fluviul Am
nokgan se construiesc 
22 de centrale hidro
electrice mici și mij
locii, care vor deservi 
stațiile de pompare a 
apel și cooperativele 
agricole din regiune.

Cînd am ajuns pe 
șantier se înserase. Re
flectoarele aruncau o 
lumină puternică; mun
citorii continuau lupta 
pentru terminarea îna
inte de termen a con
strucției.

A doua zi am luat 
trenul înapoindu-ne 
spre sistemul de iriga
ție din raionul Pekma. 
Drumul ne-a purtat 
de-a lungul unui mare 
canal care trecea la 
poalele unui munte a- 
brupt. în biroul șantie
rului n-am găsit decît 
pe magaziner, care 
ne-a spus că toți lucră
torii biroului se află la 
tunel. Acolo, cofrajele 
nu fuseseră încă des
făcute și becurile elec
trice aruncau o lumină 
palidă asupra pînzei de

Ca urmare a loviturii de stat din iulie anul trecut, — continuă autorii,a fost răsturnat guvernul din Peru. Ofițerii au pătruns în castelul Pissti- ro, l-au arestat pe președintele Manuel Prado și au instalat puterea militară. Colonelul Briceno, care a condus aceste operațiuni, a fost instruit în S.U.A. la Fort-Benning (statul Georgia). Și alti membri ai juntei și ai cabinetului militar au fost instruiți în Statele Unite.Trebuie avut în vedere, subliniază în încheiere autorii raportului, că ajutorul militar american acordat Americii Latine corespunde numai intereselor forțelor armate din a- ceastă regiune, care reprezintă mai puțin de 5 la sută din populație. Majoritatea cetățenilor sînt împotriva acestor programe. După părerea majorității latino-americanilor, programul american de ajutor militar complică problemele lor interne, îngreunează procesul transformărilor sociale și împiedică dezvoltarea economică.

NEW YORK 6 (Agerpres). — La New York a fost dat publicității raportul „Strategia rității americane“, alcătuit de un grup de experți americani în frunte cu profesorul S. Malman, dè la Universitatea Columbia. în raport se arată că ajutorul militar al S.U.A. împiedică dezvoltarea economică a țărilor Americii Latine și este folosit de cercurile reacționare din aceste țări pentru înăbușirea libertăților cetățenești.întărirea forțelor armate în scopuri de apărare sau pentru menținerea ordinei interne, arată autorii raportului, nu face decît să stimuleze cercurile militare din țările la- tino-americane, transformîndu-le într-o armă politică mai puternică decît au fost vreodată. Răsturnarea guvernelor civile și instaurarea pu-

Raportul unor experți 
dat publicității la New Yorkasigurării secu-

Declarația 
secretarului general 

Asociației internaționale 
a universitățilorParis. Pe aero- fost

cadre didactice Ba- din uni-îm-

Mă simt dator să spun că studenții din Romînia sint mult privile- giați în comparație cu studențiidin alte țări. Cadrele didactice universitare, despre care afirm cu certitudine că sînt posesori ai unui spirit umanist, fiind deosebit de atașați profesiei lor, mi-au povestit că în perioada cînd erau studenți nu aveau asemenea condiții de viață și studii. M-a impresionat în mod special arhitectura complexelor studențești din București, Cluj și Iași“.în încheiere, H.M.R. Keyes a vorbit despre impresia de neuitat lăsată de orașul București și de modernele stațiuni de pe litoral.(Agerpres)

Constanța

Sä asiguräin, sămînță Je bană calitate 
la toate culturile agricole

(Urmare din pag. I-a)

terii militarilor în Argentina și Peru în 1962 dovedesc clar acest lucru.
Acțiuni ale Frontului 
de eliberare națională 

din Venezuela

După revista „Coreea 
Nouă”.

INFORMAȚII
Prof. dr. P. S. Noble, vicecancelarul 

Universității din Londra, și prof. dr. 
G. H. Bolsover, directorul Școlii de 
studii slavistice și est-europene din 
Londra, au fost primiți joi după-amiază 
de Ștefan Bălan, ministrul învățămîn
tului. Au fost de față Jean Livescu, 
adjunct al ministrului învățămîntului, și 
funcționari superiori din minister.

ionale, conducerile unităților agricole socialiste trebuie să analizeze cu simț de răspundere problemele legate de producerea semințelor de plante furajere, luînd toate măsurile pentru asigurarea lor din producție proprie, în cantitățile și speciile necesare, corespunzătoare condițiilor pedoclimatice respective. în acest scop, ținînd seama de structura culturilor furajere care urmează a se însămînța în fiecare unitate agricolă socialistă în anul 1964, de stabilirea necesarului de sămînță, trebuie să se ia următoarele măsuri : delimitarea din culturile existente a celor mai bune culturi cu densități optime, fără buruieni și lipsite de cuscută, care să constituie loturile semincere ; eliminarea prin cosire sau plivit a porțiunilor îmburuienite și combaterea la timp a dăunătorilor specifici culturii respective ; executarea timpurie a primei coase la trifoliene, unde pentru sămînță se lasă coasa a II-a, spre a se evita înfloritul plantelor într-o perioadă nefavorabilă polenizării și legatului. U-

nitățile agricole din regiunile Do- brogea, București, sudul Olteniei și Galați care n-au reținut sămînță din coasă I să o rezerve din coasa a II-a ; executarea polenizării suplimentare'în lucérnieré; stabilirea momentului optim de recoltare, fiind cunoscut că întirzie'rea acestei lucrări duce la pierderi fnati din cauza scuturării (măzăriche, sparcetă, graminee perene); ■ Uscatul, adunatul și treieratul să fie făcute -în timp scurt și fără pierderi.Consiliile agricole regionale și raionale trebuie să acorde măi multă atenție problemelor legate de expedierea semințelor de trifoliene Ja stațiile de decuscutare, de evitarea amestecului de lucernă cu .trifoi, care duce la apariția de goluri mari în lucemiere și la îmburuienarea a- cestora.Consiliile agricole, colectiviștii, lucrătorii din gospodăriile de stat și stațiunile experimentale, specialiștii agricoli sînt chemați ca, paralel cu lucrările de îngrijire a culturilor și de pregătire pentru recoltare, să a- corde o atenție deosebită obținerii unor semințe valoroase, pregătind astfel condițiile pentru o recoltă bogată în anul viitor.

CARACAS 6 (Agerpres). — Agenția U.P.I., referindu-se la relatările poliției din Caracas, anunță că în noaptea de 5 iunie, un grup de pâ- trioți- făcînd parte din forțele armate ale Frontului de eliberare națională din Venezuela „au invadat misiunea militară a S.U.A. din Caracas... au luat arme și au incendiat clădirea”. Agenția menționează că daunele materiale pricinuite sînt mari. ■ . \i:<.Acțiunea, organizată de Frontul de eliberare națională, a intervenit, după cum relevă agenția, în urma linei .recente declarații a acestui Front cu privire la inițierea unei ample campanii împotriva guvernului lui Romulo Betancourt, guvern complet subordonat intereselor monopolurilor nord-americane.

Adunarea intelectualilor din Atena 
in apărarea democrației și a culturii

FOTBAL

Dinamo Pitești - Motor Zwickau 2-1
PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — Ieri la 

Pitești a avut loc întîlnirea internațională 
de fotbal dintre echipa locală Dinamo 
și Motor Zwickau (R.D.G.). In prima re
priză jucătorii germani au marcat un gol în 
minutul 15.

Repriza a doua aparține dinamoviștilor 
care înscriu două goluri prin Țurcan, 
cîștigînd astfel întîlnirea cu scorul de 2—1.

ȘAH Turneul de la Soci

ATENA 6. (Corespondentul Agerpres transmite). — La unul din teatrele din capitala Greciei a avut loc o mare adunare a intelectualilor și oamenilor de cultură din Atena, organizată la chemarea asociațiilor și uniunilor creatorilor și oamenilor de cultură. Au': participat sute de scriitori, artiști plastici, actori. Adunarea a fost deschisă de L. Ku- kulas, președintele Asociației scriitorilor greci. Ău luat cuvîntul numeroși reprezentanți ai asociațiilor oamenilor de cultură. Vorbitorii au condamnat atentatul huliganilor fasciști căruia i-a căzut victimă de

putatul Grigorios Lambrakis, vicepreședintele comitetului elen pentru destindere internațională și pace. Cei care au luat cuvîntul au adus un omagiu personalității lui Lambrakis.Ziarul ,,To Vima" relatează că în cadrul acestei adunări a fost adoptat un manifest prin care intelectualii greci cheamă masele populare la apărarea democrației și a culturii. S-a hotărît, de asemenea, organizarea unui congres al intelectualilor, în acest scop alegîndu-se un comitet provizoriu pentru pregătirea congresului.

Rezoluția Biroului Politic 
al CC al P.C din BelgiaBRUXELLES 6 (Agerpres). - Biroul Politic al C.C. al Partidului Comunist din Belgia a adoptat o rezoluție în legătură cu aprobarea da către parlamentul belgian a proiectelor de lege guvernamentale antidemocratice cu privire la așa-zisa „menținere a ordinei”, care limitează dreptul oamenilor muncii la grevă.Biroul Politic scoate în evidență larga amploare a luptei muncitorilor, a organizațiilor sindicale și.democratice din Belgia împotriva a- cestor proiecte de lege și cheamă la unitatea rîndurilor clasei muncitoare în lupta împotriva ofensivei reacțiunii.

Turul ciclist al Angl iei

LONDRA 6 (Agerpres). —
Participant» la Turul ciclist al Angliei au 

străbătut joi de la Hove la Bournemouth, 
de-a lungul Coastei Canalului Mînecii, tra
seul celei de-a 4-a etape care a măsurat 
166 km. La sprintul final s-au prezentat 12 
alergători, evadați din pluton la km 41. Pri
mul a trecut linia de sosire englezul K. 
Butler, cronometrat în 3h 57’39”. în ace
lași timp au sosit Surminski (R.P.P.), Gazda 
(R.P.P.), ErenoZaga (Spania), C. Dumitrescu 
(R.P. Romînă), Slowinski (R.P.P.). Purtăto
rul tricoului galben Peter Chisman a sosit 
după o secundă. Ion Stoica s-a clasat pe 
locul 13, Radulescu pe locul 37, Ziegler pe 
locul 49, Neagoe pe locui 65, In urma a- 
cestei etape C. Dumitrescu a cîștigat 3 
locuri în clasamentul general.

După patru etape în care s-au parcurs 
802 km clasamentul individual se prezintă 
astfel : 1. Chisman (Anglia) 21h 03’29”; 2.
Lewis (Commonwealth) la 10’58”; 3. Herger 
(Elveția) la 12’56”; 4. Butler (Anglia) la 
13’07”; 5. C. Dumitrescu (R.P. Romînă) la 
14’05”; 6. Stoica (R.P. Romînă) la 14’30”; 
7. Slowinski (R.P.P.) la 15’03”; 8. Perkins 
(Britania) la 15’16”; 9. Rădulescu (R.P. Ro
mînă) la 15’31”, W. Ziegler se află pe locul 
13, iar Gh. Neagoe pe locul 57.

Clasamentul general pe echipe : 1. An
glia 63h 51’36”; 2. R.P. Romînă la 17’53”; 
3. R.P. Polonă la 20’31”; 4. Britania; 5. El
veția; 6. Danemarca; 7. Spania etc.

'Astăzi se desfășoară etapa a 5-a Bourne
mouth-Paignton (175 km).

MOSCOVA 6 (Agerpres). 
'— Turneul internațional de 
șali de la Soci a continuat 
cu partidele din rundele a 
4-a și a 5-a. O mare forță 
de foc dovedește la acest 
concurs marele maestru 
Lev Polugaeoskl càre a ob
ținut încă două victorii, în
vingând pe Haap și Bukici. 
Șahistul sovietic conduce în 
clasament cu 4,5 puncte din 
5 posibile, urmat la un 
punct de Smîslov și Kro- 
gius. Maestrul romîn Victor 
Ciocîltea nu a jucat cu

succes în aceste runde. El 
a fost învins de maghiarul 
Bilek și a întrerupt în po
ziție mai slabă la iugosla
vul Bukici. Comentatorul a- 
genției TASS apreciază to
tuși că Ciocîliea poate ob
ține remiza deoarece pe 
tablă se află nebuni de cu
lori diferite.

Alte rezultate înregistrate: 
Smîslov—Kozma 1—0; An- 
toșin — Haag 1—0; Hol
mov — Boboțov remiză; 
Holmov — Smîslov remiză; 
Zaițev — Antoșin remiză.Lupte

BRAȘOV (prin telefon). 
Joi seara a avut loc în 
incinta parcului sportiv 
Dinamo din localitate în- 
tîlnirea internaționala de 
lupte libere dintre repre
zentativele Japoniei și 
R.P. Romîne. Un public 
numeros a asistat la evo
luțiile sportivilor din cele 
două țări.

întîlnlrea a luat sfîrșit 
cu rezultatul de 4 1/2-3 1/2

libere
puncte în favoarea oas
peților.

Faptu] că reprezentati
va țării noastre a pier
dut la un punct dife
rență în fața echipei ja
poneze clasată pe locul 
IV la campionatele mon
diale din acest an, con
stituie un rezultat mulțu
mitor pentru sportivii 
noștri.

In cîteva
Aseară in sala Dinamo din 

Capitală a luat sfîrșit întîl- 
nirea internațională de scri
mă dintre echipele R.P. Ro
mîne și R.S.S, Bieloruse. 
Proba de sabie a revenit 
echipei noastre cu scorul de 
9—7 iar cea de spadă a fost 
cîștigată de oaspeți cu 
13—2. Scorul final *1 tntll- 
niril : 2—2.

rînduri
Sîmbătă în program cu

plat pe stadionul Dinamo se 
vor desfășura două tntilniri 
contînd pentru campionatul 
republican de box pe echipe. 
Cu acest prilej, se vor in- 
tîlni Steaua cu Metalul 
București și Dinamo Bucu
rești cu Constructorul Ga
lati. Reuniunea începe la 
ora 18. (Agerpres)

De curînd s-a întors în patrie delegația Marii A- dunări Naționale a R. P. Romîne care a vizitat Anglia la invitația președintelui Camerei Comunelor și a lordului cancelar al Camerei Lorzilor din Marea Britanie.Această vizită se înscrie în cadrul schimbului de delegații ale parlamentelor celor două țari. După cum se știe, R. P. Romînă, care promovează consecvent o politică de coexistență pașnică, favorizează în permanență dezvoltarea legăturilor și vizitelor interparlamentare, fiind convinsă că aceste vizite contribuie la o mai bună cunoaștere reciprocă, la intensificarea relațiilor de colaborare între țări și popoare. Tocmai de acest spirit a fost însuflețită delegația noastră parlamentară plecînd să viziteze Anglia.Potrivit programului convenit în comun, parlamentarii romîni au vizitat, timp de peste o săptămînă, Londra, o serie de orașe importante din provincie și obiective industriale, agricole, instituții de cultură. Ne este plăcut să scoatem în evidență că pretutindeni am fost primiți cu_ o deosebită ospitalitate. Pentru primirea delegației a fost constituit un comitet parlamentar alcătuit din 35 de membri ai Camerei Comunelor și Camerei Lorzilor, condus de sir Herbert Butcher, președintele grupului englez al Uniunii interparlamentare. Membrii acestui comitet au însoțit, pe rînd, delegația în cursul vizitelor la diferite obiective- și au contribuit la întreținerea atmosferei prietenești în ■ care s-au desfășurat primirile, discuțiile și întîlnirile.în numeroasele cuvîntări rostite de oficialitățile engleze cu aceste prilejuri fiecare dintre vorbitori și-a exprimat satisfacția pe care o resimte dé a fi gazda delegației noastre și aproape fiecare a subliniat dorința ca relațiile multilaterale dintre Marea Britanie și Romînia să se dezvolte continuu, remareînd importanța pe care o au în acest sens vizitele parlamentare.Membrii delegației au luat parte, ca oaspeți de onoare, la o ședință a Camerei Comunelor și la una a Camerei Lorzilor. Delegația a făcut, de asemenea, o vizită la palatul Westminster lui sir Edward Boyle,

O vizită utilă, în spiritul
coexistenței pașniceministrul învăță- -----------mîntului, membru Prof. dr. ROMAN MOLDOVAN al Cabinetului bri- membru al Consiliului de Stat tanic;în cursul vizitelor prin Anglia am avut prilejul să admirăm nu numai un mare număr de monumente istorice, care, prin valoarea lor, au intrat în patrimoniul culturii mondiale, ci și importante realizări la înălțimea progresului tehnic mondial, în domeniul economiei, iscusința și talentul a numeroși oameni de știință și ingineri englezi, precum și hărnicia clasei muncitoare a acestei țări, cu cea mai veche tradiție industrială din lume.Oriunde ne-am dus am simțit voința de pace a maselor largi ale poporului englez, dorința- lui de a avea relații prietenești cu toate popoarele. Această aspirație am simțit-o deosebit de evident, de pildă, ia Coventry, oraș care, se știe, a avut de suferit din greu de pe urma bombardamentelor aviației hitle- riste în cursul celui de-al doilea război mondial. Autoritățile locale și-au arătat satisfacția pentru înfrățirea orașelor Coventry și Galați, văzînd în aceaștă manifestare o expresie a dorinței comune a ambelor popoare de a milita pentru menținerea și consolidarea păcii.Din Coventry, membrii delegației au plecat la Oxford, oraș renumit pentru străvechea sa universitate, întîmpinați de reprezentanți ai conducerii universității, membrii delegației au vizitat două colegii, primind ample explicații în legătură cu funcționarea universității și a diverselor ei instituții, cu problemele de învațămînt superior ce preocupă pe universitarii englezi.Vom păstra mult timp în suflet Impresiile înregistrate cu prilejul vizitării locului de naștere al genialului fiu al poporului englez W. Shakespeare — Stradford on noastră a cu piesaAvon — unde delegația asistat la spectacolul „Furtuna“.Interesantă a fost de asemenea vizita la cunoscutul centru de cercetări atomice din Harwell. Salutați de directorul științific al institutului și de numeroși cercetători,

membrii delegației au vizitat mai multe laboratoare. Relevînd meritele savahților englezi, noi am arătat gazdelor importanța care se acordă în R. P. Romînă activității de cercetare științifică pentru folosirea energiei atomice în scopuri pașnice.în tot cursul vizitei noastre, prin discuțiile purtate cu personalitățile cu. care am avut plăcutul prilej să ne întîlnim, am reușit de asemenea să adîncim cunoașterea unora din problemele care preocupă Anglia în momentul actual, probleme a căror soluționare — dat fiind locul ce-1 ocupă Marea Britanie în economia mondială — prezintă interes pentru celelalte popoare.în tot cursul vizitei am simțit că se manifestă un deosebit interes față de țara noastră. Personalitățile cu care am venit în contact, cetățenii cu care am stat de vorbă au pus numeroase întrebări cu privire la Republica Populară Romînă, la economia țării noastre, făcînd bune aprecieri asupra dezvoltării ei multilaterale, asupra marilor progrese obținute în perioada postbelică în domeniul industrializării țării, în domeniul realizărilor sociale, al înfrumusețării orașelor, asupra talentului și forțelor creatoare ale poporului romîn.în numeroasele convorbiri pe care membrii delegației le-au purtat, s-a vădit interesul viu pentru dezvoltarea relațiilor comerciale ale Angliei cu țările socialiste. Reprezentanții diverselor cercuri politjce, economice și de afaceri au apreciat cu satisfacție că în ultimul timp s-au dezvoltat relațiile economice cu țara noastră. Ei au apreciat totodată că ceea ce s-a realizat este departe de a e- puiza posibilitățile existente în a- cest domeniu. Lordul primar al Londrei, sir Ralph Parring, de pildă, arăta că cercurile financiare engleze din care face și el parte sînt interesate în creșterea schimburilor comerciale dintre cele două țări. Același lucru l-au afirmat reprezentanții unor serii de firme și personalități cu funcții administrative,

care au relevat pe drept cuvînt că dezvoltarea schimburilor dintre cele două țări este favorizată de avîntul industrial al Romîniei, de faptul că țara noastră își dezvoltă economia din ce în ce mai complex, mai multilateral.Delegația noastră a arătat că a- ceastă dorință, de a dezvolta relațiile economice anglo-romîne, se bucură de asentimentul și sprijinul deplin al opiniei publice și al autorităților competente din țara noastră. Noi am menționat, de asemenea, că pentru atingerea acestui scop e necesar să se înlăture difi- cultățile care mai stau în calea lărgirii relațiilor, noastre bilaterale, în principal dezechilibrul existent între volumul exporturilor și im- porturilor dintre cele două țări, datorită unor restricții existente încă în calea importurilor unor produse romînești pe piața engleză-.Dovedind interes față de istoria, limba și cultura poporului romîn, multe personalități și-au exprimat satisfacția față de dezvoltarea schimburilor culturale, sportive dintre cele două țări, și au arătat că și în această privință există încă largi posibilități nefolosite. De asemenea, o serie de deputați englezi, în convorbirile pe care le-am avut, s-au réfè£ rit la problema turismului, printre aceștia aflîndu-se în primul rînd a- ceia care au vizitat anterior R. t*. Romînă și, cu acest prilej, au descris cu multă căldură cele văzute în Romînia.în ajunul plecării din Anglia, sir Harry Hylton-Foster, președintele Camerei Comunelor, a oferit uh dineu la palatul Westminster în cinstea delegației noastre. Pe' lîngă numeroase personalități parlamentare, la acest dineu au luat parte reprezentanți ai guvernului, printre care Enoch Powell, ministrul sănătății, care a rostit toastul de salut.în cursul și la sfîrșitul șederii noastre în Anglia mai multe personalități britanice au scos în evidență utilitatea vizitei delegației parlamentare romîne.întreaga desfășurare a vizitei delegației Marii Adunări Naționale a R.P. Romîne în Marea Britanie ne permite să.tragem concluzia că ea a contribuit la o mai bună cunoaștere reciprocă și la adîncîrea unui climat menit să favorizeze dezvoltarea legăturilor dintre Anglia și R. P. Romînă, în spiritul coexistenței pașnice.
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Contradicții între Franța 
și partenerii săi din Piața comunaBRUXELLES 6 (Agerpres). — Comisia Executivă a Pieței comune a dat publicității miercuri seara un raport în care se subliniază gravitatea crizei creată în acest organism economic de eșecul tratativelor cu privire la aderarea Angliei, în raport se lasă să se înțeleagă că refuzul Franței de a accepta „apropierea“ Angliei de Piața comună și veto-ul opus de delegații francezi încercărilor de a se ajunge Ia stabilirea unor tratative periodice cu Anglia au dus la serioase contradicții între Franța și partenerii săi din Piața comună, au luat port — politic". naștere sînt de „Dificultățile care — se spune în ra- ordin economic și

De altfel, din raportul comisiei reiese că partenerii Franței, interesați în dezvoltarea unor relații economice mai strînse cu Marea Britanie și dornici să evite stabilirea unei hegemonii franceze în cadrul Pieței comune, au hotărît să treacă peste împotrivirea Parisului și să continue încercările „de a menține contacte strînse cu reprezentanții britanici pe lîngă Piața comună și cu guvernul britanic“. După cum se știe, Franța a ppus „dreptul său de veto" unei recente cereri de a se „menține asemenea contacte“ chiar la ultima sesiune a Consiliului ministerial al Pieței comune, la sfîrși- tul lunii mai.

GEORGETOWN 6 (Agerpres). — La 5 iunie, primul ministru al Gu- ianei britanice, Cheddy Jagan, a rostit o cuvîntare la postul de radio Georgetown în care a avertizat pe inițiatorii tulburărilor din țară că încercările lor de a recurge la violență vor fi curmate în modul cel mai drastic.In Guiana britanică continuă de șase săptămîni „greva" inspirată de S.U.A. și Anglia, însoțită de tulburări, fapt care l-a determinat pe C. Jagan să emită un decret cu privire la limitarea libertății întrunirilor în orașul Georgetown și în împrejurimile lui. Ciocnirile iau un
La sesiunea U. E. O. continuă lupta 

pentru influențăPARIS 6 (Agerpres). — Din relatările presei occidentale reiese că lucrările actualei sesiuni de la Paris a Adunării parlamentare a „Uniunii Europei occidentale” se desfășoară sub semnul agravării contradicțiilor dintre Franța și partenerii săi din Piața comună, care doresc stabilirea unoș legături mai strînse cu Marea Britanie. Agențiile de presă au relatat că, în discuțiile de pînă acum, reprezentanții diferitelor țări membre ale Pieței comune — care se împotrivesc planurilor franceze de a-și impune dominația politică și economică în acest organism — favorizează stabilirea diferitelor contacte periodice cu Anglia, pentru a facilita astfel viitoarea,aderare a Marii Britanii la Piața comună. în acest sens, în sesiunea Adunării U.E.O. — la care participă parlamentari din cele șase țări membre ale Pieței comune și din Marea Britanie — s-au formulat diferite propuneri, printre care constituirea ținui „comitet de contact care să studieze colaborarea dintre Piața comună și Anglia pînă la integrarea acesteia din urmă”. La 5 iunie a luat cuvîntul reprezentantul principal al Franței, Delöncle, secretar de stat la Ministerul de Externe, care a respins din nou aceste cereri. Franța, a spus el, nu va accepta nici măcar o întrunire a Consiliului ministerial al U.E.O., adică o întrunire a unor reprezentanți ai guvernelor celor șase țări ale Pieței comune și ai celui britanic — înainte de stabilirea unui „climat mai favorabil în prealabil și a unei pregătiri diplomatice corespunzătoare”.Această nouă obstrucție franceză — care exprimă de fapt încercarea guvernului Franței de a se apăra de

concurența britanică în cadrul Pieței comune — este susținută, joi dimineața, și de ziarul oficial al guvernului gaullist, „La Nation”. Ziarul consacră un comentariu relațiilor dintre Anglia și Piața comună și critică Londra pentru încercările ele a adera la Piața comună în condiții avantajoase pentru industria și economia britanică și de a-și institui, sub o formă sau alta, dominația în acest organism. „E vorba de o divergență de concepții — scrie „La Nation”. Anglia dorește ca Piața comună să devină deschisă spre Atlantic, să accepte o predominanță an- glo-saxonă...“. Franța, afirmă ziarul, nu poate accepta asemenea „metode curioase". Franța dorește să mențină propria sa influență asupra acestui organism, potrivit cu interesele guvernului gaullist.

prejurimile lui. Ciocnirile iau caracter de rasă, deoarece cei care sînt interesați în răsturnarea vernului Jagan recurg în acest scop la ațîțarea urii de rasă între populația indiană și negri.In cuvîntarea sa radiodifuzată, Jagan a spus, printre altele, că u- nele organe ale presei din Guiana britanică incită populația împotriva poliției atunci cînd aceasta din urmă ia măsuri pentru menținerea ordinei.

gu-

Ce a arătat sesiuneaWELLINGTON 6 (Agerpres). — La 6 iunie a luat sfîrșit în capitala Noii Zeelande sesiunea Consiliului ministerial al pactului A.N.Z.U.S. La sesiune au luat parte Averell Harriman, subsecretar de stat al S.U.A. pentru problemele politice, Keith Holyoake, primul ministru și ministru de externe al Noii Zeelande, și Garfield Barwick, ministrul de externe al Australiei. în comunicatul oficial dat publicității după terminarea sesiunii se arată că participant au examinat o serie de

Războiul puilor 
de găină"

La cererea adre
sată de S.U.A. țări
lor Pieței comune de 
a înlesni importul 
cărnii de pasăre 
din Statele Unite 
prin micșorarea tari
felor vamale, „cei 
șase“ au răspuns... 
printr-o sporire a 
taxelor de import.

(ziarele).

Desen de
EUGEN TARU

Două plăgi sociale obsedante
Date noi despre situația păturilor sărace din S.U.A

„Există și o Americă a săracilor“, este 
titlul unui reportaj publicat recent de 
ziarul burghez italian „II Giomo“. Zia
rul scrie :

„Mizeria și șomajul sînt cele două 
plăgi sociale ale Americii de astăzi, ale 
căror efecte pot fi observate cu ușu
rință în localitățile din așa-numitele 
„zone slab dezvoltate“. Aici poți întîlni 
bărbați sănătoși care n-au avut o slujbă 
fixă de ani de zile, bătrîni obsedați de 
amenințarea bolilor, tineri care, după 
terminarea școlii, își omoară timpul va
gabonded, mame care se întreabă zilnic 
cum să asigure hrana copiilor. în aces
te localități, unde uneori șomerii con
stituie 40—50 la sută din mîna de lucru, 
sărăcia și mizeria pot fi observate și 
de turistul cel mai puțin atent.

In unele locuri, însă — se arată în 
reportaj — suferința și mizeria sînt atît 
de bine ascunse, îneît milioane de ame
ricani ignorează astăzi paradoxul tragic 
al mizeriei cronice. O cauză principală, 
dar nu unică, a mizeriei în Statele 
Unite este șomajul. Săraci, adică lip
siți de minimul necesar pentru o viață 
decentă sînt minerii care lucrează în 
minele care nu mai rentează, muncito
rii înlocuiți de mașini semiautomate, 
chiar bătrînii ale căror venituri au fost 
reduse simțitor prin scumpirea vieții, 
fermierii care au un petec de pămînt 
și acesta prea puțin productiv pentru 
a le permite să facă față unei agricul
turi tot mai mecanizate, argații negri 
din Sud. Săracii sînt cu mult mai nu
meroși decît cei 5 900 000 de șomeri 
și familiile lor.

Cîți săraci sînt astăzi în America? 
Acum doi sau trei ani n-ar fi fost ușor 
să dai un răspuns precis la această în
trebare. In ultimul timp au apărut o 
serie de studii științifice, s-au făcut an
chete care oferă o imagine destul de 
clară atît asupra numărului, cît și asu
pra condițiilor de viață în care trăiesc 
cei ce intră în categoria oamenilor 
săraci din America.

' „32 000 000 de americani trăiesc în 
sărăcie“ — a spus președintele Ken
nedy, bazîndu-se, probabil, pe rezulta
tul anchetei conduse de profesorul Ro-

bert Lampman din partea unei comisii 
senatoriale.

După părerea unui grup de cerce
tători de la „Institute for Social Re
search“ de la Universitatea din Michi
gan, o cincime din familiile americane 
nu au minimul necesar de trai.

Sărăcia este de două feluri: individuală 
și colectivă. Sînt indivizi bolnavi, per
soane care caută în alcool și în stupe
fiante o alinare a nenorocirilor lor. Să- 

• răcia cuprinde uneori un cartier, al-

Revista presei occidentale

teori un întreg sat sau oraș, iar în unele 
cazuri se extinde asupra unei întregi 
regiuni.

Să începem prin a examina sărăcia 
regională. O localitate ideală pentru a 
studia această plagă este Perry County, 
din districtul Kentucky. Din 36 000 de 
locuitori, 14 000 trăiesc numai din aju
torul guvernului federal. Plouă sau nin
ge, acești șomeri așteaptă răbdători, la 
coadă, în fața gării din Hazard, ca 
agenții guvernului federal să răstoarne 
în sacoșele lor porția de făină de mălai 
și fasole. Chiar și în zilele cele mai reci 
de iarnă singura masă caldă pentru mii 
și mii de copii este cea care se dă la 
cantina școlii. Multe familii însă nea- 
vînd bani să cumpere copiilor pantofi 
pentru ca aceștia să poată merge la 
școală îi lipsesc pe copii și de această 
unică masă.

Iama trecută disperarea minerilor a 
luat forme explozive. Minerii care lu
crează în minele mari au distrus tre
nurile care transportau cărbunele scos 
de ei pentru un salariu de foame, au 
minat intrarea în minele mai mîci, 
care plăteau numai o treime sau chiar 
a opta parte din salariul prevăzut în 
contract.

Minerii din Hazard, ca și cei din alte 
zeci de centre din statul Tennessee și 
din Virginia de Vest au plătit foarte

scump prețul 
mine. Numărul

mecanizării muncii în 
muncitorilor din mine 

s-a redus mereu. Pentru a cîștiga totuși 
ceva bani, minerii șomeri primeau să 
lucreze în minele mici unde nu exista 
nici cea mai mică garanție a securității 
muncii, unde salariile erau mult infe
rioare tarifelor contractuale.

In unele localități — continuă 
ziarul — s-au înregistrat cazuri 
de foamete. In spitalul Fayette 
County, de pildă, a fost internat un om. 
numai piele și oase, care a murit după 
cîteva zile cu toate încercările de a-1 
hrăni prin injecții. Personalul medical 
al spitalului —• a scris doctorul Laird 
unei comisii senatoriale — s-a obișnuit 
să primească pacienți a căror unică 
boală era faptul că nu se hrăni
seră îndeajuns săptămîni în șir. Dar 
poate că nici un document nu descrie 
și nu sintetizează mai bine mizeria ce 
domnește în anumite localități, ca scri
soarea lui Leland D. Carmack, care face 
parte dintr-o organizație filantropică, 
trimisă directorului publicației socialis
te din Chicago „Cuvîntul poporului", 
din care reproducem :

„Dragă prietene, îți scriu astăzi cu 
inima plină de durere. De curînd 
m-am întors dintr-o călătorie prin cîte
va comitate. Am vorbit cu zeci de pro
fesori și funcționari, am vizitat multe 
școli, unele foarte izolate, cu una sau 
două clase... Mulți copii sînt îmbrăcați cu 
zdrențe, prea ușoare ca să le țină de 
cald, desculți, ghemuiți lîngă sobă ca 
să se poată încălzi. în aceste școli erau 
copii care pentru a ajunge la școală 
parcurgeau 5 km pe jos, pe frig, des
culți și aproape desbrăcați. Am văzut 
copii flămînzi“.

„Este o rușine că americanii trebuie 
să trăiască în aceste condiții“ — a ex
clamat președintele Kennedy vorbind 
despre mizeria din Virginia de Vest. 
Aici, ca și în alte state, trăiesc în mi
zerie și sărăcie nu numai minerii și 
muncitorii șomeri concediați din dife
rite ramuri ale industriei mari și mici 
din regiune, dar și foarte mulți fermieri. 
Venitul mediu al acestor „farmers" 
care cultivă așa cum pot colinele din 
Virginia de Vest, este cel mai scăzut

• La Teheran a fost restabilită ordinea • 86 de morfi Șl peste 300 de 
răniți în urma ciocniriloravut loc la 6 iunie în orașul Șiraz, centru administrativ al provinciei Fais din partea de sud a Iranului, autoritățile au decretat legea marțială. Demonstrații s-au mai semnalat și în localitățile Kașan și Qom, care s-au soldat cu numeroși morți și răniți.Postul de radio Teheran a transmis o declarație a primului ministru Alam în care se arată că guvernul deține controlul deplin asupra situației din țară. Cei vinovați de evenimentele care au avut loc în Iran au fost arestați și vor fi judecați.

TEHERAN 6 (Agerpres). — La 6 iunie în diferite regiuni din Iran au continuat demonstrațiile antiguvernamentale organizate de către cercurile ultrareacționare iraniene care au folosit în acest scop manifestațiile religioase ale sectei Șiiți- lor. După cum s-a mai anunțat, aceste cercuri sînt nemulțumite de anumite reforme întreprinse de actualul guvern îndeosebi de reforma a- grară și cea cu privire la emanciparea femeii.Printr-un decret al Ministerului Educației Naționale instituțiile de învățămînt au fost închise pînă la noi ordine.Numărul morților înregistrați în urma ciocnirilor care au avut loc la Teheran este pînă acum, potrivit agențiilor occidentale de presă, de 86 de persoane, iar cel al răniților de peste 300 persoane.în urma demonstrațiilor care aupactului A. N. Z. U. Sprobleme internaționale, în special situația din Asia de sud-est și zona Pacificului. Comunicatul arată că guvernele celor trei țări resping propunerile cu privire la crearea unor zone denuclearizate în Asia și în regiunea Pacificului. Repetînd răsuflatele pretexte cu privire la „pericolul comunist”, comunicatul caută să justifice intensificarea pregătirilor militare ale țărilor care fac parte din acest pact agresiv.Comunicatul se referă pe larg la situația din Vietnamul de sud, re- cunoscînd că, în ciuda intervenției pe scară largă a S.U.A. în războiul nedeclarat împotriva partizanilor sud-vietnamezi, menținerea regimului lui Ngo Dinh Diem este un lucru „dificil“.
Congresul Partidului 
Socialist din AustriaVIENA 6 (Agerpres). — La 6 iunie s-a deschis la Viena Congresul ordinar al Partidului Socialist din Austria.Raportul a fost prezentat de B. Pittermann, președintele Partidului Socialist din Austria. El a criticat aspru cercurile reacționare ale partidului populist din Austria care se străduiesc să readucă în țară pe Otto Flabsburg, odrasla dinastiei kaiserilor. El a criticat, de asemenea, sistemul électoral existent în Austria, declarînd că modificarea lui va constitui una din sarcinile politice viitoare ale partidului.Pittermann s-a pronunțat pentru respectarea de către Austria a neutralității și a obligațiilor asumate conform tratatului de stat, pentru întărirea relațiilor de prietenie cu toate țările și a aprobat politica de coexistență pașnică a statelor cu orînduiri social-politice deosebite. B. Pittermann a subliniat rolul -pe care Austria îl va putea avea în domeniul menținerii păcii și destinderii încordării internaționale.

ROMA 6 Coresponden
tul Agerpres transmite : 
Orchestra Filarmonică de 
Stat „George Enescu“ din 
București efectuează în 
momentul de față un tur
neu de concerte în Italia, 
sub conducerea dirijorilor 
George Georgescu și Mir
cea Basarab, cu concursul 
violonistului Ion Voicu. 
Turneul orchestrei filar
monice a fost așteptat cu

interes de iubitori de 
muzică italieni, în rînclul 
cărora orchestra se bucu
ră de prestigiu.

Din cauza doliului na
țional din Italia în urma 
morții Papei loan al 
XXIII-lea, concertele pro
gramate la Roma în pri
mele zile ale turneului nu 
au avut loc, programele 
fiind înregistrate pentru a 
fi retransmise ulterior

prin posturile de radio 
italiene. La 7 și 8 iunie 
vor avea loc în sala Tea
trului Mare „Scala“ din 
Milano două concerte ale 
Orchestrei Filarmonice de 
Stat „George Enescu”, 
care, după cum sublinia 
într-o relatare de joi di
mineață ziarul „Unita“, 
sînt așteptate cu nerăbda
re de melomanii italieni.

ACȚIUNI IN SPRIJINULTOKIO 6 (Agerpres).-— în rezoluția adoptată de participanții la mitingul care a avut loc lîngă baza militară aeriană americană din Japonia „Tatikava“ (în apropiere de Tokio) se spune că lichidarea bazelor militare, înfăptuirea dezarmă-I

care
Un aspect din timpul marșului antiatomic Södertälje — Stockholm 

a avut loc zilele trecute în Suedia.

PĂCII SI DEZARMĂRIIrii generale și totale, interzicerea armei nucleare reprezintă calea spre o pace trainică și veșnică.Cei peste 3 000 de reprezentanți ai populației din orașele și satele situate în regiunea bazei militare, care au luat parte la miting, au condamnat încercările comandamentului american de a extinde baza „Tatikava“ și au cerut guvernului Ikeda să ia măsuri pentru lichidarea bazelor militare americane de pe teritoriul japonez.
★NICOSIA. în insula Cipru au avut loc din nou mari demonstrații ale țăranilor, care protestează împotriva faptului că suprafețe din pamîn- tul lor arabil sînt ocupate pentru manevre militare britanice și pentru noi construcții militare.Agențiile de presă anunță că demonstrațiile au căpătat o asemenea amploare, îneît autoritățile britanice au fost nevoite să dea asigurări țăranilor ciprioți că construcțiile militare de lîngă Akrotiri vor înceta și pămîntul va fi restituit producătorilor.

O importantă măsură 
a guvernului ceylonezCOLOMBO. Guvernul Ceylonului adoptat la 5 iunie hotărîrea prin care se acordă societății petroliere ceyloneze toate drepturile pentru import și distribuirea produselor petroliere pe piața internă. „Această hotărîre, subliniază săptămînalul „Tribune“, va elibera țara de prezența periculoasă a reprezentanților cartelurilor petroliere străine“.Potrivit relatărilor presei locale, prima reacție a reprezentanților societăților petroliere străine din Ceylon la această hotărîre a guvernului a fost „surpriza și deruta“.

Ce se petrece în Congo

venit din Statele Unite. Zeci de mii de 
familii din statele vecine : Kentucky, 
Carolina de Nord, Alabama, Georgia, 
Tennessee nu au o viață mai bună.

Fermierii din aceste regiuni locuiesc 
în case care nu sînt mai bune decît șo- 
proanele. Pămîntul lucrat cu mijloace 
primitive produce foarte puțin. Venitul 
lor, și așa foarte scăzut, este redus la 
cifre derizorii de rapida mecanizare și 
semiautomatizare a marilor ferme. Cos
tul producției devine tot mai mare în 
timp ce prețul produselor scade. „Pen
tru un tractor se plătește astăzi aproape 
dublu decît înainte de război, iar prețul 
porumbului a ajuns la jumătate față de 
atunci“ — spune un mic fermier din 
.Vandalia, statul Illinois.

Numai cine își permite să cheltuiască 
tot mai mult cu investițiile se poate 
ocupa de agricultură. Ceilalți sînt 
nevoiți să-și părăsească pămîntul și să 
ocupe o slujbă la fabrică.

Pentru a avea o imagine completă, 
nu trebuie să uităm condițiile de viață 
ale zilierilor nomazi. Multă vreme a 
existat părerea comună chiar și în Ame
rica, că acele condiții de viață inumane 
descrise de John Steinbeck în romanul 
„Fructele mîniei“ au dispărut după de
presiunea din 1930. Acum șase ani, în
suși ministrul muncii din cabinetul lui 
Eisenhower avertiza națiunea că plaga 
acestor zilieri nomazi este aproape la 
fel de rușinoasă ca acum douăzeci de 
ani.

La San Joaquin Valley, în fiecare di
mineață mii de muncitori agricoli, zi
lieri de toate vîrstele, se adună în fața 
centrelor de recrutare, înainte de ora 4, 
cu speranța că vor putea intra și ei în 
rîndul celor „norocoși“ care în ziua 
aceea vor avea de lucru.

Sînt însă luni întregi cînd acești zi
lieri nu găsesc nimic de lucru și atunci 
sînt nevoiți să îndure foame. Mulți 
dintre ei sînt mexicani sau negri, dar 
sînt și mulți care descind din familii 
anglo-saxone, toți acești zilieri, indife
rent de origine, sînt înfrățiți între ei în 
lupta zilnică pentru existență. Lipsiți de 
cea mai elementară asistență socială, 
constrîriși să trăiască în condiții inu
mane, se îmbolnăvesc, iar printre copiii 
lor mortalitatea infantilă este foarte 
ridicată. Sărăcia lucie — scrie în înche
iere „II Giorno“ — face că acești copii 
să nu se poată elibera de sclavia pă
rinților lor. Sărăcia îi împinge la muncă 
la o vîrstă la care ar trebui să meargă 
la școală. Cînd părinții au un venit 
anual de 600-700 dolari, viitorul copii
lor nu poate fi fericit“.

De ce a fugit Chombe din Elisabeth viile ® Uneltirile monopoliștilor 
® Adoula și parlamentul
katanghezi, sprijiniți de unități de mer
cenari, împotriva trupelor O.N.U. și a 
unităților armatei naționale congoleze.

Hotărît lucru, cercurile monopoliste, 
care stau în spatele lui Chombe, nu se 
pot împăca cu ideea creării unui Con
go independent și unitar. Ele încearcă 
în continuare să submineze integritatea 
țării, să rupă Katanga din trupul Con
goului pentru a exploata în voie imen
sele ei bogății naturale. Și în acest joc 
monopolurile străine mizează din nou 
pe Chombe.

Una din metodele principale pe care 
monopolurile le folosesc pentru a-și a- 
tinge scopurile o constituie menținerea 
unei situații încordate în Congo, mai 
ales prin dezorganizarea economiei na
ționale. Agenția U.P.I. relata de curînd 
că în centrul minier katanghez Jadot- 
ville „încordarea crește continuu". Spe
cialiștii europeni ai societății „Union 
Minière“, cunoscuți prin acțiunile de 
subminate a unității Congoului, refuză 
să-și continue activitatea, încercînd ast
fel să saboteze redresarea situației eco
nomice a țării. De altfel, nu numai în 
Katanga ci și in întreg Congoul persistă 
o situație economică foarte grea. Defici
tul prevăzut pentru anul 1963 este de 
peste 150, de milioane de franci congo
lezi. Moneda a, suferit o depreciere pu
ternică, iar prețurile au crescut vertigi
nos, atingînd la sfîrșitul anului 1962 in
dicele de 239,5 (luîndu-se ca bază cel 
din anul 1960).

Ziarul francez „Tribune des Nations", 
din care am redat cifrele de mai sus, 
arată că criza din Republica Congo nu 
poate fi învinsă decît dacă guvernul cen
tral va reuși să rezolve problemele sale 
politice și, în primul rînd, reintegrarea

In urmă cu vreo două luni, publica
țiile occidentale anunțau că Chombe, 
căpetenia separatiștilor katanghezi, ar 
intenționa să-și schimbe ocupația, deve
nind... producător de filme de cinema. 
Știrea lăsa să se înțeleagă că, în curînd, 
omul de casă al monopolurilor, înscău
nat la Elțșabetlwille, pa ieși din viața 
politică și'se va dedica noii sale „profe
sii“. Dar a intenționat oare Chombe, a- 
cest aventurier politic, să renunțe, mă
car vremelnic la Katanga și la planurile 
șale de subminare a unității Congoului? 
Dar oare de cile ori n-a fugit el din 
Elisabethoille și s-a întors, la scurtă vre
me, aducînd cu sine noi planuri de în- 
feudare a țării? La fel a procedat 
și zilele trecute. In momentul cînd or
ganele guvernului central au descoperit 
un complot împotriva unității ' Congou
lui, în care el era implicat, a dispărut 
din Elisabethoille sub pretext că inten
ționează să-și viziteze, chipurile, socrul 
bolnav, de fapt mort, în urmă cu cîte- 
va săptămîni.

Fuga sa n-a surprins pe nimeni, dar 
a ridicat în mod firesc întrebarea : cum 
a fost posibil ca Chombe să-și facă a- 
tîta vreme de cap și cît timp va mai 
continua s-o facă? Acțiunile sale ostile 
față de guvernul central erau de mult 
cunoscute. Nici oamenii săi nu stăteau cu 
brațele încrucișate. In ultima lună ei au 
pus la cale mai multe ciocniri cu tru
pele guvernului' central. La Elisabeth- 
ville a fost descoperit un depozit secret 
de arme, iar cu prilejul arestării u- 
nui mercenar, au fost confiscate docu
mente care conțin planul unor acțiuni 
în vederea desprinderii din nou a Katan- 
găi de Congo. Aceste planuri prevedeau 
un atac militar general al jandarmilor

efectivă a Katangăi și repartizarea echili
brată a veniturilor acestei provincii între 
guvernul central și cele ale,provinciilor. 
Totuși, după cum reiese din ști
rile sosite, acțiunile guvernului central 
sînt adeseori lipsite de hotărîre, șovă
ielnice. Chombe are posibilitatea de a 
pregăti noi uneltiri, iai o mare parte din 
foștii săi soldați continuă să fie încăf oștii săi soldați continuă 
înarmați.

De altfel, chiar o mare 
lamentului congolez este 
de politica internă și 
guvernului central. Numeroși deputați îl 
acuză pe Adoula că a reorganizat ca
binetul „din inițiativa puterilor străine“, 
că „sabotează activitatea parlamentară". 
Grăitor pentru starea de spirit existentă 
în parlament este recentul vot în 
problema imunității parlamentare a lui 
Gizenga, continuatorul cauzei lui Lu
mumba, luptător curajos pentru inde
pendența și unitatea Congoului. După 
cum se știe, primul ministru Adoula, 
deși a promis că îl va elibera pe Gi
zenga, a găsit fel de fel de pretexte 
pentru a-l ține mai departe închis pe 
insula Bolabemba. Recent, parlamen
tul congolez i-a reacordat lui Gizen
ga imunitatea parlamentară, relevîncl ast
fel încă o dată ilegalitatea menținerii 
sale sub arest și dînd implicit un vot de 
blam atitudinii lui Adoula.

Știrile cate sosesc din Congo arată 
că situația politică din această țară este 
departe de a intra pe făgașul unei evo
luții normale. Amestecul puterilor im
perialiste încurajează acțiunile separa
tiștilor, adincește criza economică și pre
lungește suferința poporului congolez.

NICOLAE N. LUPU

■parte a par- 
nemulfumită 
externă a

BONN. Intre 31 iulie și 3 august, 
McNamara, ministrul de război al 
S.U.A., va face o vizită oficială în 
R.F.G. în timpul căreia se va intîlni 
cu ministrul de război vest-german, 
von Hassel. „Principala temă a discu
țiilor — scrie agenția americană As
sociated Press — o va constitui planul 
de creare a unei flote nucleare inter
naționale care ar urma să fie. înzes
trată și cu marinari vest-germani și 
comandată în parte de ofițeri din Re
publica Federală“. „Acest plan,, preci
zează agenția, ar acorda vest-germa- 
nilor un cuvînt mai greu în folosirea 
armelor atomice...“

MOSCOVA. Pentru mari merite în 
dezvoltarea muzicii sovietice și cu pri
lejul împlinirii a 60 de ani, compozito
rul sovietic Aram Haciaturian a fost 
decorat cu Ordinul Lenin.

Greva docherilor din Santos

RIO DE JANEIRO. La 5 iunie, 
17 000 de docheri din marele port 
brazilian Santos au încetat lucrul, în 
semn de protest împotriva unei ho- 
tărîri judecătorești ilegale privind di
zolvarea sindicatului docherilor. Atît 
în oraș cît și în port situația este 
foarte încordată. A fost mobilizată 
întreaga poliție, inclusiv unități de re-

zervă, portul a fost ocupat de trupe, 
iar sediul sindicatului de polițiști. Au 
fost arestați peste 50 de conducători 
ai grevei.

VATICAN. In seara zilei de 6 iu
nie au avut loc funeraliile papei loan 
al XXIII-lea. După oficierea slujbei 
religioase în catedrala 
criul a fost introdus 
clădirea catedralei.

Merchant la

OTTAWA. Livingston Merchant, 
însărcinat de președintele S.U.A., 
Kennedy, să negocieze cu țările mem
bre ale N.A.T.O. în vederea creării 
mult trîmbițatei forțe nucleare multi
laterale, a sosit la 5 iunie la Ottawa, 
unde va rămîne timp de 24 de ore. 
„După cum menționează agenția 
France Presse, „pînă în prezent Ca
nada s-a abținut de a se pronunța“ 
în legătură cu forțele nucleare multi
laterale pe motiv că „informațiile în 
legătură cu acest subiect sînt incom
plete“.

RABAT. Guvernul marocan a fost 
remaniat. Anunțînd remanierea, se
cretarul de stat pentru informații, ti
neret și sport, A. Boutalole, a preci
zat că guvernul marocan continuă să

Sf. Petru, si- 
într-o nișă sub

Ottawa

fie alcătuit în majoritate din repre
zentanți ai Frontului de apărare a in
stituțiilor constituționale. „Politica gu
vernului marocan rămîne neschim
bată“ — a spus el.

LONDRA. Luînd cuvîntul la 4 iu
nie la Londra, episcopul Polineziei, 
John Vockler, a subliniat neliniștea 
crescîndă a locuitorilor insulelor Fiji, 
Tonga, Tahiti, Samoa de vest din Pa
cific în legătură cu primejdia expe
riențelor nucleare. Insularii, a decla
rat episcopul, sînt tot mai neliniștiți 
din cauza perspectivelor experiențelor 
nucleare franceze din Pacific. Ei sînt 
deosebit de îngrijorați că va fi conta
minat peștele care constituie hrana 
lor principală.

Miting Ia Copenhaga

COPENHAGA. Comitetul danez 
pentru răspîndirea cunoștințelor des
pre Piața comună a organizat la 5 
iunie la Copenhaga un mare miting, 
la care vorbitorii din partea a diferite 
partide politice s-au pronunțat împo
triva aderării Danemarcei la Piața co
mună, împotriva politicii blocurilor 
militare, pentru declararea Europei 
de nord drept zonă denuclearizată.
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