
HuHf^oara'0eva

în interiorul ziarului

al Comitetului Central al P.M.R

Duminică 9 Iunie 1963 4 PAGINI

Curse TÄROM spre litoral

Excursii la sftrșit de săptămînă

Detaliu arhitectonic în Piața Unirii din Iași

Pregătiri
pentru strîngerea recoltei

insiiozează furaje
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parcurile șl noile 
cartiere.

în primele 5 luni din acest an, muncitorii șl teh
nicienii care lucrează la laminorul de 650 mm de 
la Hunedoara au produs peste plan aproape 21700 
tone de laminate de bună calitate. EI au realizat, 
totodată, In patru luni, economii suplimentare la

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). — 
"Paralel cu lucrările de întreținere a cul
turilor prășitoare, mecanizatorii dobro
geni lucrează în aceste zile la pregătirea 
mașinilor pentru campania de recoltare 
a păioaselor. Din cele 30 de S.M.T.-uri 
existente în regiune, mai mult de jumă
tate au terminat reparatul și revizuitul 
combinelor. Printre primele care au ter
minat această lucrare sînt S.M.T. Co- 
badin, Remus Opréanu, Sibioara și al
tele.

Colectivele uzinelor șl fabricilor din regiunea Ga
lați acordă o mare atenție aplicării măsurilor tehni- 
co-organizatorlce prevăzute în plan. Muncitorii de la 
Uzina mecanică din Galați au aplicat pînă în pre
zent mai mult de 80 la sută din măsurile prevăzute 
pentru întregul an. P.rin introducerea metodei de tă
iere a legăturilor la arcurile C.F.R. pe lungimi mul
tiple s-a reușit să se reducă simțitor adausurile de 
prelucrare la aceste piese, ceea ce aduce uzinei o 
economie anuală de circa 20 tone de metal. Tot aici 
a fost aplicată o nouă metodă de croire a tablelor 
pentru construcția capacelor mecanice de la gurile 
de magazii ale cargourilor de 4 500 tone — metodă 
care aduce o economie anuală de circa 30 de tone 
metal.

Cînd se lucrează operativ

poziție de artă 
plastică. Sînt ex
puse aproape 150 
de lucrări de pic
tură si grafică, e- 
xecutate de tineri 
muncitori din fa
brici si uzine, stu
dent!. elevi.

Aprovizionarea cu legume a

prețul de cost în valoare de 3 100 000 lei. Iată, In 
fotografie, cîțlva dintre laminoriștil de ale! care se 
evidențiază prin realizările lor în producție : Stan 
Țencu, Augustin Bîrău, maistru, Dumitru Mehedințu 
șl lanls Laros. (Foto : Gh. vintliS)

O fabrică 
modernă 
de var

nului și a angajamentelor luate* 
anul în curs. Laminoriștil de 
Combinatul siderurgic Reșița 
produs pînă acum mai bine 
10 000 tone laminate peste plan, 
sporit productivitatea muncii 
primele 4 luni cu 2,4 la sută față 
de prevederile planului și au reali
zat, numai în luna aprilie, economii 
suplimentare la prețul de cost de 
peste 2 200 000 Jei. Petroliștii din 
schelele Trustului de extracție Pi
tești, extinzînd metodele moderne 
de lucru, și-au îndeplinit în 4 luni 
din acest an sarcina de creștere a 
productivității muncii în proporție 
de 104,1 la sută și au obținut eco
nomii suplimentare la prețul de 
cost de peste 4 milioane lei.

în rîndurile colectivelor de între
prinderi care se disting prin rezul
tatele deosebite obținute în înde
plinirea planului și a angajamente
lor în întrecere se numără minerii 
din Valea Jiului, care au extras în 
5 luni 57 500 tone de cărbune cocsi- 
ficabil și energetic peste plan, meta- 
lurgiștii de la uzinele din Sinaia (în 
primele .5 luni ei au depășit sarci
nile de plan la producția globală 
cu aproape 3 milioane lei și au 
sporit productivitatea muncii cu 
1,86 la sută față de prevederi), 
muncitorii și tehnicienii de la Uzina 
de tablă subțire din Galați, în 
bilanțul cărora figurează depășirea 
indicilor de calitate planificați și 
realizarea a peste 2 milioane lei eco
nomii suplimentare la prețul de 
cost. Merită evidențiate, 
menea, succesele muncitorilor
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Pentru mal buna deser
vire a oamendlotr muncii 
caa'e își vor petrece con
cediile de odihnă în sta
țiunile de pe malul mă
rii, TAROM a puș în cir
culație recent noi curse 
aeriene spre litoral. în 
luna iunie, din Bucu
rești pornesc zilnic spre 
Constanța cîte trei avi-

Suprafețele cultivate cu legume în zonele de aprovizionare ale orașelor 
au crescut considerabil. Cu toate că s-a desprimăvărat mai tîrziu decît în 
alți ani, există condiții ca de la o zi la alta să se asigure o aprovizionare 
tot mal bună a piețelor cu sortimente variate de legume timpurii. Aprovi
zionarea cu aceste produse cere o temeinică organizare a muncii, cunoaște
rea posibilităților de producție și a cerințelor pieței, operativitate, intervenții 
eficace atunci cînd se constată deficiențe. Iată ce ne relatează coresponden
ții noștri din două regiuni — Banat și Oltenia — în legătură cu aprovizio
narea cu legume a orașelor.

sosii în București pen- 
fru a vizita muzeele,

Ne aflăm în ultima lună din pri
mul semestru al acestui an. Exami- 
nînd activitatea desfășurată în cele 
5 luni care au trecut, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii din fabricile 
și uzinele țării analizează felul cum 
au realizat nu numai sarcinile 
prevăzute în plan, ci și angajamen
tele ce și le-au luat pe anul în curs. 
Angajamentul în întrecerea socia
listă este — după cum se știe — 
cuvîntul de onoare al fiecărui co
lectiv de întreprindere și, de aceea, 
grija pentru îndeplinirea lui exem
plară caracterizează activitatea mul
tor colective de fabrici și uzine 
din industria noastră.

Punînd la baza activității lor o- 
biectivele stabilite de Directivele 
C.C. al P.M.R. cu privire la crite
riile principale ale întrecerii socia
liste, muncitorii, inginerii și tehni
cienii din numeroase întreprinderi 
au dat avînt muncii lor rodnice, 
-.i-au mobilizat forțele și Inițiativa 
lor creatoare pentru realizarea pla- 
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DEVA (coresp. „Scînteii"). — In nu
meroase gospodării colective din raioa-

Gospodăriile agricole de stat și gospo
dăriile colective din regiunea Oltenia au 
început însilozarea furajelor. In raionul 
Segarcea, de exemplu, s-au însilozat a- 
proape 3 000 tone de furaje, iar în ra
ionul Filiași 1 300 tone. Cantități însem
nate de furaje s-au însilozat și în raioa
nele Calafat, Caracal, Corabia, Oltețu și 
Vînju Mare.

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii“). —• 
Peste Valea Gurghiului s-a abătut, 
zilele trecute, o furtună puternică, în
soțită de o vioaie torențială. La cen
trul de exploatare Craca Mică al 
I.F. Reghin, șuvoaiele de apă pornite 
de pe văile mărginașe rostogoleau pie
tre. Drumul forestier era în primejdie 
de a se surpa.

Era sîmbătă seara. La cabana mun
citorilor forestieri se aflau doar sorta- 
torii Filon Lucaci, Czink Gheoghe și 
maistrul de exploatare. Apa creștea 
clipă de clipă, nu mai era timp de 
pierdut. Drumul forestier putea fi sal
vat prin săparea unor șanțuri. Pentru 
trei oameni era o muncă tita
nică, parcă peste puterile lor. Dar ei 
au învins natura dezlănțuită. Șanțurile 
au fost săpate, apa s-a scurs în pîrîul 
din fața cabanei.

Prin curajul și dirzenia lor, cei trei 
oameni au salvat de furia apelor circa 
2 km de drum forestier, asigurînd ast
fel continuitatea transporturilor din 
exploatări.

• V. Deleanu : Cazul Nica Ar- 
ghlr (pag. 2-a).

• A. Joltea, Gh. Cercelescu : O 
concepție filozofică profund reac
ționară (pag. 2-a).

• Răsfoind presa străină : „Spa
nia după moartea Iul Grimau” 
(pag. 3-a).
• Corespondență din Roma. 

G. Pastore : Azi, alegeri în Sicilia 
(pag. 4-a).

Prin aplicarea masurilor 
tehnico-organizatorice

ale anului, sarcina planificată pri
vind creșterea productivității mun
cii, datorită mal ales faptului că în- 
tr-o serie de întreprinderi forestiere 
din regiune nu a existat suficientă 
preocupare pentru folosirea din 
plin a mecanismelor, pentru extin
derea lucrului în brigăzi complexe 
cu acord global. în alte locuri ca, 
de pildă, la Fabrica de carton asfal
tat Berceni, regiunea Ploiești, în 
loc să se obțină economii peste 
plan, (angajamentul luat prevedea 
să se realizeze în acest an 150 000 
lei), s-a înregistrat în primele 5 luni, 
ca urmare a deficiențelor în orga
nizarea producției și în folosirea 
utilajelor, o depășire a cheltuieli
lor de producție cu peste 400 00Ö lei.

Este evident că, odată luate, an
gajamentele nu se realizează de la 
sine, ci e nevoie să fie asigurate de 
către conducerile administrative 
condițiile tehnico-materiale necesare 
ca toți muncitorii, toate echipele 
și toate secțiile să lucreze cît mai 
din plin, sa folosească cît mai 
eficient tehnica, timpul de lucru, 
materia primă și materialele. Orice 
tendință de tărăgănare a masu
rilor practice menite să asigure 
îndeplinirea angajamentelor — lu
cru care s-a făcut simțit în cadrul 
unor întreprinderi ale Trustului de 
foraj Pitești, unde nu s-au asigu
rat din vreme materialele și piesele 
de schimb, nu s-a extins pe măsura 
posibilităților forajul cu turbina — 
trebuie să întîmpine reacția sănă
toasă, unanimă a colectivului, să 
fie combătută de organizațiile de 
partid.

Practica, experiența întreprinde
rilor fruntașe arată că atunci cînd 
munca și rezultatele muncii sînt 
privite cu exigență, cînd întregul 
colectiv este atras la rezolvarea pro
blemelor producției, angajamentele 
luate în întrecere pot fi nu numai 
îndeplinite, ci și depășite. Numeroa
se colective de întreprinderi din 
Capitală și din țară, pornind de la 
rezultatele obținute pînă acum și 
chibzuind cu spirit gospodăresc po
sibilitățile și rezervele care mai pot 
fi valorificate, și-au sporit nu de 
mult angajamentele luate în între
cere la începutul anului. Exemplul 
acestor întreprinderi merită să fie 
urmat de cît mai multe colective de 
fabrici și uzine. Cu cît vom spori 
mai mult productivitatea muncii, 
vom ridica la un nivel mai înalt ca
litatea produselor și vom realiza e- 
conomii și beneficii mai mari peste 
plan, cu atît va fi mai însemnată 
contribuția fiecărui colectiv la dez
voltarea continuă a economiei na
ționale — baza ridicării nivelului de 
trai al poporului.

îndeplinirea angajamentelor luate 
în întrecere constituie o chestiune 
de cinste pentru fiecare colectiv, 
pentru fiecare muncitor, inginer și 
tehnician în parte. Pentru aceasta 
este nevoie ca, sistematic, lună de 
lună, conducerile întreprinderilor, 
organizațiile de partid și comite
tele de sindicate să analizeze si
tuația îndeplinirii angajamentelor 
și, acolo unde se constată rămîneri 
în urmă, să ia măsuri operative de 
înlăturare a deficiențelor. Numai 
printr-o urmărire continuă a desfă
șurării întrecerii, a îndeplinirii pla
nului și a angajamentelor, inclusiv 
a comenzilor în cooperare, numai 
printr-o susținută muncă de popu
larizare și răspîndire a experienței 
înaintate, pot fi îndreptate la timp 
forțele colectivului în direcțiile prin
cipale ale producției, spre descope
rirea și valorificarea marilor rezer
ve interne existente în secții și sec
toare.

Pentru fiecare colectiv de între
prindere să constituie un titlu de 
onoare de a raporta la sfîrșitul anu
lui că angajamentele luate pe 1963 
— cel de-al patrulea an al șesena- 
lului — au fost îndeplinite exem
plar !

BICAZ (coresp. 
„Scînteii"). — Zi
lele acestea, la Bi- 
caz au intrat în 
funcțiune primele 
capacități do pro
ducție ale noii fa
brici de var. Cup. 
toarele au flecare o 
capacitate anuală 
de producție de 
35 000 tone var. 
Ele sînt prevă
zute cu insta
lații și aparatură 
de control da un 
înalt nivel tehnic.

misă să aducă ardei și castraveți de la 
gospodăria de stat din Becicherecu 
Mic. Ambele gospodării de stat sînt 
în urmă cu livrările la unele produse. 
- Uneori, produsele ajung cu întâr

ziere la consumatori sau depreciate 
din punct de vedere calitativ, din vina 
organizațiilor contractante — oficiile 
de legume și fructe, ■ Uniunea regio
nală a cooperativelor de consum — 
care nu trimit la timp mașinile să ri
dice produsele ; așa s-a întîmplat zi
lele trecute cu unele produse ce tre
buiau transportate pe piață de Ia gos
podăriile colective din Otelec și 
Rudna.

Deficiențe cu caracter organizatoric 
în activitatea întreprinderilor contrac
tante se fac simțite și în aprovizionarea 
orașului Arad cu unele feluri de legu
me de sezon. Este necesar să se ana
lizeze situația și să fie reglementate 
relațiile dintre diferitele organizații 
contractante și gospodăriile producă
toare, astfel ca produsele recoltate să 
ajungă pe piață la timp și de bună 
calitate.

Și încă ceva. Trebuie avut grijă și 
de aprovizionarea celorlalte centre 
din regiune — Reșița, Oțelul Roșu, 
Nădrag — care pînă acum nu s-au 
bucurat de atenția cuvenită din 
partea Uniunii regionale a cooperati
velor de consum.

Condițiile de anul acesta permit or
ganelor care răspund de buna apro
vizionare a populației să trimită spre 
vînzare cantități sporite de legume. 
Este hotărîtor însă ca recoltarea, li
vrarea, transportul și desfacerea să fie 

temeinio organizate.

oane, cu orele de ple- 
cara: 8,25; 12 și 15i45. In 
lunile iulie și august. In 
aiaia curselor menționa
te, voir mal circula tncă 4 
curse pe zi, cu plecările 
la oTelo 7,20; 10,55; 14,45 
șl 18,15. Avioanele var 
circula toată săptămînă, 
tn afara zilei de sîmbătă.

de ase- 
... Și 

tehnicienilor din întreprinderile in
dustriei ușoare care, în primele 4 
luni ale anului, au realizat planul 
de creștere a productivității mun
cii în proporție de 102,5 la sută.

Rezultatele obținute în îndeplini
rea planului și a angajamentelor 
luate în întrecere oglindesc hotărî- 
rea cu care oamenii muncii din 
țara noastră înfăptuiesc sarcinile 
trasate de cel de-al III-lea Congres 
al partidului, preocuparea lor sta
tornică de a descoperi și valorifica 
cît mai bine marile rezerve interne 
existente în întreprinderi. Hotărîtor 
în obținerea acestor rezultate este 
faptul că organizațiile de partid, or
ganele sindicale și conducerile din 
majoritatea întreprinderilor stimu
lează larg propunerile și inițiativa 
muncitorilor și tehnicienilor, creea
ză condiții pentru buna desfășura
re a întrecerii, urmărind pas cu pas 
îndeplinirea prevederilor cuprinse 
în planurile de măsuri tehnico-or
ganizatorice.

în timp ce multe colective de 
întreprinderi se prezintă pînă acum 
cu rezultate însemnate în realizarea 
planului și a angajamentelor luate 
în întrecere, sînt și unele care au 
un bilanț mai puțin pozitiv în acea
stă privință. Direcția regională a 
economiei forestiere Bacău nu și-a 
îndeplinit integral, în primele 4 luni

Cu sprijinul comitetului de partid, 
colectivul de redacție al ziarului 
„Confecția”, de la Fabrica de confec
ții și tricotaje București, a organizat 
un curs de inițiere în cunoștințe gaze
tărești pentru corespondenții volun
tari ai ziarului, colectivele gazetelor 
de perete din secții și stației de 
radio-amplificare din întreprindere. 
Cursul este organizat pe ture. Lecțiile 
sînt predate de către redactori ai zia
rului „Confecția" șl alți ziariști. Ele 
conțin îndrumări concrete care au 
drept scop să ridice eficacitatea mun
cii corespondenților voluntari. (De la 
Carol Heim, coresp. voluntar).

Timpul care a mai rămas pînă la 
începerea secerișului este folosit din 
plin de către lucrătorii din gospodăriile 
agricole de stat pentru efectuarea pre
gătirilor necesare strîngerii recoltei. In 
toate trusturile Gostat au fost formate 
comisii de. ingineri și mecanizatori care 
fac în prezent recepția utilajelor ce vor 
fi folosite în campania!-agricolă de vară.- 
S-a intensificat, de asemenea, aprovizio
narea G.A.S. cu saci pentru cereale, 
sîrmă pentru balotat paiele și com
bustibil.

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Tunisia, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a transmis președintelui Republicii Tunisia, Habib Burghiba, sin
cere felicitări, precum și.urări de pace și prosperitate poporului tu
nisian.

în telegrama de răspuns, Habib Burghiba, președintele Republicii 
Tunisia, a exprimat președintelui Consiliului de Stat al Republicii Popu
lare Romîne mulțumiri sincere pentru urările adresate.

(Agerpres)

Aproape jumătate din numărul munci
torilor, tehnicienilor și inginerilor între
prinderilor industriale din Cluj urmea
ză cursuri de ridicare a calificării, iar 
un mare număr de tineri își completează 
studiile la cursurile serale sau fără frec
vență ale școlilor medii. Întregul colec
tiv de muncă de la Atelierele de repa
rat material rulant ,,16 Februarie" este 
încadrat într-o formă sau alta de învă- 
țămînt. Majoritatea frecventează cursu
rile de ridicare a calificării, iar restul 
urmează cursurile școlilor medii sau ale 
institutelor de învățămînt superior.

luate legumele de la gospodăriile co
lective, cum sînt dirijate spre unită- 
£e do desfacere, spre consumatori.

că de cu seară, mai multe gospo
dării colective, printre care acelea din 
Drănicu, raionul Segarcea, Almăju, ra
ionul Craiova, și altele, anunțaseră te
lefonic că a doua zi dimineața vor 
livra mazăre, ceapă și usturoi verde, 
salată șl alte verdețuri. Au fost tri
mise de îndată autocamioanele cu lăzi 
și coșuri, iar dimineața, devreme, pro
dusele ajunseseră pe piață, în maga
zine. Recepția s-a făcut, în mare 
parte, chiar la unitățile comerciale.

în urma măsurilor luate de către 
organele locale de partid și de stat, 
Oficiul de aprovizionare și desfacere 
a legumelor și fructelor și-a îmbună
tățit activitatea. Primirea, recepția și 
dirijarea produselor contractate se 
face mai operativ, consumatorii găseso 
aproape în fiecare zi în magazine le
gume proaspete. Se mai întîmplă însă 
ca în unele unități, printre care cele 
din cartierul Gării sau din piața ora
șului, să fie prezentate legume neco
respunzătoare, veștede. Se impune ca 
lucrătorii Oficiului să-și sporească exi
gența la recepționară, pentru a îm
piedica să fie trimise spre vînzare le
gume care nu răspund exigenței con
sumatorilor.

Peste 10—15 zile, unele gospodării 
colective vor scoate pe piață primele 
cantități de roșii, castraveți, ardei Hm. 
purii. Pentru luna iunie, colectiviștii 
din Ișalnița vor livra aproape 2 tone 
de roșii. Recoltarea lor la timp, dar 
mai cu seamă transportul lor pe pie
țele orașului, trebuie să constituie 0 
preocupare permanentă din partea u- 
nitățllor contractante. Față de supra
fețele cultivate cu legume în acest 
an, sînt posibilități ca populația să fie 
în permanență bine aprovizionată.

Cuptor electric 
Intrat în funcțiune

La secția de turnătorie a Uzinei con
structoare de utilaj petrolier din Cîm- 
pina a intrat în funcțiune un cuptor 
electric pentru turnarea pieselor din 
oțel, necesare pompelor de adîncime și 
altor utilaje pentru extracția țițeiului. 
Noul cuptor este dotat cu dispozitive 
moderne care indică gradul de topire 
a oțelului și temperatura interioară.

munjii Bucegl. Toi Ieri, 
cîieva suie de colecti
viști din regiunile Su
ceava, Bacău, Galaji au

Și la sfîrșlful acestei 
săpfămînl, sute da 
excursioniști au pornit 
spre cele mai frumoase 
locuri ale jărll. Nume
roși colectiviști dim raio
nul Urzlce.nl au plecat 
Ieri pe Itinerariul : Valea 
Prahovei, Poiana Bra
șov, Sibiu, Valea Oltu
lui. Un alt mare grup de 
excursioniști din Bucu
rești șl Brașov s-a îm
barcat pe navele „Car

nete Sebeș, Orăștie, Ilia și Deva, prima 
prașilă a porumbului a fost efectuată în 
proporție de 75—90 la sută. In multe 
gospodării fruntașe ca cele din Ohaba, 
Apoldu de Sus, Miercurea, Teiuș, Pri- 
caz, Vinerea și Lăpușnic a și început 
praștia a Il-a la porumb.

Sînt însă în regiune raioane rămase 
în urmă. La Alba, Hațeg și Hunedoara 
există încă suprafețe întinse cu porumb 
neprășit. Atît gospodăriile colective cît 
și S.M.T.-urile nu au mobilizat toate 
forțele pentru grăbirea ritmului la prășit.

Se impune din partea organelor locale 
de partid și de stat, din partea consi
liilor agricole raionale și a consiliilor de 
conducere ale gospodăriilor colective lua
rea unor măsuri care să ducă la inten
sificarea ritmului de întreținere a cul
turilor.

Pe piața orașului Craiova au fost 
aduse în acest an, începînd din pri
mele zile ale lunii aprilie, cantități 
suficiente de salată verde, spanac, ri
dichi de lună, ceapă verde și altele. 
De cîteva zile, la gospodăriile colec
tive din Ișalnița, Podari, Foișor și 
multe altele a început recoltarea și li
vrarea mazării. Au fost trimiso pe 
piață și primele cantități de ardei, 
castraveți, dovlecei, cultivați în răsad
nițe. Se poate aprecia că cele 37 uni
tăți de desfacere a legumelor din oraș 
sînt mai bine aprovizionate decît în 
anii trecuți cu legume de sezon.

Anul acesta gospodăriile colective 
din preajma orașului Craiova cultivă 
cu legume peste 1 000 de hectare.

Am vizitat recent cîteva din gospo
dăriile situate în zona de aprovizio
nare a orașului. Brigăzile și echipele 
de legumicultori, îndrumate de spe
cialiști, lucrau intens la plantatul ră
sadurilor în cîmp, la amenajarea de 
noi suprafețe pentru irigat, îngrijirea 
legumelor plantate mai de mult sau 
la recoltatul verdețurilor timpurii.

La Ișalnița, colectiviștii cultivă cu 
legume 182 de hectare. Deși suprafața 
nu a crescut cu mult față de anul 
1962, colectiviștii vor obține venituri 
mai mari decît anul trecut prin ex
tinderea culturii legumelor timpurii 
și organizarea temeinică a muncii în 
acest sector.

Bine este organizată munca în sec
torul legumicol și în gospodăriile co
lective din Cemele, Simnio și Buco- 
văț. Au fost efectuate prășitul și ară- 
citul roșiilor pe mari suprafețe. Pentru 
sporirea producției de legume tim
purii au fost folosite și răsadnițele. 
După eliberarea lor de materialul să- 
ditor, au fost plantați castraveți, ar
dei, vinete.

Vizitînd Oficiul de aprovizio
nare și desfacere a legumelor și fruc
telor ne-am interesat cum Sînt pre-

Pentru a pune la dispoziția oame
nilor muncii cantități sporite de le
gume, Consiliul agricol regional Ba
nat a îndrumat unitățile socialiste din 
agricultură să mărească suprafețele 
destinate culturii legumelor. Anul a- 
cesta aproape 200 de unități socialis
te din regiune cultivă cu legume o 
suprafață de 8 800 de hectare, cu 
circa 1000 de hectare mai mult de
cît anul trecut. Numai gospodăriile 
colective vor aduce pe piețe aproape 
90 000 tone de diferite legume.

Dezvoltarea bazinelor legumicole 
în jurul orașelor și centrelor muncito
rești, specializarea în această direcție 
a unor unități socialiste din regiune 
au făcut ca în magazine să ajungă în 
acest sezon cantități însemnate de 
legume de bună calitate. Respectarea 
sarcinilor contractuale și a graficelor 
de livrare a legumelor a devenit o 
obișnuință pentru multe unități pro
ducătoare. Unele gospodării colec
tive au livrat, în afara sarcinilor con
tractuale, mii de kilograme de pro
duse în plus. Salata, ridichiile, guliile, 
ceapa se găseso din abundență și sînt 
de bună calitate.

în ultimele zile au început să se a- 
ducă pe piață și cartofi noi, castraveți, 
varză și alte legume de sezon. Tre
buie spus însă că aceste produse nu 
sînt aduse întotdeauna pe piață potri
vit graficelor întocmite. în ziua de 1 
iunie, Oficiul de legume și fructe din 
Timișoara a trimis la gospodăria de 
stat Giarmata un camion care urma să 
aducă, potrivit graficului întocmit de 
comun acord, 700 kilograme de cas
traveți. Camionul s-a întors gol înapoi, 
La fel s-a întîmplat și cu mașina tri-
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Ițk m pornit-o spre comuna Cuca 
■^“•trei oameni : instructorul Comi

tetului raional de partid Galați, V. 
Munteanu, șeful secției scrisori a zia
rului regional „ Viața nouă", V. 
Netcu, și corespondentul „Scînteii“. 
Cazurile de persecuție pentru cri
tică, constituie un lucru grav și de 
aceea necesită o cercetare atentă. 
Nu de puține ori, acolo unde se 
semnalează persecutarea unui co
respondent iese la iveală și un. în
treg păienjeniș de lipsuri și chiar 
abuzuri pe care persecutorii au 
căutat să le ascundă prin gîtui- 
rea criticii Pe dtept cuvînt, orga
nele de partid și presa de partid 
consideră că, imediat ce se ivește 
un caz de persecutare, trebuie lua
te toate măsurile pentru a stabili 
exact faptele, a apăra oamenii loviți 
pe nedrept și a sancționa pe vino- 
vați. Asemenea cazuri, e drept, sînt 
tot mai izolate. Cu atît mai mult, 
există posibilitatea de a le cerceta 
temeinic, pentru a le stîrpi pe deplin.

In drum spre comună, am mai re
văzut odată „dosarul“ lui Nica Ar- 
ghir. E vorba de corespondențele pe 
care colectivistul din Cuca le-a tri
mis ziarelor. Corespondențele scriee 
de-a lungul a 15 ani, strînse laolal
tă, oglindesc convingătot nu numai 
activitatea unui om, dar dau și un 
tablou al strădaniilor colectivului 
din care face parte, al realizărilor 
obținute, al luptei cu lipsurile. 
Ca și în cazul altor corespon
denți deosebit de activi, „dosarul“ 
scrisorilor adunate în atîția ani al
cătuiește o adevărată cronică a co
lectivului în care trăiește corespon
dentul : din ele am aflat despre oa
meni de frunte ai recoltelor bogate, 
cum sînț colectiviștii Traian Enciu 
și Gheorghe Ștefan, despre iscusitul 
îngrijitor de vite Ion Pintilie, despre 
munca unită și viața nouă a țărani
lor din Cuca. Averea obștească a 
gospodăriei a trecut de șase mi
lioane lei, veniturile pe anul trecut 
au depășit trei milioane lei.

Desigur, a iubi aceste realizări în" 
seamnă nu numai să împărtășești 
metodele prin care s-au obținut ele 
și să le lauzi, ci și să combați tot 
ce Ie mai împiedică să se dezvolte. 
Nica Arghir avea datoria să și cri
tice, concret, tot ce era de criticat. 
Firește însă că „dosarul“ lui de a- 
proape 15 ani nu-1 ferește automat 
de. greșeli. Se poate ivi și un caz 
cînd un om care a lucrat bine un 
număr de ani, să capete apoi năra
vuri proaste. Așa dar, trebuia să stu
diem acest caz fără vreo părere 
gata formată dinainte : tocmai de a- 
ceea ne duceam acolo, la fața locu
lui, să vedem lucrurile așa cum stau 
ele în realitate.

'Ar
în ultima sa scrhoare, cores

pondentul nostru s-a abătut de la 
subiectele sale preferate — munca 
în gospodăria colectivă — dar și a- 
dunarea despre căre ne povestea se 
abătuse de la această problemă.

„In adunarea organizației de partid 
avînd la ordinea de zi activitatea consi
liului de conducere in huna desfășurare 
a campaniei de primăvara — scrie Nica 
Arghir — discuțiile, din păcate, s-au 
îndepărtat de la această problemă im
portantă. In loc să fie discutate mun
cile agricole, am fost discutat eu. Sem
nalul l-a dat brigadierul Alexandru 
Glieorghiță. Am fost învinuit că, fiind 
corespondent voluntar, aș fi trimis zia-

Uzinele „Timpuri Noi" din Capi
tală. Se recepționează motoarele 
înainte de a fi expediate unei gos
podării colective.

(Foto ! Agerpres)

Organizează excursii 
cu bani economisiți 

la C« E. C.
Elevii școlii de 8 ani din comuna 

Brebu, raionul Cîmpina, se pregătesc ca, 
în- vacanța de vară, să organizeze cu 
banii economisiți la C.E.C. două ex
cursii pentru a cunoaște frumusețile pa
triei : una la hidrocentrala de la Bicaz 
și alta în Delta Dunării.

De remarcat că la această școală, ca 
urmare a preocupării cadrelor didactice 
de a educa elevii în spiritul economiei, 
toți cei 541 elevi sînt depunători pe li
brete de economii C.E.C.

în numeroase alte școli din țară, ca 
de exemplu la școlile de 8 ani nr. 16 și 
nr. 156 din Capitală, școlile din comu
nele Ghioroc și Bulei, raionul Lipova, 
Gălăuțaș, din raionul Toplița, Cîrja, din 
Talonul Bîrlad și altele, elevii fac depu
neri la C.E.C., în scopul organizării de 
excursii, formării dfe biblioteci perso
nale etc.

Nr. 5913

avutului ob-

CititoriiGALANTERIE

retor, organelor de partid și de stat,, 
unele informații neadevărate cu privire 
la lipsuri în activitatea gospodăriei. To
varășul Alexandru Gheorghe, secretarul 
organizației de bază, a spus în adunare 
că aș fi „un lup îmbrăcat în piele de 
oaie'1. Am încercat să explic poziția' 
mea, dor n-am fost ascultat. Am fost 
jignit. Mă simt cu conștiința împăcată, 
pentru că toate cîte le-âm scris pînăt 
acum ziarelor numai adevărate au fost.. 
Rog să controlați dacă-i așa sau nu"

*
Ajungînd în comună, am aflat că 

Nica Arghir fusese scos din munca 
de socotitor. Din cîte ne-au spus co
lectiviștii, el este om cinstit și vechi 
colectivist ; e membru de partid de 
18 ani și lucrează și ca propagan
dist. în activitatea de socotitor însă.

La redacție 
a sosit o scrisoare

a făcut unele greșeli la totalizarea. 
zilelor-muncă șj a fost schimbat. 
Oamenii ne-au spus însă că Nica nu 
e singurul socotitor care a făcut gre
șeli ; dar e singurul care a fost con
trolat și scos din muncă. Am verifi
cat această afirmație la contabilul 
șef al gospodăriei. El a recunoscut 
imediat :

— Deși aveam obligația, în cursul 
anului trecut n-am controlat nici
odată activitatea socotitorilor.

Deci există și ălți socotitori care 
fac greșeli și nu sînt controlați, dar 
dintre ei unul singur este scos din. 
muncă. De ce ? Pentru că e „bănuit“ 
de a fi comunicat la raion existența 
unor lipsuri I-a confirmat asta lui 
Nica Arghir chiar secretarul organi
zației de bază':

— Poate că, înțr-adevăr, ți s-a fă
cut o nedreptate — i-a spus. O să te 
încadrăm din nou, dacă aflu că n-ai 
făcut dumneata informarea aceea 
la raion despre moartea cîrlanilor.

Tocmai moartea unor miei întăr
eați în cursul ultimei ierni stă la ră
dăcina „socotelii“ pe care o au cîți- 
va cu tovarășul Arghir. Să vedem 
despre ce g vorba.

*
De sectorul zootehnic al gospodă

riei răspunde, ca vicepreședinte, A- 
lexandru Gheorghe — tocmai secre
tarul, o coincidență — și ca briga
dier Alexandru Gheorghiță — tocmai 
cel care a deschis semnalul jigniri
lor, o a doua coincidență. încă în 
adunarea de alegeri din toamnă, 
mai mulți membri de partid l-au cri
ticat deschis pe Gheorghiță. I-au 
spus că are mai multă grijă de mo
tocicletă, să nu stea neplimbată, de-

VICTOR DELEANU 
coresp. „Scînteii“

la

lumi.

BAIA MARE (coresp. 
„Scînteii”). — Consiliul 
regional al sindicatelor 
Maramureș a organizat în 
zilele de 7 și 8 iunie o 
sesiune tehnico-științifică 
în ramura chimico-meta- 
lurgică pe tema : „Nou
tăți în tehnologia de fa
bricație a acidului sul
furic’’. Au luat parte pes
te 70 muncitori eviden
tial în producție, tehni
cieni și ingineri de la uzi
nele „1 Mai" și Combina
tul chimico-metalurgic din 
orașul Baia Mare, nume
roși delegați din partea 
unor întreprinderi simi
lare din țară. Cu acest

Sesiuni tehnico-științifice
prilej au fost prezentate 
mai multe referate.

TG. MUREȘ (coresp. 
„Scînteii"). — La Tg. Mu
reș s-au desfășurat ieri lu
crările unei sesiuni tehni- 
co-științlfice, Organizată 
da consiliul regional al 
sindicatelor, la care au 
luat parte peste 150 de in
gineri și tehnicieni din 
cadrul direcției regionale 
a economiei forestiere, în
treprinderilor forestiere și 
întreprinderilor de indus
trializare și prelucrare a 
lemnului din regiune. La 
sesiune au fost prezenta
te referate și comunicări

morală luptă 
să nu mai fie

zilele noastre, 
viață ale so-

Realitatea lumii socialiste în continuă 
înflorire este cucerirea cea mai de preț 
a istoriei contemporane. Noua socie
tate asigură nu numai dezvolta»ea fur
tunoasă a forțelor de producție, dar și 
înflorirea personalității omului descă
tușat din lanțurile exploatării. Marele 
ideal al construirii comunismului este 
flacăra care picură în sufletul fiecărui 
om al muncii bărbăție, curai și dorința 
nobilă de a se dărui prin faptă colec
tivității în care trăiește și muncește. 
Omul nou, socialist, aflat într-un proces 
de neîntreruptă înălțare 
cu pasiune ca omenirea 
tîrîtă în măceluri.

Nu întîmplător în 
cînd ideile dătătoare de 
cialismului au o influență tot mai mare, 
ideologii burghezi încearcă să răspîn- 
dească diferite teorii reacționare prin 
care caută să înăbușe în oamenii mun
cii tocmai trăsăturile nobile, să cultive 
ura și disprețul față de om, să ațîțe 
instinctele josnice, să semene iluzia 
veșniciei unei lumi în care unii sînt 
predestinați să domine, iar alții să fie 
dominați. Un loc deosebit între cu
rentele filozofice reacționare contem
porane îl ocupă neomalthusianismul, 
darwinismul social, rasismul, existenția
lismul, care propovăduiesc amoralismul, 
cultul violenței, al războiului, Este ca
racteristic pentru sărăcia de idei a ideo
logilor burghezi contemporani faptul 
că ei nu aduc teze noi, ci încearcă să 
reînvie sub alte firme vechile concepții 
reacționare, cum este aceea a lui F. 
Nietzsche, filozof german din secolul 
trecut

Tocmai de aceea în cadrul luptei fi
lozofilor marxiști împotriva concepțiilor 
ideologilor burgheziei monopoliste este 
binevenită lucrarea lui S. F. Oduev 
„ESENȚA REACȚIONARĂ A NIE-. 
TZSGHEANISMULUI“, recent publi
cată de Editura științifică în traducere 
din limba rusă. Autorul face o analiză 
critică a doctrinei nietzscheiste în spe
cial sub aspectul problemelor sociolo
gice.

Dezvăluind condițiile care au gene
rat teoria lui Nietzsche, ideile sale fun
damentale — voința de putere, teoria 
„supraomului", antidemocratismul săl
batic etc — autorul se referă la peri
oada de trecere a capitalismului în 
ultimul stadiu de dezvoltare — impe
rialismul — la ascuțita luptă politică

cît de ferma de oi. L-au prevenit 
că, dacă o mai ține așa, gospodă
ria va avea pagube.

Gheorghiță a socotit că „au rîcă“ 
pe el, dar oamenii știau ce spun. Cu 
toate eforturile și avertismentele lor, 
peste iarnă mai mulți cîrlani au plă
tit cu viața „pasiunea“ pentru moto
cicletă a lui Gheorghiță. iar produc
ția de lînă a 6căzut.

Dar a cui e ferma ? E avut ob
ștesc, nu e avutul personal al ce
lor care aveau datoria să asigure 
bunul ei mers. Mai mult : acest avut 
obștesc interesează întreaga agri
cultură a raionului, nu numai pe cei 
din Cuca. Oare ar fi fost just ca oa
menii colectivei să tolereze paguba 
provocată de cei care n-au vrut- să 
țină seama de criticilg lor ? Și dacă 
ar fi tolerat această pagubă și .ar fi 
mușamalizat-o „în familie“, nu s-ar 
fi ivit în curînd alte pagube, nu ar 
fi fost aceasta o primă de încura
jare spre nesocotirea 
ștesc ?

Era clară datoria 
interesul obștesc, dar

lbr față de 
_______ _______ ____ atunci cînd o 
comisie a consiliului agricol raional 
a venit în gospodărie și i-a obligat 
pe vinovați să suporte paguba,, a- 
ceștia au sărit ca arși. Socoteala 
care li se făcuse lor, ca oameni 
care au adus pagube avutului' ob
ștesc, nu le-a convenit ; ei s-ău ho- 
tărît să treacă la altă socoteală, cu 
Nica, pe care-1 bănuiau de îngrozi
toarea „vină" de a-i fi dat în vi
leag, ridieîndu-se în apărarea avu
tului obștesc.

Dg aci, încălcarea ordine! de zi 
stabilită în adunare, de aci cîrmirea 
dezbaterii, de la discutarea princi
pială à problemelor de muncă și de 
interes general la frecușuri, la jig
niri menite să-i intimideze și pe co
respondent și pe alții care îndrăz
nesc să se ridice în apărarea miei
lor din ferma colectivei.

*
Se înțelege de la sine că din fap

tele relatate mai sus. Comitetul raio
nal Galați va desprinde concluziile 
cuvenite, va trage la răspundere pe 
cei care au încălcat regulile demo
crației interne de pa-tid, regulile 
statutare ou privire la critică.. Ar fi 
bine, ca astfel de cazuri, și măsurile 
luate, să fie comunicate pe întiegul 
raion, pentru a preîntîmpina ivirea 
unor asemenea manifestări —- chiar 
dacă ele sînt relativ rare — și mai 
ales pentru a ajuta munca educati
vă, munca de stimulare a răspunde
rii colectiviștilor pentru apărarea și 
dezvoltarea avutului obștesc.

științifice privitoare 
cultura șl refacerea fon
dului forestier, organiza
rea exploatării și a trans
portului în pădure, indus
trializarea lemnului.

BACĂU (coresp. „Scîn
teii"). — Ieri, la Bacău 
și-a început lucrările pri
ma sesiune de comunicări 
științifice organizată de 
Filiala Bacău a Societății 
de științe naturale-geogra- 
fie și de Secția de învă- 
țămînt a sfatului popular 
regional. Vor fi prezentate 
numeroase comunicări ști
ințifice. Lucrările sesiunii 
continuă și azi.

dintre proletariat și burghezie în acel 
timp.

Punctul de plecare al întregii cuge
tări nietzscheiste îl constituie, așa cum 
subliniază Oduev, încercarea de revi
zuire a tuturor valorilor, în primul rînd 
a celor culturale și morale. Nietzsche 
și adepții lui consideră că sclavia ține 
de însăși esența culturii, iar societatea 
întemeiată pe tăgăduirea necesității 
sclaviei este o societate incapabilă de 
creație artistică veritabilă. „Pentru ca 
dezvoltarea artistică să aibă un teren 
rodnic — spunea el — trebuie ca 
uriașa majoritate, care se află în servi
ciul minorității, să fie supusă docil”. 
De pe poziții similare, Nietzsche abor
dează și problema moralei, recoman-

ar-
Nietzsche. Ca exponent

dînd : ....atacarea a tot ceea ce este
străin și slab, oprimare, asprime și cel 
puțin exploatare”. Relevînd caracterul 
profund reacționar al „încercării de re
vizuire a tuturor valorilor”, Oduev . a- 
rată ca fiecare cuvînt al acestei teze 
poartă pecetea urii sălbatice față de 
om, față de masele populare care luptă 
activ pentru desființarea relațiilor so
ciale burgheze.

Un alt capitol al lucrării este con
sacrat dezvăluirii campaniei împotriva 
ideii de progres social dusă cu 
doare de 
al claselor dominante, el știa că aces
tea nu au nevoie de idealuri sociale ; 
pentru ele idealurile sînt întrupate . în 
propria lor dominație.

în continuare, autorul relevă că vo
ința de stăpînire, de putere, pe care 
Nietzsche o consideră principiul fun
damental a tot ce există, constituie una 
dintre armele otrăvite cu ajutorul că
reia burghezia încearcă să falsifice re
lațiile sociale. Totodată, în lucrare se 
subliniază esența reacționară a mitului 
supraomului. „Ce este maimuța față de 
om ? — se exprima cu cinism Nie
tzsche — o batjocură și o rușine dure
roasă. Tot așa trebuie să fie omul pen
tru supraom : o batjocură sau o rușine 
dureroasă“. „Supraomul“ este concep
ția supremă, personificarea ideală a 
„voinței de putere“ a clasei dominante 
căreia Nietzsche îi atribuie în filozo
fia sa drepturi inalienabile de a po-

Restaurantul cooperativei de consum din Doftana
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Sute și sute de produse mărunte, 
începînd de la ace de cusut și pină 
la articole de galanterie, pasmanterie 
și marochinărie sînt solicitate zilnic de 
cuihpărători. Ele vin să completeze 
finisarea și înfrumusețarea obiectelor 
de îmbrăcăminte, aranjarea anumitor 
detalii în locuințe — sînt, într-un cu- 
vînt, accesorii din cele mai necesare.

în magazinele de specialitate se gă
sesc, mai ales în ultima vreme, foarte 
multe din aceste articole. Ața de cu
sut, bunăoară, este pusă în vînzare în 
260 de culori și nuanțe, cea destinată 
lucrului de mînâ — în 120, iar ața de 
țesut ciorapi în 40 de nuanțe.

In baza solicitărilor comerțului, in
dustria produce peste o sută de sor
timente de dantele în modele, culori 
și lățimi variate, franjuri pentru per
dele, panglici din tafta și mătase în- 
tr-o gamă coloristică bogată, nasturi 
de diferite dimensiuni.

La șirul lung al obiectelor de mer
cerie se vor adăuga, în semestrul doi 
al acestui an, cîteva noutăți. Este 
vorba, între altele, de 10 sortimente 
de elastic, țesut din fire de mătase și 
supraelastice, în mai multe lățimi, u- 
nele fiind prevăzute din loc în loc cu 
butoniere. Se vor produce, de aseme
nea, ace de pusut în mai multe dimen
siuni, șireturi în culori potrivite încăl
țămintei etc.

Dintre obiectele mat mari s-au con
tractat, pentru perioada următoare, 85 
noi modele de poșete, 25 de modele 
de mape și serviete ; multe noutăți 
sînt la cravate și pălării.

După cum se vede, în domeniul ar
ticolelor de galanterie și mercerie se 
fac simțite unele progrese. Cu toate 
acestea din magazine lipsesc deseori 
articole mărunte de primă nece
sitate, iar reasortarea se face anevoie. 
Unele întreprinderi producătoare nu-și 
respectă angajamentele contractuale fie

a-

runci, de a fi stăpînul întregii 
Aruncați orice mustrare și nu vă ruși
nați de rușinea voastră — îndeamnă 
Nietzsche pe exploatatori — cît timp 
aveți puterea și dreptul ei, pentru voi 
nu există pedeapsă ! Tefuiți, violați, ni
miciți !

„Teoriile“ ierarhiei și antîdemocratis- 
mului, ■ rasismului și cosmopolitismului, 
ale lui Nietzsche urmăresc să perpetueze 
un adevărat cult al războiului, să păs
treze și să consolideze capitalismul 
prin lichidarea oricăror libertăți demo
cratice, prin eliminarea maselor din 
viața politică.

Nietzscheismul nu a fost numai o 
simplă teorie. El a constituit, după cum 
se remarcă și în lucrare, un adevărat 
program politic și ideologic pentru hit- 
leriști, ; autorul ei fiind considerat pe 
drept cuvînt „pionier“ al nazismu
lui. Ideologii fascismului s-au
dăpat din plin la acest izvor al urii 
față de om. A. Rosenberg, de exemplu, 
îl considera de Nietzsche „aproape 
singurul profet vizionar al Germaniei 
național-socialiste“. Elisabeth Förster 
(sora lui Nietzsche) a mulțumit per
sonal lui Hitler pentru interesul pe care 
acesta îl manifesta față de filozofia fra
telui ei, spunîndu-i că el este „supra
omul" despre care vorbea Nietzsche.
Ce a însemnat în practică nietzsche
ismul ? Ororile îngrozitoare ale fascis
mului, lagărele de concentrare, cup
toarele în care au fost gazați și arși de 
vii opt milioane de oameni.

Acum, din nou cercurile monopoliste 
agresive, interesate să mențină și să 
ațîțe psihoza războiului, fac reclamă 
acelor filozofi care încearcă să reînvie 
filozofia lui Nietzsche. Elocventă este 
străduința susținătorilor contemporani 
ai nietzscheismului de a rupe cu orice 
preț pe Nietzsche de ideologia și prac
tica fascismului, de a-1 prezenta ca pe 
un filozof „pur“, situat în afara poli
ticii și a luptei politice din epoca noas
tră. Amintim în acest sens articolul lui 
U. van Zutaberg — „Fascismul“ și 
propaganda răsăriteană" — apărut în 

.Neue Gesellschaft“. Zuta- 
mai întîi să rupă 

baza lui economică 

revista „j 
berg încearcă 
fascismul de 
și socială, făcînd din el un episod în
tîmplător în istoria Germaniei, pentru 
ca apoi Nietzsche, delimitat de fas
cism, să fie proclamat un gînditor „au-

în ce privește cantitatea, fie in ce pri
vește sortimentul. Fabrica „Flamura 
Roșie”-Sibiu, de exemplu, produce o 
mare varietate de articole de larg con
sum. Multe din cele peste 1500 de 
sortimente sînt de o calitate din ce în 
ce mai bună și cumpărătorii le apre
ciază. Este greu de înțeles de ce toc
mai la ace de cusut, obiecte din cele 
mai utile, fabrica a rămas datoare în
treprinderii comerțului cu ridicata de 
textile-încălțăminte București, în lu
nile aprilie și mai, — 750 000 de bu
căți. Fabrica de pălării din Timișoara 
— care livrează, între altele, băști 
pentru copii — nu respectă culorile 
stabilite. Deși comerțul a contractat, 
potrivit cerințelor, cantități mai mari 
de băști albe, producătorii le livrează 
mai mult în verde, albastru, roșu. Se 
consideră oare că la asemenea articole 
respectarea angajamentului contractual 
nu este o obligație tot atît de fermă 
ca la altele, de valoare mai mare P

Mai trebuie spus că la contractări, 
unele întreprinderi producătoare nu 
oferă cantitățile de care este nevoie 
și cu atît mai puțin sortimente com
plete. A.șa se explică de ce magazinele 
sînt periodic insuficient aprovizionate 
cu fermoare, catarame și alte mărun
țișuri metalice, de ce andrelele, cro
șetele, degetarele se găsesc într-un sor
timent restrîns. Deși sortimentul de 
nasturi s-a îmbogățit simțitor, produc
ția este totuși rămasă în urmă față de 
necesități.

Și acum, cîte ceva despre desface
rea articolelor de galanterie și a mă
runțișurilor. Specializarea rețelei ma
gazinelor a dus, fără îndoială, la îm
bunătățirea deservirii cu asemenea 
produse în mai toate orașele țării. în 
unele cartiere din Capitală și din alte 
localități nu sînt însă amenajate sufi
ciente raioane și magazine de galante
rie și mercerie ; multe continuă să fie 

tentic““ al „lumii occidentale" contem
porane.

Se remarcă faptul că unii filozofi 
burghezi contemporani, în primul rînd 
existențialiști, recunosc în filozofia lui 
Nietzsche unul din izvoarele concep
țiilor lor. Același filozof german exis
tențialist Karl Jaspers, care încă înain
tea celui de-ai doilea război mondial 
și-a pus pana în slujba proslăvirii nie- 
tzscheismului, acum pretinde că Nie
tzsche a fost acela ce ar fi arătat sin
gura ieșire posibilă din impasul în care 
a intrat lumea capitalistă — și anume, 
lupta pentru o „ordine mondială““, pen
tru „unitatea occidentală“ bazată pe 
dictatura despotică a monopolurilor. 
Iată cum filozofia existențialistă își dă 
mîna cu apologia monopolurilor. Fap
tul că burghezia monopolistă contem
porană vede în nietzscheism un sprijin 
ideologic în realizarea intențiilor sale 
fascizante, în lupta ei împotriva socia
lismului rezultă din afirmațiile profe
sorului Walter Weymann-Weyhe, au
torul cărții „Nietzsche ca realitate isto
rică“. „Meritul" lui Nietzsche, opinea
ză Weymann-Weyhe, rezidă în primul 
rînd în faptul că a știut să înfățișeze 
întîia oară socialismul „ca pe ceva care 
amenință satanic temeliile existenței 
omenești".

Toate aceste încercări de a reabilita 
pe Nietzsche, de a interpreta filozofia 
lui înlr-un mod rafinat, fac parte din 
arsenalul ideologic folosit de cercurile 
monopoliste agrésive pentru a justifica 
dominația lor, pregătirile pe care Ie 
fac în vederea unui nou război mon
dial, pentru a încălca demnitatea oa
menilor muncii și a submina încrede
rea în forțele lor, în victoria cauzei 
păcii și socialismului.

Nietzscheismul, se arată în încheie
rea cărții, reprezintă un adversar ideo
logic real și periculos pe care marxiștii 
au datoria de a-1 combate pretutindeni 
cu neslăbită energie. Demascînd to
tala lui inconsistență științifică, mar
xiștii opun noului asalt al nietzscheis- 
mului propaganda largă a ideilor mă
rețe și atotbiruitoare ale lui Marx, En
gels, Lenin, care îmbină în mod orga
nic analiza științifică obiectivă a naturii 
și societății și a legilor dezvoltării lor cu 
un umanism înalt și adevărat, al cărui 
purtător este clasa socială cea mai îna
intată, cea mai revoluționară — prole
tariatul.

Cartea lui S. F. Oduev reprezintă o 
lucrare științifică valoroasă, de actua
litate. Ea este utilă celor care studiază 
istoria filozofiei, se interesează de pro
blemele luptei ideologice contempo
rane.

A. JOI.TEA
GH. CERCELESCU

sin- 
vîn-

mă-

amplasate în spații restrinse. Deseori, 
ele sînt date doar pe seama unui 
gur lucrător, ceea ce îngreunează 
zarea.

Desigur este vorba de lucruri 
runte. Aceasta nu înseamnă însă că în
depărtarea dificultăților din acest do
meniu trebuie să se facă cu mai puțin 
interes și operativitate. Dimpotrivă, 
este nevoie ca eforturile unite ale în
treprinderilor producătoare — mai ales 
ale celor aparțiriind de industria loca
lă — și ale organizațiilor comerciale, 
sprijinite de forurile centrale de resort, 
cit și de sfaturile populare, să aducă 
îmbunătățiri substanțiale în aprovi
zionarea populației cu multitudinea 
de obiecte mărunte ce-i sînt necesare.

EVA SZABO

întreprinderea de industrie locală „Răsăritul" din Capitală a pre
gătit noi modele de lustre și lampadare. (Foto : M. Andreescu)

(Sala Studio) :
10), Mașina de

Karamazov

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne ; Răpirea din serai — 
(orele 11); Tosca — (orele 19,30). Teatrul 
de stat de operetă : Sărutul Cianitci — 
(orele 10,30); Vînzătorul de păsări — 
(orele 19,30). Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : Vizita bătrînei 
doamne — (orele 10 30); Cercul de cretă 
caucazian — (orele 20). “ ' — ■
Adam și Eva — (orele 
scris — (orele- 20). Teatrul ,,C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) ; Frații 
(orele 10); Cînd înfloresc migdalii — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : Casa cu două 
intrări — (orele 10,30 șl 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1): Cezar și Cleopatra
— (orele 10 și 19,3(1). (Sala. Studio — str. 
Alex. Sahia nr 76) : Tache, lanke și 
Cadîr — (orele 19,30). Teatrul pentru ti
neret și copii (Sala C. Miile) : O felie de 
lună — (orele 11); Chlrlța în provincie — 
(orele 20). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești : Corabia cu un singur pasager
— (orele 19.30).

CINEMATOGRAFE ; Cerul n-are gra
tii : rulează la cinematograful Libertății 
(10; 12,15; 14; 16,45: 19 - grădină 20.30)
Noua prietenă a tatii : rulează la cine
matografele Magheru (9.45: 12; 14.15- 16,30: 
18,45; 21) Elena Pavel (9,30; 11.»15; 14, 
16,15; 18.30; 20,45 - grădină 20,15).
Niciodată : Floreasca (16: 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,Ș0; 19; 21,30) 1 Mai 
(10,15; 12,45; 15.15; 17.45; 20,15) Alex.
Sahia (9, 11.15, 13.30;
grădină 20,45) Arta (io,
19.30, 22 - grădină 20),
tățli (orele 20) Stadionul 
20). G. Coșbuc (9: 11,15: 
20.30). Plaja : rulează la cinematografele 
Republica (9.30, 11,45. 14; 16.45: 19: 21.15). 
I. C. Frimu . (9, 11.15; 13.30; 16.15: 18.45;
21.15 — grădină 20.15) Stefan cel Mare 
(10; 12,15: 14,30: 16,45 19; 21,15). Miorița
(11, 13.15; 15,30: 17.45, 20,15) Grivița (9,45; 
12; 14.15: 16.30: 18.45: 21) Stadionul Giu- 
leștf (orele 20,15). Grădina Progresul 
(orele 20.45) Grădina 13 Septembrie 
(orele 20,15). Descoperirea Iu! Julian Böll: 
rulează la cinematografele V. Alecsandrl 
(10.30; 16: 18.15; 20 30). Tineretulut (10.30,
12.30, 14,30: 16,30; 18.30, 20.30) înfrățirea 
între popoare (11.30; 15,45; 18; 20.15) Pînă 
mîine : Lumina (rulează în continuare 
de la orele 10 pînă la orele 14 după- 
amiază.16; 18,15,. 20.30). Mila regească: 
Victoria (10; 12,15; 14,30; 16.30, 18,30 20,30),

20,15)
16: 18.15: 21.15 -- 

12.15: 15: 17.15: 
Arenele Liber- 
Dlnamo (orele 
13.30; 16: 18,15.

propun,..
să producă și co-© ca industria să producă și co

merțul să pună în vînzare bluze de 
pijama pentru bărbați și femei, nu 
numai costume complete ;

® ca „Centrofarm” să asigure în 
permanență o bună aprovizionare a 
farmaciilor cu vată, ceai de mușețel 
și alte produse de necesitate curentă ;

® ca stropitoarele de rufe din ma
terial plastic, obiecte reușite și folosi
toare în gospodărie, să se găsească în 
magazine în cantități suficiente ;

® ca pe străzile situate în apropie
rea imediată a șantierelor de locuințe 
din Capitală, și îndeosebi a șantieru
lui Magistralei nord-sud, gospodarii 
orașului să organizeze stropirea siste
matică, cel puțin de două ori pe zi, 
deoarece praful pe care-1 ridică zecile 
de autocamioane este dăunător, mai 
cu seamă copiilor.

Certificatul de 
cinematograful 

9,15). Mamelu- 
de la

iar. 19.30 — Reteta 
Emisiunea pentru sate. 
15 45 - transmisie de la 
publicii" ; meciul de 
echipele Steaua-Mfnerul. 
tătl Transmisie 
certe ai Radioteleviziunli 20.00 
iul televiziunii 20.15 
eniisi'rnii de varietăți 21 30 
cursor al Renașterii

CUM VA FI

23 August (9,45; 12; 14,15; 16.30; 18,45; 21 — 
grădină 20). V. Roaită (10; 12; 16; 18,15 — 
grădină 20,15). Noaptea pe autostradă : 
Central (10,30; 13: 15,30; 18; 20,30), Volga 
(10; 12,15; 14,15; 16.30; 18,45; 21), B. Dela- 
vrancea (16; 18; 20).
naștere ; rulează la 
Alex. Popov (orele 
cui : rulează în continuare 
orele 11 pînă la orele 21 la cinematogra
ful Alex. Popov, camelia : Maxim Gorki 
(9,30: il,30: 15; 17; 19; 21). Tinerețea Iul 
Maiakovski : 8 Martie (II: 16: 18.15-, 20,30), 
Luceafărul (10,30; 15; 17; 19; 21). Floarea 
de fier ; rulează la cinematograful 
Olga Banele (15,30; 18 — grădină
20.30). Balada husarilor : Drumul Serii 
(11; 15; 17; 19; 21). Idiotul ; rulează la ci
nematograful Aurel Vlaicu (15.30: 18; 
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; (6 45, 20) Vîrsta dragostei: 
Gluleștl (10; 12: 14; 16; 18.15; 20,30). Toată 
lumea e nevinovată : rulează la cinema
tografele Iile Pintilie (16; 13.15) C-tin 
David (12: 16.30, 18.15: 20,30). Salut viață!: 
Moșilor (16. 18) G, Bacovia (11,30; 15,30: 
18; 20.15). Divorț italian : Grădina 8 
Martie (20.15) Haiducii din Rio Frio : 
Grădina Moșilor (orele 20,30). Cartouche 
— cinemascop : Popular (10,30: 15; 17; 19; 
21), Grădina T Vladimirescu (orele 20.15)

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9.00 — 
Emisiunea pentru copii și tineretul șco- 

‘ gospodinei. 11,00 — 
In jurul orei 

stadionul Re- 
fotbal •, dintre 
19,00 — Varle- 

din studioul de con-
Jurna- 

Partea a Tl-a a 
Un pre- 

..Dante Alighieri".

VREMEA
11 șt 12 iunie, vre-Pentru zilele de 10, 

me călduroasă cu cerul variabil. Vor că
dea ploi locale sub formă de averse. 
Temperatura în scădere ușoară. Minime
le vor fi cuprinse între 8—18 grade Iar 
maximele între 20—30 grade. In Bucu
rești. vreme relativ 
variabil Vor cădea 
averse trecătoare, 
nară.

călduroasă cu cerul 
ploi sub formă de 

Temperatura stațio-
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La fermele de păsări care o femeie 
să-și ferească

a aparut:

Manualul de economie politică a 
capitalismului, elaborat pe baza pro
gramei analitice aprobate de Mi
nisterul Invățămîntului, cuprinde ur
mătoarele capitole : Obiectul econo
miei politice marxist-leniniste ; Pro
ducția de mărfuri. Banii și legea va
lorii ; Capital și plusvaloare ; Legea 
economică fundamentală a capitalis
mului ; Acumularea capitalului și 
pauperizarea proletariatului ; Circui
tul și rotația capitalului ; Repartiza
rea plusvalorii între clasele exploa
tatoare ; Reproducția capitalului so
cial și venitul național ; Crizele eco
nomice de supraproducție ; Imperia
lismul, stadiul cel mai înalt al capi
talismului ; Criza generală a capita
lismului ; Criza colonialismului ; 
Dezvoltarea capitalismului monopo
list de stat în epoca crizei generale 
a capitalismului ; Intensificarea in
stabilității și putrefacției capitalis
mului.

Lucrarea este destinată studenților 
din învățămîntul superior, propagan
diștilor și cursanților din învățămîn
tul de partid, precum și tuturor ace
lora ce studiază economia politică.

sosirea unei delegații a Uniunii 
Scriitorilor Finlandezi

La invitația Uniunii Scriitorilor din 
R. P. Romînă a sosit în țara noastră o 
delegație a Uniunii Scriitorilor Finlan
dezi. Din delegație fac parte M. Santa- 
vuori, președintele Uniunii Scriitorilor 
Finlandezi, și poeții Kirstina Väinö și 
Harry Kaasaloinen. Scriitorii finlandezi 
vor avea întîlniri cu conducerea Uniu
nii Scriitorilor și cu alți membri ai U- 
niunii, vor vizita diverse instituții de 
cultură.

Informații
® Stmbătă »«ara, Filarmonica de stal 

„Banatul" a dat In «ala „Maxim Gorki’’ 
din Timișoara un concert simfonic extra
ordinar, dirijat de Kurt Adler, de la o- 
pera „Metropolitan” din New York șl 
avind ca solistă pe violonista Leonora 
Geantă. Orchestra a interpretat lucrări de 
Verdi. Wleniawskl. Ravel, Puccini, pre
cum șl două compoziții — tn primă au
diție — al» lui B. Britten i „Dimineți mu
zicala’’ șl „Seri muzical»".

© Filarmonica de stat „Georg» Hnex- 
cu” prezintă duminică 9 luni», orei» 20, 
la Ateneul R.P. Romfn», un concert co
ral de muzică contemporană. Concertul 
va fi dirijat de Vasile Ptntea. Programul 
cuprinde lucrări de Bohuslav Martinu, 
Benjamin Britten. Dmitri Șostakovici, A- 
rutiunlan, Lub Pipkov, Sygietynski, Mar
țian Negrea, Doru Popovici, Tiberiu Olah, 
Max Eisikovits, Alex. Velehorschl.

Meciul de atletism 
R. P. Romînă — Grecia

PLOIEȘTI 8 (Agerpres). — 
Sîmbătă, pe stadionul „Petrolul" din 
Ploiești a început întîlnirea interna
țională de atletism dintre echipele 
selecționate masculine ale R. P. Ro
mîne și Greciei. După prima zi de 
întreceri, atleții romîni conduc cu 
scorul de 62—48 puncte. Ei au ob
ținut victoria în 7 din cele 11 probe 
programate. Iată cîteva rezultate : 
ciocan : Constantin Drăgulescu 
(R.P.R.) 61,39 m ; 1.500 m : Zoltan 
Vamoș (R.P.R.) 3’45” 6/10 ; 100 m
plat : Stamatescu (R.P.R.) 10” 9/10 ; 
110 m garduri : Marsellos (Grecia) 
14” 6'10 ; 400 m plat : Rengukos
(Grecia) 48” 9/10 ; 10 000 m : Gre- 
cescu (R.P.R.) 30’ 07” 2/10 ; 3 000 m 
obstacole : Dăndărău (R.P.R.)
9’ 01” 4/10 ; prăjină : Balasis (Gre
cia) 4,20 m. întrecerile continuă 
astăzi.

experimentală din Bon- 
țiaa.

Colectivistele cresc tot 
mai multe păsări și pe 
lingă gospodăriile lor per
sonale și, ca urmare, în ul
tima, vreme au fost valo
rificate prin cooperative 
multe ouă și păsări.

Muncă patriotică

CLUJ (coresp. „Scîn- 
teii"). — Colectivistele 
din regiunea Cluj mani
festă mult interes pentru 
munca în sectorul zooteh
nic. Ca atare, numărul 
femeilor ce lucrează în 
fermele de animale a cres
cut in ultima vreme cu 
peste 200. De la începu
tul anului și pînă în pre
zent, prin grija comitetu
lui regional al femeilor și 
a consiliului agricol regio
nal, peste 280 de colecti
viste au urmat diferite 
cursuri pe probleme de 
agricultură. Instruirea lor 
s-a făcut în serii, la Casa 
Agronomului și la Stațiu
nea de cercetări zooteh
nice Bonțida.

Pe tema creșterii pă
sărilor s-au organizat mai 
multe schimburi de ex
periență la unitățile frun
tașe; au luat parte sute de 
femei. Cele mai rodnice 
au fost schimburile de ex
periență de la stațiunea perindă eroi ai unui pro-

în orașul Cluj, femeile 
sînt în fruntea acțiunilor 
de înfrumusețare a străzi
lor și parcurilor. După ce 
au curățat și plantat flori 
pe străzile lor, executînd 
peste 3 000 ore de mun- caracter 
că patriotică, femeile din 
cartierul Becaș au cerut 
să fie repartizate și la 
alte munci. în cartierele 
orașului Cluj, aproape 
8 000 de femei au execu-. 
tat, în lunile din urmă, 
peste 32 000 ore de mun
că patriotică.

Pe teme educative

reușește 
soțul de încălcarea le
gilor care apără avutul 
obștesc. Sala clubului 
muncitoresc „Carbochim“, 
plină, izbucnește în a- 
plauze. Procesul a fost 
imaginar, dar foarte in
structiv. A fost organi
zat și pus în scenă de 
către comitetul orășenesc 
al femeilor, cu concursul 
artiștilor de la Teatrul 
Național și al Asociației 
Juriștilor din Cluj.

Asemenea procese 
educativ, 

mai fost organizate

Prin fața instanței se

cu 
au 

. - . & 
pe teme de- educație a 
copiilor. Ele s-au dovedit 
deosebit de folositoare, a- 
trăgînd un mare număr de 
participante.

în regiune se folosesc și 
alte forme de educare a 
femeilor. Au fost organi
zate, printre altele, 32 de 
lectorate, la ale căror con
ferințe au participat peste 
2 500 de femei.
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Chemare la unitate de acțiune in lupta împotriva 
4 transformării - Japoniei

TOKIO 8 (Agerpres). — Comite
tul Central al Partidului Comunist 
din Japonia a adresat la 7 iunie 
Partidului Socialist din Japonia și 
Consiliului General al Sindicatelor 
din Japonia (S.O.H.I.O.) chemarea 
de a-și uni eforturile în lupta îm
potriva planurilor S.U.A. de trans
formare a teritoriului Japoniei în
tr-o bază americană în Extremul 
Orient.

în apelul adresat Partidului So
cialist și S.O.H.I.O. se spune că „for
țele-democratice ale țării nu trebuie 
să piardă nici o clipă, unitatea de

intr-o hază americană
In întimpinarea ale

gerilor de deputațl pen-
agricole de slat au însă- 
mînțat 82.2 la sută dinf-,—wyr. M* OtVt-U- U>H»

tru Marele Hural Popii- suprafața de teren plani-

este o necesitate vitală în- 
în momentul de față, cînd

acțiune 
deosebi 
în întreaga țară se desfășoară miș
carea de protest împotriva accesu
lui submarinelor atomice america
ne în porturile Japoniei și a stațio
nării avioanelor „F-105“ pe teritoriul 
Japoniei“.

Partidul comunist subliniază 
apel că organizațiile democrate 
datoria să răspundă chemării 
colaborare, la unitate și consolida
rea rîndurilor mișcării democrate 
pentru interzicerea armei nucleare.

Pentru eliberarea Iui Murakami

în 
au 
la

lar.și huralele populare 
locale, care au loc la 9 
iunie, oamenii muncii 
mongoli au obținut în
semnate realizări. Multe 
colective de întreprinderi 
și-au îndeplinit planul 
de producție pe primul 
semestru înainte de ter
men. Printre acestea se 
numără centrala electri
că Tolgoitin, Fabrica 
pentru preluçrarea piei
lor mari din cadrul Com
binatului industrial din 
capitala Mongoliei, pre
cum și alte întreprinderi.

în agricultură se apro
pie de sfîrșit lucrările 
de primăvară. După ul
timele date, gospodăriile

ficaiă, depășind, preve
derile pentru perioada 
de primăvară cu 245 ha.

k
Rețeaua instituțiilor 

culturale se completează 
în R. P. Mongolă cu noi 
cluburi, biblioteci, săli 
de lectură, colțuri roșii 
etc. Baza materială pen
tru desfășurarea muncii 
politice și cultural-socia- 
le cuprinde în prezent 
peste 20 case ale cultu
rii, aproximativ 200 de 
cluburi, peste 1 100 de 
biblioteci, 700 săli de 
citit ele. Fiecare aimac 
(regiune) dispune în pre
zent de secții de

plastică, foto, etnogra
fie. Anul acesta, în R.P. 
Mongolă vor fi construi
te încă 200 de cluburi 
noi.

■fc
Anul acesta la casele 

de odihnă și în sanato
riile din R. P. Mongolă 
își vor petrece concedii
le 36 000 de oameni ai 
muncii — anunță agen
ția Monțame. Timpul 
deosebit de favorabil a 
permis ca 5 sanatorii re
numite prin izvoarele 
lor de ape minerale și 
10 case de odihnă să 
funcționeze după pro
gramul de vară. Alte sa
natorii, precum și tabere 
de pionieri, v*v primi 
oaspeți la odifrnă.

TOKIO 8 (Agerpres). — La 7 iu
nie o delegație a reprezentanților 
oamenilor muncii din diferite orașe 
ale Japoniei, alcătuită din 320 de 
persoane, a plecat din Tokio la Sap
poro (Hokkaido) pentru a face cer
cetări în legătură cu „cazul Sira
tori” ticluit în ultimii ani de auto
ritățile americane de ocupație din 
Japonia. Victima acestui „caz", pri
vind asasinarea „misterioasă”, în a- 
nul 1952, a inspectorului de poliție 
Siratori, este patriotul japonez K. 
Murakami. Autoritățile americane 
de ocupație au avut nevoie de „ca-

Instantaneu din Sibiu

■y Ax.
- /i
F

(Foto 1 Gh. Vln{118)

în acest an, populara competiție

zul Siratori’' ca pretext spre a des
fășura o campanie de represiuni și 
prigoană împotriva luptătorilor ac
tivi pentru o Japonie pașnică, in
dependentă și neutră.

Delegația, foarte reprezentativă, 
cafe a plecat la Sapporo, aduce la 
îndeplinire însărcinarea dată de po
porul japonez de a demasca falsul 
ticluit acum 11 ani. Delegația, care 
va fi ajutată în activitatea ei de 500 
reprezentanți ai populației din ora
șele insulei Hokkaido, este ferm 
hotărîtă să obțină eliberarea lui K. 
Murakami, condamnat pe nedrept.

Agravarea conflictului dintre autoritățile 
diemiste și clerul budist

SAIGON 8 (Agerpres). — în Viet
namul de sud continuă demonstra
țiile antidiemiste ale budiștilor. A- 
genția Associated Press relatează că 
la 7 iunie, în localitatea Dalat si
tuată la nord-est de Saigon, a avut 
loc o demonstrație de protest îm
potriva reprimării sîngeroase a bu
diștilor, la care au participat 10 000 
de persoane.

Totodată, relatează agenția, în 
orașul Hue, unde au avut loc pu
ternice demonstrații antidiemiste, 
trupele guvernamentale continuă să

Cine l-a ucis 
pe Lumumba ?

blocheze pagoda principală din oraș, 
unde preoții budiști se află în gre
va foamei de 8 zile.

în același timp, autoritățile die- 
miste, îngrijorate de amploarea pe 
care a luat-o conflictul cu biserica 
budistă, fac eforturi disperate pen
tru a reduce încordarea. într-un 
apel radiodifuzat, Ngo Dinh Diem a 
căutat să se dezică de răspunderea 
ce-i revine în reprimarea sîngeroa- 
să a demonstranților budiști, arun- 
cînd întreaga vină asupra funcțio
narilor care nu au dat, chipurile, 
dovadă „de 
sensibilitate 

popor“.

una din cele mai serioase
WASHINGTON 8 (Agerpres). — 

„Tinerii născuți imediat după cel 
de-al 2-lea război mondial au inun
dat luna trecută piața brațelor de 
muncă din S.U.A., împingînd șoma
jul la 5,9 la sută din populația ac
tivă“, relatează agenția United 
Press International, referindu-se la 
un comunicat al guvernului. Agen
ția menționează că „tabloul folo
sirii brațelor de muncă a devenit 
și mai sumbru din cauza șomajului 
în rîndul tineretului“.

Potrivit datelor statistice, numă
rul total al șomerilor sub 21) de 
ani, înregistrați în luna mai, repre
zenta 18 la sută din totalul brațe
lor de muncă, față de 16 la sută în

probleme sociale în S.U.A. 
aprilie. Potrivit agenției Associated 
Press, acesta este cel mai înalt nivel 
al șomajului în rîndurile tineretu
lui de cînd birourile de statistică 
ale S.U.A. au început să menționeze 
cifre în legătură cu șomajul în 
rîndul tineretului (1949). In com
parație cu numărul șomerilor a- 
dulți, numărul șomerilor din rîndul 
tineretului este de peste trei ori 
mai mare.

Agenția United Press Internatio
nal menționează că ministrul mun
cii al S.U.A., W. Willard Wirtz, re- 
ferindu-se la această problemă, a 
declarat că ea reprezintă „una din
tre cele mai explozive probleme 
sociale din istoria S.U.A.“.

de

suficientă înțelegere și 
în îndatoririle lor față

In ce condiții se vor desfășura 
alegerile prezidențiale in Peru 

LIMA 8 (Agerpres). 
nie, circa 2 000 000 de 
prezintă la urne pentru a alege pe 
președintele Perului. Alegerile din 
anul trecut au fost anulate de junta 
militară aflată la putere, ostilă lui 
Haya de la Torre, liderul partidu
lui A.P.R.A. — așa-numita alianță 
revoluționară populară americană, 
care obținuse atunci majoritatea 
voturilor.

— La 9 iu- 
alegători se

Legea electorală, promulgată ds 
junta militară la 5 decembrie 1962, 
lipsește partidul comunist și toate 
organizațiile progresiste de dreptul 
de a prezenta candidați ; din cauza 
sistemului electoral restrictiv, cea 
mai mare parte a peruvienilor nu au 
posibilitatea să participe la alegeri.

Ziarul american „Star“ sublinia 
într-un articol că în Peru „militarii 
conduc alegerile" și că în cazul 

___  cînd rezultatele nu vor fi pe placul

ÀHeËele romîne 
învingătoare în Finlanda

HELSINKI 8 (Agerpres). — în ca
pitala Finlandei s-a desfășurat cea 
de-a 6-a ediție a Jocurilor 'atletice 
de vară. La întreceri au participat 
atleți și atlete din U.R.S.S., R. P. 
Romînă, R. D. Germană, R. P. Po
lonă, Finlanda și alte țări. în centrul 
atenției s-a situat proba de săritură 
în înălțime, la care au participat de
ținătorii recordurilor mondiale Va
leri Brumei și lolanda Balaș. Atleta 
romînă s-a clasat pe primul loc cu 
rezultatul de 1,80 m. De asemenea, 
Brumei a terminat învingător, cu 
2,18 m. S-au mai clasat pe primul 
loc atletele romîne 
Maria Diaconescu.

Lia Manoliu și

Șl 
internațională a ciclismului amator — 
„Cursa Păcii" — a stat în centrul a- 
tenției iubitorilor de sport din Euro
pa. De-a lungul celor aproape 2 600 
kilometri, cît a măsurat traseul, carava
na cicliștilor a fost salutată de sute de 
mii de spectatori. „îneîntătoare aceas
tă „Cursă a Păcii” — ne spunea zia
ristul italian Fr. Calamai, de la „Ga- 
zetta dello Sport“. Și, totodată, pasio
nantă : prin spiritul de combativitate și 
pregătirea alergătorilor (așa se explică 
mediile orare extrem de ridicate), prin 
dîrzenia și voința de a învinge a celor 
mai buni — și au fost foarte mulți a- 
ceștia 1“. Aprecieri de aceeași natură au 
făcut și alți numeroși participanți : an
trenori sau cicliști, arbitri sau ziariști.

După părerea tuturor specialiștilor ca
re au însoțit cursa, întrecerea ciclistă 
Praga-Varșovia-Berlin a reunit, mai vizi
bil decît în alte ediții, un mare număr 
de sportivi cu o pregătire superioară, 
înainte de start, se presupunea că soar
ta cursei va fi decisă chiar la început, 
în primele 4—5 etape (a căror dificul
tate consta mai ales în profilul lor 
muntos). Apoi vor rămîne să-și dispute 
victoria un număr restrîns de alergă
tori. Prezentîndu-se însă bine pregătiți, 
cei mai mulți cicliști au făcut față cu 
succes întrecerii. Mediile orare ridica
te din aproape fiecare etapă au de
monstrat acest lucru. Destul de rar, în 
cursele profesioniste se realizează, spre 
exemplu, aproape 46 km pe oră într-o

probă de 109 km — contratimp pe e- 
chipe sau peste 42 km pe oră într-o 
etapă de 226 km. Și aceasta în condi
ții atmosferice și pe un traseu deosebit 
de dificil 1

Rezultatele competiției, desfășurarea 
etapelor sînt cunoscute cititorilor. Cea 
mai bună impresie au lăsat-o cicliștii 
din R. D. Germană, care au ocupat lo
cul prim în ambele clasamente gene
rale — cel individual și cel pe echipe. 
Clasate în ordine, echipele Belgiei, U-

însemnări din „Cursa Păcii“

niunii Sovietice, R. P. Polone s-au nu
mărat și ele printre protagoniste.

Ciclismul romînesc — prezent în fie
care an la „Cursa Păcii“, chiar de la 
prima ediție — a ocupat, după cum se 
știe, locul V în clasamentul pe echipe. 
Cel mai bine clasat la individual fiind 
C. Dumitrescu — locul 4.

La prima vedere s-ar părea că locul 
formației noastre este valoros, ținînd 
cont că ea a întrecut nu mai puțin de 
14 din echipele participante. Dar jude
cind astfel, se creează o impre
sie eronată asupra posibilităților do
vedite de cicliștii noștri. Mai mult ca 
în alte ediții, cicliștii romîni ar fi a- 
vut acum șansa să se claseze pe unul 
din primele trei locuri. O serie de spe
cialiști dintre cei mai apreciafi în ci-

I » e 1

Stațiile noastre de ra
dio vor transmite pe pro
gramul I, cu începere de 
la orele 18,25, repriza a 
doua a meciului de fot
bal Știința Cluț—-Rapid 
București.

k
în prima zi e 

cursului hipic I 
tional de la 
care 
din Elveția 
mină, R. F. Germană, I- 
talia, R.P, Ungară si 
Austria, Nicolae Mfhai- 
cea pe „Dana” șl „Bole-

con-
Interna- 

_ Vlena, la 
participă călăreți 

R. P. Ro-

ro” a ciștlgat premiul 
„Sf. Gheorghe” și res
pectiv „Marele premiu al 
dresajului’’.

★
Etapa a 6-a a Turului 

ciclist al Angliei, (Paign- 
ton-Weston) a fost cîștl- 
gată de 
Grosul 
care se 
romîni, 
nroximativ 1 minut. As
tăzi se desfășoară etapa 
a 7-a, Weslon-Northampt- 
hon (222 km).

Dolonezul Palka. 
plutonului, tn 
aflau șl cicliștii 
a sosit după a-

Pe poligonul de la 
Tunari au continuat stm- 
bătă întrecerile tntîlnirii 
internationale de tir R.P, 
Romînă—R. P. Ungară, In 
proba de pistol viteză 
Mihal Dumitriu a totali
zat. 591 puncte, 
sS-i tntreacă pe 
campion olimpic 
Petrescu — (586 
Proba de armă 
3 x 30 (senioare) 
venit tintasei 
Kisgyorgy (R.P. 
cu 835 puncte.

reușind 
fostul 

Stefan 
ouncte). 

liberă 
a re- 
Lațosne 
Ungară)

clismul european și-au spus clar păre
rea în acest sens. In timp ce alți aler
gători. au depus mari eforturi pentru a 
se menține în plutoanele fruntașe, ci
cliștii noștri au avut suficiente resurse 
pentru a sta mai totdeauna pe primul 
plan al cursei. In majoritatea etapelor, 
cel puțin 3—4 dintre ei au sosit în ace
lași timp cu învingătorul sau la diferen
țe mici. Și în alte situații ei au dovedii 
că au o bună pregătire fizică. Ce folos 
însă că la aceasta nu s-au adăugat și 
alte calități necesare unui ciclist selec
ționat în prima echipă a țării. Lipsa de 
combativitate i-a caracterizat aproape 
pe fiecare. Stoica și Ziegler, Rădulescu 
Ardeleanu și chiar Gosma S-au complă
cut să pedaleze de regulă în mijlocul 
plutonului și să se declare sa.tisfăcuți

Zilele trecute — după cum arată zia
rele congoleze — la vila lui Chombe au 
fost descoperite și sustrase importante 
documente secrete care se referă la le
găturile Katangăi cu cercurile imperia
liste din Occident — a transmis din 
Leopoldville, corespondentul „Izvestiei“. 
Ca răspuns, Chombe a încercat un șan
taj, declarînd în mod public că, dacă 
nu i se vor restitui documentele sus
trase, va publica toate materialele pe 
care le deține în legătură cu asasinarea 
mișelească a lui Patrice Lumumba. 
Chombe a dat de înțeles Că el este acela 
care deține cheile acestei taine.

Chombe nu s-a limitat la considerații 
și învinuiri de ordin general, arătînd că 
unul din principalii vinovați de asasi
narea lui Lumumba este Joseph Ileo, 
care tn prezent se află la Elisabethville 
și deține funcția de ministru al guver
nului central în problemele Katangăi.

Se așteaptă of partidele din opoziție 
să ia cuvîntul tn parlament șt să inter
peleze tn legătură cu aceste dezvăluiri.

cînd la sosire aveau același timp cu în
vingătorul. Nici despre Dumitrescu — 
indiscutabil cel mai bine pregătit ciclist 
romîn — nu se pot spune lucruri deo
sebite în acest sens. El ar fi putut să 
candideze — cu același succes ca și 
Ampler — chiar la primul loc dar, ceea 
ce i-au lipsit alergătorului nostru, au 
fost tocmai perseverența, curajul și ini
țiativa în momentele hotărîtoare ale e- 
tapelor.

Pînă la etapa a V-a, cicliștii 
tri, fără a neglija șansele pe 
le aveau în clasamentul individual, 
colaborat <....................
și echipa să ocupe un loc de frun
te. Mai departe însă, în loc să ma
nifeste o și mai accentuată coeziune, 
cicliștii noștri și-au dispersat forțele, 
n-au colaborat suficient (mai bine zis nu 
s-au înțeles asupra acestei probleme).

Antrenorul E. Golgoți, care are evi
dent meritul de a fi asigurat echipei o 
pregătire fizică corespunzătoare, n-a 
reușit aproape de loc să creeze în rîndul 
cicliștilor un spirit de colaborare, de co
legialitate. Nu-i mai puțin adevărat că, 
nici la cluburile lor, cicliștii n-au fost 
prea bine educați din acest punct de 
vedere.

La antrenamentele care au pre
cedat cursa s-a căutat să se par
curgă „după program“ numărul de 
kilometri stabilit, dar nu s-a insistat 
suficient asupra perfecționării sprin
tului (căruia de altfel, Cicliștii noșr 
tri i-au dat un serios tribut în 
majoritatea etapelor), nu s-a făcut 
o serioasă pregătire» specifică pen
tru probele de contratimp. In plus an
trenorul, neavînd suficientă autoritate 
asupra cicliștilor, n-a reușit să combată 
atitudinile nejuste ivite pe parcurs,

F.R.C. s-a orientat greșit în ce pri
vește criteriile de selecționare a cicliști
lor pentru „Cursa Păcii“. Cu toate că 
numărul alergătorilor noștri fruntași este 
mic, federația a format două loturi, fără 
ca vreunul din acestea să cuprindă cu 
adevărat pe cei mai valoroși cicliști. Fi
resc ar fi fost să se fi acordat principala 
atenție alcătuirii, pentru „Cursa Păcii", 
a unei echipe reprezentative din tot ce 
are mai bun ciclismul romînesc la ora 
actuală.

noș- 
care 

au 
destul de bine pentru ca 
.î ____ !.. r__
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HAVANA „Săptămîna solidarității
acu poporul spaniol

HAVANA 8 (Agerpres). — Agen- Uniunea revoluționară a oameni-
ția Prensa Latina anunță că la 7 |or muncii din Cuba a trimis Co

misiei O.N.U, pentru drepturile 
omului și Organizației internaționa
le à-muncii telegrame în care con
damnă cu hotărîre represiunile re
gimului franchist și cere punerea în 
libertate a deținuților politici spa
nioli.

iunie a început la Havana „Săptămî- 
na solidarității cu poporul spaniol“, 
organizată de Uniunea revoluționa
ră a oamenilor muncii din Cuba.

Această acțiune are drept scop să 
intensifice campania în sprijinul 
luptei duse de poporul spaniol îm
potriva dictaturii franchiste.

lor, „este foarte probabil că vor 
interveni din nou“, așa cum au fă
cut anul trecut. Sub pretextul „pre
venirii subversiunii“, autoritățile mi
litare au decretat starea de asediu 
în întreaga țară și au arestat peste 
o mie de oameni politici și lideri 
sindicali și ai altor partide și orga
nizații progresiste, printre care și pe 
Rau] Acosta, secretarul general al 
partidului comunist, și Cesar Pândo, 
candidatul prezidențial al Frontului 
de eliberare națională.

în aceste condiții partidul comu
nist a hotărît să sprijine în alegeri 
candidatura lui Fernando Belaunde.

Răsfoind 
presa străină

ii

Sub acest titlu, ziarul italian „Paest 
semnat de Georgio Fanți ;

„Veneam de la Paris, unde între 
4—5 mai am participat la Conferința 
europeană pentru libertate în Spa
nia ') și unde am văzut filmul „Mou
rir ă Madrid“, un documentar extra
ordinar despre războiul civil din 
Spania, pe care numai francezii îl 
vor putea vedea deoarece autorită
țile de la Paris, ca un omagiu al 
slrîngerii amiciției cu Franco, au in
terzis exportul acestui iilm.

Cînd am sosit în Spania păstram 
încă vii imaginile întîlnirii de la Pa
ris, iar cuvintele mesajelor pe care 
partidele de stingă din Europa, oa
meni de cultură și oameni politici 
le-au adus la întîlnire îmi răsunau 
încă în urechi. Voiam să culeg in
formații precise despre reacțiile din 
Spania după moartea lui Grimau. 
M-am îndreptat spre cartierul Bil
bao, de la-periferia Madridului, unde 
prietenii îmi pregătiseră o întîlnire 
în casa unui muncitor. Am trecut pe 
lîngă o serie de mahalale: o mare 
de cocioabe, în care circa 8—10 000 
de persoane trăiesc fără lumină elec
trică, iară apă, fără canalizare. Știu, 
și la Neapole și la Roma sînt ast
fel de cartiere, dar cele din Madrid 
sînt cel mai dureros simbol al îna
poierii la care dictatura a condam
nat întreaga tară.

în cartierul Bilbao am făcut cu
noștință cu dod mari protagoniști ai 
vieții spaniole : mizeria și foamea. 
Pe al treilea : teroarea polițienească 
aveam să-1 cunosc mai tîrziu, M-am 
întîlnit cu un grup de adversari ac
tivi ai regimului. Erau trei stu- 
den(i doi muncitori și o femeie 
Doi din ei aveau chitară. Cîn- 
tau au toții un cîntec trist șl cu
rajos. Un cîntec pe care poate îl cîn- 
tă mulți nu numai la Madrid dar în 
întreaga Spanie. Franco n-a reușit 
să smulgă tradiția cîntecului popu
lar spaniol. După recentul volum edi. 
tat de Einaudi „Cîntece ale noii re
zistențe spaniole“ 2) au apărut multe 
altele care ar putea alcătui au ușu
rință un nou volum.

— „Și acum, după o lună de la 
moartea lui Grimau — îmi spune 
un tînăr avocat — mormtntul său este 
păzit de o gardă înarmată Franco 
se teme și de cet morți“.

Teroarea polițienească — se spu
ne mai departe în articol — are ca
racterul represiunilor din Italia hr 
Mussolini : arestări în masă, 200-30r 
persoane, condamnări la 18—20 de

Sera“ publică un reportaj din Spania

ani de închisoare, torturi «îngeroase 
în acel palat al Comandamentului 
general al siguranței, plasat ca o 
sfidare și o continuă 
centrul Madridului.

Am stat de vorbă 
trenului cu care am 
vorbit de salariul său 
setas ne lună, de imposibilitatea de 
a-șj hrăni cei doi copii. Domnul 
Cerdas, șeful serviciului relații in
ternaționale al sindicatelor franchis
te, îmi vorbise de salariul minim de 
60 pesetas pe zi3), stabilit de 
Franco. Mecanicul trenului m-a făcut 
să înțeleg că el spune adevărul, nu 
decretele lui Franco,

— „Eu sînt unul din cei norocoși, 
îmi spune mecanicul. Chiar dacă 
lucrez 10—12 ore pe zi pentru un 
salariu de foame. Sînt unii care o 
duc mult mai rău decît mine“.

Și îmi arată cîtiva „peones“ care 
lucrau pămîntul.

De curînd ziarul oficial al Mini
sterului Muncii, „Afan“, a publicat o 
descriere impresionantă a condiții
lor de viată ale țăranilor din Estre
madura. Era poate un avertisment 
dat marilor latifundiari.

„Exploatarea — scrie „Afan' —
’) Este de abia jumătate din ceea ce 

revendică oamenii muncii spanioli drept 
salariu minim. Grupurile ilegale ale opo
ziției sindicale au cerut un minim

100 pesetas.

amenințare în

cu mecanicul 
călătorit. Mi-a 

1 500 pe-

bază de

este nemiloasă. Ni se oferă (se vor
bește la persoana întîi ca șl cînd 
ar vorbi unul din țărani) salarii de 
foamete șl so așteaptă ca foamea 
să ne oblige să le acceptăm. Ulti
ma dată am iost plătiți cu 5 duros 4) 
pe zi. Dacă aș fi refuzat, s-ar fi gă
sit o sută care să-mi ia locul.

Bogătașii din regiunea noaștră... 
dacă află că unul din noi vrea să 
emigreze din tcnă, uzează de toată 
influența lor pentru a-1 împiedica. 
Se tem că dacă numărul șomerilor 
scade, salariul va trebui să fie mai 
mare*.

La Madrid, l-am căutat pe Senor 
Martin y Martin, unul din funcțio
narii cei mal apropiat! ai ministru
lui de externe Castiella. întîlnirea a 
fost aranjată de ambasada italiană : 
ar fi preferat, ziceau, să primească 
un ziarist de dreapta.

Domnul Martin este foarte amabil. 
El recunoaște că împușcarea lui 
Grimau a compromis munca minu
țioasă dusă de reqim în ultimii ani 
pentru a-și cîștiga un oarecare preș, 
tlgiu international. Franco știa foarte 
bing care vor fi reacțiile Europei în 
fata noii sale crime. Știa foarte 
bine că uciderea lui Grimau va pre
judicia apropierea de Europa (adică 
de N.A.T.O, — n.r.) și intrarea în 
Piaja comună, ceea ce rămîne o- 
biectivul esențial al diplomației 
franchiste. Atunci de ce a hotărît să 
ucidă, cînd totul părea că-1 sfătu
iește să nu o facă ? Răspunsul ni l-a 
dat Martin. Franco a ucis pentru că 
regimul său nu mai poate conta 
nici măcar pe tortele care l-au sus
ținut pînă acum : matea burghezie 
industrială și financiară, 
catolică și chiar armata, 
strmsă împletire cu marile 
economice ale tării devine 
ment de forță 
gării.

Franco se mai poat© bizui astăzi 
pe o singură forță socială : marii 
proprietari, latifundiarii din Andalu
zia și Estremadura Chiar și în ca
dru] Falangei confuzia și criza fri
zează ridicolul. Fascismul spaniol 
apare evident ca cea mai feroce 
diototură a celor mai reacționare 
for(e ale societății, adică esența fas
cismului. Dacă pînă deunăzi Franco 
a putui eă domine cu abilitate forțele 
care-1 susțineau, astăzi, ciocnirea de 
Interese contradictorii, necesitatea 
urgentă a unei ieșiri din actuala ai- 
tiiație economică, problema succe
siunii au un efect de dezagregare 
pentru reqim.

Mizeria, foamea, teroarea poliție
nească — aceștia sînt cel troi mari 
protagoniști ai Spaniei.

biserica 
a cărei 
interese 
din ele-

o cauză a dezagre- .

’) Este vorba de conferința reprezen 
fanților opiniei publice din țările Europe' 
occidentale pentru amnistierea detinuțilot 
politici șl a emigrantilor politici spanioli

2 Editorul Italian Giulio Einaudi a pu
blicat o antologie care cuprinde folclor 
antifranchlst. Volumul a stîrnlt furia 
autorităților spaniole,

O chemare a Federației Sindicale 
Mondiale adresată sindicatelor și 
oamenilor muncii din întreaga lume, 
pentru organizarea unei zile interna
tionale de solidaritate cu oamenii 
muncii șl poporul spaniol, în cadrul 
Säptäminil solidarității care se des
fășoară între 7—15 iunie. 4) 1 duro *• 5 pesetas.
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La Scala din Milano0 sesiune care nu și-a atins scopul
Filarmonica „George Enescu

un mare succes

Corespondenfă 
din Par,is

După patru zile de dezbateri, lu
crările sesiunii Adunării parlamentare 
a Uniunii Europei Occidentale 
(U.E.O.) au luat sfîrșit fără a-și atinge 
scopul. Presa franceză comentează 
faptul că sesiunea n-a putut adopta 
nici măcar o rezoluție generală. In 
momentul cînd urmau să fie puse la 
vot diferitele proiecte de rezoluții în 
problemele militare, președintele a- 
dunării, deputatul vest-german Carlo 
Schmidt, a constatat că din cei 89 
de membri erau prezenți numai 35, 
număr insuficient pentru a se adopta 
vreun document. în felul acesta, vo
tarea diferitelor texte a fost amînată 
pînă în decembrie.

In cercurile progresiste din Paris 
se subliniază că 
falimentul sesiunii 
de la Paris a 
U.E.O. — din care 
fac parte țările 
Pieței comune și
Anglia — este o expresie a contra
dicțiilor interimperialiste tot mai as
cuțite, care s-au manifestat în ultima 
vreme atît în domeniul economic, cît 
și pe plan politico-militar.

După cum relevă ziarele parizie
ne, sesiunea și-a axat lucrările în 
primul rînd pe problema creării for
ței nucleare atlantice, problemă în 
care se ciocneso pozițiile S.U.A., 
Franței și Angliei. După sesiunea 
N.A.T.O. de la Ottawa, adunarea 
parlamentară a U.E.O. trebuia să 
constituie un prim prilej de veri
ficare a măsurii în care cei doi par
teneri ai S.U.A. sînt dispuși să ac
cepte propunerile de compromis a-' 
mericane în problema creării forței 
nucleare atlantice multilaterale.

Aceste propuneri au fost expuse 
de generalul Lemnitzer, care a 
spus printre altele : „Studiile între
prinse la comandamentul N.A.T.O. 
pentru Europa au arătat că cel 
mai bun și mai ieftin sistem ar 
fi o combinație de nave de suprafa
ță, submarine și mijloace de trans
port terestre“. La crearea acestui sis
tem, menit să facă o medie între 
formula submarinelor, susținută de 
Anglia, și cea a vaselor de suprafață 
și a mijloacelor de transport terestre, 
pentru care militează Bonnul, parte
nerii vest-europeni sînt invitați să 
participe cu o cotă sporită de fon
duri și oameni. Propunerea america
nă s-a lovit pe Ioc de poziția tăioasă 
a reprezentanților francezi care s-au 
pronunțat pentru înfăptuirea proiec
tului cu privire la crearea „forței de 
șoc franceze“. Senatorul Jacques 
Baumel, secretar general al partidu
lui de guvemămînt U.N.R., i-a repli
cat lui Lemnitzer : „Nimeni nu tre
buie să-și imagineze nici măcar pen
tru o clipă că Franța, în actualele 
condiții care i se propun, ar putea 
participa la forța nucleară multilate
rală, a cărei creare a fost prezentată 
Pactului Atlantic de către Statele U- 
nite“. Din declarațiile lui Baumel 
reiese mai departe că Franța se îm
potrivește participării la formula pro
pusă de S.U.A. nu din cauză că ar 
dori să ducă o politică într-adevăr 
diferită de aceea a Washingtonului, 
ci pentru că dorește să-și asigure un

CANADA. La Ottawa, In fața 
clădirii parlamentului, numeroși 
cetățeni cer să se pună capăt 
înarmărilor cu armele nucleare.

SiciliaAzi, alegeri in
Duminică, 9 Iunie, sicilienii se pre

zintă în fața urnelor pentru alegerea 
noii lor Adunări regionale. Numărul 
alegătorilor înscriși este de aproape 
3 milioane, Iar al deputaților ce ur
mează a Ü aleși este de 90.

Sicilia este o regiune autonomă — 
una din puținele existente în Ita
lia — cu statut propriu, cu guvern 
autonom care are puterea de a 
interveni în viața economică a in
sulei. In decursul anilor care au tre
cut de la eliberare, cu mici între
ruperi, guvernul local s-a aflat, ca 
de altfel și în restul țării, în mîna 
partidului democrât-creștln.

In alegerile politice generale care 
au avut loc la 28 aprilie s-a înre
gistrat șl în Sicilia o deplasare ge
nerală spre stînga, în timp ce parti
dul democrat-creștin a suferit o în- 
frîngere. Acest partid a pierdut peste 
130 000 de voturi, trecînd de la 42,9 
la 38,8 la sută din totalul voturilor.

în vederea alegerilor de astăzi, 
partidul democrat-creștin și alte for
țe de dreapta au depus mari efor
turi pentru a recupera voturile pier
dute și a dovedi că alegerile de la 
28 aprilie au fost „un accident', 
greșeală" a alegătorilor.

Dar însăși situația locală arată 
nu a fost vorba de o „greșeală", ci 
de dorința alegătorilor de a obține 
o înnoire în viața atît de grea a 
giunli.

că

re-

Drama sudului
...L'a 27 mai, anul acesta, Sebas

tiano Bosco a traversat străzile ora
șului Pachino din Sicilia, ducînd pe 
umăr, pînă la cimitir, sicriul fiicei 
sale, decedată în urma unei boli 
gi'pve. Nu avea bani să plătească 
funeraliile, iar sicriul l-a primit 
de la un prieten tîmplar. In cei 
37 de ani pe care-i are a avut cîteva 
meserii : muncitor agricol, măturător 
de stradă șl acum zidar. Niciodată 
n-a reușit însă să scape de mizerie.

Un alt cetățean, Barbaro Lo Giudi- 
ice, senator democrat-creș’tln, și-a a- 
tribuit de la societatea S.O.F.I.S'., al 
cărei președinte este, un salariu 
dg peste 18 000 000 lire anual, adică 
50 000 de lire pe zl 1

Sînt numai două aspecte conclu
dente. Mizeria, șomajul, exploatarea 
prădalnică a țăranilor de către marii 

loc mai avantajos în structura mili
tară a Pactului Atlantic. în legătură 
cu aceasta senatorul francez, trădînd 
unul din mijloacele de presiune pe 
care Parisul ie-ar putea folosi în dis
cuțiile cu privire la proiectul ameri
can, a declarat fără echivoc : „La 
urma urmelor, forța multilaterală at
lantică are toate șansele să nu fie 
decît o forță bilaterală americano— 
(vest)-germană“.

A doua chestiune care a stîmit 
discuții aprinse a fost aceea a rela
țiilor dintre Piața comună și Anglia. 
France Presse a relevat că lucrările 
sesiunii parlamentare au constituit 
„un prilej de vii controverse între 
englezi și francezi“. în aceasta nu e 

nimic nou. Aspec
tul nou este faptul 
că, după cum re
levă presa locală, 
la sesiune s-a re
liefat că cinci state

din Piața comună se situează mai a- 
proape de Anglia decît de Franța, 
într-adevăr, încă de la începutul sesi
unii, din inițiativa parlamentarilor mai 
multor țări, a fost prezentat un pro
iect de rezoluție în care se preconiza 
un tratat de colaborare politică în
tre Piața comună și Anglia. Franța 
s-a opus categoric și, în cele din 
urmă, sub presiunile ei proiectul a 
fost respins. Problema n-a fost însă 
rezolvată prin aceasta, cei cinci con- 
tinuînd să-și manifeste dorința de a 
se realiza o colaborare cu Anglia 
pînă la intrarea acesteia în Piața co
mună. Agenția Reuter lasă să se în-- 
țeleagă că refuzul Franței înseamnă 
că Uniunea Europei Occidentale tre
ce în momentul de față printr-o criză.

Divergențe serioase s-au manifes
tat și în problema aprecierii rolului 
tratatului franco-vest-german. Un 
delegat belgian a propus o rezoluție 
în care — criticînd axa Bonn-Paris— 
se exprimă nemulțumiri în legătură 
cu caracterul bilateral al acestei 
alianțe militare. Această rezoluție 
a fost aprobată cu majoritate de vo
turi, cerîndu-se totodată ca „tratatul 
de colaborare" dintre Franța și Ger
mania occidentală să fie prezentat 
spre aprobare consiliului ministerial 
al U.E.O.

T. VORNICU

proprietari funciari, teroarea pe care 
continuă să o exercite mafia, spe
cula, analfabetismul — sînt tot atîtea 
plăgi care apasă asupra locuitorilor 
de pe insula soarelui șl a portoca
lelor.

Una din cele mai acute probleme 
ale Italiei este decalajul între dez
voltarea industrială din nord șl se
culara înapoiere din sud, conside
rat de burghezia monopolistă drept 
piață de desfacere pentru produsele 
sale. In ultimii ani, și mai ales de 
cînd Italia participă la Piața comu
nă, această diferență nu numai 
că nu a dispărut, dar s-a a- 
gravat. Dacă în 1951 sudul Italiei (II

Corespondență 
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mezzogiorno) dădea 23,5 la sută din 
venitul general al țării, în 1962 par
tea sa a scăzut la 20,3 la sută, și 
dacă în 1951 între venitul pe cap de 
locuitor în nord și cel din sud era 
o diferență de 48,2 la sută, în 1962 
aceasta a ajuns la 55,9 la sută. In 
sudul Italiei există numai 28 la sută 
din întreaga rețea de șosele șl dru
muri a țării ; se consumă numai 14 
la sută din energia electrică etc.

In ultimii ani, marile monopoluri 
Italiene ca „Pirelli“, „Fiat“; „Monte- 
catini“, precum și trusturi străine ca 
Standard Oii, Esso etc. au început 
să-și îndrepte atenția spre Sicilia. 
Bogățiile subsolului în Sicilia sînt 
mari •— petrol, sulf —: agricul
tura oferă largi posibilități pentru 
industriile alimentare, iar pe de altă 
parte salariile sînt foarte mici și 
exploatarea inumană. Monopolu
rile sperau că, plasîndu-șl in
dustriile în Sicilia, își vor mări 
profiturile exploatînd un proletariat 
abia în formare, compus în mare 
parte din muncitori analfabeți, foști 
argațt, șomeri, neobișnuițl cu o or
ganizație proprie de luptă. Dar cal
culele lor s-au dovedit greșite. N-a 
trebuit să treacă multă vreme pen
tru ca muncitorii de aici să capete 
o adevărată conștiință de clasă. Au 
arătat-o luptele aspre, dar victorioa
se pe care muncitorii petroliști le-au 
purtat la Gela, luptele metdlurgiștl- tice* — pentru candldații care sînt 
lor și docherilor din Palermo, ale pe placul ei.
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Propunere 
care s-a bucurat 

de un ecou deosebit“ 
Declarația președintelui Mexicului

CIUDAD DE MEXICO 8 (Ager
pres). — Luînd cuvîntul în cadrul 
unei întruniri a reprezentanților pre
sei mexicane, președintele Mexicu
lui, Adolfo Lopez Mateos, s-a ocupat 
de problema necesității menținerii 
păcii în,lume. După cum transmite 
agenția Reuter, Lopez Mateos a de
clarat că „pacea este singura cale 
prin care poate fi garantat viitorul 
pe care-1 dorim și pentru care lup
tăm”. în legătură cu aceasta, pre
ședintele Mexicului a reafirmat pro
punerea celor cinci țări latîno-ame- 
ricane în vederea transformării A- 
mericii Latine într-o zonă fără arme 
nucleare și a subliniat că această 
idee „s-a bucurat de un ecou deo
sebit".

Lopez Mateos a declarat de ase
menea că în prezent sarcina de a 
hotărî asupra cursului istoriei revi
ne maselor largi de oameni din toa
te colțurile lumii, care sînt intere
sate în rezolvarea problemelor care 
afectează soarta umanității.

Noi demonstrații 
la Teheran

TEHERAN 8 (Agerpres).— La 8 
iunie în capitala Iranului au aimt 
loc noi demonstrații antiguverna
mentale. Trupele și tancurile au îm
prăștiat pe manifestanți, 6 persoa
ne au fost rănite. Universitatea a 
fost din nou închisă. Pe șoselele 
spre Teheran au fost instalate pos
turi de control ; poliția continuă a- 
restările.

Primul ministru al Canadei respinge ideea participării 
la

OTTAWA 8 (Agerpres). — Agenția
Reuter relatează că „Lester Pear
son, primul ministru al Canadei, a 
respins la 7 iunie ideea participării 
Canadei la forțele nucleare multila
terale ale N.A.T.O.“.

Potrivit agenției, luînd cuvîntul în 
Camera comunelor, Pearson a de-

minerilor din provincia CaltanisseHa 
etc.

în ce privește procesele oare so 
petrec în satul sicilian, sînt de re- 
maicaț asemenea fenomene. Pe de o 
parte, marii proprietari, de acord 
cu grupurile monopoliste, urmăresc 
să transforme vechea agricultură de 
tip feudal în mari ferme capitaliste. 
Pe de altă parte, masele țărănești 
luptă cu ardoare pentru pămînt, 
luptă ce se manifestă prin ocuparea 
pămînturilor moșierești de către zeci 
de mii de oameni, grevele muncito
rilor agricoli, înființarea de coope
rative pe pămînturile smulse marilor 
proprietari.

Oamenii muncii din Sicilia luptă 
pe diferite fronturi: ei luptă pentru 
a avea de lucru, pentru a obține sa
larii egale cu ale muncitorilor din 
nord (acum salariile lor sînt mult 
mai mici), pentru învățămînt (25 
la sută din populație este încă 
analfabetă, 18 la sută din copiii 
între 6 și 14 ani nu frecventează 
școala, iar 15 000 de profesori și în
vățători sînt șomeri I). Ei luptă pentru 
a avea apă (la Niscemi, de exemplu, 
au fost arestați 28 de muncitori, prin
tre care secretarul Camerei muncii, 
pentru că au luat parte, cu cîteva 
luni în urmă, la o manifestație de 
protest împotriva lipsei de apă po
tabilă). Ei luptă împotriva mafiei, or
ganizație 
țiune (de 
muncitori 
fost uciși 
condus luptele muncitorilor șl țăra
nilor).

„Inițiative" electorale

teroristă dirijată de reac- 
cîțiva ani, peste 50 de 
comuniști și socialiști au 
de mafie, pentru că au

Ziarele din ultimele zilQ au con
semnat o serie de „inițiative' ale 
forțelor de dreapta care urmăresc 
smulgerea cu orice preț a voturilor.

Numeroși șefi ai mafiei, reputați ca 
„buni electori’, au fost fie absolviți 
de pedepse „din lipsă de dovezi', 
fie puși pur și simplu în libertate din 
închisori șl nu au întîrziat să Intre 
„în acțiune'. In ultimele săptămîni 
mafia dezlănțuită și-a împărțit aten
ția între contrabandă, speculă și ac. 
țiunea de a aduna voturi — prin ame
nințări șl cu alte „metode democra-

MILANO 8 (Agerpres).— Cores
pondență specială: Stagiunea sim
fonică a celebrului Teatru Scala din 
Milano, stagiune la care urmează 
să participe orchestre și soliști de 
seamă din numeroase țări ale lumii, 
a fost inaugurată în seara de 1 iu
nie cu concertul prezentat de fi
larmonica de stat „George Enescu" 
din București. Sub bagheta artistu
lui poporului George Georgescu, 
orchestra, primită cu aplauze înde
lungi de spectatorii care au umplut 
sala pînă la refuz, a interpretat : 
Rapsodia I-a de George Enescu, 
Concertul nr. 1 pentru vioară și or
chestră de Paganini, Simfonia cla
sică de Prokofiev și poemul simfo
nic „Till Eulenspiegel“ de Richard 
Strauss.

Concertul s-a bucurat de un deo
sebit succes. Artistul emerit Ion 
Voicu, care a interpretat Concertul 
nr. 1 de Paganini, a fost răsplătit 
cu puternice aplauze. La cererea 
publicului el a interpretat în con
tinuare „Tema cu variațiuni“ de 
Wieniawsky. La insistențele publi
cului, orchestra, sub conducerea 
maestrului George Georgescu, a in
terpretat, în bis, Gavota din Simfo
nia clasică de Prokofiev.

La concert au fost de față : ing. 
Gino Cassints, primarul orașului Mi
lano și președintele Academiei dei 
Lincei, Mario Cattabeni, rectorul 
Universității din Milano, Gino 
Bozza, rectorul Politehnicii din Mi-

clarat: „Nu cred că ne va conveni 
să adăugăm la răspunderile și an
gajamentele pe care le avem parti
ciparea la acest fel de forțe nuclea
re multilaterale“. El a menționat to
tuși că „este o problemă căreia îi 
vom acorda considerația meritată".

în alegerile generale 
din acești emigranți au dat 
candidaților partidului comu-

La adunarea episcopatului sicilian, 
cardinalul Ruffini, al cărui nepot 
ests Candidat în alegeri al partidu
lui democrat-creștin, a spus că situa, 
ția politică a țării este „foarte în
curcată', mai ales din pricina creș
terii „îngrijorătoare" a voturilor date 
partidului comunist. El a cerut cle
rului să „meargă să scruteze con
științele alegătorilor' pentru a-i de
termina să voteze „cu cine trebuie". 
In acest spirit au acționat, după ale
gerile generale, nu puțini dintre 
subordonații cardinalului Ruffini. Se 
relatează că la Niscemi, preotul Li 
Moli, care conducea o procesiune de 
femei, li s-a adresat cu următoarele 
cuvinte : „voi ați trădat ; nu sînteți 
sincere ; la biserică ascultați cu 
capul plecat, dar apoi votați pentru 
comuniști'.

O altă armă împotriva forțelor de 
stînga a fost împiedicarea emlgran. 
ților de a participa la aceste alegeri. 
Din Sicilia, un mare număr de oa
meni, goniți de sărăcie, șoma], sa
larii mizere, emigrează în nordul 
Italiei sau în alte țări ale Pieței co
mune. Or, 
mulți 
votul 
nist.

Cu 
ta nu au prevăzut chiar totul. Parti
dul democrat-creștin a prezentat un 
program, care nu e de natură să 
atragă decît simpatia moșierilor și 
a altor categorii privilegiate ale so
cietății. Acest program nu amintește 
nimic despre reforma agrară, despre 
lupta împotriva puterii monopolurilor, 
despre combaterea ’speculei șf des- 
pi'e alte revendicări ale maselor. 
Este un program care nu displace 
forțelor situate la dreapta partidului 
democrat-creștin, dar pune în în
curcătură chiar și pe aliațil săi de 
„centru stfnga“: republicani, social- 
democrațl și socialiști.

P.C.I., care în alegerile politice ge
nerale a făcuț un pas înainte (de la 
550 750 voturi și 21,9 la sută în 1958 
la 579 076 voturi șl 23,7 Ia sută) se 
prezintă în fața corpului electoral cu 
un bilanț pozitiv al luptelor duse în 
fruntea maselor muncitoare. Candi- 
dațil comuniști susțin un plan vast 
șl concret de dezvoltare economică 
a, regiunii, ținînd seama de posibili
tățile pe care le oferă autonomia re
gională, un plan care urmărește să 
satisfacă o serie de cereri ale mase
lor muncitoare. 

toate acestea, liderii de dreap-

G. PASTORE

lano, personalități din viața artisti
că a Italiei. Au fost, de asemenea, 
prezenți Mihai Marin, ministrul R.P. 
Romîne la Roma, și membri ai le
gației.

După concert, conducerea Teatru
lui Scala din Milano a oferit un 
cocteil în cinstea membrilor filar
monicii de stat „George Enescu", la 
care au participat personalități de 
frunte ale vieții artistice și cultura
le din Milano. Cuvîntul de salut a 
fost rostit de ing. Gino Cassinis, 
primarul orașului Milano. A răs
puns maestrul George Georgescu.

Întreaga presă italiană marchează 
acest eveniment artistic, elogiind 
înaltul nivel artistic al Filarmonicii 
din București. Ziarul „AVANTI", sub 
un titlu pe șase coloane : „România, 
la Scala, a deschis stagiunea stmfo- 
nică. Orchestra Filarmonică din 
București a oferit o interpretare 
măreață“, face aprecieri elogioase la 
adresa instrumentiștilor, dirijorului 
și solistului. „Un public extrem de 
numeros și entuziast — scrie ziarul 
în încheiere — a subliniat cu ovații 
prelungite succesul deplin al or
chestrei".

Ziarul „CORRIERE DELLA SE
RA“, după ce califică Filarmonica 
„George Enescu" drept „o formație 
valoroasă“, scrie în continuare : 
„Interpretarea a scos la iveală ca
litățile deosebite ale fiecărui instru
mentist, orchestra prezentîndu-se 
cu un colectiv bine închegat". „IL 
GIORNO“ scrie : „O orchestră sim
fonică bine pregătită în ansamblu, 
foarte disciplinată. Solistul Ion Voi
cu s-a dovedit un virtuos al arcu
șului, mai ales în interpretarea foar
te dificilă a muzicii lui Paganini. 
Tot concertul a fost interpretat 
strălucit". „Cu orchestra Filarmoni
că din București, un mare dirijor 
pe podiumul Scalei“ — își intitu
lează cronica ziarul „L’ITALIA“. 
„Artiștii români — sub conducerea 
reputatului lor dirijor — subliniază 
ziarul — au demonstrat valoarea 
lor în bogăția programului..“. Zia
rul relevă „succesul grandios și pri
mirea extraordinar de călduroasă 
făcută orchestrei pentru frumoasa 
seară care a inaugurat în mod stră
lucit stagiunea simfonică a Scalei“.

In seara de 8 iunie Filarmonica 
de stat „George Enescu“ a prezen
tat, tot la Scala din Milano, al doi
lea concert, cu același program.

fa pînă la elaborarea unui nou pro- 
l ogram al vizitei, „pentru a preveni 

interpretare eronată a faptelor".

Liderul laburist "Wilson 
a sosit la Moscova

MOSCOVA. La 8 iunie, 
Hrușciov a primit la Kremlin delegația 
guvernamentală a Republicii Arabe 
Unite, condusă de mareșalul Abdel 
Hakim Amer. între N. S. Hrușciov și 
mareșalul Amer a avut loo o convor
bire care s-a desfășurat într-o atmos
feră de sinceritate și înțelegere re
ciprocă. Mareșalul Amer a remis con
ducătorului guvernului sovietic un me
saj din partea lui Gamal Abdel Nasser, 
președintele R.A.U.

ATENA. Asociația națională a scrii
torilor din Grecia a organizat miercuri 
seara la clubul oamenilor de litere din 
Atena o întîlnire consacrată apariției 
în traducere romînească a romanului 
„Viața în mormînt", scris de acade
micianul Stratis Mirivilis, președintele 
asociației. La întîlnire au luat parte 
Mircea Bălănescu, ambasadorul R. P. 
Romîne la Atena, și alți membri ai 
ambasadei romîne. In cadrul întilnirii, 
ambasadorul romîn a oferit academi
cianului Mirivilis un număr de volu
me din traducerea romînească a cărții 
sale. Exprimîndu-și satisfacția pentru 
apariția în limba romînă a romanului 
său, acad. Mirivilis a subliniat senti
mentele sale prietenești față de Romî- 
nia ospitalieră, pe care a vizitat-o în 
mai multe rînduri și de care, a decla
rat el, îl leagă multe amintiri fru
moase.

TBILISI. Teatrul de stat din Tbilisi 
a prezentat în premieră piesa „Steaua 
fără nume" de dramaturgul romîn Mi
hail Sebastian, tradusă în limba gru
zină de Leila Tigareișvili și Alexandra 
Salutașvili.

LONDRA. La Londra a avut Ioc o 
conferință la care au participat repre
zentanți ai asociațiilor de armatori din 
Anglia, Franța, Germania occidentală, 
Italia, Norvegia etc. Conferința a fost 
convocată, relatează presa britanică, 
pentru a exprima „neliniștea armato
rilor vest-europeni față de concurența 
crescîndă exercitată de firmele ameri
cane în domeniul transporturilor ma
ritime”.

Vizita a iost anulată

CAIRO. Delegația Republicii Arabe 
Yemen, care în prezent se află la 
Cairo, a dat publicității în seara zilei 
de 7 iunie un comunicat prin care a- 
nunță anularea vizitei pe care pre
ședintele yemenit As Sallal urma să o 
înceapă la 8 iunie la Damasc și Bag
dad. Comunicatul precizează că As 
Sallal n-a acceptat să-și schimbe pro
gramul vizitei, plecînd mai întîi la 
Bagdad și apoi la Damasc, așa cum i-a 
cerut Aref, președintele Republicii 
Irak, decît dacă guvernul sirian comu
nică acceptarea acestei modificări. Ne
primind notificarea din partea guver
nului sirian, se spune în comunicat, 
președintele As Sallal și-a amînat vizi-

Un grup de fruntași ai vieții pu
blice din Anglia a adresat președin
telui Kennedy chemarea de a pune 
capăt discriminării și segregației ra
siale în S.U.A. Această chemare a 
fost remisă la 7 iunie consulului 
american Ia Londra, în numele unui 
mare grup de reprezentanți ai parti
delor laburist, liberal, comunist, 
consilieri orășenești, activiști sindi
cali. Autorii petiției cheamă pe pre
ședintele Kennedy să folosească îm
puternicirile sale pentru „a pune ca- 
Îiăt acțiunilor inumane ale polițiști* 
or, ca răspuns la cererile juste ale 

negrilor din Birmingham“ (statul 
Alabama).

Fotografia de mai sus înfățișează

BAGDAD 8 (Agerpres). — La 
Bagdad a fost dat publicității co
municatul comun cu privire ia re
zultatele tratativelor care au avut 
loc în capitala Irakului între dele
gația guvernamentală siriană, în 
trunte cu generalul Atassi, preșe
dintele Consiliului național al co
mandamentului revoluției din Siria, 
și conducătorii Irakului în legătură 
cu traducerea în viață a declarației 
din 17 aprilie cu privire la uniunea 
dintre R.A.U., Siria și Irak.

Comunicatul subliniază „deplina 
unitate de vederi între Siria și Irak 
în legătură cu dorința lor de a rea-

Comunicatul comun siriano-irakfan

MOSCOVA. La invitația grupului 
parlamentar al U.R.S.S., la 8 iunie a 
sosit la Moscova liderul partidului 
laburist din Anglia, Harold Wilson.

Și
labunst din Anglia, Harold Wilson. 
El este însoțit de Gordon Walker și 
de alți reprezentanți de seamă ai 
partidului laburist.

VIENA. In rezoluția privitoare la 
problemele politicii externe adoptate 
de Congresul Partidului Socialist din 
Austria se spune că congresul consi
deră baza libertății și independenței 
Austriei — Tratatul de stat și neutra
litatea. Pronunțîndu-se pentni partici
parea Austriei la C.E.E., P.S.A. poate 
fi de acord numai cu condiția ca a- 
ceasta să corespundă obligațiilor in
ternaționale, Tratatului de stat și neu
tralității Austriei.

Situația îngrlforătoare
a insulei Guam

WASHINGTON. Agenția U.P.I. re
latează că tn cadrul subcomisiei pen
tru problemele teritoriilor din Comi
sia pentru probleme interne șl insu
lare a Camerei Reprezentanților se 
desfășoară discuții în legătură cu si
tuația insulei Guam, posesiune și una 
din bazele navale principale ale S.U.A. 
în Pacificul de vest. Din discuții a 
ieșit la iveală situația de înapoiere în 
care se află populația de pe această
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insulă. Se pune de fapt problema 
reconstruirii acestei insule. Sarcina 
însă, după cum a declarat una din 
oficialități, „depășește mult capacita
tea financiară a teritoriului’’. După 
război, care a adus mari pagube insu
lei, aici au fost construite „clădiri pro- 

asemenea „acțiune inumană . 
Scena se petrece în Alabama. Cu 
aceeași ferocitate cu care au asmuțit 
cîinii special dresați pentru a-i sfîșia 
pe demonstranți, polițiștii se aruncă 
asupra negrilor caro cer să se pună 
capăt discriminărilor rasiale.

Pe de altă parte, agențiile de 
presă relatează că vineri la Jack- 
son, în statul Mississippi, 47 de negri, 
majoritatea tineri, au fost ares
tați pentru că au participat ia una 
din demonstrațiile împotriva segre
gației. In total, de la începutul a- 
cestei campanii de demonstrații, la 
Jackson au fost arestate 064 per
soane.

.

Jiza uniunea tripartită arabă și 
lupta pentru transpunerea în viață 
a declarației de la Cairo din Î7 
aprilie”. în comunicat se arată, de 
asemenea, „necesitatea unor con
tacte directe între reprezentanții 
celor trei țări în vederea înlăturării 
dificultăților din calea realizării 
statului federal“. Siria și Irak, se 
spune în comunicat, au hotărît ca 
la un termen stabilit de comun 
acord să organizeze un referendum 
pentru consultarea populației din 
aceste țări asupra creării statului 
federal.

vizorii“ în care să se adăpostească 
populația. In urma recentelor taifu
nuri au fost distruse și aceste locuințe 
„provizorii“ care se permanentizaseră.

ATENA. După ședința extraordina
ră a guvernului grec cu participarea 
primului ministru Karamanlis, la 7 
iunie a fost dată publicității o nouă 
declarație guvernamentală, în care 
asasinarea deputatului Lambrakis este 
prezentată drept „accident”, arătîndu-se 
că guvernul nu ar purta răspunderea 
pentru acest asasinat. în declarație se 
spune că guvernul va lua „toate mă
surile“ împotriva opoziției dacă ea va 
continua să critice guvernul.

NEW YORK. Referindu-se la un 
comunicat al Comisiei S.U.A. pentru 
energia atomică, agenția United Press 
International anunță că, la 6 iunie, la 
centrul de experiențe nucleare al 
S.U.A. din Nevada, 12 muncitori au 
fost iradiați în doze diferite ca urmare 
a pătrunderii gazelor radioactive 
venite dlntr-o explozie nucleară 
terană anterioară.

PARIS. Tinerii regizori de film 
tughezi Ernesto de Suza și Arnaldo 
Aboim au fost arestați de poliția por
tugheză și trimiși la închisoare. Gu
vernul Salazar a refuzat să le acorde 
viza pentru Festivalul cinematografic 
de la Cannes unde primul lor film, 
„Don Roberto“, a fost distins cu pre
miul tinerilor critici.

Ciocniri

pro- 
sub-

por-

între poliția din Caracas 
și patrioți venezueleni

CARACAS. Acțiunile patrioților din 
Venezuela împotriva regimului lui 
Betancourt continuă să neliniștească 
autoritățile din această țară. La 7 iu
nie, după cum menționează agenția 
United Press International, la Caracas 
au avut loc ciocniri între poliție și 
grupuri armate ale Frontului de eli
berare națională.

NEW YORK. „Surse din Washing
ton — relatează agenția Associated 
Press — au indicat că cercetările pen
tru descoperirea epavei submarinului 
nuclear american „Thresher“ vor fi 
abandonate, întrucît epava este aproa
pe în întregime acoperită de nisipuri, 
ca urmare a acțiunii curenților ocea
nici". Totodată autoritățile au ordonat 
o cercetare aprofundată, prin interme
diul razelor X, a submarinului „Tino- 
sa” — frate „geamăn’’ al lui „Thre
sher“ — la care s-au descoperit defec
țiuni în construcție. „Tinosa“ a sufe- 
rit de asemenea avarii, ciocnindu-sè 
joi, ,în bazinul șantierelor navale din 
Portsmouth (New Hampshire), de 
submarinul „John Adams’’.


