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Să folosim pe deplin posibilitățile

pentru dezvoltarea sectoru/ui zootehnic

Drum larg experienței 
înaintate

întinsă din cîmpia Boianului și pînă spre crestele Carpaților, pe 
o mare varietate de relief, regiunea Argeș are largi posibilități pen
tru dezvoltarea sectorului zootehnic. Biroul Comitetului regional de 
partid Argeș a analizat recent munca politică și organizatorică ce 
se duce pentru creșterea numărului de animale și asigurarea bazei 
furajere. Din analiza efectuată a reieșit că principalele sarcini pri
vind dezvoltarea sectorului zootehnic se îndeplinesc. In regiune e- 
xistă însă posibilități pentru dezvoltarea mai rapidă a acestui im
portant sector al agriculturii.

Regiunea Argeș dispune de condiții care permit asigurarea unor cantități sporite de furaje, din resurse variate, care să dea posibilitatea hrănirii îndestulătoare a efectivelor de animale în continuă creștere. Una din sursele principale de furaje o constituie suprafețele întinse de pășuni și finețe naturale situate mai ales în zonele de deal și munte. Ținînd seama de aceasta, sub îndrumarea comitetelor regional și raionale de partid, consiliile agricole și consiliile de conducere ale G.A.C. au luat un șir de măsuri pentru îmbunătățirea pajiștilor. Astfel, pe pășuni au fost aplicate zeci de mii de tone de îngrășăminte naturale și cantități însemnate de îngrășăminte chimice. Pe o suprafață de 46 000 ha au fost executate diferite lucrări de îmbunătățire la care au participat mii de colectiviști și îndeosebi tineretul.O experiență bună în ce privește îmbunătățirea pajiștilor de munte au dobîndit gospodăriile colective Lerești, Cîmpulung, Domnești și altele. Pe pășunea primită în folosință, colectiviștii din Domnești au aplicat un complex de lucrări de îmbunătățire : au curățat-o de mărăcini și pietre, au fertilizat-o prin tîrlire și cu îngrășăminte minerale, întreaga suprafață de pășune a fost tarlalizată și se folosește rațional, prin rotație.Una din cele mai importante probleme de a cărei rezolvare depmae creșterea producției animale o constituie asigurarea furajelor necesare în zonele de șes ale regiunii. Aici suprafețele de pășuni sînt mai reduse, însă cele existente, dacă sînt bine îngrijite, ameliorate, pot să dea producții mari de masă verde, în această privință multe gospodarii colective au dobîndit o experiență valoroasă, care trebuie extinsă. Merită atenție îndeosebi rezultatele colectiviștilor din ionul Slatina, care au obținut în medie kg de masă verde de numai 2 500 kg pe turală neîmbunătățită, varea celor mai valoroase plante furajere, prin extinderea culturilor duble și aplicarea măsurilor agrotehnice corespunzătoare, se asigură continuu furaje verzi îndestulătoare pentru hrănirea în bune condiții a animalelor. în acest fel se obțin producții mari de lapte și carne. Anul trecut, de pildă, G.A.C. „Tudor Via- dimirescu” a îngrășat cu nutrețuri verzi 30 de bovine de la care a obținut un spor zilnic în greutate de 1 250 gr. de fiecare animal.Experiența dobîndită la Coteana s-a extins în multe gospodării colective cum sînt cele din Brebeni, Valea Mare, Piatra Sat, Scornicești, Petrești și altele. Suprafața a pășunilor îmbunătățite pe experienței colectiviștilor de teana a ajuns la 11 000 ha.

Coteana, ra- anul trecut cîte 22 000 Ia ha, față pășunea na- Prin culti-

totală baza la Co

Anul acesta, organele de partid și de stat locale, consiliile de conducere ale gospodăriilor colective au luat măsuri mai eficiente pentru asigurarea furajelor necesare hră- nirii animalelor în perioada de iarnă, pînă la recolta anului viitor. Dintre acestea trebuie subliniată extinderea pe terenurile destinate culturilor furajere a plantelor care dau producții ridicate cum sînt lucerna sau trifoiul, sfecla de zahăr pentru furaj, porumbul siloz și altele. Totodată, au fost luate masuri de a se folosi mai rațional și alte terenuri în scopul măririi producției de furaje. Astfel, s-au semănat pe 45 000 ha dovleci în cultură intercalată prin porumb. De asemenea, în livezile tinere s-au însămînțat peste 8 000 ha cu plante furajere.O serie de gospodării colective obțin rezultate bune prin însămîn- țarea porumbului siloz și a altor culturi furajere după recoltarea plantelor timpurii. Anul acesta s-au prevăzut măsuri care să asigure extinderea culturilor duble pe zeci de mii de ha după recoltarea păioa- selor. Este important ca în fiecare gospodărie să se asigure întreaga cantitate de sămînță necesară pentru a extinde culturile în miriște ne suprafețe cît mai mari, în așa fel îneît să poată fi îmbunătățită furajarea animalelor proprietate obștească și să se completeze hrana necesară animalelor aflate în proprietatea personală a colectiviștilor;Din analiza efectuată de biroul regional de partid a reieșit că sînt încă multe gospodării colective care obțin o producție mică de nutrețuri, nu folosesc cu chibzuială toate resursele de furaje. în prezent există cantități mari de nutrețuri verzi care pot fi însilozate sau uscate pentru fîn. In vederea creării unor rezerve cît mai mari de furaje, unele gospodării colective, cum sînt cele din Văleni, Crîmpoaia, Drăgănești, Jugureni și altele, au însilozat cantități mari de secară, lucerna și alte plante verzi. însilo- zarea diferitelor furaje verzi și îndeosebi tinsă și Vîlcea, prezentzate sînt mult sub posibilități.în regiune există suprafețe mari de finețe naturale care constituie una din sursele principale de furaje. Acțiunile de pregătire pentru recoltarea, transportul și depozitarea finului se desfășoară anevoios în multe gospodării. Sînt întîrziate și pregătirile pentru strîngerea paielor, a plevii de cereale și a altor produse cole,

À început recoltatul 
fînețelorCRAIOVA (coresp. „Scînteii”). Colectiviștii din Puești, Zăvoeni, Grădiștea și din alte comune am raionul Oltețu, regiunea Ultenia, se îngrijesc de pe acum de asigurarea furajelor pentru iarnă. Ei au terminat zilele acestea cositul, uscatul și depozitatul lu- cernei, asigurîndu-și peste 1800 tone fîn de bună calitate. Recoltatul lucernei s-a terminat și în gospodăriile colective din raioanele Calafat, Segarcea, Băilești și altele. In gospodăriile colective din Gorunești, raionul Oltețu, Isbiceni. raionul Corabia, Gosta- vățu, raionul Caracal, și altele o parte din secara masă verde și lucerna a fost însilozată în a- mestec cu diferite ierburi.Regiunea Oltenia este bogată în finețe naturale, care dau fî- nuri deosebit de valoroase. Odată cu celelalte lucrări agricole în cîmp, în aceste zile a început și cositul fînețelor. în raioanele Oltețu, Craiova, Băilești, Segarcea, Tr. Severin și altele au fost cosite pînă acum aproape 1000 ha finețe naturale. Au fost luate din timp măsuri pentru strîngerea, uscarea și depozitarea în bune condiții a recoltei de fîn.

însilozări de nutrețuri 
timpuriiSIGHET (coresp. „Scînteii“). — Pentru a asigura furajele necesare animalelor pe timpul iernii, gospodăria colectivă Săpînța, din raionul Sighet, a început în acest an însilozarea furajelor cu mult mai devreme decît în anii trecuți. Pînă acum, au fost însilozate peste 250 tone trifoi în amestec cu secară. A început de asemenea însilozarea diferitelor ierburi.

Cu planul semestrial îndeplinit
Petroliștii trustului de foraj-extracție Ploiești au în

deplinit planul la producția globală pe primul semes
tru al anului. Acest succes este rezultatul sporirii pro
ductivității la un mare număr de sonde vechi, îmbu
nătățirii calității țițeiului și reducerii prețului de cost. 
Deosebit de eficace s-a dovedit extinderea metodei 
tratamentelor cu substanțe tensioactive și folosirea 
recuperării secundare prin injecții de apă și gaze în 
etrat. In schplele Boldești, Cîmpina, Berea, Băicoi, 
unde s-au apiicat astfel de metode la un număr de 
peste 200 sonde, producția acestora a sporit între 
60—80 la sută. Productivitatea muncii a crescut în prima 
jumătate a anului cu aproape 5 la sută iață de cea 
planificată, iar economiile suplimentare realizate prin 
reducerea prețului de cost al tonei de țiței se ridică 
la peste 8 600 000 lei. Pînă acum în regiunea Ploiești 
au îndeplinit planul pe primul semestru 50 de între
prinderi.

*

O știre sosită la redacție arată că și petroliștii sche
lelor petroliere din Oltenia și-au îndeplinit planul la 
producția globală și mariă pe primul semestru.

ierburi poate fi mult ex- în raioanele Muscel, Rm. Curtea de Argeș. Pînă în cantitățile de furaje însilo-

însămințarea culturilor düble
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 

— Pentru a asigura furaje în can
tități suficiente, gospodăriile de 
stat și gospodăriile colective din re
giunea Dobrogea însămînțează în 
acest an 80 000 ha culturi duble. 
Pînă acum, cele mai mari supra
fețe au fost însămînțate de gospo
dăriile colective din raioanele Ne
gru Vodă, Medgidia, Istria, precum 
și de gospodăriile de stat care 
aparțin de Trustul Constanța. Pentru 
ca semănatul să se facă la timpul 
optim, în toate unitățile s-au asigu
rat cantitățile de sămînță necesare, 
au fost revizuite tractoarele și semă- 
nătorile care vor fi folosite la 
mănat.

se-

La. fabrica „Colorom“ 
din Codlea a intrat re
cent în funcțiune o nouă 
secție de anilină. Instalată 
înt:r-o clădire nou cons
truită secția- cuprinde uti
laje fabricate in țară și 
funcționează după o teh-

Secție nouă
nologie îmbunătățită față 
de vechea secție. Gradul 
ridicat, de mecanizare 
fera avantaje pentru 
fectuarea operațiilor 
încărcare și transport
materiilor prime și a pro
dusului finit. Anilină este

La telefonul 180320
In cadrul Stației de salvare a Ca

pitalei va lua ființă cu începere de 
la 1 iulie un birou permanent de 
informații. Aci se vor da relatări 
despre bolnavii care au fost trans
portați d.e la domiciliu la diferite u- 
nități sanitare cu mașinile Salvării, 
indicații asupra locului unde a fost 
transportat bolnavul (spitalul, sec
ția, etajul, patul), precum și comu
nicări referitoare la starea sănătă- 

lui. Biroul de informații răspunde 
telefonul 18.03.20 sau 06.

tii 
la

Si- ESTETIC
secundare .ale culturilor agri- care pot completa baza lura-

ing. AUREL GHIULA 
ing. C. BORDEIANU

Pășuni model
BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). 

Pășunea model Crinț a G.A.S. 
liște este situată în munții Cibinu-
lui, la. o altitudine de I 300 metri. 
Pentru ridicarea productivității pă
șunii, în cursul acestui an s-au efec
tuat. lucrări de curățire și întreținere 
pe întreaga suprafață și s-au aplicat 
îngrășăminte chimice și organice pe 
150 ha.

Pentru stabilirea celor mai eficace 
și mai economice metode de îngră- 
șare a pășunilor, s-au organizat 30 
de loturi experimentale pe care s-au 
aplicat îngrășăminte chimice și na
turale în doze variabile.

Felul în care arhitectul 
proiectează noua locuință și 
modul în care constructorul 
o execută sînt, desigur, fac
torii esențiali ai realizării es
teticii și confortului. La ob
ținerea lor contribuie însă și 
calitățile noilor materiale de 
finisaj. Ele sînt utilizate tot 
mai mult în construcții, înlo
cuind pe cele tradiționale.

(Continuare în pag. IlI-a)

Cireada gospodăriei colective din Rupea, regiunea Brașov, în tabăra de vară la pășunat. (Foto Agerpres)
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VOPSELE

Vechile zugrăveli din var 
și humă sau tencuielile de
corative sînt înlocuite în pre
zent pe scară tot mai largă 
de vopselele obținute pe bază 
de emulsii de acetat de poli
vinil. Prin aspectul lor, a- 
ceste vopsele creează interio
rului o ambianță plăcută, sînt 
ușor de întreținut și au o 
mare durabilitate în timp. Fo
losirea emulsiilor de acetat de 
polivinil ca vopsele de inte
rior este igienică deoarece 
permite „respirația" pereților. 
Ele au și un preț de cost mai 
scăzut.

La finisarea tîmplăriei lo
cuințelor se utilizează lacuri 
și vopsele pe bază de rășini 
alhidice. Lacurile formează o 
peliculă lucioasă, transparentă 
sau opacă, impermeabilă la 
apă, de 2-3 ori mai rezistentă 
decît vopselele cu ulei. Vop
selele se pot aplica, în afară 
de tîmplărie, pe pereții din 
glet de ipsos la. băi, bucătă
rii și culoare.

TAPETE

Un grup de muncitori 
dențiați în întrecerea socialistă 
de la Atelierele de reparat ma
terial rulant Nicolina-Iași de 
la stingă la dreapta rîndul de 
jos : Vasile Caraghiulea,' Gheor
ghe Iliescu, Vasile Geantău, 
Gheorghe Zaharia ; rîndul de 
sus : Ion Istrate, Alexandru Pa
duraru, Vasile Suflet și Cons
tantin Malcoci. Ei își depășesc 
lună de lună sarcinile de pro
ducție cu 10—15 la sută, efec. 
tuînd reparații de hună cali-

Vacanța școlarilor
GALAȚI (coresp. ,,Scînteii“). — Peste 

3 800 de pionieri și școlari din regiunea 
Galați își vor petrece vacanța de vară 
la munte și la mare. Pe Ungă taberele 
de la. Predeal, Timișul de Sus, Năvodari 
etc au fost organizate și tabere regio
nale în cele mqi pitorești locuri. Zi
lele acestea taberele regionale au primit 
primii oaspeți.

Complex de deservire

com-

o- 
e- 
de 

a

(Foto : A. îCartojan)-

curaj oasa

centrele 
Calan, 

Lupeni, Pe- 
Tg. Jiu, Tîr- 
și altele, or- 
,,Barbu Lău- 
condusă de 
emerit Nicu 

a dat un 
pentru co- 
din Ocna 
Și-au dat 

Angela

Formații 
artistice 

în mijlocul 
colectiviștilor

BRAȘOV (coresp. 
„Scînteii“). — După 
turneul în 
muncitorești 
Vulcan, 
troșeni, 
năveni 
cheștra 
taru“, 
artistul
Stănescu, 
concert 
lectiviștii 
Sibiului, 
concursul 
Moldovan, Ion Cris- 
toreanu, Vlad Dioni- 
sie și alții. La con
certele date pină 
acum de orchestră în 
regiunile Hunedoa
ra, Oltenia și Brașov 
au luat parte peste 
20 000 de spectatori.

folosită ca. intermediar la 
fabricarea produselor au
xiliare pentru industria 
cauciucului și a colorau, 
ților.

Aù fost produse pină în 
prezent primele cantități 
de anilină de calitate su
perioară.

ORADEA (coresp. „Scînteii").— în 
comuna Aleșd, regiunea Crișana, a fost 
terminată construcția unui nou 
plex de deservire a cooperației mește
șugărești. în cadrul acestui complex au 
fost amenajate cu utilaje și mobilier 
modern secții de încălțăminte, croitorie, 
radio etc. Acesta este cel de-al 6-lea 
complex de deservire al cooperației 
meșteșugărești dat în folosință în re
giunea Crișana.

După terminarea programului de practi
că — o discuție instructivă pe terenurile 
gospodăriei didactice experimentale B3- 
neasa a Institutului agronomic „N. Băl- 
cescu“. Asistent ing. Elisabeta Frățilă 
examinînd cu cîțiva studenli din anul 11 
starea de vegetație a culturii de griu.

Noi materiale de finisaj 
in construcția de locuințe

: rialelor pentru pardoselile 
camerelor de locuit și a celor 
pentru restul. încăperilor 
(băi, bucătării, vestibule) s-a 
axat în special pe fabricarea

imită calcio-vecchio, zugră
veala stropită etc. Aceste ta
pete au deasupra o peliculă 
din clorură de polivinil care

spală ușor. Pentru încape-se spala ușor. Pentru încăpe
rile unde nu se doarme s-au 
experimentat tapete din folii 
de policlorură de vinii ca în
locuitoare de lambriuri de 
ulei sau faianță. Încercările 
au arătat că aceste tapete sînt 
foarte rezistente la acțiunea, 
apei și a săpunului, nu-și 
pierd culoarea și se pot spăla, 
lesne chiar dacă au fost, stro
pite cu cerneală.

băilor și bucătăriilor_ inte
riorul navelor șl vagoanelor 
de călători. Calități : rezis
tență (țigara aprinsă nu le dă 
foc, ba, mai mult, nu lasă nici 
urmă), se spală cu apă, nu-și 
strică culoarea din pricina lu
minii etc. Incepînd cu acest 
an, Complexul de industriali
zare a lemnului d.e la Pipera 
va produce plăci fibrolern- 
noase emailate și melaminate. 
Vor căpăta extindere în viitor 
și plăcile din materiale stra
tificate, fenolice, cu față me- 
laminată, care imită furnirul 
avînd un aspect decora
tiv plăcut și luciu mătăsos.

și dale din poli-covoare

PLACAJE

Finisarea, interioarelor cu 
tapete s-a răspîndit mai larg 
o dată cu extinderea metode
lor industriale de execuție 
prin aplicarea, cărora se rea
lizează pereți cu suprafețe 
netede. In prezent Fabrica 
„Horia, Cloșca și Crișan" din 
Turda produce tapete în de
sene imprimate cu diverse 
motive decorative sau care

Tradiționalele placaje din 
faianță vor. fi 
rînd la o serie 
alte materiale 
de aplicat pe 
mai rezistente, 
ocupă plăcile 
Cele acoperite 
față lucioasă-sticloasă 
semilucioasă, care 
netedă ori cu caneluri fine ce 
■imită faianța. Plăcile fibro
lemnoase melaminate (plăci 
acoperite cu pelicule speciale 
din rășini) imită faianța,
marmura, lemnul, sticla și 
pot avea orice culoare.
Cu ele se pot placa pereții

înlocuite cu- 
de blocuri cu 
noi, mai ușor 
pereți și mult 

Primul loc îl 
fibrolemnoase. 
cu email au o 

sau 
poate fi

PARDOSELI

pardoselile clasice

de 
clorură de vinii lipite cu ade
ziv pe un strat suport. Sînt 
în curs de introducere și 
pardoseli obținute din de
șeuri rezultate de la finisarea 
tîmplăriei, realizindu-se o 
pardosea continuă, în diverse 
culori, armonizate cu nuan
țele. pereților.

Va mai fi folosit la pardo
seli parchetul lamelar din 
plăci fibrolemiioasc poroase, 
lipite pe un strat izolator 
fonic. Datorită faptului că 
suprafața parchetului va li 
protejată de un lac incolor 
și rezistent, gospodinele vor 
putea să-l spele foarte ușor 
cu o cîrvă umedă.
INSTALAȚII SANITARE

auȘi .
început să cedeze locul celoi 
din materiale plastice. A- 
cestea au o serie de avan
taje : sînt ușor de întreținut, 
pot fi confecționate în de
sene și poziții coloristice 
care să imite covorul, amor
tizează zgomotul produs p-'in 
lovire sau prin căderea unm 
obiecte, sînt. rezistente la 
uzură și nu se deformează. 
Utilizarea maselo: plastice în 
acest domeniu va fi extinsă. 
Dezvoltarea producției mate-

O atenție deosebită se dă 
îmbunătățirii calității mate
rialelor pentru instalații teh- 
nico-sanitare cit și lărgirii sor
timentului acestora. Bateriile 
pentru băi și lavoare vor fi 
fabricate, încă în acest an, 
din alamă cromată. Dintre 
noile modele de obiecte sa
nitare amintim : lavoare cu 
picior, etajere, cuiere și alte 
instalații confecționate total 
sau. parțial din material plas
tic.

I

V. TINCU

HUNEDOARA (coresp.' ,’,Scîn
teii"). — Urmărea de sus, din ca
bina macaralei, scurgerea oțelului 
în oală. Era o șarjă „grea“, de pește 
400 tone. Părea că totul este în or
dine. Deodată insă, șuiere pre
lungi începură să avertizeze pe oa
menii din hală să se adăpostească. 
Cineva H făcea semne : '„S-a perfo
rat oala! Coboară!“ Intr-adevăr, 
oala se perforase. Oțelul șe scurgea 
jos, într-un șuvoi neîntrerupt. Vatra 
halei scotea nori înnecăcioși de abtlri 
fierbinți. Macaragiul se retrase în 
cabină amețit. Ce era de făcut.? li 
trecu prin gînd sa se repeadă, cu 
oala spre lingoticre. Dar asta. în
semna să se piardă oțelul, să se de
gradeze Utilajul de turnare. Prin a- 
buri și fum, cu ochii închiși, ma
nipula. manetele. Oțelarii ,de , pe 
platformă urmăreau nedumiriți 'miș
cările macaralei. Oala perforată s-a 
lăsat încet jos pe vatră. „Ghearele“ 
s-au desprins de ea și macaraua a 
pornit după , altă oală goală. A ridi
cat-o și a revenit la locul avariei. 
Flăcări mari se ridicau invadind ca
bina. L-au cuprins și pe' el, îi fri
geau spatele, mîinile. ' picioarele. 
Răsunau de departe strigătele oa
menilor : „Coboară! Çoboarâ!
Fugi !“ El însă nu și-a descleștat 
mîinile de pe manete. Ghearele au 
prins din nou oala plină cu. oțel sor
tit picirii. A ridicat-o deasupra ce
leilalte. Oțelul se scurgea acum 
în ea.

■ ■■N-a apucat să vadă sfîrșitul in
tervenției. Mîinile, vlăguite, i-au că
zut de pe manete. Corpul i s-a lă
sat moale spre podeaua cabinei. L-a 
prins în brațe un tovarăș venit. în 
ajutor.

— Ce-i cu oțelul ? — a întrebat 
cirul și-a venit în. fire. S-a pierdut 
mult’?

— Nu. Foarte puțin. Șarja e și 
turnată, i-au răspuns cei din jur.

Ar fi vrut să-i spună mai multe 
macaragiului, să-l felicite, pentru 
fapta lui curajoasă. Dar el, oprin- 
du-i parcă, le-a cerut ca și cină 
nit se întîmnlase nimic :

— Un pahar cu sifon...
■Și toți s-au repezit să-i aducă sti

cla cea mai rece...
★

Marin Șcrban lucrează ca macara
giu la Combinatul siderurgic Hune
doara. Despre el este . vorba.
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Urmau 
fictive, 
diferite

Și,

Schimb de experiență între agitatorii 
din domeniul construcțiilor

„relații“, 
telefoane

cu 
imaginare

DUPĂ ORA

DE ÎNCHIDERE

cu*v ocitvifoxtea ot^OMixxițjiC^ de partid.

ORADEA (coresp. „Scînteii“).— Comitetul orășe
nesc de partid Oradea a organizat recent un 
schimb de experiență între agitatorii din întreprin
derile de construcții și cele producătoare de ma
teriale de constiucții. Cu acest prilej, tov. Emil 
Cristoreanu. secretar al comitetului orășenesc de 
partid, a vorb't despre sarcinile care stau în fața 
organizațiilor de bază din întreprinderile de cons
trucții, iar tov. Vasile Bîscă, inginer șef la Trustul 
regional de construcții, a făcut o expunere despre 
căile creșterii productivității muncii și reducerii 
prețului de cosi pe șantiere. Tovarășii Eugen Balog, 
secretai al organizației de bază pe șantierul de 
construcții nr. 1, și Dumitru Ilie, secretar al orga
nizației de bază la întreprinderea de construcții și 
instalații din Oradea, au prezentat referate cu pri
vire la eficacitatea muncii politice pentru creșterea 
productivității muncii și îmbunătățirea calității 
construcțiilor. In cuvîntul lor agitatorii Pricop Pri- 
culiță și Irian Aurel, muncitori constructori, C. Birta, 
inginer-șef la tabrica „Azbociment“, și alții au 
împăitășit din experiența lor în munca de agitație 
de la om la om, în organizarea convorbirilor la 
locul de muncă referindu-se. totodată, la activi
tatea gazeteloi de perete.

Instruirea birourilor organizațiilor de bază
BRĂILA (de la red. ziarului „Înainte“). — Zilele aces

tea a avut loc instruirea birourilor organizații
lor de.bază din orașul Brăila. Referatele și expune
rile prezentate au fost axate pe teme privind, stilul de 
muncă al birourilor organizațiilor de bază, eficacitatea 
muncii politice in activitatea economică, educarea comu
nistă a membrilor și candidaților de partid., munca cu 
activul fără de partid. Pe lingă temele generale, expu
nerile au tratat și teme specifice destinate birourilor or
ganizațiilor de bază care activează în întreprinderi in- 
cfustriale, unități comerciale, școli, cartiere.

Discutînd probleme ale muncii de partid

CLUJ (coresp, „Scînteii“). — Peste 20 de secretari ai 
organizațiilor de bază de la Fabrica de ciment „Victo
ria socialistă“ din Turda au fost în schimb de experiență 
la tovarășii lor de la Uzinele „Industria Sîrmei“ din 
Cîmpia Turzii. Secretarii organizațiilor de bază de la 
secția trăgătoria de oțel tare și de la atelierul central, 
tov. loan Sălăjan și loan Hetea. au împărtășit oaspeților 
din experiența muncii de partid din uzină ; ei au vorbit 
despre planificarea muncii, despre felul cum își exer
cită organizațiile de bază dreptul de control asupra acti
vității conducerilor tehnico-administrative ale secțiilor, 
despre munca organizațiilor de bază pe schimburi. La 
rindul lor, secretarii organizațiilor de bază de la 
„Industria Sîrmei" au solicitat oaspeților să le vorbească 
despre experiența muncii de partid de la fabrica de ci
ment.

Munca educativă în rîndurile candidaților
și noilor membri de partid

CIMPULUNG MOLDOVENESC (coresp. „Sein- 
teii”).— In ultima vreme, organizația de bază de 
la fabrica de conserve de lapte „Rarăul” din Cîm- 
pulung Moldovenesc s-a întărit prin primirea de 
noi membri șt candidați de partid din rîndul celor 
mai buni muncitori, ingineri și tehnicieni care ob
țin rezultate însemnate în producție și desfășoară 
o bogată activitate obștească. Biroul organizației 
de bază acordă o deosebită atenție muncii de edu
care comunistă a candidaților și noilor membri de 
partid. Toți candidații și noii membri de partid 
sînt cuprinși în diferite forme ale învățămîntului de 
partid, participă la expuneri despre principiile de 
organizare ale partidului și problemele actuale ale 
politicii sale. Biroul organizației de bază a încre
dințat unui număr de 18 comuniști cu experiență 
în munca de partid sarcina de a se ocupa perso
nal de cîte 1—2 candidați sau membri noi de 
partid, ajutînau-i să-și ridice nivelul politic șl 
ideologic, să-și îndeplinească sarcinile primite din 
partea organizației de bază, să ia parte activă la 
viața obștească. Rezultate din cele mai bune în 
desfășurarea muncii educative în rîndurile candi
daților de partid au obținut comuniștii Maria 
Tipa, Ion Giosan, Friedrich Wagner, Maximilian 
Slavic. Biroul organizației de bază controlează și 
îndrumă sistematic activitatea desfășurată în acest 
domeniu. Recent, într-o adunare generală, tov. Tra
ian Nica, Filaret Catargiu și Viorel Palaghici au 
prezentat informări despre felul cum desfășoară 
munca educativă în rîndurile candidaților de partid.

si foram
_>în universitatea noastră se acordă o atenție neslăbită ridicării procesului de învățămînt pe o treaptă nouă, mai înaltă, legării tot mai strînse a acestuia de practică, de necesitățile actuale și de perspectivă ale dezvoltării economiei și culturii. Planurile de învățămînt au influențat mult, din acest punct de vedere, asupra îmbunătățirii pregătirii tineretului universitar. Am constatat acest fapt nu numai în procesul de învățămînt, ci și cu prilejul diferitelor analize și dezbateri din cadrul consiliului științific al universității noastre.Universitățile au, în principal, menirea de. a fi pepiniere de cadre didactice pentru învățămîntul mediu și ca atare, pregătirea

Din nottl peisaj al orașului Sebeș, regiunea Hune
doara.

Pentru muncitorii forestieri
REGHIN (coresp. „Scîn

teii”).— în exploatările fo
restiere din cadrul 1. F. 
Reghin se construiesc în 
fiecare an cabane, se ame
najează cluburi, biblioteci 
în care muncitorii citesc, 
ascultă conferințe, dezbat 
rezultatele 
producție,
rea dispune de 
bliotecă

obținute în 
întreprinde- 

o bi- 
centrală și mai

multe biblioteci volante 
cu un efectiv de aproape 7 000 cărți fi broșuri. Clu
burile sînt dotate cu apa
rate de radio și televi
zoare.

In ultimul timp, brigă
zile complexe din parcbe- 
tele de exploatare Valea 
Gîtii, Drăgușa, Sirod, Dul
cea etc., au fost înzestra
te cu aparate de radio 
portative.

O largă răspîndire a luat în întreprinderi, instituții, școli, 
însușirea cunoștințelor sanitare pe linia Crucii Roșii. Verifi
carea acestor cunoștințe se face în cadrul unor concursuri 
periodice : în fotografie : exerciții de prim ajutor la con
cursul echipelor de Cruce Roșie din raionul „30 Decembrie" 
— București.

(Foto : Agerpres)

Vînzătorii și respon
sabilii de serviciu pe ma
gazin au făcut un ultim 
control prin toate încă
perile, au stins luminile, 
au pus siguranțele la uși. 
Au plecat liniștiți, totul 
era în ordine. A doua zi, 
însă, s-a constatat că din 
„Magazinul copiilor“ de 
pe Calea Victoriei 32-34 
au dispărut 57 de ceasuri 
și diferite sume de bani. 
Nimeni nu-și putea ex
plica pe unde a intrat 
hoțul. Ușile de la intrare 
erau intacte.

Prins de către organe
le miliției după numai 
3—4 zile, iată-1 pe Nico
lae Dima dînd explicații 
în fața instanței de ju
decată a tribunalului ra
ional „30 Decembrie“. 
La subsol, mascată de o 
draperie, era o nișă unde 
se găseau diferite mate
riale. Complici ? 
avut nevoie. Cei 
buni complici i-au 
neatenția vînzătorilor 
momentul cînd s-a intro
dus în nișă și superficia
litatea cu care s-a făcut 
controluL înainte de în
chiderea magazinului. 
Pînă și în coșurile de 
hîrtii s-au uitat cei puși 
în ziua respectivă să 
facă controlul, dar în 
nișă nu i-a trecut nimă
nui prin cap să arunce o 
privire. Hoțul a rămas 
nedescoperit în ascunză
toarea sa și apoi, în 
timpul nopții, a operat 
în liniște.

Cele întîmplate 
„Magazinul copiilor“ 
de natură să aducă la 
realitate pe acei respon
sabili de unități și vîn- 
zători care socotesc con-

DimaNicolae
a lucrat — in-

tiolul o simplă formali
tate și nu iau toate mă
surile pentru a preveni 
daunele ce se pot aduce 
avutului obștesc.

Ținînd seama de carac
terul deosebit de grav al 
faptei săvîrșite, de pre
judiciile aduse avutului 
obștesc, de comportarea 
reprobabilă de om certat 
cu munca de care a dat 
dovadă 
oriunde
stanța a pronunțat maxi
mum de pedeapsă.' El a 
fost condamnat la 10 ani 
închisoare corecțională, 
6 ani interdicție corecțio
nală și confiscarea averii. 
Cu excepția a două bu
căți, ceasurile au fost 
restituite magazinului. 
Recursul intentat de in
culpat a fost respins, 
sentința rămînînd defini
tivă.

AȚÎNÎND CALEA

CUMPĂRĂTORILOR

seas;

unele discipline cum sînt biochimia și genetica, sînt orientate spre problemele practicii agricole, medici- nei. Aici există însă și discipline mai restrînse ca hidrometria și studiul lacurilor și al mărilor, care se puteau încadra foarte bine în hidrologia practică. Se studiază oportunitatea introducerii, la Facultatea de filologie, a unei discipline noi — lingvistica matematică —- în strînsă legătură cu abordarea unor probleme actuale ale limbii și literaturii romîne, cu necesitatea formării de cadre specializate pentru efectuarea lucrărilor de traduceri la mașinile electronice de calcul. Un rol important în ridicarea nivelului procesu-
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Recent, Teatrul de Stat din Brăila 
a ținut să prezinte din nou bucu- 
reștonilor după aproape cinci ani, re- 
r.olta cea mai bună a muncii sale din 
ultima perioadă. într-o discuție a- 
vută cu colectivul la sfîișitul tur
neului, am aflat că stagiunea aceas
ta, după îndelungi căutări, e menită 
să marcheze o etapă importantă în 
dezvoltarea artistică a teatrului 
brăilean. Și prima dovadă o face 
grăitorul repertoriu al acestui tui" 
neu, care a cuprins piesa originală 
„De n-ar fi iubirile“ de Dorel Dorian, 
piesa lui Alexandr Stein „Oceanul“ 
și cea a poetului grec Iannis Ritsos 
„Toiegele orbilor“. După cum se 
vede, un repertoriu de respirație pro
fund contemporană.

Piesa lui Ritsos e un poem dra-

ne, caracteristică eticii comuniste, 
în favoarea purității sentimentelor 
de prietenie și dragoste, a datoriei 
fiecărui om de a fi călit moral și, 
astfel, pregătit să înfrunte orice tai
fun de pe „oceanul“ vieții, a găsit 
în opectacol multe accente convin
gătoare. Cred însă că regizorul a 
greșit atunci cînd a obligat inter-' 
preții să părăsească ambianța sce
nică și să adreseze publicului repli
cile mari, semnificative. E o manieră 
care mi s-a părut desuetă, care des
tramă emoția firească și stinghereș
te pe actori. De aceea, alături de 
unele scene emoționante (întîlnirea 
Mașa-Platonov în port sau dialogul 
gîndurilor dintre Platonov și Cea- 
sovnikov), multe altele au fost arti
ficiale, albe, în interpretarea lor ac-

N-a 
mai 
fost 

în

la
sînt

Era prezentabil, inspi
ra încredere, se dădea 
drept inginer. Greu să 
crezi că ai în fața ta un 
om proaspăt ieșit de la 
închisoare după executa
rea unei pedepse de 2 
ani, plus alte 12 condam
nări mai mari și mai 
mici pentru furt, delapi
dare, înșelăciune. Șerban 
Catargi, de felul lui din 
Iași, își făcuse obiceiul 
să ațină calea cumpără
torilor în preajma diferi
telor depozite de desfa
cere a materialelor de 
construcție de la margi
nea Capitalei. Cîteodată 
unele materiale nu se 
găseau în cantități îndes
tulătoare. Catargi se ofe
rea să le procuré. De 
unde, cum, îl privea pe 
el. Era doar „inginer“ și

avea 
niște 
convorbiri 
persoane 
invariabil, încasarea unor 
aconturi substanțiale, de 
mii de lei, pentru „for
me“. După care cel în 
cauză urma să se pre
zinte în cutare loc și la 
cutare oră. Cel în cauză 
se prezenta și pleca cum 
a venit — cu mîinile 
goale. Nici urmă 
materiale, nici urmă 
Catargi...

Este de mirare că 
meni în toată firea, care 
cunoșteau bine valoarea 
banului muncit, au putut 
lua de bune tot ce le 
spunea primul ieșit în 
cale, că s-au putut lăsa 
momiți și trași pe sfoară 
într-un mod atît de gro
solan, Au fost nevoiți să 
afle pe pielea lor că 
procurarea de materiale 
pe căi incorecte costă 
scump și... nici nu face. 
Era mai simplu să aș
tepte aducerea lor la 
depozite. Și-ar fi cruțat 
banii și supărările.

Escrocul n-a putut ac
ționa multă vreme. Ocu
pația i-a fost întreruptă 
de organele de miliție. 
Tribunalul „1 Mai“ 
condamnat la 4 ani 
chisoare corecțională 
4 ani. interdicție corecțio
nală. Inculpatul a făcut 
recurs. A făcut recurs și 
procuratura. Colegiul I 
al tribunalului Capitalei 
a admis recursul procura
turii. Pedeapsa a fost 
majorată la 8 ani închi
soare corecțională și 6 
ani interdicție. Sentința 
a produs o mare satis
facție celor aflați în 
sală.

de 
deoa-

1-a 
în-Și

V. SEBASTIAN

Pc marginea turneului 
îcatrului de Stat din Brăilaazi le-a a- 

la margi- 
sortindu-le
,e un adevărat protest la a- 

întîlni-

matic; drama su
rorilor Kapsali, pe 
care viața din Gre
cia de 
runcat 
nea ei, 
pieirii,
dresa societății capitaliste, 
rea lor cu comunistul Petros le redă 
încrederea într-o viață mai bună, 
mai dreaptă, pentru care vor tre
bui însă să muncească și să lupte. 
Tălmăcind cu fidelitate piesa — di
ficilă tocmai pentru că în țesătura 
ei comentariile lirice ocupă un loc 
important — regizorul Ianis Veachis 
a realizat un spectacol de autentică 
atmosferă, în care destinele celor 
cinci surori au fost atent urmărite. 
După părerea mea, o poziție mai 
creatoare față de text ar ii estompat 
însă lirismul exagerat și, uneori, 
dulceag, iar sensul social al poemu
lui ar fi căpătat mai multă vigoare 
și claritate.

Cu multă fermitate a qîndit și rea
lizat tînărul regizor D. Dinulescu 
spectacolul cu piesa lui Dorel Do
rian „De n-ar fi iubirile“, poate cel 
mai bun spectacol al turneului. Dez
baterea de idei privind responsabi
litatea omului nou față de colecti
vitatea socialistă în care trăiește a 
căpătat în transpunerea scenică un 
fior autentic, viață adevărată, trans
misă simplu și cu atît mai emoțio
nant. Conștient de dificultățile pie
sei și evitînd continuu 
spre o dezbatere seacă,
— la care piesa, 
trospecțiiloi,
— regizorul a ales

alunecarea 
discursivă 
jocul re- 
ispitească 
modalitate 

care 
simplu

participant

prin 
poate să 

o 
mai accesibilă publicului, pe 
l-a solicitat nu ca pe un 
spectator, ci ca pe un 
direct la acest, proces deschis, to
vărășesc, în care trebuie să-și spu
nă cuvîntul. Și publicul „a mers“ 
cu spectacolul, a crezut în el. Foar
te frumos sînt rezolvate destăinuiri
le Jeanei Mincu adresate spectatori
lor, intervențiile lui Teiu atunci cînd 
îi demonstrează ambițiosului inginer 
Andone unde poate duce drumul pe
riculos al indiferenței sale ; excelent 
e realizat acest moment în specta
col printr-un grup de interpreți dis
puși armonios pe treptele unei scări 
imaginare, pe care Andone urcă, 
înțelegînd abia acum că, în dorința 
sa de afirmare personală, a neglijat 
sprijinul acelor tovarăși alături de 
care a pășit în viață. Spectacolul 
are însă și o serie de goluri : ele 
țin de neaprofundarea caracterelor 
(în special al lui Radu Andone), de 
ritmul interior al scenelor (mai ales 
în partea întîia a piesei), care apar 
uneori aplatizate și nedramatice.

In spectacolul „Oceanul“, pus în 
scenă de regizorul C. Sîrbu am re
marcat aceeași năzuință spre sim
plitate, spre adevăr. Calda pledoa-

_  torii fiind lipsiți 
de firesc și de de
zinvoltură.

I Era și normal 
ca aceste specta- 
cole, avînd la 

valoroase de idei, 
iața colectivului ar- 

noi și de 
în mare

bază piese 
să pună în 
fistic brăilean sarcini 
loc ușoare. Faptul că 
parte ele au fost duse la bun sfîrșit
dovedește nu numai îndrăzneală 
creatoare, ci și capacități interpre
tative variate care, bineînțeles, se. 
cer dezvoltate. în acest sens, am 
remarcat o serie de actori : vom 
aminti aici pe Ioana Citta-Baciu, 
actriță deosebit de sensibilă, cu o 
putere vădită de comunicare, și pe 
Ileana Radu, ale cărei evoluții sce
nice au multă inteligență și subtili
tate. Menționăm, de asemenea, jo
cul prestat de Tanți Negoescu și 
spontaneitatea împletită cu un umor 
tonic a Mioarei Iatan. Portrete scenice 
viguroase și complexe au întruchipat 
actorii D. Pîslaru (plastica sa ar 
mai trebui însă finisată) și Gh. Mol
dovan (deși cu inegalități); natu
ralețea și simplitatea rețin atenția 
în rolurile susținute de Nae Niculae, 
P. Simionescu și P- Cursaru. Și dacă 
mai amintim aportul prețios al 
lui M. Hîrjoghie, Eug. Popescu sau 
A. Argintam o facem numai pentru 
a nu 
și-au 
ferm, 
către 
împotriva abuzurilor vedetiste.

O sarcină imediată revine în a- 
cest sens regizorilor ; e adevărat, 
spectacolele lor au dovedit limpe
zime a concepției regizorale,, dar e 
încă necesară o muncă susținută 
spre o mal profundă valorificare a 
ideilor. Pe lingă îndreptățită dorință 
și necesitate de a se preocupa de 
creșterea lor profesională, cred că 
regizorii ar trebui să vegheze susți
nut, pe baze științifice și în mod or
ganizat, la depășirea nivelului cali
tativ actual atins de colectivul ac
toricesc. Inițiativa conducerii tea
trului de a organiza cercuri de stu
dii profesionale și un studiou expe
rimental, în scopul îndepărtării din 
jocul actorilor a , unor maniérisme 
sau practici învechite (rostirea can
tabilă și monotonă, plastica scenică 
rigidă și inexpresivă) este de aceea, 
binevenită. Cum la fel de bineveni
tă ar fi și solicitarea colaborării 
unor regizori din București sau din 
alte orașe care vor aduce, fără în
doială, un stimulent creator.

Sîntem încredințați că — după a- 
ceastă stagiune care a marcat în- 
tr-adevăr o etapă Interesantă în 
creșterea colectivului — teatrul brăi
lean are toate posibilitățile să facă 
noi pași înainte pe făgașul bun pe 
care a pornit.

EMIL RIMAN

omite pe acei interpreți care 
spus cuvîntul lor modest, dar 
în tendința vădită a teatrului 

omogenizarea interpretării.

Concurs de fotografii artistice
avînd un format de 9x12 (minimum), 
însoțite de explicații detailate asupra 
imaginii prezentate, vor fi trimise pe a- 
dresa Editurii Meridiane-București, Piața 
Scînteii nr 1. etajul VIII, pînă la 
data de 15 octombrie 1963.

Cele mat bune fotografii vor figura 
într-o expoziție ce se va organiza în luna 
ianuarie 1964. Juriu! va acorda premii în 
valoare totală de 27 000 lei: pentru fiecare 
din celé tret grupe tematice cîte un pre
miu I în valoare de 3 000 |ei, cîte un pre
miu II în valoare de 2 000 lei, cîte un pre
miu III în valoare de 1 500 lei Și cîte 
cinci mențiuni a 500 Iei fiecare.

(Agerpres)

Pentru îmbogățirea tematicii cărților 
poștale ilustrate și ridicarea nivelului lor 
artistic, Centrala editurilor Si difuzării 
cărții, prin Editura Meridiane, în colabo
rare cu Asociația artiștilor fotografi din 
R. P. Romînă organizează un concurs 
de fotografii artistice. La concurs vor fi 
admise lucrări ale fotografilor amatori și 
profesioniști din tară, ce nu au mai 
fost publicate, avînd ca tematică : a) 
aspecte urbanistice și social-culturale din 
orașele patriei, aspecte industriale, mo
numente istorice și de arhitectură; b) as
pecte din stațiunile balneo-climaterfce ; 
c) peisaje naturale, monumente ale na
turii. Fotografiile în alb-negru sau color,

siunea de examene din iarnă se da- toresc în mare măsură acestor deficiențe, Cum s-ar putea înlătura acest neajuns ? Este greu de indicat cea mai eficientă soluție fără a se face mai întîi o temeinică analiză de către conducerea fiecărei facultăți, de specialiștii din minister, în orice caz, șe cuvine examinată cu toată atenția și problema repartizării cursurilor pe fiecare an de studii.Majoritatea programelor păstrează încă vechea amprentă, fiind mult prea analitice, în loc ca ele să prezinte sintetic, orientativ conținutul disciplinei respective. Cu puține excepții ele nu sînt însoțite, cum ar fi normal, de note explicative care să preconizeze clar concepția, liniile principale, metodica urmărită. Așa se și explică de ce unele cursuri abundă în material faptic nesemnificativ și chiar inutil, a cărui însușire cere din partea studenților, mai ales în preajma examenelor, eforturi deosebite. Ast fel, programa cursului de Aritmetică și elemente de teoria numerelor pentru anul 1 al Facultății de matematică-mecanică conține 57 de paragrafe cu peste 200 de subiecte (noțiuni, teoreme, algoritme etc.), toate fiind concentrate în 15 lecții Și în cursurile de Electricitate pentru anul II, de Electrodinamică pentru anul III al Facultății de fi zică, pot fi întîlnite astfel de exem ple. De ce să acceptăm permanentizarea acestei situații de vreme ce avem convingerea că ea abate aten ția de la aspectele pregătirii călită tive a studenților ? Unele programe cuprind capitole asemănătoare, tratate nediferențiat. Bunăoară, sînt capitole din Istoria Romîniei, Istoria universală modernă și mai ales din cea contemporană care se repetă în alte cursuri și manuale de științe sociale. La unele facultăți — de exemplu Biologie — există discipline cum sînt botanica pentru geografi, microbiologia solului, pentru care ar trebui să fie elaborate mai repede ■ programe de curs corespunzătoare noului plan de învățămînt.Din cele arătate se cuvine reținut că preocuparea pentru perfecționarea actualelor programe din univer. sități trebuie să aibă drept rezultat esențial înarmarea viitoarelor cadre didactice cu cunoștințe teoretice cît mai temeinice. Sesizînd diferite ■

imperfecțiuni ale planurilor de învățămînt, mi se pare puțin probabil că ar fi util să se treacă la îmbunătățirea acestora în mod pripit ; problemele la care m-am referit mai sus, precum și cele care vor reieși din consultarea altor cadre didactice se cer analizate temeinic, în lumina cerințelor actuale și de perspectivă ale profilului pregătirii viitoarelor cadre didactice și viitorilor specialiști. După părerea mea. structura unei facultăți sau secții trebuie să constituie un element permanent într-o anumită etapă de dezvoltare a țării, ea să nu fie supusă unor fluctuații anuale sau chiar din doi în doi ani, unor repetate tranziții. Cred că nu ar fi o greșeală dacă îmbunătățirea planurilor de învățămînt s-ar face odată la 5—10 ani. Ținînd seama că universitățile vor trebui să se orienteze mai ferm în direcția formării de cadre didactice pentru învățămîntul mediu, este necesar ca planurile să aibă în vedere însușirea cunoștințelor de metodica predării diferitelor discipline, perfecționarea practicii pedagogice. Acțiunea de elaborare a programelor va trebui să aibă caracterul, unei munci continue în vederea îmbogățirii disciplinelor respective cu probleme importante de actualitate ale științei și tehnicii, legării cît mai strînse a conținutului cursurilor cu practica desăvîr- șirii construcției socialismului. Ceea ce nu înseamnă însă că în fiecare an trebuie introduse noi discipline, noi cursuri. Multe cunoștințe teore. tice și aplicative impuse de practică, de actualitate pot fi introduse în cursurile existente în locul acelor noțiuni învechite pe care însăși viața le scoate din uz.Inițierea unor analize aprofundate nu numai la nivelul facultăților, ci și în cadrul Ministerului învățămîntului, va duce la îmbunătățirea mai departe a activității de pregătire a noilor promoții de profesori pentru școlile medii, a viitorilor specialiști, ne va ajuta pe noi, cadrele didactice, să contribuim cu rezulta te și mai bune la formarea de in telectuali cu un larg orizont de cunoștințe, participanți activi la opera de desăvîrșire a construcției socialismului în patria noastră.

» Cinematografe)
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne : Cavaleria rusticana 
și Paiațe — (orele 19,30). Teatrul de stat 
de operetă : Mam-zelle Nitouche — 
(orele 19,30). Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale“ (Sala Comedia) : Adam și Eva 
— (orele 20). Teatrul ,,C. I. Nottara* 
(Sala Studio) : Casa cu două intrări — 
(orele 20). Teatrul de Comedie : Casa 
inimilor sfărînrate — (orele 20). Teatrul 
pentru tineret și copii (Sala „C. Miile"): 
Logodnicul de profesie se însoară — 
(orele 20). Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase“ (Grădina Boema) : Ca la re
vistă — (orele 20.15).

CINEMATOGRAFE : Tu ești minuna
tă : Patria (9,45: 12,00; 14,15; 16,30. 19,00.
21.15) București (9,15; 11,30; 13,45; 16,30. 
18.45; 21.15). Gh Doja (9; 11,30; 14; 16,30. 
19; 21,30), Ștefan cel Mare (10; 12,15. 
15; 17.30; 20), Stadionul Dinamo (orele
20.30) , Arenele Libertății (orele 20.30) 
Tăunul : Republica (10; 12; 14; 16.45; 19. 
21 15). Elena Pavel (9; 11; 13; 15,45; 18.
20 — grădină 20,30) Adorabile șl minei
noase : rulează ta cinematografele 
Magheru (10, 12; 14,15; 16,30; 18.45; 21)
I. C. Frlmu (9.30; 11,45; 14; 16,30; 18,45;
21 — grădină 20,15) înfrățirea intre po
poare (10; 15,15: 17,45; 20,15), Grlvița
(11,30; 14; 16.30; 19; 21,15) Flacăra
(9,30; 11,30- 14,15; 16,30; 18,15; 21). Arta
(10,30; 12,30; 15.15; 17,30,- 19.45 - grădină
20.15) , Grădina 13 Septembrie (orele
20.15) . Dracul șl cele 10 porunci — cine
mascop : rulează la cinematografele V 
Aiecsandrf (12: 14.30; 17,15: 19,45), Victo
ria (9,15; 11,30; 14; 16.30: 19; 21.30). Libertă
ții (10; 12,30.- 15: 17.30; 20). Patinoarul .,23 
August" (orele 21), Grădina Luceafărul 
(oreie 20,30). Lumină <le Iulie : Tinere 
tulul (10.30; 12.30; 14,30; 16.30; 18.30; 20,30). 
Cei doi care au furat luna — cinema 
scop : Lumina (rulează în continuare de 
la orele 9.45 pînă la orele 15 după 
amiază 16.45; 10 45: 20.30). Volga (10, 12 
15; 17; 19; 21). Program special pentru 
copii la orele 10 la cinematograful 13 
Septembrie Noua prietenă a tatii : 13 
Septembrie (14.30; 16.30; 18,30; 20.30). V. 
Roaită (10; 12: 14; 16; 18.15 - grădina
20.30) , Miorița (rulează în continuare de
la orele 10 pînă la orele 16 după-amla 
ză 18.15; 20.30). Mexicul cîntă : 1 Mai
(10; 12| 15,30; 18: 20,30). Mama India : 23 
August (10; 12;, 15; 17; 19 — grădină 20.30) 
Ciellto Lindo .- G. Coșbuc (10, 12; 14; 16. 
18, 20) Filme documentare rulează în 
continuare de la orele io pînă la ore 
le 21 ’.a cinematograful Timpuri Noi 
Plaja: Central (9 45; 12: 14,15, 16,30
10.45, 21). Moșilor (10,45; 15,15; 17.30.
19.45 — grădină 20.15). Căpitanul Fracasse 
— cinemascop: Giulești (10; 12; 14, 16: 18 
20). Cereomușkl : Cultural (15.30; 18,00.

20.30) B. Deiavrancea (16; 18: 20), 16
Februarie (16; 18, 20). Haiducii din Rlo- 
Frio : rulează în continuare de la orele 9 
pînă la orele 21 la clnemàtograful Alex. 
Popov. Tinerii — cinemascop : 8 Martie 
(11; 15,30; 17.45: 20 - grădină 20,30).
Cerul n-are gratii : Unirea (16: 18). Bu
nica Sabeila ■ rulează la cinematograful 
C-ttn David (16; 18,15; 20,30). Fetele — 
cinemascop ■ Grădina Unirea (orele
20.30) . Colegii : rulează la cinematogra
fele Alex. Sahia (10; 12.15: 16, 18.15, 20,30 
— grădină 20.15) Floreasca (16: 18.15:
20.30) , Omul anfible : rulează la cine
matograful T. Vladlmirescu (15.45; 18; 
20 45). Crimă fără pedeapsă: Munca (16; 
18.15: 20.30). Pe urmele bandei : Popular 
(15: 17. 19; 21), Luceafărul (15; 17.15; 19.30), 
Grădina Libertății (orele 20.30). Miraco
lul lupilor — cinemascop : rulează la 
cinematografele M Emlnescu (11: 15,30;
17.45; 20) Grădina T. Vladlmirescu (ore
le 20 45). Noaptea pe autostradă : rulea
ză la Grădina Ilie Pintllfe (orele 20.15). 
Mila regească : rulează la cinematogra
ful G. Bacovia (15; 17, 19; 21). Vîrsta
dragostei : rulează la cinematograful 
Olga Banele (15: 17; 19 - grădină 20.30). 
Hamlet : Drumul Serii (15; 18; 21).
Idiotul; 30 Decembrie (16, 18,15; 20 30). 
Tinerețea lui Maiakovski : rulează la 
cinematograful Aurel Vlaicu (15,30: 18:
20,30), Rocco șl frații săi — ambele se
rii) : Maxim Gorki (16, 19.30). Grădina 
Progresul lorele 20.30). Mongolii — 
cinemascop : rulează la cinematograful 
Ilie Plntille (orele 15.30; 18; 20.30).

CUM F VRFMEA
Ieri în țară- în cursul zilei vremea a 

fost, călduroasă dar ușor instabilă. Ce
rul a fost temporar noros șl au căzut 
averse locale de ploaie însoțite de 
descărcări electrice în Ardeal și regiu
nea de munte • în celelalte regiuni s-au 
semnalat averse izolate. Vîntul a suflat 
în general slab. Temperatura aerului la 
orele ]4 oscila între 19 grade la Cîmpu- 
lung Moldova șl 33 grade la Ber- 
zasca în București ; Vremea s-a men
ținut călduroasă cu cerul temporar no
ros. Vîntul « suflat în general slab. 
Temperatura maximă a atins 30 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 27, 28 
și 29 iunie In țară ; Vremea se menține 
ușor instabilă cu cer variabil. După amla- 
ză se vor produce înnourări mai accen
tuate și vor cădea ploi sub formă de 
averse. Vînt potrivit Temperatura în 
ușoară scădere minimele vor fi cuprin
se între 10-20 grade Iar maximele între 
22—32 grade În București și pe litoral : 
Vremea se menține ușor Instabilă. După- 
amiază vor cădea ploi sub formă de 
averse. Vini potrivit. Temperatura in 
scădere ușoară.

•111G.GI.LU. 91 G. LI Clicii'--, pi G-foti V**- țj'IVlWâștiințifică a studenților.tre- 8||Ț«Î buie să corespundă cerințe-nou pla- disciplinele lor au fost mai com-
lor legate de, formarea generații în școli. Din nuri au fost eliminate unilaterale, iar în locul introduse discipline plexe. De exemplu, din planul de învățămînt al Facultății de matemati- că-mecanică au fost înlăturate calculul variațional, bazele fiecărei discipline în parte etc. și s-au adăugat studiul mașinilor de calcul, statistica, elasticitatea și plasticitatea. De asemenea, la Facultatea de fizică s-a aprofundat studiul unor probleme cum sînt electrificarea, automatizarea, utilizarea spectroscopiei. La Facultatea de chimie au fost introduse o serie de discipline moderne : microanaliza organică, chimia ma- cromoleculelor, bazele teoretice ale chimiei organice, care, prin conținutul lor, reflectă noul în dezvoltarea acestei științe. Programa cursului de chimie organică este orientată spre probleme actuale ale indus triei chimice din țara noastră, în special prin tratarea celor privitoare la antibiotice, cauciuc, medica mente, combinații macromoleculare etc.Odată cu dezvoltarea pe o bază nouă, socialistă, a agriculturii, în planurile de învățămînt ale Făcui tății de biologie au fost incluse discipline noi : agrofitotehnia, horticultura și altele. Acestea, ca și

lui instructiv-educativ la această facultate l-a avut analiza amplă făcută în ultimii ani pentru îmbunătățirea conținutului cursurilor, organizarea mai judicioasă a activității colectivelor de catedră.Cel de-al IlI-lea Congres al parti dului a stabilit că, o dată cu înche ierea generalizării învățămîntului de 7 ani, se va trece treptat la în vățămîntul general de 8 ani, dura ta școlii medii de cultură generală ajungînd la 12 ani. Pregătirea de cadre didactice pentru învățămîn tul mediu constituie principala sar cină a universităților. Pentru a a sigura cadre didactice cu o pregă lire corespunzătoare cerințelor spo rite puse de partid în fața școlii, acordăm o atenție tot mai mare nu numai problemelor îmbunătățirii pregătirii teoretice a viitorilor pro fesori, ci și practicii pedagogice Metodologia acestei activități s-a perfecționat simțitor, indicîndu-se modalități concrete pentru îmbina rea mai strînsă a cunoștințelor teo retice cu deprinderile practice.în ultimii doi ani au fost elabo rate noi programe de curs pentru majoritatea disciplinelor. Ansam blul disciplinelor din fiecare secție și facultate este astfel alcătuit în- cît să formeze studenților o concep-

1 ție științifică închegată asupra formei fizice, chimice sau biologice a materiei, să explice legătura unitară dintre concepția materialist-dialec- tică și legile specifice diferitelor ramuri ale științelor naturii, rolul practicii în dezvoltarea științei.Consider însă, că nu au fost epuizate posibilitățile de perfecționare a actualelor planuri și programe. Este vorba, în primul rînd, de necesitatea ca ele să reflecte clar principala sarcină a universităților — pregătirea de cadre didactice pentru învățămîntul mediu. Pentru aceasta este nevoie de precizarea mai realistă a locului pe care îrebuie să-l ocupe unele discipline în ansamblul pregătirii studenților, de programarea mai rațională a examenelor. Bunăoară, referin du-mă la cazul facultății noastre, de matematică-mecanică, caz care, desigur, nu este singular, pot spune că în cursul unui an de învățămînt examenele studenților nu sînt repartizate judicios pe sesiuni și în cadrul cursurilor respective. Deși măsura de a se trece la specializarea studenților începînd din anul IV este binevenită, ea se răsfrînge totuși negativ asupra pregătirii studenților din anul II în special. Centrul de greutate în ce privește desăvîrșirea culturii generale matematice s-a mutat din anii mai mari (III—IV) în anul II. Totodată, unele discipline fundamentale sînt mult prea concentrate : analiza matematică predată înainte în patru semestre a fost restrînsă și se predă în primele trei semestre, geometria analitică și geometria proiectivă au fost contopite și se predau în numai două semestre în loc de patru. Discipline care presupun maturitate de pregătire și de gîndire cum sînt teoria funcțiilor de variabilă complexă, ecuații diferențiale și integrale, mecanica teoretică (parțial) au fost devansate din anul anul II. Dintr-o analiză în cadrul facultății a că rezultatele mai slabe nute de studenții din anul II la se-
III în făcută reieșit obți- Prof. dr. GH. GHEORGHIEV 

decanul - Facultății de matematică 
mecanică a Universității „Al. 1. 

Cuza“ din Iași
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Joi se vor desfășura trei din cele 4 
jocuri ale sferturilor de finală ale „Cu

pei R.P. Romine“ la fotbal. La Con
stanța, Siderurgistul Galați va întîlni pe 
Progresul București, la Craiova, Știința 
Timișoara va juca cu C.S.M.S. lași, iar 
la Brașov, Dinamo București va primi 
replica echipei Petrolul Ploiești.

Spaitachiada de vară
GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — In 

toate satele și orașele regiunii Ga
lați se desfășoară în aceste zile Spar- 
tachiada de vară a tineretului. Pînă în 
prezent au luat startul în probele pre
văzute de regulament aproape 150 000 
de tineri și tinere, 
sportive s-au înscris la această mare 
competiție aproape toți membrii. Cele 
mai frumoase rezultate s-au obținut în 
raioanele Focșani, Bujor și în orașul 
Galați. în comunele Ivești, Tudor Vla-

□rn
i’Sc

urmărire pe echipe a înregistrat 
de 4’35” — cea mai bună performantă 
mondială. Un nou record al R. D. Ger
mane în proba de 500 m a stabilit ci- 
clista Gunther, cu timpul de 39“.

*

Sîmbătă și duminică, cu începere de la 
orele 9 și 16, sala sporturilor de la Flo- 
reasca va găzdui finalele campionatelor 
republicane școlare de gimnastică.

★

Meciul restanță de rugbi Grivița Roșie- 
Dinamo București din cadrul campiona- 

Pe velodromul din Berlin selecționata tului republican va avea loc duminică de 
de ciclism a R.D. Germane în proba de |a ora 9 pe stadionul Progresul.

Etapa a Il-a a Turului ciclist a! Franței, 
Reims—Jambes (185 km) a fost ciștigată 
de belgianul Rik Van Looy in 4h 25’24”. 
în clasamentul general individual con
duce Pauweis (Belgia) 8h 22’46’’. urmat de 
Sorgeloos (Belgia) la 30”, Ramsbottom 
(Anglia) la 39’’.

*

Echipa suedeză de fotbal Rasunda din 
Stockholm și-a început turneul în U.R.S.S., 
jucînd la Leningrad cu 
Leningrad. întîlnirea s-a 
litate (2—2).

formația S.K.A. 
terminat la ega-

★

Drum larg experienței înaintatenite din prășilă proprie sau din cumpărări, luarea măsurilor pentru obținerea unui număr cît mai mare de produși de la animalele matcă- vor duce la sporirea simțitoare a e- fectivelor și a producției acestora.
★Pentru realizarea sarcinilor mari privind dezvoltarea sectorului zootehnic s-au luat, sub îndrumarea comitetului regional de partid, un șir de măsuri care au dus la îmbunătățirea activității în acest important sector de producție.O atenție mai mare , s-a acoraat permanentizării îngrijitorilor. In multe gospodării ca Boteni, Strîm- ____ _____________________ beni, Călinești ș.a. au fost repar- s-au extins la aproape 50 la sută tizați să lucreze în sectorul zooteh- din efectivul de vaci din regiune. Multe centre și puncte de însămîn- țare artificială desfășoară o activitate bună.în ansamblul măsurilor pentru creșterea procentului de natalitate, un rol important are organizarea cît mai bună a evidenței montei, a însămînțărilor artificiale și a fă- tărilor. în această privință au fost luate unele măsuri. Printre acestea se numără și extinderea sistemului de evidență practicat la G.A.C. Mi- hăiești, raionul Drăgănești-Olt, din inițiativa inginerului zootehnist Radu Dobre. Sistemul constă din- tr-un grafic-vitrină reprezentînd lunile anului și zilele lunilor. Acest grafic cuprinde fișe cu data Ia care trebuie să se dea la montă fiecare vacă, data fătării etc. Important este că în acest fel se creează posibilitatea ca fiecare îngrijitor să cunoască precis starea de reproducție a fiecărei vaci.Există posibilități pentru obținerea unu: procent mai mare fle natalitate și în gospodăriile unde se practică monta naturală. Consiliile agricole au luat măsuri pentru ca în localitățile unde nu există puncte de însămînțare artificială, precum și în taberele de vară pentru ju- ninci, situate pe pășunile mai îndepărtate, să fie asigurat numărul necesar de tauri.Sînt însă în regiune multe gospodării care obțin un procent redus de natalitate. Se semnalează încă deficiențe în organizarea e- videnței montelor la vaci și scroafe. In multe locuri rămîn un număr mare de vaci și scroafe montate la timp. O însemnătate deosebită are pre- _____  ________________ _______Creșterea în cele mai bune con- gătirea profesională a îngrijitorilor a producției acestora, Ia întărirea diții a animalelor tinere prove- de animale. Mii de colectiviști au continuă a gospodăriilor colective.

(Urmare din pag. I-a)jeră. Este necesar ca organele și organizațiile de partid, consiliile a- gricole să asigure o îndrumare și un control eficace pentru ca toate resursele de furaje să fie recoltate și depozitate în condiții cît mai bune.
Cît moi multi produși 

de la animalele matcaDezvoltarea sectorului zootehnic este condiționată în mare măsură de ridicarea procentului de natalitate la animalele matcă. Pînă în prezent, însămînțările artificiale

ne-

|f ;

După urcuș, un popas la cabană. (Cabana Poiana Izvoarelor din Munții Bucegi).

Pe stadionul „23 August" din Capi
tală. cu începere de la ora 17,30, are 
loc jocul Steaua—Rapid din cadrul 
optimilor de finală ale „Cupei R.P. Ro
mîne''. Echipa cîștigătoare din acest 
joc va întîlni la 4 iulie în „sferturi" pe 
Minerul Baia Bare.

dimirescü, Gûliarica din raionul Galați, 
Gugești și Popești din raionul Foc
șani, Sttăoane din râionul Panciu și al
tele s-a înregistrat o masivă partici
pare la concursurile de ciclism și ciclo
turism. în întreaga regiune au fost or- 

în 615 asociații ganizate peste 100 de 
cursuri; La Tulucești, 
Surdila Greci, raionul 
cheți, raionul Panciu,
multă popularitate trînta, sport 
țional al acestor locuri.

asemenea con- 
raionul Galați, 
Făurei, și Dio- 

s-a bucurat de 
tradi-

timpul

nie cei mai harnici și pricepuți colectiviști.Comitetul regional și comitetele raionale de partid au îndrumat organizațiile de partid să analizeze cum se desfășoară activitatea în sectorul creșterii animalelor, să ajute consiliile de conducere pentru a lua măsurile necesare în vederea îmbunătățirii muncii. Totodată, organizațiile de bază au fost îndrumate să recomande pentru a lucra în acest sector un număr mai mare ae membri și candidați de partid, să întărească munca politică și educativă pentru primirea în rîndurile partidului a celor mai buni îngrijitori. Ca urmare, numărul membrilor și candidaților de partid care lucrează în sectorul zootehnic a crescut ; în multe brigăzi zootehnice din gospodăriile colective s-au creat grupe de partid, iar în G.A.C. care au comitete de partid s-au creat organizații de bază. în raionul Costești. de pildă, au fost create anul acesta în brigăzile zootehnice 14 organizații de bază si 10 grupe de partid, care cuprind peste 250 de membri și candidați de partid.Sînt însă și comitete raionale de partid care nu au dat atenția cuvenită acestei probleme. In raioanele Vedea, Slatina și altele, numărul membrilor și candidaților de partid și chiar al utemiștilor care lucrează în sectorul zootehnic este încă mic.
Metodele fruntașilor 

sâ devină un bun 
al tuturor

a a 2 o s?
Corul de copii al Radioteleviziunii din 

R. P. Bulgaria, condus de Hristo Ne- 
dealcov, sosit în București în cadrul 
schimburilor culturale dintre Radiotele- 
viziunea romînă și cea bulgară, a sus
ținut marți seara la televiziune un con
cert pentru micii telespectatori din țara 
noastră.

Marți 'seara a avut loc la restaurantul 
„Parc“ din Capitală o întîlriire priete
nească intre artiștii de opera italieni 
care au întreprins un turneu în țara 
noastră și artiști ai Teatrului de Operă 
și Balet al R. P. Romîne, organizată de 
O.S.T.A. La întâlnire au participat re
prezentanți ai Ministerului Afacerilorînhumarea Măriei TănaseMii de cetățeni ai Capitalei, muzi. cieni, folcloriști, alți oameni de artă,- rude, au condus marți pe ultimul său drum pe cunoscuta interpretă Maria Tănase, artistă emerită a R. P. Romîne.în cursul zilei, în holul Teatrului satiric muzical „C. Tănase“ unde a fost depus sicriul cu corpul defunctei, numeroși cetățeni au venit să-i aducă un ultim omagiu mult apreciatei artiste.în jurul sicriului au făcut de gardă reprezentanți ai Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, U- niunii Compozitorilor, A.T.M. și ai altor instituții de artă și cultură.La adunarea de doliu care a avut loc au luat cuvîntul compozitorul Gherase Dendrino, în numele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă și al Asociației oamenilor de
Conferințe pe teme tehnice

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii“), — 
Secția tehnică a bibliotecii regionale din 
Tg. Mureș organizează periodic confe
rințe pentru popularizarea metodelor teh
nice avansate, la care participă oameni 
ai muncii din diferite ramuri ale indus
triei, Recent , a avut loc conferința inti- 

,.Mecanizarea în fabricarea mo- 
care au 
bibliotecii 

August“

tulată : 
bilei“, la 
cititori ai 
bilă „23 
Mureș.

participat numeroși 
din fabrica de mo

și ILEFOR, Tg.

frecventat cursurile învățămîntului agrozootehnic. Numai în raionul Costești la cele 44 de cercuri zootehnice au participat 1 300 cursanți.Unul din obiectivele importante ale muncii desfășurate de comitetul regional, comitetele raionale de partid și consiliile agricole a fost răspîndirea experienței înaintate a raioanelor și gospodăriilor colective cu cele mai bune realizări în creșterea animalelor. Deosebit de util a fost, de pildă, schimbul de experiență organizat cu participarea cadrelor de bază ale comitetelor raionale de partid, sfaturilor populare și consiliilor agricole la G.A.C. Stoi- cănești, Văleni și Crîmpoaia, raionul Drăgănești-Olt, și la G.A.C. Le- rești și Valea Mare, raionul Muscel. Studierea concretă și răspîndirea experienței privind organizarea muncii în G.A.C. din raionul Drăgănești-Olt, a metodelor folosite pentru cultivarea plantelor furajere în livezile tinere de pe terase, a sistemului de construcții și altor realizări din raionul Muscel contribuie la dezvoltarea sectorului zootehnic.în raioanele Drăgănești Olt, Rm. Vîlcea, Costești și altele au fost organizate numeroase schimburi de experiență și demonstrații practice cu îngrijitorii. Unele dintre acestea au fost urmate de concursuri pe tema „Cine știe zootehnie cîștigă".în răspîndirea experienței înaintate, un aport prețios aduce ziarul regional „Secera și Ciocanul” care publică multe articole privind realizările și metodele concrete folosite în gospodăriile fruntașe.Există posibilitatea ca sâ se folosească mai bine toate formele muncii politice de masă în scopul generalizării experienței înaintate. La ședința biroului regional de partid s-a criticat, pe bună dreptate, lipsa de preocupare pentru instruirea temeinică a agitatorilor, pentru citirea și studierea unor articole din ziare și reviste, a broșurilor care tratează experiența concretă din domeniul zootehniei.Luarea în continuare a unor măsuri pentru intensificarea muncii de generalizare a experienței gospodăriilor fruntașe, mai ales în ce privește^ asigurarea bazei furajere și a adăposturilor necesare, popularizarea realizărilor și a metodelor folosite de fruntași va duce la creșterea efectivelor de animale și

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. pentru construcția de mașiniPRAGA 25 (Agerpres). — între 14 și 21 iunie la Praga a avut loc ședința ordinară a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru construcția de mașini. La lucrările ședinței au participat delegațiile țărilor membre ale C.A.E.R. : Bulgaria, Cehoslovacia, , R. D. Germană, Polonia, Romînia, Ungaria și Uniunea Sovietică. -La ședința comisiei au asistat în calitate de observatori reprezentanți ai R. D. Vietnam și R. P. Chineze.Comisia a examinat și a aprobat o serie de măsuri îndreptate spre îndeplihirea hotărârilor Comitetului executiv al C.A.E.R.La ședința comisiei s-au exami-
Sesiunea Comitetului Central 
executiv al P. C. din India.DELHI 25 (Agerpres). La 24 iunie la Delhi s-a deschis sesiunea Comitetului Central executiv al P. C. din India. Pe ordinea de zi se află problemele situației politice și economice a țării. Comitetul Central executiv va examina, de asemenea, și unele probleme organizatorice.
mâții
Externe și Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă. Au fost de față repre
zentanți ai Legației Italiei la București.

La Uzinele de mașini electrice din 
Capitală a avut loc marți după-amiază 
festivitatea înmînării,’ premiilor cîștigă- 
torilor celui • de-al VI-lea concurs pe 
meserii și ani de studii al elevilor din 
școlile profesionale diri industria meta
lurgică și Constructoare de mașini. Din 
cei 140 de concurenți ajunși în faza fi
nală, 22 au primit premiul I, 44 — pre
miile II și III, iar 12 — mențiuni.
Elevii clasificați pe primele locuri au 
primit premii în obiecte.

(Agerpres)

teatru din instituțiile teatrale și muzicale din R. P. Romînă, Gheorghe Ciobanu, cercetător științific, din partea Institutului de etnografie și folclor al Academiei R. P. Romîne, artistul poporului Ionel Budișteanu, dirijor al orchestrei de muzică populară „Barbu Lăutaru“, cîntărețul Gică Petrescu, din partea colegilor de la Teatrul satiric muzical „C. Tănase“. Vorbitorii au relevat calitățile deosebite ale Măriei Tănase, de interpretă, culegătoare de folclor și creatoare a numeroase cîntece în spirit popular, puternica ei personalitate, arătînd că moartea sa constituie o pierdere grea pen. tru arta interpretativă romînească și viața muzicală din țara noastră.înhumarea a avut loc la cimitirul Bellu. (Agerpres)
din toată țara

MAȘINI NOI LA ÎNTREPRIN
DERILE REGIONALE DE TRANS
PORT. Autobazele întreprinderi
lor regionale de transport auto 
au primit de la începutul anului 
și pînă în prezent 1 100 autoca
mioane, .240 autobasculante, 280 
autobuze. Dotarea cu noi autobu
ze a permis deschiderea de noi 
trasee pentru transportul călăto
rilor din localitățile mai îndepăr
tate de calea ferată, precum și 
sporirea numărului de curse de 
pe itinerariile existente. Arad- 
Peregul Mare, Lipova-Timișoara, 
Călărași-Slobozia-Amara, Cugir- 
Orăștie-Deva, Cîmpina-Măgureni, 
Cărbunești-Bîlteni sînt cîteva din 
cele 13 trasee deschise în ulti
mul timp.

CURS DE CALIFICARE. Pe lin
gă Unitatea energetică a Sfatului 
popular al Capitalei s-a deschis un 
curs pentru ridicarea calificării a 200 
mecanici de întreținere a blocurilor 
de locuințe. Pentru mecanicii de 
bloc s-a organizat și un concurs 
„Cine știe meserie cîștigă“. (De la 
Ion Vreju, corespondent voluntar).

CONSFĂTUIRE CU LOCATA
RII CARTIERULUI. La centrul 
nr. 8 al cooperativei „îmbrăcămin
tea“ din Capitală a avut loc o 
consfătuire între meșteșugari și ce
tățeni. Cu acest prilej locatarii din 
cartierul Rahova și-au spus păre
rea despre noile modele create, au 
făcut aprecieri privitoare la felul 
cum sînt deserviți de acest centru 
și au făcut propuneri de îmbunătă
țire a muncii.

NAVE LANSATE LA APĂ. Con
structorii de nave de la șantie
rul „1 Mai“-Brăila obțin zi de zi 
noi succese în întrecerea socia
listă. In acest an ei au lansat 
la apă 40 de nave (un șlep de 
1 700 tone, 9 ceamuri, 17 șalupe 
și 13 dormitoare navigabile). S-au 
evidențiat în mod deosebit mun
citorii din echipele tovarășilor 
Gheorghe Nicolae și Panait Ță- 
ranu.

OCROTIREA SĂNĂTĂȚII IN 
VALEA JIULUI. Unitățile sani
tare din Valea Jiului au fost do
tate anul acesta cu noi aparate și utilaje moderne : oftalmo- 
scoape, aparate pentru raze ul
traviolete, scaune clinice, coloa
ne Röntgen etc. Paralel cu îm
bunătățirea continuă a condiții
lor de tratament și spitalizare se 
organizează numeroase acțiuni 
de prevenire și combatere a îm
bolnăvirilor. Medici specialiști 
fac periodic minerilor examene 
medicale, iar în subteran au fost 
organizate 200 de posturi sani
tare mobile. 

nat probleme privind coordonarea unor investiții în construcția de mașini. Comisia a examinat propuneri pentru satisfacerea necesităților suplimentare ale țărilor tractoare și mașini agricole perioada pînă în 1965, precum pentru .vagoane.Comisia a aprobat recomandările în domeniul tipizării utilajului pentru extracția de petrol și gaze și a elaborat propuneri în domeniul perfecționării continue a sistemelor de indicatori tehnico-eco- nomici.Ședința comisiei s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească și de înțelegere deplina.

Declarația F. S. M.
9PRAGA 25 (Agerpres). — După cum anunță agenția Ceteka, la Pra- ga a fost dată publicității declarația F.S.M. în legătură cu încheierea săp- tămînii internaționale de solidaritate cu poporul spaniol. F.S.M. cheamă organizațiile sindicale internaționale, pe oamenii muncii din Europa, Asia, America Latină și Africa să se unească în lupta împotriva regimului fascist al lui Franco.Astăzi, solidaritatea activă cu poporul spaniol, se arată în declarație, este mai necesară decît oricînd întrucît poporul spaniol duce o luptă grea împotriva dictaturii lui Franco și asupra activiștilor sindicali antifasciști planează o primejdie serioasă, în special asupra unuia din conducătorii muncitorilor din Țara bascilor, Ramon Ormazabal.F.S.M. cheamă pe oamenii muncii din toate țările să nu îngăduie autorităților spaniole să-l asasineze pe marele patriot Ormazabal, așa cum l-au asasinat pe Julian Grimau.

Intensificarea 
represiunilor poliiieneștî 

din EcuadorGUAYAQUIL 25 (Agerpres). — Autoritățile polițienești din orașul Guayaquil intensifică represiunile împotriva comuniștilor și altor mi- litanți progresiști din Ecuador. în ultimul timp, agenți ai poliției din Guayaquil au operat o serie de noi arestări. Printre cei arestați află Rene Mauje, unul din liderii Uniunii Tineretului Revoluționar din Ecuador.Represiunile polițienești stîmesc indignarea legitimă a opiniei publice și poporului din Ecuador.
se

Cercetările pentru găsirea epavei submarinului „Thresher“
NEW YORK 25 (Agerpres). — în după-amiaza zilei de 24 iunie, batiscaful „Trieste“, aparținînd forțelor navale ale S.U.A., a făcut prima tentativă de a localiza epava submarinului atomic „Thresher” care s-a scufundat la 10 aprilie avînd la bord 129 de persoane.Batiscaful a coborît în adîncurile oceanului, la 8 400 de picioare, unde a rămas timp de 5 ore și 20 de minute, dintre care o oră a durat numai coborîrea.Căpitanul de navă Donald Reach, comandantul batiscafului „Trieste“, a declarat după ce a ieșit la suprafață că „a fost o coborîre satisfăcătoare, dar nu s-a observat nimic semnificativ“. După cum menționează agenția France Presse, coborîrea s-a efectuat puțin mai la ’ est de locul unde s-ar afla epava lui „Thresher“.Agenția Associated Press relevă că aceasta este prima coborîre la adîncime a batiscafului „Trieste” în scopuri practice. Anterior, el a

CEAS DIN... MIEZ DE PÎINE

Maistrul ceasornicar Willy Me
yer din Gera (R.D.G.) posedă unul 
din cele mai rare ceasornice din 
lume — confecționat din miez de 
pîine solidificat. Vechi de 50 de 
ani, el nu a fost reparat niciodată 
și continuă să funcționeze și în 
prezent. Ceasul are o formă neobiș
nuită, reprezentînd capul unui 
monstru, a cărui limbă servește 
drept pendulă. întregul sistem 
complicat de rotițe dințate este fă
cut tot din miez de pîine, cu ex
cepția unor mici arcuri de 
Ceasul a fost lucrat timp de 
ani de tatăl lui Willy Meyer.

în Anglia au fost confecționate mănuși luminoase, cu ajutorul cărora, în timpul nopții, motocicliștii pot semnaliza cînd vor să schimbe direcția în care circulă. Energia provine de la o mică baterie circulară amplasată pe manșeta mănușii. Măsura a fost luată pentru a evita accidentele al căror număr mare se datorește în bună măsură motocicliștilor.
Comisia de expertiză a U.N.E.S.C.O. 

în problemele învățămîntului comunică 
că în momentul de față în America La
tină există 50 milioane de analfabeți în 
rîndurile populației adulte și 15 milioa
ne în rîndurile copiilor. Dintre cele 26 
milioane de copii înscriși la cursurile 
școlilor elementare, numai 15 la sută 
ajung în clasa a patra elementară și 
numai 1 500 000 își continuă studiile în

Știrile sosite din Coreea relateaz? despre un șir de manifestări care au avut și au loc cu prilejul „Zilei Coreei“, care este marcată, în fiecare an, la 25 iunie. în cadrul aces. tor manifestări, poporul coreean își exprimă cerința unanimă privind retragerea trupelor străine din partea de sud a țării și împlinirea aspirațiilor sale naționale spre reuni- ficarea pașnică, pe baze democratice, a patriei. Numeroase mitinguri și adunări de masă au loc în acest sens în Coreea populară. în cadrul unui astfel de miting ținut la Phenian la 24 iunie, au participat peste 300 000 de oameni.Au trecut 13 ani de la începutul războiului din Coreea și în curînd se vor împlini 10 ani de la încheierea armistițiului. în deceniul care a trecut de atunci, poporul R. P. D. Coreene, desfășurând munca de reconstrucție, a obținut însemnate realizări în dezvoltarea economiei și culturii. Orașele și satele au renăscut din ruine, analfabetismul a fost lichidat, crește nivelul de trai al poporului.Cu totul alta este situația din Coreea de sud aflată sub dictatura militară a lui Pak Cijan Hi și sub ocupația trupelor americane. Nu puțini corespondenți de presă occidentali aflați la Seul scot în evidență ruina economică, șomajul crescînd, foametea de masă care caracterizează situația din această parte a Coreei. „Astăzi unul din patru muncitori sud-coreeni nu are de lucru“ — scrie corespondentul zia-
Măsuri pentru excluderea rasiștilor

sud-africaniGENEVA 25 (Agerpres). — Sub presiunea refuzului reprezentanților statelor africane și arabe de a mai participa la lucrările conferinței, precum și sub presiunea cererii unanime ca delegația sud-afri- cană să fie exclusă de la Conferința Organizației Internaționale a Muncii, conducerea organizației a fost nevoită să recunoască necesitatea adoptării unor măsuri împo- 'triva acestei delegații care reprezintă un guvern ce își proclamă ca principiu de bază în întreaga sa politică discriminarea rasială. ’într-un comunicat al O.I.M. dat publicității la 24 iunie se arată că directorul general al acestei organizații, Morse, a preconizat, totuși, ca lâ actuala conferință generală a O.I.M., R.S.A. să participe urmînd ca ulterior O.N.U. să ia în discuție problema excluderii ei și apoi, fără vreo modificare a statutului O.I.M., să fie exclusă și din această organizație.Morse a mai făcut o serie de recomandări ca : transmiterea către 

făcut numai coborîri experimentale în Oceanul Pacific.Agențiile anunță, de asemenea, că „pe o perioadă nedefinită batiscaful „Trieste” va efectua coborîri zilnice într-o regiune . de cercetări situată la 220 mile est de Boston în căutarea epavei submarinului „Thresher“.
WASHINGTON 25 (Agerpres). — Potrivit agenției France Presse, Wayne Morse, senator american din partea Partidului democrat (statul Oregon), a criticat Vehement la 24 iunie „ajutorul” pe care Statele Unite îl acordă unor țări, citind între altele Formoza, Pakistanul și Vietnamul de sud. El a declarat, după cum relatează agenția, că „ajutorul militar acordat unor dictatori nu este de nici o utilitate pentru S.U.A.".Senatorul a remarcat că aceste

școlile profesionale și de cultură gene
rală.

SURPRIZELE VÎNĂTORILOR
DE BALENE

Marinarii de ps flotila de bale- 
niere „Iuri Dolgoruki“ au găsit in
tr-un cașalot vînat cu harponul o 
bucată de chihlimbar cîntărind 70 de 
kilograme. Alți membri ai flotilei so. 
vietiçe, care vînau în apele Polului 
Sud, au găsit într-un cașalot o bu
cată de chihlimbar în greutate de 28 
kilograme. 

MĂNUȘI LUMINOASE

PLAGA ANALFABETISMULUI
IN AMERICA LATINĂ

otel.

O vedetă centenară : Locomotiva „Continentul“, construită în 1852, trăgînd 
trei vagoane de pasageri și un vagon de poștă, a oprit în gara din Cannes cu 
prilejul centenarului liniei ferate de pe Coasta de Azur.

rului „New York Herald Tribune“. Referindu-se la nemulțumirea populației sud-coreene și la intensi. ficarea' luptei sale împotriva regimului dictatorial, ziarul englez „Eastern World“ scria nu de mult : „Poporul Coreei de sud, care a avut de îndurat atîtea „experiențe“, își dă acum seama că pentru a obține schimbări radicale nu este suficientă doar răsturnarea guvernului aflat formal la putere, ci este necesar să se pună capăt regimului de ocupație militară străină“. într-adevăr, masele populare își dau tot mai bine seama că menținerea acestui regim, care transformă Coreea de sud într-o imensă bază militară, este nu numai cauza principală a situației materiale grele în care se zbat, dar și o sursă de intensificare a încordării în această parte a lumii. Totodată, întregul popor coreean este conștient că menținerea trupelor străine în partea de sud a Coreei constituie un amestec în treburile interne ale poporului coreean și piedica de căpetenie în calea reunificării pașnice a țării. Tocmai de aceea cerința de a se evacua trupele americane din Coreea de sud, care se face auzită pu. ternie în aceste zile în Coreea, constituie o revendicare unanimă a poporului din această țară. Ea găsește un larg ecou în opinia publică iubitoare de pace de pretutindeni, care sprijină năzuința poporului coreean de a trăi într-un stat unificat, democratic, iubitor de pace și progres.
din O. I. MO.N.U. a recomandărilor făcute la această conferință cu privire la excluderea R.S.A. din O.N.U., alcătuirea unei comisii de anchetă care să cerceteze situația din R.S.A., precum și intentarea unei acțiuni la Curtea Internațională de Justiție împotriva guvernului sud-african pentru vina de a continua politica de apartheid.
Aprecieri pesimiste asupra relațiilor 

din cadru! Pieței comuneSTRASSBOURG 25 (Agerpres). — Agențiile occidentale de presă relatează că în cadrul actualei sesiuni a „Adunării parlamentare europene” se manifestă în continuare divergențele dintre partenerii Pieței comune. Problema principală pe ordinea de zi a sesiunii — scrie agenția Reuter — o constituie „colaborarea între țările vest-europene și mai ales încercarea de a repune în mișcare Piața comună care de luni de zile se află în impas în urma eșecului tratativelor pentru aderarea Angliei”. „în această problemă este de așteptat să izbucnească din nou divergențe între țările europene” — scrie și agenția U.P.l. Această agenție de presă a- mericană adaugă că divergențe de acest fel sînt generate și de politica militară a Franței, care manifestă tendințe spre „independență" în cadrul alianței atlantice. „Franța va întîmpina în cursul acestei sesiuni opoziție față de planurile sale” — scrie U.P.l.
țări „înghit sute de milioane de dolari” pentru scopuri militare și că „ajutorul acordat acestor țări este iluzoriu”.Referindu-se în mod direct la Vietnamul de sud, Morse a fost nevoit să admită că regimul lui Ngo Dinh Diem reprezintă „exemplul tipic al tuturor erorilor comise de Statele Unite” și al primejdiilor pe care le creează S.U.A. „sprijinind pe dictatori și regimurile lor militare invadatoare”.

OPERAȚIE DIFICILĂLa spitalul de copii din Pittsburg au fost operate două surori siameze, născute cu abdomenul unit. Intervenția chirurgicală a durat patru ore, timp în care unicul ficat a fost împărțit în două. Deși aveau numai 14 zile, micuțele paciente au suportat bine operația care, așa cum au anunțat medicii a doua zi, a reușit să le asigure condiții pen- tru o viață normală.
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Un nou pas înainte în cucerirea 
spațiului cosmic

Yemenul cere încetarea acțiunilor 
agresive ale trupelor britanice

Scrisoarea adresată 
Consiliului de SecuritateConsiliului de

denți de presă că încă de săptămîna trecută guvernul său a adresat un memorandum ambasadei ameri- însărcinată să re-

Lucrările Congresului Mondial al FemeilorNEW YORK 25 (Agerpres). — La 24 iunie, Mohsin Alaini, reprezentantul Republicii Arabe Yémen la O;N.U., a adresatSecuritate o scrisoare în care condamnă repetatele acțiuni agresive ale trupelor engleze împotriva Yemenului și cere luarea unor urgente măsuri pentru încetarea lor.Scrisoarea cuprinde o listă de asemenea acțiuni organizate de la 11 iunie pînă în prezent. Alaini a cerat secretarului general al O.N.U., U Thant, și lui Quaison Sackey, președintele actual al Consiliului de Securitate, să ia măsuri pentru încetarea acestor acțiuni și pentru evacuarea trapelor britanice de pe teritoriul Yemenului. „în cazul în care Anglia nu încetează acțiunile agresive, subliniază scrisoarea, guvernul yemenit va fi obligat să ceară convocarea Consiliului de Securitate”.Alaini a declarat unor corespon-

cane din Yemen, prezinte interesele Angliei în Yemen, în care atrăgea atenția asupra acestor acțiuni agresive. Ambasada americană a avut însă o atitudine rezervată, ceea ce a constituit o încurajare pentru continuarea atacurilor forțelor armate britanice împotriva Yemenului.„Dacă Anglia nu-și retrage forțele armate, nu încetează agresiunea, iar O.N.U. nu intervine pentru rezolvarea pașnică a acestei situații, a declarat Alaini, Republica Arabă Yemen se vede nevoită să se folosească de toate mijloacele pentru a-și apăra suveranitatea”.La 24 iunie, la New York a avut loc o întîlnire a delegaților repre- zentînd 11 state arabe membre ale O.N.U., in cadrul căreia a fost analizată plîngerea' reprezentantului Republicii Arabe Yemen.
Două evenimente petrecute în aceeași 

zi, la o distanță de 1000 de mile unul 
de altul, simbolizează și, în același timp, 
reflectă actuala stare de spirit din. 
S.U.A. cu privire la lupta negrilor împo- 
tuva segregației rasiale. Unul din eve
nimente a fost o crimă rasială premedi
tată în apropiere de Baltimore (statul 
Maryland), iar celălalt o demonstrație de 
masă la Detroit (statul Michigan). La 
demonstrația de la Detroit au luat parte 
peste 100 000 persoane, în majoritate 
negri, dar e semnificativ că printre par- 
ticipanți s-a aflat și 
un mare număr de — 
albi. In fața partici- 
panților au vorbit 
pastorul de culoare 
Martin King, prima
rul din Detroit și 
Walter Reuther, 
președintele sindicatului muncitorilor 
din industria de automobile. Demonstra, 
ția a avut loc pentru sprijinirea luptei 
negrilor din sudul și nordul S.U.A., pen
tru angajarea negrilor în posturi, pen
tru a li se acorda drepturi egale.

Marea demonstrație de la Detroit do
vedește că forțele antirasiste
S.U.A. sînt în continuă creștere. In 
același timp, pașii efectuați în nordul 
S.U.A. pe calea unității lor cu albii îi 
irită pe rasiști, care recurg la metode 
gangsterești. Astfel, lingă Baltimore un 
tînăr avocat negru, funcționar la comi
sia federală pentru comerț, Quinton L. 
Davis, a fost împușcat.

Davis călătorea într-un automobil, îm
preună cu soția sa și cu o tânără pe
reche, pe șoseaua Washington-Baltimore. 
Din urmă i-a ajuns un alt automobil, 
din care s-au tras două focuri de armă 
asupra lui Davis, rănindu-l grav. El 
a murit în drum spre spital.

Davis era funcționar al guvernului fe-

deral, fiind de curînd angajat pe baza 
programului pentru abolirea discrimină
rii rasiale. Asasinatul săvârșit este consi
derat aici ca un fel de avertisment dat 
de rasiști autorităților federale și negrilor 
pentru cazul cînd programul de inte
grare ar fi pus în aplicare. Unii fac 
chiar comparații cu procedeele practi
cate de O.A.S. în Algeria.

In ce privește natura rasistă a omo
rurilor, nu mai există nici o îndoială. O 
dovedește următorul fapt. In aceeași zi 
— luni — a fost

Corespondență 
din New York

din

anunțată la Jackson 
(statul Mississippi) 
arestarea lui Byron 
de la Beckwith, a- 
cuzat de asasinarea 
lui Medgar Evers, 
conducător dl miș
cării populației de 
culoare din Missis

sippi. Beckwith este un veritabil expo
nent al rasismului : el aparține uneia din 
cele mai vechi familii care a practicat 
sclavajul în sudul S.U.A. Este grăitor a- 
cest drum parcurs de rasiști pînă la a- 
sasinatele teroriste de astăzi.

Biroul Federal de Investigații (F.B.I.) 
face mare publicitate în jurul arestării 
lui Beckwith, pentru a atenua faima de 
rasiști a agenților săi. Opinia publică 
așteaptă să vadă cum va acționa justi
ția. Îndoieli există, pentru că se vorbește 
mult despre intenția autorităților fede
rale de a-l preda pe Beckwith autori
tăților din Jackson, a căror „obiectivi
tate' ar asigura o cvasi-achitare a a- 
sasinului.

Acestea sînt doar cîteva fapte, pe
trecute într-o singură zi; în aceeași zi în 
care în toată țara au avut loc aproxima
tiv 20 de diferite manifestații împotriva 
segregației rasiale.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — La 25 iunie au continuat lucrările Congresului Mondial al Femeilor. Carmen del Busto, secretară a Federației femeilor cubane, a prezentat raportul „Problema sănătății și educării copiiloi- și tineretului“.Apoi au luat cuvîntul numeroase delegate la congres, printre care reprezentantele femeilor din Camerun, Monique Kaman, din Maroc, Sfaya Abab, din Cipru, Sophia Tzimilli, din Angola, Maria Daluz Candimba, din Columbia, Gloria Hernandez, și altele, care au vorbit despre lupta femeilor din țările lor împotriva asupririi, pentru drepturi egale cu ale bărbaților, pentru pace și un viitor fericit al copiilor lor.Cu o deosebită căldură și emoție a fost întîmpinată cuvîntarea reprezentantei femeilor irakiene, Ta- mina Adil, văduva primului secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Irak, Salam Adil, executat- în mod bestial de actualul regim din Irak. La propunerea delegației braziliene, congresul a hotărît să se trimită guvernului irakian un prolest împotriva represiunilor la care sînt supuși patrioții irakieni pentru convingerile lor.Delegata femeilor din Vietnamul de sud a vorbit despre războiul murdar împotriva patrioților sud- vietnamezi și crimele comise de regimul lui Ngo Dinh Diem.în ședința de marți după-amiază a luat cuvîntul prima femeie cosmonaut din lume, Valentina Tereșkova, pe care asistența a primit-o cu mare entuziasm. în mai puțin de o oră și jumătate, a spus Tereșkova, zburam deasupra a opt țări care și-au trimis delegatele la Moscova la Congresul femeilor. Valentina Tereșkova și-a exprimat convingerea că toate delegatele la congres vor declara într-un elan sincer, în mod categoric : Nu războiului !

Au mai luat cuvîntul în cadrul ședinței Vladimir Ghercik, observator din partea U.N.E.S.C.O., precum și reprezentantele femeilor din numeroase țări. în cadrul lucrărilor de după-amiază a luat cuvîntul tov. Suzana Gîdea, președinta Consiliului Național al Femeilor din R. P. Romînă.Pe adresa congresului au sosit peste 6 000 de mesaje de salut din partea unoi' oameni de stat și fruntași ai vieții publice, printre care Sirimavo Bandaranaike, primul ministru al Ceylonului, regina Elisabeta a Belgiei, președintele Indoneziei, Sukarno, președintele executiv al Prezidiului Consiliului Mondial al Păcii, John Bernal, lordul Bertrand Russell, cunoscut luptător pentru pace din Anglia.Din R. P. Romînă au trimis mesaje numeroși oameni de știință și cultură, printre care academicienii Raluca Ripan, Alice Săvulescu, Horia Hulubei și Mihai Beniuc, prof. dr. Ana Aslan, artista poporului Aura Buzcscu, Eroii Muncii Socialiste Maria Zidaru și Ștefan Tripșa, precum și colective ale unor întreprinderi și instituții, muncitori și colectiviști.

Pentru transformarea 

regiunii Mediteranei 
într=o zonă denuclearizatăNICOSIA 25 (Agerpres). — Pa- paioanu, secretar general al Partidului progresist al oamenilor muncii din Cipru, a declarat la cea de-a 13-a conferință a acestui partid că „poporul cipriot se pronunță împotriva războiului și el nu Va admite transformarea tării într-o bază a N.A.T.O. și C.E.N.T.O.“.„Imperialiștii nu vor reuși să în- frîngă poporul cipriot în lupta sa pentru lichidarea bazelor de pe teritoriul țării, pentru transformarea regiunii Mării Mediterane într-o zonă denuclearizată, în lupta pentru interzicerea armei nucleare. în a- ceastă luptă poporul cipriot nu e singur, el este sprijinit de puternicul lagăr al țărilor socialiste, de țările neutre, de toți oamenii cinstiți din lume“.Conferința a adoptat o rezoluție în care se spune : „Interesele poporului nostru cer lichidarea necondiționată a bazelor din Cipru, crearea unei zone denuclearizate în regiunea Mării Mediterane. Navele militare americane au sosit în porturile cipriote nu ca mesageri ai păcii, ci ca trimiși ai morții și războiului“.

Cuvîntarea președintelui Kennedy 
la FrankfurtBONN 25 (Agerpres). — în a treia zi a vizitei în Germania occidentală, președintele Kennedy a rostit la Frankfurt discursul apreciat la Casa Albă ca „cel mai important” din actualul turneu. Re- luînd temele enunțate în comunicatul pe marginea convorbirilor cu Adenauer și ideile exprimate în conferința de presă de la Bonn, Kennedy a lansat în discursul de Ia catedrala Sf. Paul un apel la „cooperare și interdependență” drul N.A.T.O.

La Montevideo, capitala Uruguayului, a avut loc recent o demonstrație 
a pensionarilor. Ei au protestat împotriva autorităților orășenești, care au încetat 
să le plătească pensiile în numerar, înlocuind banii cu obligații comunale. Pe 
pancarte scrie : „Vrem bani, nu obligații comunale !“.

Afirnjînd că „viitorul Occidentului rezidă în comunitatea atlantică”, el nu a exclus și pe viitor „dificultăți și întîrzieri”, „îndoieli și descurajări”, „divergențe privitoare la metode și la păreri”. Referin- du-se la planul american de creare a forței nucleare multilaterale a N.A.T.O., Kennedy a declarat că a- ceasta nu trebuie să fie înfăptuită „într-un context bilateral, ci în sinul alianței atlantice”.în legătură cu aceasta, agenția France Presse relata că „în cercurile oficiale americane nu se ascunde entuziasmul redus, resimțit la Washington față de posibilitatea ca forța multilaterală să fie limitată la o organizație bilaterală (americano-vest-germană întrucît, după cum se știe, singuraR. F.G. și-a dat consimțămîntul de a participa la ea — n.r.) ; este de presupus că președintele Kennedy caută să cîștige timp cel puțin pînă cînd îl va întîlni spre sfîrșitul săp- tămînii pe premierul englez Macmillan“.Kennedy a calificat forțele convenționale ca „esențiale“ pentru N.A.T.O., ceea ce confirmă intențiaS. U.A. de a solicita Bonn-ului să-și sporească permanent contribuția la N.A.T.O. tocmai pe această linie. Enumerînd „sarcinile de lungă durată” ale N.A.T.O., președintele S.U.A. a situat la loc de frunte problemele militare, iar apoi a a- bordat problemele economice. El a stăruit în favoarea „făuririi unei politici industriale și agricole deasupra Atlanticului“, ceea ce indică o continuare a ofensivei americane împotriva barierelor ridicate de Piața comună în calea penetrației produselor americane. „Aceastaspus el — reprezintă o punere încercare a unității noastre“.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — In sala de spectacole a Universității din Moscova a a- vut loc o conferință de presă consacrată zborului cosmic al_lui Valeri Bikovski și Valentina presă a fost deschisă de Mstislav Keldîș, președintele Academiei de Științe ” " ° Uniunii ceririi clarat acad. Keldîș, este rezultatul nu numai al puternicei baze industriale, al tehnicii perfecționate, al superiorității într-o serie de ramuri de frunte ale științei, ci și rezultatul mărețelor idei care înaripează pe oamenii sovietici, ideile muncii creatoare spre binele păcii și progresului general. „Navele cosmice „Vostok“, a subliniat acad. Keldîș, care au dat pentru prima dată omului posibilitatea să efectueze un zbor în Cosmos, sînt prototipul viitoarelor nave pentru călătorii cosmice îndelungate, ale stațiilor interplanetare orbitale, ale laboratoarelor științifice din Cosmos, avînd oameni la bord, cu ajutorul cărora oamenii de știință vor continua studierea Universului“.Acad. Keldîș a înmînat din partea Academiei de Științe a U.R.S.S. medaliile de aur „Konstantin Eduardo- vici Țiolkovski“ Valentinei Tereșkova și lui Valeri Bikovski.Profesorul Iazdovski a făcut pe scurt-cunoscute celor prezenți metodele care au permis să se urmărească starea cosmonauților în zbor.Acad. A Blagonravov, conducătorul secției de științe tehnice a Academiei de Științe a U.R.S.S., a declarat că numai după o mare perioadă de timp va putea fi apreciată noutatea pe care o reprezintă acest zbor pentru știință, perioadă necesară pentru prelucrarea materialelor obținute în timpul zborului. Volumul informațiilor transmise în timpul ultimului zbor, a arătat acad. Blagonravov, a depășit volumul informațiilor transmise în timpul zborului lui Nikolaev și Po- povici.Cosmonautul nr. 5, Valeri Bikovski, și-a început cuvîntarea prin indicarea timpului și locului unde și-a început zborul. El a vorbit detaliat despre activitatea sa în timpul zborului. La 16 iunie, a spus Bikovski, mi s-a alăturat, în nava „Vostok-6”, sora mea cosmică Valentina Tereș

Conferința de presă consacrată 
zborului cosmonauților Valeri Bikovski 

și Valentina Tereșkova

Tereșkova. Conferința de fost deschisă de Mstislava Û. R. S. S. Prioritatea Sovietice în domeniul cu- spațiului cosmic, a de-

Secretul

TONY WALES
— a 

la

kova. „Zborul a devenit mai plăcut, mai interesant“. închein- du-și cuvîntarea, Valeri Bikovski a declarat că se simte mîndru pentru , pentru poporul său și pentru realizările lui.Cosmonautul nr. 6, Valentina Tereșkova, a declarat că este nespus de fericită că ea, o tînără sovietică, a avut cinstea să desăvîrșească munca eroică a marelui colectiv de oameni de știință, constructori, muncitori. Tereșkova a consacrat o mare parte a cuvîntării sale pregătirii femeilor cosmonaute.Cosmonauții sovietici au răspuns la o serie de întrebări puse de ziariști.Corespondentul agenției U.P.I., Henri Shapiro, a întrebat : Care a fost misiunea exactă a zborului ? Misiunea zborului a fost anunțată de toate ziarele, a răspuns Bikovski. Cosmonautul a spus apoi că gramul prevedea aterizarea 82-a rotație și el a îndeplinit gramul.Tereșkova a fost întrebată consideră că ar fi posibil un

patria sa,

pro- la a pro-dacă zbor în Lună al unei femei sovietice în următorii 10 ani. „La noi femeile au drepturi egale cu bărbații” — a răspuns ea.Corespondentul ziarului „Times“ a pus întrebarea : Cînd se va oferi o posibilitate egală ziariștilor occidentali cu a ziariștilor sovietici, de pildă, să asiste la lansarea navelor cosmice.Doresc să spun, a răspuns președintele Academiei de Științe a U.R.S.S., că nava americană „Mercury” cîntărește două tone, iar nava noastră — aproximativ 5 tone De a- ccea zburăm mai departe și un timp mai îndelungat. Dacă însă nava noastră poate plasa pe orbită o greutate de 5 tone, ea poate plasa și o încărcătură militară de aceeași greutate. Cît timp, a subliniat Keldîș, în lume nu există garanții pentru pace, oamenii sovietici nu pot destăinui secretele legate de puterea defensivă a țării. Cînd vor apărea garanții temeinice ale păcii, atunci va fi rezolvată și această problemă.în încheierea conferinței de presă a fost prezentat un film documentar din secvențele transmise din Cosmos. Filmul a cuprins, printre altele, noi documente despre starea cosmonauților în timpul accelerării rachetei, precum și despre starea lor din timpul zborului însuși.
a ieșit la iveală

Dacă ar ä să ne creăm o imagine 
despre statul Chile din publicațiile 
Organizației Statelor Americane ori 
din ghidurile turietice am reține mal 
ales curiozitățile geografice ale a- 
cestei țări și tablouri idilice din via
ța indienilor araucani. In realitate, 
în această țară sud-americană ele
mentul care se impune în primul 
rînd atenției este clocotul politic. 
Muncitorii, țăranii și alte pături ale 
populației își intensifică lupta pen
tru revendicările lor arzătoare. Ac
țiunile din ce în ce mai energice ale 
maselor de oameni ai muncii sînt 
orientate spre realizarea unor 
schimbări adînci în structura social- 
polltică.

Cauzele șl împrejurările care au 
generat această stare de lucruri 
sînt multiple. Să ne oprim doar la 
cîteva mai importante.

Sistemul marilor latifundii, rămas 
încă de pe vremea dominației spa
niole, a fosț menținut și protejat, cu 
toate că frînează în foarte mare ma. 
sură progresul economic și social. 
Din suprafața productivă a țării, 
care însumează 27 milioane ha, 15 
milioane ha sînt stăpînite de 669 la
tifundiari Sute de mii de țărani au 
pămînt puțin sau nu au deloc. Țăra
nii reprezintă 72,6 la 6Ută din popu
lația activă a țării, dar primesc doar 
15 la sută din venitul național. In ul
tima vreme, acțiunile de luptă ale 
țăranilor, care au luat forme foarte 
ascuțite,- i-au silit pe quvernanții 
chilieni să întreprindă unii pași în 
această direcție. Acum se elaborea
ză o politică agrară, bazată pe îm
pletirea intereselor marilor latifun
diar! cu cele ale elementelor capi
taliste de la sate. Un asemenea gen 
de „reformă agrară”, care nu-și 
propune să lichideze latifundiile și 
transformă de fapt masele țărănești 
în forță de muncă ieftină pe Dămîn- 
turile elementelor capitaliste de 
la sate, departe de a potoli lupta 
țărănimii, o intensifică și mai mult.

Caracterizarea de „popor sărac în 
țară bogată“ i se potrivește cu pri
sosință, poporului chilian. Este su
ficient să amintim că, după Statele 
Unite, Chile este principalul produ
cător de r-upiu din lumea capita
listă (40 la sută din consumul total 
al Occidentului). Dar imensele zăcă-

mintă de cupru sînt exploatate de 
două mari grupuri monopoliste 
nord-americane — „Anaconda Co“ 
și „Kennecott Cooper Co“. Privilegii
le de care se bucură aici monopolu
rile din S.U.A. au făcut ca publica
ția americană „Foreign Commerce 
Weekly“ să-și intituleze 
astfel : „Legile chiliene 
la impozite sînt o invitație pentru 
investitorii nord-americani“.

De pe urma cuprului chilian mo
nopolurile nord-americane realizea
ză anual profituri în valoare de 
100 000 000 de dolarii Potrivit unor 
date statistice publicate de săptămî- 
nalul chilian „Vistazo“, în timp de 
30 de ani (1931—1961) statul Chile 
a pierdut de pe urma schimbu
rilor economice neechivalente, e- 
fectuate în cea mai mare parte cu 
S.U.A., 9 026 845 000 de dolari. Ca
zul republicii Chile este tipic pen
tru dependența economică la care 
este supusă o țară monoproducă- 
toare, silită să-și vîndă avuțiile pe 
piața S.U.A. lg prețuri dictate de 
cumpărător

In lumina cifrelor arătate mai sus, 
cei 480 000 000 de dolari promiși Re
publicii Chrle pînă în 1968 în cadrul 
programului așa-numit „Alianța 
pentru progres“ apar ca o jalnică 
pomană care, chiar în cazul cînd ar 
fi acordată în întregime, ar urma 
să compenseze doar o mică parte a 
pierderilor. Dar, întrucît dolarii „A- 
liantei“ nu sînt orientați spre dezvol
tarea industriei naționale a „benefi
ciarilor“,, faimosul program apare și 
în acest caz ca un instrument de 
perpetuare, cu unele corective de 
formă, a dominației monopoliste. 
Iar rezultatul ? Visul apologeților 
„Alianței“ despre realizarea unui 
echilibru bugetar s-a spart ca un 
balon de săpun la primul contact 
cu realitatea. O treime din bugetul o unitate de vederi - în ce privește 
statului nu poate fi finanțată din 
cauza lipsei de fonduri, deficitul ba
lanței de plăți se menține foarte ri
dicai. iar măsurile întreprinse de 
guvern — devalorizarea monedei na
ționale șl emisiuni monetare neli
mitate, încheierea de acorduri pen
tru obținerea de noi credite etc. — 
nu fac decît să agraveze și mai 
mult situația

Dubla exploatare la care este su-

un articol 
cu privire

pai- 
lu-

pus poporul chilian — de către o- 
ligarhia autohtonă și monopolurile 
străine — are consecințe grele. Mi
zeria — atît de comună și altor 
popoare latino-americane — a prins 
în Chile rădăcini adînci. Foamete, 
analfabetism, șomaj, procent înalt al 
mortalității infantile etc. etc. — iată 
doar o parte din atributele perma
nente ale acestei drame care vlă- 
guiește capacitățile materiale și u- 
mane ale unei țări cu mari posibi
lități potențiale de dezvoltare. Să a- 
mintim doar că dintr-o populație de 
7 500 000 locuitori, 200 000 sînt șo
meri permanenți și cam tot atît de 
mare este numărul șomerilor 
țiali. întreprinderile naționale
crează, de obicei, cu jumătate din 
capacitate sau chiar mai puțin.

Realitățile sumbre relatate mai 
sus au generat și generează o pu
ternică nemulțumire în rîndurile ce
lor mai diverse pături ale populației 
chiliene. Crește gradul de organi
zare și conștiința politică a aces
tora. Timp de mai mulți ani masele 
populare au acumulat o bogată ex
periență a luptei politice.

Ca urmare a unui proces îndelun
gat de luptă pentru unitatea forțelor 
patriotice. încă în 1956 în Chile a 
fost creat Frontul acțiunii populare 
(F.A.P.), grupare politică bazată pe 
unitatea de acțiune dintre comuniști 
și socialiști. In Front au intrat, de 
asemenea, Partidul național-demo- 
crat. Partidul Poporului, Partidul 
Muncii, Alianța națională a muncito
rilor și alte organizații politice și 
obștești. F.A.P. s-a transformat într-o 
grupare politică puternică, reunind 
forțele antiimperialiste și antifeudale 
din Chile, un rol de conducere în 
această alianță avînd proletariatul. 
In cadrul F.A.P. fiecare partid are 
politica lui proprie, dar s-a realizat

sarcinile de luptă comune.
Programul Frontului acțiunii popu

lare prevede .înfăptuirea unor largi 
reforme democratic^, corespunză
toare intereselor vitale al? țării. In 
primul rînd este vorba' de eroarea 
unui guvern popular în stare să a- 
sigure promovarea unei politici an
tifeudale și antiimperialiste. Printre 
măsurile preconizate de programul 
Frontului se numără naționalizarea

industrie-i miniere, băncilor, înfăptui
rea reformei agrare în interesul po
porului — adică măsuri care cores
pund sarcinilor revoluției democra
tice. F.A.P. grupează păturile cele 
mai înaintate ale tării (principalele 
forțe ale clasei muncitoare, o parte 
a țărănimii și micii burghezii de la 
orașe și un mic sector al burgheziei 
naționale), iar programul lui răs
punde aspirațiilor vitale ale maselor 
populare și cerințelor obiective ale 
dezvoltării sociale. In aceasta con
stă forța frontului.

Raportul de forțe pe arena politică 
din Chile se caracterizează astăzi 
prin existența a trei grupări care 
luptă pentru putere : Frontul acțiu
nii populare ; coaliția conservatori
lor și liberalilor (partide de guver- 
nămint, exponenți ai oligarhiei lati
fundiare și financiare și ai unei 
părți a burgheziei) ; democrat-creș- 
tinii care se sprijină mai ales pe 
mica burghezie și pe o parte a bur
gheziei naționale. La alegerile pre
zidențiale din 1958 forțele din cadrul 
F.A.P. au obținut mari succese. Can
didatul Frontului, senatorul Salva
dor Allende, a întrunit doar cu 
32 000 mai puține voturi decît actua
lul președinte 
atunci influența 
să crească. La 
pentru consiliile 
a’întrunit 29 la sută din voturi, din
tre care cele mai multe i-au reve
nit partidului comunist, 
ansamblu a întrunit 53 
voturi.

Rezultatele alegerilor 
au fost apreciate de majoritatea ob
servatorilor ca un indiciu pentru 
perspectivele aleqerilor preziden
țiale din toamna anului viitor. 
Ținînd seamă de procentul de vo
turi relativ mare (22,85 la sută) rea
lizat la ultimele alegeri de partidul 
democrat-creștin (aflat în opoziție, 
dar cate nu face parte din F.A.P.) s-a 
pornit o campanie pentru atragerea 
Iui de partea blocului guvernamen
tal. în genere, extrema dreaptă re
curge la diverse mijloace în vede
rea împiedicării victoriei frontului 
popular la viitoarele alegeri.

Forțele patriotice din tară își in
tensifică acțiunile pentru a dejuca 
manevrele întreprinse de reacțiune 
și fac totul în vederea creării unui 
guvern care să promoveze o politică 
corespunzătoare intereselor națio
nale.

Descoperirea 
unui complot în AlgeriaALGER 25 (Agerpres). — Primul ministru al Algeriei, Ahmed Ben Bella, a anunțat în Adunarea Națională că a fost descoperit un complot împotriva statului. El a făcut cunoscut că au fost arestate patru persoane printre care Mohamed Boudiaf, fost vicepreședinte al guvernului provizoriu al Republicii Algeria. Primul ministru a precizat că printre cei arestați nu se află nici un membru al parlamentului.

„Dacă un corespon
dent al agenției vest- 
germane de presă n-ar 
fi întâlnit la Lagos, 
spre surprinderea sa, un 
grup de soldați ai Bun- 
deswehrului, astăzi n-ar 
fi existat zarva din ju
rul acordului militar 
dintre Republica Fede
rală și Nigeria“ — rela
tează ziarul vest-german 
„Die Weit', arătînd că 
„asistența militară' se 
concretizează în instrui
rea forțelor aeriene-mili- 
tare nigeriene, acordul 
fiind încheiat la 19 apri
lie a.c.

„Și cu alte state vest- 
af ricane — precizează 
„Die Welt“ — există a- 
corduri militare care 
prevăd instruirea de 
unități de pionieri, arti
lerie antitanc, de piloți".

Pe de altă parte, zia
rul „Frankfurter Rund
schau“ subliniază că în 
ciuda refuzului autorită
ților de a comunica in
formații precise, s-a 
stabilit că în baza, aces- 

' tor acorduri 300 de rni- 
, litari vest-germani se 
află în calitate de in
structori într-un șir de 

. state africane. Același 
ziar informează că încă 
în 1960, pe cînd era 
ministru de război al 
R. F. Germane, Strauss a 
fost acela cire „a inițiat

livrări de arme“ pentru 
fări africane.

Chestionat la timpul 
său în Bundestag, mi
nistrul de război a ne
gat aceste acțiuni As
tăzi succesorul său, 
von Hassel, afirmă cu 
seninătate că „înainte 
de a întreprinde acești 
pași, 
mase 
terile aliate“.

Rund- 
trei 

de 
afri-

enumera 
urmărite 
statele

1) constituirea

Bonn-ul 
N.A.T.O.

infor- 
și pu-

NOTE

După cum dezvăluie 
„Die Welt“, la timvul 
cînd s-au perfectat acor
durile respective fap
tul a fost ținut „strict se
cret“, nefiind informați 
decât un număr restrîns 
de miniștri și deputați 
ai Bundestagului. Mai 
mult decît atît : au fost 
suspendate înseși ședin
țele parlamentului pen
tru a se asigura și mai 
bine secretul. Ceea ce 
era ținut secret la Bonn 
nu constituia însă un 
secret la Lagos, de pil
dă, unde — după cum 
scrie „Die Weit' — 
„militarii vest-germani 
se plimbă în- voie în 
uniformă și cu semnele 
distinctive ale gradu
lui...'.

Alessandri. De 
F.A.P. a continuat 
recentele alegeri 

municipale, Frontul

Opoziția în 
la sută din

municipale

V. OROS

„Frankfurter 
schau" 
scopuri 
Bonn in 
cane :
de unități militare care 
să apere în țările res
pective marile investiții 
ale monopolurilor 
cidentale ; 2)
unei anumite 
de armament 
ceste țări.: 3)

oc- 
stocarea 
cantități 
în a- 

asigura- 
rea de comenzi indus
triei vest-germane care 
este interesată 
brice armament 
tru export în 
țări.

Presa vest-germană nu 
pomenește însă 
palul motiv al 
dării de ajutor 
tar — 
cesta 
mă de infiltrare 
Germane pe continentul 
african. După ce, ca ur
mare a primului război 
mondial, Germania a 
pierdut coloniile africane, 
iar în cel de-al doilea 
război mondial armatele 
hitleriste au fost izgonite 
de pe teritoriul nord- 
african, astăzi soldații 
vest-germani mărșăluiesc 
din nou pe aceleași 
locuri — trimiși în nu
mele „sfintelor“ interese 
ale neocolonialismului.

Si anume 
constituie

să fa- 
pen- 

aceste

prind- 
acor- 
mili- 

că a- 
o for- 
a R.F.

G. DASCĂLU

MOSCOVA. Cu prilejul zilei de 
naștere a lui Walter Ulbricht, prini- 
secretar al C.C. al P.S.U.G. și pre
ședinte al Consiliului de Stat al R. D. 
Germane, care la 30 iunie va împlini 
70 de ani, N. S. Hrușciov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., va face o vizită de prietenie 
în Republica Democrată Germană

RIO DE JANEIRO. Președintele Bra
ziliei, Joao Goulart, a declarat că 
noul guvern va continua să promo
veze o politică externă bazată pe 
principiile respectării drepturilor po
poarelor la o dezvoltare politică și 
economică independentă. El va con
tinua să mențină relațiile cu toate 
țările, să lupte pentru menținerea 
păcii și soluționarea litigiilor pe cale 
pașnică. în domeniul politicii interne, 
a spus președintele, guvernul va a- 
corda o deosebită atenție rezolvării 
problemelor economice, luptînd mai 
ales pentru oprirea inflației în țară.

ATENA. La 24 iunie s-a deschis 
sesiunea extraordinară a Parlamentu
lui grec, convocată pentru confirma
rea guvernului de tranziție, format 
de Pipinelis. lider al partidului de 
dreapta „Uniunea națională radicală“ 
(E.R.E.). Pipinelis a dat citire decla- 
rației-program. După cum rezultă

din declarația-program noul guvern 
intenționează să continue politica gu
vernului precedent atît pe plaD in
tern cît și pe plan extern.

ROMA. In legătură cu comemora
rea a 19 ani de la asasinarea de către 
fasciști în orașul Verbania a 42 de 
ostateci (24 iunie 1944). in acest oraș 
a avut loc o jsuternică manifestație 
antifascistă care s-a desfășurat sub 
lozinca „Mișcarea socială-italiană 
(partidul neo-fascist — * n.r.) să fie 
scoasă in afara legii I“

BUENOS AIRES. Ministrul justi
ției al Argentinei, Jose Mariano Asti- 
gueta, și-a anunțat la 24 iunie demi
sia. După o întrevedere cu președin
tele Jose Maria Guidu, ministrul 
justiției a declarat presei că demisia 
sa a fost provocată, printre altele, de 
recentul decret guvernamental care 
interzice participarea la alegeri a 
candidaților Frontului popular de eli
berare.

LONDRA. Agenția Reutei anunță 
că poliția britanică a confiscat o parte 
din documentele ..Comitetului ce
lor 100“. Documentele confiscate se 
referă la planurile „Comitetului celor 
100“ de a organiza la sfîrșitul acestei 
săptămîni un marș de protest în fața 
centrului britanic de pregătire a ar
melor bacteorologice de la Porton.

NEW YORK. „Comitetul de luptă 
pentru o atitudine justă țață de 
Cuba“, organizație care are filiale pe 
tot cuprinsul S.U.A., a adresat preșe
dintelui Kennedy un apel în care cere 
ca președintele să ia măsuri urgente 
pentru a frîna acțiunile iresponsabile 
ale contrarevoluționarilor cubani care 
s-au aciuat în S.U.A. Comitetul chea
mă pe președintele Kennedy să pună 
capăt încercărilor contrarevoluționari
lor cubani din S.U.A. de a dezlănțui 
noi provocări în regiunea Mării Carai
bilor, să înceapă tratative cu guver
nul Cubei în vederea reluării relațiilor 
diplomatice dintre cele două țări.

PARIS. Peste 250 000 de învățători 
din Franța au declarat la 25 iunie o 
grevă generală de 24 ore. 
că majuraiea salariilor și 
rea- condițiilor de muncă.

ATENA. Ziarul atenian 
mălini“ a publicat raportul prezentat 
de un membru al Tribunalului su
prem al Greciei, care a cercetat îm
prejurările asasinării la Salonic a de
putatului Lambrakis Deși raportul 
subliniază că investigațiile nu sint 
complete, concluzia este că răspun
derea pentru evenimentele amintite 
revine organelor de poliție și jandar
merie și citează numele celor direct 
responsabili.

Ei revendi- 
tmbunătăți-

„Apoghev-
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