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„La fiecare fazăîn mersul trenurilor, însă cazuri cînd se respectă. Dato- control, pe ruta
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PE TEMELE ZILEI

MltiTI«! Mill

Sintern în pragul duros. Ca și în alte tivitate, și în domeniul transportului în comun au fost făcute pregătiri în vederea deservirii corespunzătoare a cetățenilor.Ținînd seama de faptul că în timpul verii este o măre afluență de călători spre stațiunile de pe litoral și de la al trenurilor care urmează acestei luni, sporit de garnituriReșița și Timișoara și Constanța, bunăoară, vor circula în tot timpul verii vagoane directe. Legături directe cu litoralul vor avea și orașele Suceava, Bacău, Iași și Cluj ; între București și Timișoara va circula, de la 1 iunie, un tren în plus față de lunile anterioare. La dispoziția turiștilor va sta un număr sporit de trenuri speciale.Vara este anotimpul excursiilor. Deoarece nu peste tot stațiile de cale ferată sînt amplasate în imediata apropiere a centrelor turistice, autobuzele IRTA care deservesc gările respective au orarul pus concordanță cu Se semnalează acest orar nu 'rită lipsei de Sf. Gheorghe—Cașinul Nou se în- tîmplă ca mașinile să nu oprească la toate stațiile. La fel se petrec lucrurile și pe unele trasee turistice deservite de mașinile autogării Craiova. Mai multă atenție față de buna deservire a turiștilor ar trebui să manifeste și gospodarii Bicazului, asigurînd un număr corespunzător de mijloace de transport care să facă legătura între port și centru, îndeosebi la orele de sosire și plecare a curselor de vapor.In sezonul călduros se intensifică în orașe și traficul pe rutele care fac legătura cu locurile de recreare din împrejurimi. în unele locuri nu se vede încă intenția de a se înlătura deficiențele de anul trecut. La Suceava, de pildă, nu se respectă . graficul de circulație, de multe ori mașinile vin în convoi. în ciuda sesizărilor repetate ale cetățenilor, IGO Suceava nu se grăbește să ia măsurile care se impun.La sfîrșit de săptămînă, zeci de mii de cetățeni din Capitală se îndreaptă spre locurile de agrement. Aceasta implică o bună organizare a transportului în comun. Din păcate, se mai întîmplă ca pe anumite trasee să existe un număr redus de mașini sau tramvaie rație cu alte trasee mai citate. Ne referim mai la liniile care le, ștrandurile, ehe. Asemenea late și în alte tizarea cît mai judicioasă a mijloacelor de transport, ar fi util să se facă noi sondaje, în urma cărora să se constate cerințele reale pe un traseu sau altul. Respectarea strictă a graficelor de circulație, prelungirea orarelor în funcție de necesități, asigurarea unor reparații de bună calitate și operativitate în depanare, urmărirea aplicării planului de măsuri pentru sezonul cald sînt condiții indispensabile pentru ca transportul în comun să corespundă cerințelor.Parcul de vehicule este în continuă creștere. Preocuparea pentru găsirea de noi soluții, în scopul unei mai bune deserviri a călătorilor, pentru repartizarea mijloacelor de transport în funcție de gradul de solicitare a traseelor, revine nu numai întreprinderilor regionale și orășenești de transport, ci și Direcției generale de resort din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, comitetelor executive ale sfaturilor populare.
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Se montează izolatorii Ia stîlpH unei noi linii electrice de înaltă tensiuneFoto : Agerpres

în compa- puțin soli- cu seamă stadioane- Androna-deservescpădurea aspecte sînt semna- orașe. Pentru repar-

în ultima săptămînă a aproape toate regiunile fost astfel îmbunătățite de creștere și dezvoltare lor. Atît la semănăturile de toamnă,cît și la cele de primăvară starea de vegetație este în general bună. In a- ceste zile mecanizatorii și colectiviștii au concentrat toate mijloacele pentru executarea la vreme a lucrărilor de îngrijire a culturilor în scopul păstrării umidității în sol, distrugerii buruienilor și combaterii dăunătorilor. în regiunile Oltenia, Galați, Argeș, București și Banat prașila întîia la sfecla de zahăr se apropie de sfîrșit. La floarea-soarelui această lucrare a fost executată în proporție de peste 70 la sută în regiunile București, Ploiești și Argeș. La porumb și cartofi prima prașilă a fost făcută pe cele mai mari suprafețe în regiunea București. Din datele Consiliului Superior al Agriculturii, rezultă că în întreaga țară, pînă la 16 mai,.'prașila întîia a fost executată la sfecla de zahăr și floarea-soarelui pe mai mult de jumă

tate din suprafețele cultivate, iar porumb și cartofi pe 12 la sută.în vii, sapa mare este aproape terminată în toate podgoriile ; acum se fac stropirile împotriva manei. în livezi, continuă stropirile de primăvară împotriva bolilor și dăunătorilor și, totodată, lucrările de întreținere a solului. în me se desfășoară mei or de vară și jire a culturilor.Consiliul Superior al Agriculturii recomandă continuarea în ritm susținut a lucrărilor de îngrijire a culturilor, efectuarea lor diferențiată și la un înalt nivel agrotehnic. Este necesar să se intensifice combaterea chimică sau plivitul manual al buruienilor din culturile de grîu. Se . recomandă ca în această perioadă să se acorde o grijă deosebită executării lucrărilor de îngrijire în perioade scurte și păstrării unei densități normale de plante la hectar, potrivit cerințelor fiecărei culturi în parte.
AMÉNAJAREA UNEI SĂLI
PENTRU TEATRUL „ȚĂNDĂRICĂ"De cîtva timp, sala fostului cinematograf „Tineretului“ din Capitală a devenit un adevărat șantier. Se lucrează intens la amenajarea unei noi și moderne săli pentru Teatrul de păpuși „Țăndărică“, care va avea o capacitate de 320 de locuri. Scena, mult mărită față de cea obișnuită, instalația de sonorizare prevăzută cu 16 difuzoare, montate în jurul scenei,, sistemul de iluminare și cel de aer condiționat vor asigura micilor spectatori condiții din cele mai bune de vizionare a spectacolelor. Pentru actori și tehnicieni vor fi amenajate cabine, sală de repetiție și un grup sanitar. Noua sală va primi în cu- rînd pe cei dinții spectatori cu premierele „Katia și Crocodilul“ de Nina Ghernet, „Afin și Dafin“ de Viorica Filipoiu și, în reluare, „Drumul piperului" (Magelan) de CostelPopovici. (Agerpres)

fylecvia pe fenta disciplinei
PE MARGINEA UNEI PAGINI DESPRE EDUCAȚIA TINERETULUI A ZIARULUI „FLACĂRA ROȘIE“ DIN ARAD

Citind pagina in care se scrie despre ei

IIPI
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Liviu Marșău stă îmbufnat într-un colț 
al halei și privește cu ciudă cum, în grup, 
cîțiva tineri citesc pagina a doua a zia
rului local, discută, rîd. Precis că de el 
rîd și despre el discută. Este convins că 
nu numai aci, la Uzinele de vagoane, a 
ajuns de pomină. Ci și în celelalte între
prinderi din Arad. Auzi, tocmai Gheorghe 
Burdan, tovarășul său de echipă, să-i facă 
una ca asta I Ce dacă-i corespondent vo
luntar ? în loc să trimită ziarului o infor
mație de zece-cincisprezece rînduri cu' 
realizări, că sînt atîtea în uzină, se apucă 
și scrie un articol despre el pe două co
loane, nici mai mult nici mai puțin I Și cu 
ce titlu : „Se va îndrepta Liviu Marșău?“, 
cules cu niște litere așa de mari că-ți 
sare-n ochi de cum deschizi ziarul.. Acum 
prietenii săi. de bodegă sau de bulevard 
au să-l ia peste picior și parcă-i aude: 
„Ce faci mă, Liviule, te-ai îndreptat ?“ In
tr-un fel, îl încearcă și un sentiment do 
satisfacție. Oricum, dintr-o pagină în
treagă și din atîtea cazuri semnalate, lui 
i s-a acordat spațiul cel mai mare. O să 
se ducă la Burdan și o să-i mulțumească, 
bineînțeles, ironic... Gluma-i glumă da’ 
uiie-l pe Ion Potroviță, secretarul organi
zației U.T.M. în

supărat este, nici nu se uită spre el. Pa 
semne nici lui nu-i este la îndemînă arti
colul cu pricina. E vorba doar de cineva 
care face parte din organizația sa.

— Tovarășe Marșău, dumneata ai de 
gînd să mai lucrezi astăzi ? Dacă vrei 
vorbesc cu maistrul să te-nvoiască. Poata 
simți nevoia să-ți sărbătorești evenimen
tul.

Tovarășii săi de muncă i-au întins o 
mină prietenească. Ei caută să-l ajute, să-l 
aducă pe o cale bună.

Puterea opiniei de masă
Pe tînărul Marșău l-am cunoscut în pa

gina a doua a ziarului „Flacăra roșie“ din 
Arad. O pagină închinată nu de mult unei 
discujii cu cîfiva secretari ai organizații
lor U.T.M. și utemiști fruntași din între
prinderile orașului pe tema : „Disciplina 
— atribut al fiecărui tînăr“, după cum sa 
spune în introducere.

La acest colocviu despre disciplină a 
vorbit și Dionisie Nedea, secretarul co
mitetului U.T.M. de la Uzinele de va
goane : „...De la început vreau să su
bliniez că la noi în uzină lucrează un 
mare număr de tineri minunați. în secjiile 

pregătire II, ce sudură, finisaj și pregătire I, unde din to-
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de drumGata

tâiul muncitorilor 60—80 la sută sînt ti
neri, sarcinile de plan se îndeplinesc lună 
de lună, se execută luerpri de calitate. 
Dar mai avem și unii tineri care încă nti 
știu ce înseamnă disciplina, n-o respectă“.

— Cîteva exemple ne puteți da ?, l-a 
întrebat redactorul ziarului local.

— Uite, unul e Emil Pop, de la sudură. 
E neglijent la ținută, chiulangiu la lucru. 
Cînd a fost luat la rost a plecat, dar. a 
revenit și s-a făcut om de treabă. Unor 
astfel de oameni noi le spunem pă
sări călătoare. In cazul de față s-a în
tors. S-a convins și el că, oriunde te-ai 
duce, în orice loc de muncă, oamenii vor 
să știe mai întîi și întîi dacă ești om.

Dionisie Nedea a lucrat ani de zile ca 
lăcătuș în Uzinele de vagoane. Acum, ca 
secretar al comitetului U.T.M. pe uzină, 
ne vorbește în primul rînd despre 
ceea ce consideră el că merită să afle 
țara-ntreagă Și pe bună dreptate me
rită. lată : 282 de tineri sînt deținători ai 
insignei de fruntași în producție, 375 ur
mează școlile medii serale și fără frec
vență, 2 700 sînt antrenați în întrecerea 
socialistă desfășurată în cinstea celei de 
a douăzecea aniversări a eliberării patriei. 
Este numai o parte din palmaresul cu 
care se mîndrește U.T.M.-ul. „Ei, dacă 
n-ar' fi cei care ne mai dau de furcă“, 
adaugă el pe gînduri. Cerem lămuriri. Ni 
se propune să mergem în cîteva din cele 
nouăsprezece organizații. Facem cunoș
tință cu Ioan Erman, secretarul organiza
ției de bază U.T.M. din secjia pregătire 
I. Aici lucrează o parte dintre cei citați 
cu prilejul discuției de la „Flacăra roșie": 
Gustin Chirian, Pop Emil. Cu cîteva zile 
înainte, în această organizație se ținuse 
o adunare în discuția căreia au fost puși 
Chirian și loan Adamic.

Utemiștii l-au invitat la ședință și pe 
Viorel Oncu, secretarul organizației de 
partid din secție. Și împricinafii, de cu- 
vîntul său au fost impresionați cel mai 
mult. Prin ce se făcuseră vinovați ? Ab
sențe nemotivate și indisciplină la locul 
de muncă îndeosebi isprăvile lui Chi
rian umpluseră paharul răbdării. De vreo 
cîteva zile nu mai fusese zărit prin fabrică. 
Erman, îngrijorat,- s-a dus la Nedea să-l 
întrebe cum anume să procedeze.

— Te duci la el acasă, poate i s-o fi 
întîmplaf cine știe ce, i-a spus Nedea,

Erman l-a găsit 
Fusese toată seara 
biliard.

— După ce-am 
fost rușine să mai 
tificat el absențele. Intre timp i se des
făcuse contractul de muncă. Dar, Nedea 
nu voia în ruptul capului să se împace 
cu gîndul ca Chirian să ajungă un rebut 
omenesc. Morala noastră comunistă nu 
îngăduie așa ceva. Și ială-l acum pus în 
discuția adunării utemiștilor.

De fapt am putea numi această discu
ție tot un colocviu despre disciplină cu 
deosebirea că nu mai era organizat în 
redacția unui ziar ci chiar la locul de 
muncă. La drept vorbind, opinia colecti
vului spusă deschis, în față, este unul 
dintre cele mai puternice mijloace de in
fluențare. Și este cu neputință ca cei 
criticați să rămînă nepăsători, lată de ce 
Chirian și Adamic au rămas impresionați 
și, după afirmația lui Nedea, schimbarea 
lor în bine este evidentă.

pe Chirian dormind, 
la restaurant și jucase

Care este cheia 
succeselor ?

MECANÎZAREA LUCRĂRILOR 
FORESTIEREExploatările forestiere au fost înzestrate în acest an cu 1 500 de fe- răstraie mecanice, peste 200 de tractoare, 70 de funiculare și alte utilaje care contribuie la mecanizarea lucrărilor de exploatare a lemnului. In ultimii ani, muncitorilor forestieri li s-au pus la dispoziție mii de mașini și utilaje de mare randament. In acest fel în prezent 50—55 la sută din lucrările de doborît, secționat, scos și apropiat se execută mecanizat, iar cele de încărcare a lemnului — în proporție de 55—60 la sută, înde- plinindu-se indicii prevăzuți pentru ultimul an al șesenalului.
CABINET MOBIL 
DE PROTECȚIE A MUNCII

■

O întrebare care constituie și unul 
din subtitlurile paginii : „De ce nu-și în
deplinesc unii tineri planul ?“.

Tovarășa Mocuța, secretara comitetului 
U.T.M. de la Uzinele textile „30 Decem
brie", a dat un răspuns mai puțin mul-

Gheorghe VLAD

(Continuare în pag. Il-a)

In gospodăriile colective din raionul Fetești se lucrează intens la întreținerea culturilor. Sprijiniți de mecanizatorii celor 6 S.M.T. din raion, colectiviștii au executat prima prașilă pe întreaga suprafață de 25 000 ha porumb pentru boabe. La sfecla de zahăr și floarea-soarelui se lucrează intens la prașila a doua. Au obținut bune rezultate gospodăriile colective din Cocar- geaua, Șocariciu, Jegălia, Făcăeni, Progresul, Vlădeni, Săveni și Sudiți. (De la D. Laurențiu, activist de partid)

O garnitură de vagoane neobișnuite — cabinetul mobil de protecție a muncii de la Direcția generală C.F.R. — vizitează în permanență unitățile feroviare, fie ele cit de mici și de îndepărtate. Lucrătorii cabinetului aduc la cunoștința ceferiștilor ultimele noutăți în domeniul protecției muncii, fac instructaje diferențiate pe meserii privind securitatea circulației, prezintă filme documentare și diafilme însoțite de explicații amănunțite. In ultimele două luni, acest cabinet mobil a activat în raza Direcției regionale C.F.R.-Craiova, organizînd 173 de conferințe scurte și efectuînd peste 400 de proiecții de diafilme, filme documentare despre normele de securitate a muncii la calea ferată. Au fost organizate consfătuiri la Craiova, Pitești, Roșiori, Balota, Piatra Olt, în cadrul cărora ceferiștii au făcut numeroase propuneri de îmbunătățire a condițiilor de muncă. Cabinetul mobil a atras, în acest timp, la activitățile sale, peste 10 000 de feroviari.

SUCEAVA Zilele acestea din centrul orașului Suceava au fost date în folosință noi unități comerciale printre care o cofetărie, un magazin pentru prezentarea mobilei, un altul pentru stofe, tricotaje și încălțăminte fină, localuri pentru librărie și papetă- rie, o farmacie etc. In ultimii patru ani suprafața comercială a magazinelor comerțului de stat de pe cuprinsul regiunii Suceava a crescut cu 9 000 metri pătrați, iar a unităților cooperației de consum cu 10 000 metri pătrați. In cursul acestui an suprafața magazinelor comerțului de stat și cooperatist din regiune se va lărgi cu încă 6 100 metri pătrați.

SE EXTINDE INIȚIATIVA
?

tehnicitate" CONSTRUCTORILOR TRACTOAREInițiativa „La fiecare fază ți ope
rație o înaltă tehnicitate", acum cîteva luni în secția Uzinelor de tractoare din este însușită de un număr mare de muncitori, tehnicieni, gineri, tehnologi din unitățile dustriale ale regiunii Brașov.La Uzinele „Rulmentul“ inițiativa s-a extins în toate secțiile prelucrătoare. în scopul înțelegerii mai depline a importanței acestei acțiuni, comisia inginerilor și ïéhhiëLeniïoT' din cadrul întreprinderii a organizat o consfătuire de lucru la. care au faze de fabricație. La „Hidromeca- participat ingineri, proiectanți, tehnologi, maiștri, muncitori fruntași. Pe baza propunerilor făcute cu a- ceastă ocazie, planul M.T.O. al uzinei a fost îmbogățit cu noi măsuri, care se referă în marea lor majoritate la ridicarea nivelului tehnic al fazelor și operațiilor din cadrul procesului tehnologic. La strungurile automate cu 6 axe s-a executat un dispozitiv de corectare a bacurilor pe mașini ; s-a adoptat un dispozitiv de strunjit, care face posibilă executarea a două faze dintr-o singură prindere, concomitent cu operația de superfinisare.Tehnologii uzinei aduc o mare contribuție la extinderea și creșterea eficienței acestei inițiative. La elaborarea tehnologiilor participă a- cum și un reprezentant al grupei de tehnologi din secție.O activitate susținută se desfășoară în uzină și în legătură cu S.D.V.-urile. S-a trecut la revizuirea întregului utilaj și a tuturor sculelor aflate în magazii. O parte— cele depășite de tehnica actuală— au fost casate, iar altele înlocuite în raport cu cerințele tehnologiei perfecționate de fabricație.Acțiunea „la fiecare fază și operație o înaltă tehnicitate“ stimulează larg inițiativa creatoare a colectivului uzinei. In prezent colectivul întreprinderii caută și valorifică noi rezerve de sporire a producției, rea- lizîndu-și cu cinste în acest fel angajamentele luate în cinstea zilei de 23 August.Inițiativa constructorilor de tractoare este studiată colectivele sibiene. mulată pînă acum dependența“, care ceastă inițiativă, a tr-o ședință organizată de către Comitetul orășenesc de partid Sibiu. La ședință au participat secretari ai comitetelor de partid din întreprinderile constructoare de mașini, președinți ai comitetelor sindicatelor, directori, ingineri-șefi, precum și alte cadre de la serviciile de concepție. în urma referatului prezentat de ing. Liviu Bera din comitetul de partid al Uzinelor „Independența“, privitor Ia marile avantaje pe care le-a adus uzinei această inițiativă, au avut dezbateri
300

născută șasiu a Brașov, tot mai in- in-

cu atenție și de Experiența acu- de Uzinele „In- și-au însușit a- fost expusă în

ample. S-au făcut numeroase propuneri de perfecționare a inițiativei; mulți vorbitori, luînd cuvîntul, s-au angajat să desfășoare o muncă politică și organizatorică susținută, să asigure prin măsuri concrete extinderea ei.Se remarcă o preocupare în a- ceastă direcție și la alte uzine, cum sînt „Electroprecizia“ din Săcele, unde au avut loc discuții la servi- ciile^constructorului-șef .și ..-.tehnolo- gului-șef în legătură cu schimbarea unor procedee de lucru la anumitenica“ comitetul de partid a analizat cum se desfășoară munca de agitație pentru extinderea inițiativei.Este regretabil însă că la Uzinele „Steagul roșu“ — unde inițiativa ar putea avea un cîmp larg de acțiune — atît comitetul de partid, cît și comitetul sindicatului manifestă încă puțin interes în această direcție, lăsînd ca totul să se desfășoare de la sine. Aici nu s-a întreprins

mai nimic pentru asigurarea unei baze materiale aplicării inițiativei în diferitele sectoare de muncă; nu s-a făcut prea mult nici în ce privește popularizarea ei. Nici la Fabrica de cabluri și radiatoare din Brașov și nici la Fabrica de scule din Rîșnov inițiativa nu este îndeajuns de sprijinită pentru a se extinde mai repede și cu rezultate bune.Este necesar ca, dovedind mai multă perseverență, Comitetul orășenesc de partid Brașov și consiliul local al sindicatelor să acționeze mai hotărît, pentru ca această inițiativă născută în întrecerea ce se desfășoară în cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei, să-și croiască drum și mai larg în rîndul maselor de muncitori, tehnicieni și ingineri, să fie introdusă și aplicată cu eficacitate sporită.
Constantin CĂPRARU 
coresp. „Scînteii“

Uzinele „Steagul roșu" din Brașov. Mașina agregat din fotografie asi
gură o înaltă tehnicitate a execuției găurilor de ungere ale arborelui 
cotit. Dar și Ia numeroase alte locuri de muncă inițiativa s-ar putea 

aplica cu succes Foto : Gh. Vinfilă

Delegația guvernamentală a R. P. 
Romîne a sosit ieri la Washington. La aeroport, delegația a fost în- tîmpinafă de reprezentanți ai guvernului S.U.A. și de membrii legației romîne. (Telegrama în pag. 
IV-a).

Assuan. Sîmbătă apele Nilului au lost complet zăgăzuite, închein- du-se prin aceasta prima fază a lucrărilor de construcție a barajului.
Confederația Generală a Muncii 

din Argentina, cu aproximativ

2 500 000 de membri, a chemat pentru luni la o grevă generală cu o- cuparea fabricilor, ca răspuns la refuzul repetat al patronilor de a satisface revendicările muncitorilor.
Grupul țârilor africane la O.N.U. a hotărît să ceară Consiliului de Securitate să reînceapă la 1 iunie examinarea problemei politicii de apartheid a guvernului din Republica Sud-Africană.
Guvernul tunisian a hotărît să lanseze un. împrumut național pen-

tru a remedia situația creată de a- nularea ajutorului financiar francez.
în capitala Venezueiei au avui loc incidente între studenji și poliție. În preajma Caracas au arme. fost

au stat
Universității din trase focuri de
început tratative și de guverne aiLa Nairobi între șefii de Kenyei, Republicii Unite Tanganica și Zanzibar, Ugandei. S-a căzut de acord asupra unor măsuri privind situația economică a țărilor din Africa răsăriteană.
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VALORIFICAREA TERENURILOR CĂMINUL NOSTRU

în pantă și slab productive
® în 1963 s-au plantat peste 1400 ha cu vița de vie și 4 000 ha cu pomi 
fructiferi • Folosirea pe scară largă a sistemului agro*pomicol • în rîpi
și ravene: plantații cuRegiunea Iași prezintă o mare varietate a formelor de relief. în trecut, datorită exploatării neștiințifice a pămîntului, defrișării pădurilor situate pe pante mari și efectuării lucrărilor agricole din deal în vale, procesul de eroziune a solului s-a accentuat mereu, scoțînd mari suprafețe din circuitul agricol sau adu- cîndu-le într-o stare slab productivă.Agricultura socialistă a creat posibilități largi pentru combaterea sistematică a eroziunii solului. Consiliile agricole regional și raionale se ocupă îndeaproape de punerea lor în valoare. De mare folos în această privință ne-au fost indicațiile date de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej în expunerea ținută în toamna anului 1961 în fața activului de partid din regiune, cînd s-a arătat că trebuie să ne îndreptăm atenția și în direcția combaterii eroziunii solului.Sub îndrumarea directă a comitetului regional dè partid, s-a întocmit un plan cu sarcini precise, pînă în 1965, în care s-au prevăzut măsuri importante și în ce privește punerea în valoare și ridicarea fertilității terenurilor felab productive. Aplicarea în practică a măsurilor stabilite ä dus la obținerea unor rezultate bune. Arăturile și celelalte lucrări agricole se execută numai pe curba de nivel, pe întreaga suprafață de 250 000 ha prevăzută a se realiza pînă la sfîrșitul anului 1965. Unitățile agricole socialiste, folosind schițele și îndrumările tehnice ale specialiștilor de la ORPOT (Oficiul regional de proiectări și organizarea teritoriului), au reușit ca încă în 1963 să efectueze ' lucrări în complex pe aproape 60 000 hă. Ele constau din benzi înierbate și culturi în fîșii, alternativ cu păioase și pră- șitoare. Rezultatele cele mai bune au fost obținute în raioanele Bîrlad, Vaslui și Huși. Colectiviștii din Oltenești, raionul Huși, apreciind importanța acestor lucrări pentru oprirea procesului de eroziune a solului și sporirea recoltei la hectar, au aplicat sistemul culturilor în fîșii pe 1800 de hectare. Asemenea lucrări au efectuat și colectiviștii din Tîrzii, Perieni, Epureni, Bogdănești, Deleni etc. Trebuie spus însă că nu peste tot se acordă atenția cuvenită acestei probleme. Astfel, unele gospodării agricole colective din raioanele Iași și Huși, deși au prevăzut introducerea sistemului benzilor înierbate și al culturilor în fîșii pe terenurile în pantă, nu au realizat, anul trecut, acest lucru decît pe suprafețe mici.Pentru valorificarea mai bună a terenurilor situate în pantă, improprii culturii cerealelor, consiliul a- gricol regional și consiliile agricole raionale au îndrumat gospodăriile colective și pe specialiștii din aceste unități să le planteze cu vii și pomi fructiferi. în acest scop s-a întocmit lucrarea de microraionare a pomi- culturii și viticulturii regiunii. Pe baza studiilor întreprinse, a forței de muncă existente în gospodării și a materialului săditor de care dispune regiunea, lucrarea de microraionare prevede ca pînă în 1965 să se planteze pe terenurile slab productive 7 500 ha cu viță de vie și 13 000 hectare cu pomi fructiferi. Acțiunea
DIRIJORUL
și promovarea creației originalE deajuns să urmărești manifestările muzicale ce se desfășoară în cursul unei singure săptămîni, ca să-ți dai seama cît este de variată, de interesantă viața de concert a Capitalei. O dată cu formarea unui public nou, însetat de cultură, au crescut numeroase cadre de muzicieni, s-a dezvoltat un număr însemnat de instituții muzicale. Condițiile materiale create de statul democrat-popular, necesitățile și exigențele mereu crescînde ale auditoriului, ca și pregătirea superioară a oamenilor noștri de muzică — compozitori, interpreți — determină nivelul mereu ascendent al vieții muzicale. Afirmarea multor colective și instituții muzicale se datorește, fără îndoială, muncii conducătorilor lor artistici, printre carp se numără, în primul rînd, dirijorii.Este greu să surprihzi, în cîteva rînduri de ziar, profilul artistic complex al dirijorului contemporan. El nu mai este, ca în urmă cu decenii, un simplu coordonator al formației, ci este — și trebuie să fie — un educator pasionat al ei și al publicului, un promotor entuziast al celor mai bune realizări ale compozitorilor din toate vremurile, un om cu energie și inițiativă. Arta romînească a dirijatului de orchestră — afirmată cu strălucire și peste hotare — este ilustrată de nume care stau ca pildă purtătorilor mai tineri ai baghetei : George Enescu, George Georgescu, Antonin Ciolan, Egizio Massini, Ionel Perlea și alții. La școala lor a crescut, învățînd de la ei direct sau indirect, o pleiadă de dirijori care, în fruntea zecilor de orchestre simfonice, teatre muzicale, ansambluri răspîndite astăzi pe întreg cuprinsul țării, se străduiesc să întrețină vie flacăra unei tradiții valoroase.Fără îndoială că rezultatele muncii dirijorului sînt legate, în primul rînd, de calitatea repertoriului pe

specii silvice @ îmbunătățirea pășunilor erodateîncepută s-a soldat cu rezultate bune. Numai în 1963 s-au plantat peste 1 400 de hectare cu viță de vie și 4 000 ha livezi.La amplasarea suprafețelor de vie urmărim, în primul rînd, dezvoltarea podgoriilor cu renume și folosirea celor mai valoroase soiuri de viță de vie pentru struguri de masă și vin. Suprafața de vie în podgoria Cotnari va ajunge la 2 000 hectare, cea de la Huși — la peste 6 000 ha, iar la Bucium — la peste 5 000 hectare. Anul acesta se plantează cu viță de vie încă 1 600 hectare, iar cu pomi fructiferi 3 Q00 hectare. în vederea realizării acestui obiectiv, consiliile agricole și conducerile gospodăriilor colective' au luat măsuri dm timp pentru desfundarea terenului și executarea gropilor. în unele raioane (Vaslui, Negrești) sarcina de plan privind plantarea pomilor în primăvară a fost mult depășită. în raionul Vaslui, de pildă, s-au plantat cu pomi fructiferi peste 1 000 ha, față de 550 ha cît erau planificate. Suprafețele planificate a se planta cu pomi în această primăvară au fost reâlizate și în celelalte raioane.în vederea înființării noilor plantații de vii s-a urmărit producerea, pe plan local, a materialului săditor. în ultimii ani, în regiune aU intrat pe rod 284 ha plantații de portaltoi, care asigură anual peste 25 milioane butași. Se iau măsuri pentru sporirea în continuare a producției de vițe altoite.în viitoarele plantații de pomi din regiune va fi folosit pe scâră largă sistemul agro-pomicol care permite folosirea cu randament superior a fiecărei palme de pămînt, chiar în primul an de plantație. Exemplul stațiunii de cercetări hortiviticole Iași este concludent. Cultivîndu-se intercalat prin livada tînără diferite plante s-au realizat în medie la hectar 5 500 kg fasole verde, 8 200 kg ceapă, 36 000 kg tomate, 20 000 kg pepeni etc. Sistemul agro-pomicol va contribui ca, în afara veniturilor mari ce se vor obține atunci cînd livezile vor intra pe rod, să se recupereze în scurt timp cheltuielile de înființare a plantațiilor. Pe de altă parte, lucrările repetate de întreți

Noi plantații de viță de vie pe terenurile amenajate în terase

care el îl promovează și care vădește orientarea (și, aș spune atitudinea sa de artist), față de valorile literaturii muzicale clasice și moderne. Dirijorul își alcătuiește repertoriul, programul fiecărui concert urmărind anumite scopuri precise care au în vedere promovarea creației originale, cultivarea unor stiluri, nevoile de lărgire a cunoștihțe- lor resimțite de măsele de ascultători, punerea în valoare a calităților proprii și ale ansamblului pe care-1 conduce.Sub aspectul repertoriului, programe dintre cele mai interesante și atractive prezintă Iosif Conta la pupitrul orchestrei Radioteleviziunii. Dirijorul, un atent cercetător și popularizator al creației compozitorilor noștri de azi, à dat viață, cu consecvență, în concertele sale, unor lucrări ale lui Gëorge Enescu, Mihail Jora, Gheorghe Dumitrescu, aie unor compozitori mai tineri ca D. Bughici și alții, scoțînd în evidență cu măiestrie mesajul și expresivitatea acestora. Dirijorilor Mircea Basarab și Mircea Cristescu, Filarmonica de stat „George Enescu“ le datorează o substanțială împrospătare a repertoriului în direcția prezentării îndeosebi a unor piese mai puțin cîntate, cum ar fi Simfonia de cameră a lui George EnesCu, Triplul concert și Concertul pentru orchestră de Paul Constantinescu, Concertul pentru pian nr. 1 de Pascal Bentoiu și a altor compoziții de mare valoare. Concertele conduse de ei se remarcă prin respect riguros față de stilul compozitorului, prin fantezia și în același timp prin discreția interpretării. Merită a fi amintită și contribuția prețioasă a dirijorului Constantin Bügëanu care, prëzëntîhd cicluri complete din creația lui Bach și Haendel sau din muzica unor mari compozitori contemporani apuseni, a făcut ca Orchestra Cinematografiei să aibă o tot mai vie activitate concertistică. 

nere ce se aplică acestor culturi ajută direct la creșterea pomilor.O altă măsură pentru punerea în valoare a terenurilor neproductive ocupate de rîpi și ravene, care în regiunea noastră însumează circa 30 000 ha, a fost plantarea acestora cu specii silvice. Pînă acum s-a plantat cu salcîm o suprafață de peste 1 200 ha, iar pentru anul 1964 s-a prevăzut plantarea altor 500 ha. în multe locuri acțiunea este susținută de cetățeni prin muncă patriotică și în special de tineret.Unele rezultate s-au obținut și pe linia îmbunătățirii pășunilor erodate. Pe diferitele șantiere ale ORPOT- ului- (Lețcani — 200 ha, Ruginoa- sa — 100 ha etc.) s-au executat amenajări' de baraje antierozionale pe rîpi și ravene, captări de izvoare pentru alimentarea cu apă a pajiștilor, supraînsămînțări și îngrășări carè au dus la ameliorarea pășunilor respective, la creșterea producției de iarbă la 15 000—18 000 kg masă verde la hectar. Trebuiè spus însă că în această direcție au existat și o serie de neajunsuri. Specialiștii din cadrul ORPOT nu s-au preocupat în suficientă măsură de asigurarea unui ritm neîntrerupt de lucru pe șantierele de îmbunătățire a pășunilor erodate. Anul trecut, la Hîrlău, Vo- loșeni, Albești, Fîntînele etc., lucrările au fost tărăgănate fără motive întemeiate. în alte locuri (Tg. Frumos și Èpureni) ele au fost de calitate necorespunzătoare. în 1963, în regiune nu s-au realizat lucrările de îmbunătățire a pășunilor nici pe jumătate din suprafața stabilită. Mai mult decît atît, unele lucrări importante antierozionale, ca barajul de piatră pe rîpile din comuna Perieni, amenajarea de praguri pe ravene. captarea unor izvoare etc., nici nu au fost începute. S-au luat măsuri pentru îmbunătățirea activității ORPOT-ului.Consiliul agricol regional va urmări ca măsurile stabilite pentru valorificarea terenurilor erodate, slab productive, să fie aplicate întocmai, în vederea sporirii continue a producției agricole.
Ing. Gheorghe DÀNU 
vicepreședinte
Consiliul agricol regional Iași

Este un fapt demn de a fi subliniat că dirijorii noștri se preocupă tot mai mult să cerceteze cu discer- nămînt creația compozitorilor apuseni din ultimele trei decenii alegînd din opera lor și popularizîrid tot ce este valoros.In ce privește promovarea consecventă, pasionată a repertoriului romînesc, trebuie să spunem că, a- deseori, dirijorii noștri nu au un rol activ în solicitarea nemijlocită a compozitorilor, în alegerea lucrărilor mulțumindu-se să accepte, la rînd, primele audiții oferite de instituția muzicală. Or, se știe că interpretarea cîștigă. în profunzime, în exactitate atunci cînd dirijorul își manifestă preferințele, cînd alegerea lucrărilor se face pe baze afective și de concepție apropiată. Dirijorii au un cuvînt de spus și atunci cînd se înscriu în programe „reluările“ unor lucrări muzicale romînești. în general, dirijorul și orchestra ar trebui să fie preocupați mai' mult decît pînă acum de a-și alcătui repertoriul în funcție de posibilitățile lor.în multe orașe din țară activează, cu rezultate îmbucurătoare, orchestre simfonice conduse de dirijori ta- lentați. Interpretările oferite publicului de dirijori tineri ca Emil Si- mion (Cluj), Eugen Pricope (Ploiești), Remus Georgescu (Tg. Mureș) și alții sînt contribuții la dezvoltarea vieții muzicale din țară, aduc adesea soluții noi și interesante în arta dirijatului.Dirijorul are o dublă responsabilitate educativă : față de propria orchestră căreia trebuie să i se impună printr-o bună cunoaștere a istoriei muzicii, a stilurilor, prin studierea adîncă a lucrărilor pe care le pregătește, contribuind prin aceasta la conturarea personalității colective a formației, la ridicarea calității interpretării (multe orchestre celebre ale lumii sînt creații ale unor dirijori!); dirijorul are, de aseme

Dreptul la frumos al „amintirilor“
® UN UNIVERS LILIPUTAN ÎN EVOLUȚIE ® RAFIA, CORNUL

SI OSUL ÎN FORME INEDITE • DE CE VITRINE-BAZAR ?Primită în dar sau adusă dintr-o călătorie, așezată mai la vedere sau aruncată pe coltul vreunei etajere, fiecare dintre noi păstrează cite o „amintire“. O dată cu dreptul de a ne ține trează memoria, ea a căpătat dintr-odată 'funcție ornamentală și pretenții estetice : a devenit bibelou, vază de flori, colier, statuetă, album. Din acest moment i-au sporit și îndatoririle : „amintirea“ - obiect de decor trebuie să fie frumoasă, să șlefuiască gustul artistic. Numai că. destulă vreme, multe din aceste mici piese — create mai cu seamă de meșteșugari — în loc de a conține frumosul în concentrate. în loc de a-1 exprima miniatural, l-au mărunții și l-au tratat cu un soi de sentimentalism dulceag. Obiectele sînt mici, deci și subiectele lor trebuie să fie mărunțele, așa că vom face din lemn puișori galbeni, gărgărițe cu picățele, greieri violoniști, urși preadolescenți — părea să spună raționamentul unor producători. Vitrinele magazineloi’ de artizanat revărsau (și mai revarsă încă) un univers liliputan cu personaje de fabulă, povestită în acel limbaj diminutivat și nițel peltic cu care unii părinți lipsiți de talent pedagogic se adresează mezinilor lor. Tratarea aceasta infantilă a bibe- loului mergea mînă în mină cu detalierea lui naturalistă, care pretindea gîndacului de un centimetru pătrat să-și arate clar pînă și ochii.împotriva acestor tendințe — care canalizau prost reala bogăție de talente aflată în cooperativele de artizanat — s-a scris mult. Specialiștii au atras atenția asupra denaturărilor în interpretarea creației folclorice și au demonstrat că nu poți aplica pe vasul de ceramică un motiv de covor oltenesc, că nu poți picta pe felii de lemn țărăncuțe de operetă, fără a ajunge la obiecte hibride, lipsite de ținută artistică.Realitățile semnalate nu țin însă cu totul de domeniul trecutului. Vitrinele unor magazine de artizanat mai au încă aerul unor bazare care anunță ce vînd înăuntru, expunînd de-a valma zeci de obiecte. Efectul artistic al unor astfel de vitrine este nul, cel comercial pe cale de a fi ratat : e greu să te descurci și să-ți oprești alegerea cind nici until din obiecte nu este valorificat prin etalare. în rafturi mai găsești încă pudriere din lemn dat cu duco, 

nea, o responsabilitate față de publicul ascultător căruia îi îndrumă pașii în cunoașterea celor mai variate aspecte ale muzicii căruia îi dezvoltă gustul și competența.Concertele populare, această bună formă de atragere și educare a ascultătorilor au, de regulă, programe interesante și instructive, la alcătuirea cărora își dau concursul aproape toți dirijorii noștri. Sînt însă și concerte care nu urmăresc o idee, un scop precis sau în care se fac concesii falsei accesibilități, subevaluîndu-se, în mod greșit, puterea de înțelegere și de asimilare a publicului. Astfel, într-un concert popular dirijat, în orașul și regiunea Iași, de George Vintilă, s-au cîntat cu precădere lucrări cu caracter de promenadă. Și orchestrele din Galați și din Craiova alunecă uneori pe pânta accesibilității rău înțelese.Spiritul de inițiativă, permanenta căutare a metodelor și mijloacelor de răspîndire a muzicii în mase, constituie una dintre trăsăturile dirijorilor noștri. Ea se vădește și la cei tineri care, preluîrid tot ce este valoros în artă maeștrilor, desfășoară o activitate substanțială și rodnică în cadrul concertelor populare și educative, al secțiilor de muzică de pe lîngă universitățile muncitorești. Datorită activității pe a- ceastă linie, cele mai de seamă lucrări ale compozitorilor noștri devin tot mai larg cunoscute iubitorilor de muzică din întreprinderi, școli, case de cultură etc.Un alt aspect al preocupărilor de diversificare a manifestărilor muzicale îl constituie închegarea unor formații orchestrale și corale de cameră, care este rodul dragostei de artă și al priceperii organizatorice a unor dirijori. O formație ale cărei calități s-au arătat cu evidență crescândă de la un concert la altul este orchestra de cameră dirijată de Paul Pppescu, al cărei ciclu de concerte Vivaldi-Corelli a atras numeroși auditori. Orchestra de cameră condusă de Alex. Șumski a prezentat, de asemenea, concerte interesante. Pentru a dezvălui comorile muzicii vocale preclasice, dirijorul Marin Constantin a înjghebat recent corul de cameră „Madrigal“, ale cărui prime apariții pe podiumul de 

pe care — în ciuda celor doar 10 cm diametru al capacului — dansează 7 persoane de ambele sexe ; mai în- tîlnești acéle cutii și vase excesiv pirogravate, de sub care nu se mai poate distinge nici o fibră din carnea lemnului ; mai poți afla papagali multicolori din jenilie sau mici vase de lemn lăcuit bleumarin, pictate cu frunze aurite de bambus. Producția artizanală de „amintiri“ nu și-a schimbat, peste noapte, profilul. Dar, pe cit apreciem, a început s-o facă. Simptomele acestei schimbări calitative le-am aflat în cuprinsul unei expoziții interne a UCECOM; se prezentau aici rezultatele tradiționalului concurs anual al cooperativelor meșteșugărești, concurs care a stimulat de astădată creația de prototipuri la un nivel suDerior de exigență. El a precedat omologările și contractările pentru semestrul II și a fost dé bun augur : aceste cîteva flori cu care nu s-a făcut, dar s-a vestit primăvara au anunțat totodată că, la vară, și mai încolo spre toamnă, în magazinele de artizanat, ca și în acele chioșcuri sezoniere din stațiunile balneo-climaterice. vom găsi cadouri și amintiri turistice pe care să le putem primi și oferi cu conștiința artistică împăcată.
★La o primă vedere, faptul ar părea greu de înțeles : cele mai frumoase din cele 2 600 de piese prezentate și din cele 116 premiate sînt obiecte din lemn. Din același lemn din care, pînă mai ieri, se făceau cele mai criticabile (și criticate 1) produse de artizanat. De astădată, lemnul a fost lăsat să vorbească pe limba lui, să se exprime pe el însuși și nu a mai fost înăbușit sub straturi groase de lac și plante exotice. Un serviciu de alune alcătuit din cîteva cupe de lemn strunjit, un suport pentru ouă. o trăistuță cu linguri de lemn în forme variate și rnînèrele sculptate sau o tăviță din lemn ușor lăcuit și cu o toartă din răchită împletită, amintesc arta noastră populară, dar mărturisesc și prezența unui creator activ, care știe să interpreteze. De la aceste obiecte utilitare, fantezia arti

Colocviu pe tema disciplinei
(Urmare din pag. I-a)

țumifor : „Comitetul U.T.M. a analizat 
această situație și s-a constatat că, In
tr-adevăr, în majoritatea cazurilor 
vina pentru neîndeplinirea planului re
vine tinerilor respectivi. Din acest caz noi 
am învățat că pe viitor va trebui să ana
lizăm toate- cauzele care duc la rămine- 
rea sub plan a unor tineri, acordînd în 
același timp o mare atenție educării lor". 
Atît ? E toarte puțin dacă ne gîndim că 
poate un alt secretar de organizație cu 
mai puțină experiență, citind pagina din 
„Flacăra roșie“ închinată problemelor de 
disciplină, ar fi vrut să afle mai pe larg 
de ce majoritatea neîndeplinirilor de plan 
în țesăforia automată s-a datorat tinerilor 
și mai ales ce măsuri concrete a luat co
mitetul U.T.M.

Din luarea la cuvînt a lui losif lancu- 
lescu, secretarul organizației de tineret 
de la fabrica de confecții, aflăm că din
tre cei 317 tineri o treime au fost decla
rați evidenfiați în producție pe primul tri
mestru al anului. Cititorii paginii care au 
vrut să vadă și explicația acestui succes au

concert au relevat o deosebită cultură a stilului specific marilor po- lifoniști ai Renașterii (Concertul dat de curîhd în sala Radioteleviziunii s-â înscris printre manifestările demne de reținut ale Stagiunii). Strădanii pe tărîmul promovării muzicii de cameră au depus și unii dirijori din alte orașe ale țării ca Nicolae Boboc (Timișoara), Frank Xaver Dressier (Sibiu), Kurt Mild (Cluj) și alții. E de dorit ca astfel de formații să nu fie efemere, iar prețuirea pe care publicul le-o a- cordă să constituie un imbold și pentru alți animatori, din întreaga țară, la ridicarea calității programelor și interpretării.Grija continuă pentru pătrunderea și redarea sensului expresiv al lucrărilor de cele mai diverse stiluri, lucrul migălos cu orchestra pentru a egaliza aportul fiecărui interpret cu nivelul celui mai bun, într-o sonoritate omogenă de ansamblu, trebuie să fie preocuparea permanentă, perseverentă a fiecărui dirijor.Un aspect căruia i se acordă o insuficientă atenție este schimbul de pxperiență. Acest schimb trebuie să fie un prilej de transmitere a cunoștințelor acumulate în urma conlucrării cu formații de variate posibilități, în medii cu niveluri de receptivitate muzicală diferite. Învățătura din conservator se prelungește și se completează prin studiul partiturilor și al înregistrărilor realizate de maeștri ai baghetei. Dar asta nu e suficient și nu poate suplini contactul viu, creator, cu colegii. Cred că ar trebui găsită — de către Asociația oamenilor de teatru și de muzică sad de către Consiliul muzicii din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă — o formă organizată de întîlniri, pe o perioadă de cîteva zile.Desigur că problemele ridicate de activitatea dirijorilor sînt multiple. Contribuția dirijorilor la discutarea loi- s-ar face simțită și prin articole publicate în reviste de specialitate, în ziare, ei fiind primii în măsura să abordeze cu pricepere și în adîn- cime aspectele variate ale muncii pe care, cu atîta pasiune, o desfășoară.
Petre CODREANU 

zanatului a înaintat spre piesele decorative, realizînd, după părerea mea, o statuară mică de calitate : stîrcii, ciuta, vulpea sînt deosebit de expresive în simplitatea și armonia volumelor lor. Lemnul și-a dovedit apoi și capacitatea de a se metamorfoza în podoabe.După cîte mi s-a spus, aceste o- biecte de artă sînt deocamdată unicate, lucru firesc, de altfel, în condițiile unui concurs. Este necesar ca ele să devină la fel de accesibile ca întreaga producție artizanală, căci ar fi păcat ca tocmai acum, cînd meșterii lemnului și lemnul au arătat ce pot face împreună, cumpărătorii să nu se poată bucura de roadele acestei „colaborări“.
★Alături de lemn, ceramica sau pielea, țesăturile sau covorul, rafia, cornul sau osul s-au modelat și ele în mîinile artizanilor în forme inedite și de efect. Multă vreme, meșteșugarii s-au mulțumit să aducă în .vitrine mai ales ceramica neagră, cu formele ei tradiționale, cu decorațiile ei clasice, dar care obosea prin repetare și prin prezență unică. în ultima vreme — și mai ales cu prilejul concursului amintit — bătrîna artă a lutului ars a dat piese foarte interesante, cu glazuri scurse și mate, cu acel smalț perlat care dă efecte neașteptate, mai ales atunci cînd finisează forme de platouri, vaze, bibelouri, servicii, tratate în- tr-o manieră stilizată. Cornul a renunțat să se transforme doar în pești pîntecoși, travestiți în lămpi de masă și a servit drept material pentru diverse bibelouri.Pentru oaspetele străin, venit să-și petreacă vacanța în munții sau pe litoralul Romîniei și dornic să ducă în valiză Și mici „suveniruri“ specifice. artizanii au pregătit miniaturale costume populare din diferite regiuni ; dar am impresia că nu s-a reușit încă, din păcate, să se realizeze și acea păpușă care să poarte firesc aceste costume. Mici brelocuri și mascote pentru mașină, purtătoare de chei și portadrese, portstilouri și portmonee și încă o infinitate de alte mai mici sau mai mari obiecte dovedesc efortul artizanilor de a găsi rezolvări noi în a- cest domeniu în care fantezia nu are niciodată dreptul să secătuiască.

Sanda FAUR

aflat, fof de la lanculescu, șl despre cifa- 
va din metodele muncii de educație folo
site aci. De pildă, adeseori posturile 
U.T.M. de control organizează raiduri- 
anchetă pe tema ordinei la locul de 
muncă, a întîrzierilor sau a lucrului de 
mîntuială. Eficacitatea acestora a crescu* 
și mai mult de cînd s-a introdus urmă
torul sistem : cel criticat este invitat să 
răspundă la postul U.T.M. de control și 
să arate cum își va îndrepta greșeala să- 
vîrșită. Vorbind despre absolventele școlii 
profesionale, el ne arată că în fabrică 
„sînt combătute cu tărie încercările unor 
meșteri de a le folosi numai la tăiat de 
fire sau alte munci care nu cer o califi
care deosebită“. Cu aceasta, pagina și 
„oaspeții" ei au atacat o altă problemă 
care ar fi meritat mai mult spațiu și a- 
tenție :

„E vorba
de organizarea muncii'*

Emilia Cojocaru, fruntașă în producție 
la fabrica „Tricoul roșu“, este de părere 
că „disciplina în producție a tinerilor de
pinde și de felul cum maistrul, brigadie
rul sau șeful de echipă știe să-și organi
zeze munca. Brigada în care lucrez ed, 
la secția confecții, este condusă de to
varășă Doină Simeriăn, membră de partid. 
Ea organizează în așa fel munca în bri
gadă încît fiecare tînără cunoaște ce are 
de făcut...“

Oare peste tot s-o fi întîmplînd așa ? 
Mai sînt cazuri, și la uzinele dé vagoane

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
19; 21). Nu pleca ; Victoria (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). Rude de Singe : Central 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18.30; 20,30), Volga 
(16; 18,15; 20,30). Dragoste lungă de-o
seară : Lumina (de la orele 10 la orele 
14 rulează in continuare ; 16; 13,15; 20,30), 
Giulești (10; 12,15; 15,30; 17,45: 20,15), Lu
ceafărul (10,30; 16; 18,15; 20,30). Program 
de filme documentare : Timpuri Noi (de 
la orele 10 lă orele 21 rulează în conti- 
nuarfe). CUm stăm, tinere ? : înfrățirea 
între popoare (11,30; 14; 16; 18; 20), Mun
ca (12; 15; 17J 19; 21). Totul despre feva : 
Cultural (10; 14,30; 17,30;, 20,30), .Arta (11; 
15; 17,45; 20,30), Cotroceni, (10; 15: 18;
20.45) . Kaloiah: Feroviar (9,15; 11,30; 13,45:
16; 18,15; 20,30). Limuzina neagră — cine
mascop, BUzești (ii; 16; 18,15; 20,30).
Bezrănăciiiații : Crîhgâșl (16; 18,15: 20,30). 
Privește înapoi cu minie : Bucegi (10: 
12: 16; 18,15, 20,30). Totul rămîne oame
nilor : Unirea (11; 16; 18; 20). Zile de fior 
Și rîs : Tomis (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30), Aurora (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45) , Lira (15; 17; 10; 21). Celé trèi lüliil
ale lui Gulliver: Flacăra (12; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), Viitorul (11,30; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Domnișoara... Barbă Albastră i 
Union (11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30).
Program de filme pentru copii : Doina 
(orele 10). Uh siirîs în plină vară : Doina 
(11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Vitan (16; 
18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9 00 —
Emisiune pentru, copii și tineretul Șco
lar, 10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 — 
Emisiune pentru sate. 19,00 — Emisiune 
de varietăți — transmisiune din Studioul 
de concerte al Radioteleviziunii. 20,00 — 
Jurnalul televiziunii. 20,10 — Partea a
liră a emisiunii de varietăți. 21,40 — Co
mici vestiți ai ecranului. Ih încheiere : 
buletin de știri, sport șl buletin meteo
rologic.

Cum va fi VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 18, 

19 și 20 măi. In țară: Vremea devine re
lativ frumoasă, răminînd Instabilă în 
cursUl după-amiezelor, mai ales là în
ceputul Intervalului. Cerul va fi schim
bător, vor cădea ploi locale sub formă 
de averse. Vintul vă suflă potrivit. Tem
peratura în creștere ușoară. Minimele 
vor fi cuprinse între 4 și 14 grade, iar 
maximele între 15 șl 25 grade. In Bucu
rești: Vreme instabilă, mai ales la în
ceputul intervalului, cînd cerul va pre
zenta înnourări mai accentuate. Vor că
dea ploi sub formă de averse mal ales 
1« cursul după-amlezelor. Vînt potrivit, 
temperatura în creștere ușoară.

TEATRE : Teatrul dé Operă. și Balet 
al R. P. Itomîne : Lacul lebedelor — (o- 
relè il), Dama dè pică — (orele 10,30). 
Teatrul de stat de operetă : Rosemarie 
— (orele 10,30), Anton Pann sau Po
vestea vorbii — (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caragiaje“. (Sala Come
dia) : Vizita bătrînfei doamne — (orele 
10), Mașina de scris — (orele 15,30), Ne
vestele vesele din Windsor — (orele 20) ; 
(Sala Studio) : Norà — (ôrèle 10), O fe
meie cu bani — (orele 15), Moartea unui 
artist — (orele 19,30). Teatrul „C. I. Noț- 
târă“ (Sala din bd. MâghèrÙ) : feste vi
novată Colina? — (orele .10), Zizi și... 
formula ei de viață — (orele 15,30), Peer 
Gynt — (orele 19,30) ; (Sala Stiidlo) : 
Casa cu dpu,ă intrări — (oțele 10,30 și o- 
rele 20), Băieții veseli — (orele 16). Tea
trul „Lucia sturdza Bulandră“ (Sala din 
bd. Schitu Măgureanu . nr. 1) : Cum vă 
place — (orele 10,30), Portretul — (orele 
19,3b) '; (Sala Studio, din sir. Alex. Sti
hia nr. 76 A) : Tache, lanke și Cadîr — 
(orele 10,30), Jocul de-a vacanța — (orele 
19,30). Teatrul de Comedie : Rinocerii — 
(orele 10,30), Umbra — (orele 20). Teatrul 
muncitoresc C.F.R.-Giuleștl : Jurnalul 
unei femei — (orele 19,30). Teatrul pen
tru copii șl tineret (Sala din sti. C. 
Miile) : Ruj’ Bias — (orele 11), Himera — 
(orele 20) ; (la Sala pentru copii, din .cir. 
feremia Grigorescu nr. 24) : Descopel’lți-1 
pe „N“ — (orélg 10), Nu prea Albii ca 
zăpada și Motanul descălțat — (orele 
16). Teatrul satirjc-muzical „C. Tănase“ 
(Sală . Savoy). : Șăpte păcăte — (orele 11), 
Revista de altădată — (orele 20) . (Sala 
din Calea Victoriei nr. 174) : Concert de 
muzică ușoară — (orele 20). Teatrul 
„Țăndărică“ (Sala din sir. Academiei) : 
A fugit lin tren . (orele 11). Circul dè 
stat : Berliner Atraction — (orele 19,30).

CINEMATOGRAFE : Frații corsicahi — 
cinemascop : Sala Palatului R. P. Ro
mine (rulează la orele 17,15 cu seria de 
bilete nr. 1 055), Volga (9,30; 11,30; 13,30), 
Floreasca (10,30; 16; 18,15; 20,30), Drumul 
Sării (10,45; 15,15; 17,30; 19,45), Ferentari 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Anotim
puri : Sala Palatului R. P. Romine (ru
lează la orele 20,30 cu seria de bilete nr. 
1101), Republica (10; 12; 14,30; 16,45; 19; 
21,15). Aventurile unui tînăr — cinema
scop : Patria (9; 12; 15; 18; 21), Festival 
(9; 12; 15; 18; 21), Grivița (9; 12; 15; 18; 
21). Liturghia de la miezul nopții — ci
nemascop : Flamura (10; 12; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). Un om care nu există : Car- 
pați (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), București 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Modern (10; 12; 14; 
16; 18,30; 20,30). Anaconda: Capitol (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21), Excelsior (10; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Melodia (10; 12; 
14,30; 16,45; 19; 21), Adesgo (10,30; 15; 17;

Produse utile

Aparat pentru maioneză
Foto : M. Cioo

Sortimentul produselor de uz casnic 
se îmbogățește continuu. De curînd, în 
magazinele de specialitate au fost puse 
în vînzaré o serie de noi aparate și dis
pozitive, utile în gospodărie. De mare 
folos esté aparatul de ascujif cuțite, con
struit ingenios, în dimensiuni mici și 
ușor de manevrat.

Atenția producătorilor și a comerțului 
se îndreaptă îndeosebi spre obiecte care 
înlesnesc anumite operații, economi
sesc timpul gospodinei. Intre acestea 
men(ionăm aparatul pentru preparat ma
ioneza, confecționat din sticlă și metal, 
El este oferit în două variante și de ca
pacități diferite : 1/2 kg și 3/4 de kg. 
Cu ajutorul lui, maioneza se prepară 
doar în două-trei minute.

Au mai apărut : mașina de stors fruc
te, un dispozitiv de tăiat roșii, confecțio
nat din metal inoxidabil, un nou tip de 
râzătoare de lămîie, mai ușor de folosit. 
Magazinele de specialitate oferă, de a- 
semenea, consumatorilor un aparat elec
tric pentru preparat cafea filtru și o rîș- 
niță electrică de cafea, precum și două 
noi tipuri de uscătoare pentru păr.

Concomitent cu apariția unor noi pro
duse, altele, mai vechi, sînt îmbunătățite. 
Recent au fost puse în vînzare mașini 
de spălat rufe „Alba-Lux", la a căror 
construcție a fost perfecționată îndeosebi 
pompa de evacuare a apei.

și la uzinele „30 Decembrie“ sau în alte 
întreprinderi din orașul Arad, unde pe 
motiv că „nu se pricep“ sau că „mai au 
timp să învețe", tinerilor li se dau să 
execute lucrări necalificate.

★ .
Discuția despre disciplină a fost or

ganizată de' ziarul „Flacăra roșie“ îm
preună cu Comitetul orășenesc U.T.M. 
Arad. Numai că în luările de cuvînt (ne 
referim la ceea ce s-a publicat în 1 pa
gină), nu se pomenește nimic de acest co
mitet. De asemenea din păgină nu se 
vede dacă la discuție a participat vreun 
secretar sau alt membru al biroului, care 
este părerea comitetului în legătură cu 
cele semnalate.

Discutînd cu doi dintre secretarii co
mitetului orășenesc U.T.M., tovarășii Octa
vian Nincu și losif Beliug, am aflat că în 
primele luni ale anului în cele mai im
portante întreprinderi din Arad au avut 
loc plenare ale comitetelor U.T.M. consa
crate disciplinei. Era firesc ca în urma a- 
cestor plenare comitetul orășenesc să 
tragă concluziile necesare și să ia mă
suri pentru îmbunătățirea muncii educa
tive îh toate organizațiile.

— In ultima vreme am fost ocupați cu 
evidența, ni s-a spus, și nu ne-am putut 
ocupa de măsurile la care vă referiți

lată un răspuns pe care ziarul „Flacăra 
roșie“ ar avea motive temeinice să-l cri
tice. Nimeni nu neagă importanța eviden
ței dar, în primul rînd, atenția trebuie 
acordată muncii organizatorice și politico- 
educative în întreprinderi, în mijlocul 
tinerilor.
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ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONFERINȚEI SINDICALE INTERNATIONALE
CU PRIVIRE LA PROBLEMELE FEMEILOR MUNCITOARESîmbătă, în ultima zi a celei de-a Il-a Conferințe sindicale internaționale cu privire la problemele femeilor muncitoare, au continuat discuțiile la rapoartele prezentate. Au luat cuvîntul participante la conferință din R. F. Germană, Venezuela, R. P. Mongolă, Noua Zeelandă, Canada, R. P. Chineză, Cuba, U.R.S.S.A luat apoi cuvîntul secretarul general al F.S.M., Louis Saillant.Conferința a aprobat Carta drepturilor economice și sociale ale femeilor muncitoare și Memorandumul preliminar adresat directorului
Miting cu prilejul ConferințeiSîmbătă după-amiază în sala Palatului R. P. Romine a avut loc un miting organizat cu prilejul celei' de-a Il-a Conferințe sindicale internaționale cu privire la problemele femeilor muncitoare.Mitingul a fost deschis de Larisa Munteanu, secretar al Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. Ro- mînă, care a salutat călduros pe oaspeți..A luat cuvîntul Maria Gramatic, țesătoare la întreprinderea „Flamu- va Roșie“. Noi, femeile muncitoare din^ orașul București și din-întreaga țară — a spus ea — am urmărit cu viu interes lucrările Conferinței.Descătușate pentru totdeauna de exploatare, ridicate pe treapta cea mai înaltă a demnității umane, femeile muncitoare din țara noastră muncesc cu dragoste și pasiune alături de bărbați pentru clesăvîrșirea construcției socialiste, își cresc copiii în spiritul dragostei nețărmurite față de patria socialistă și al sen-, timentelor calde de prietenie și solidaritate frățească cu cei ce muncesc din toate țările lumii.Bucurîndu-ne de viața nouă, din ce în ce mai luminoasă pe care o trăim, noi nu uităm că în același timp sute și sute de milioane de femei din țările capitaliste, din țările asuprite de imperialism mai duc o viață grea, sînt lipsite de drepturi elementare ale omului și cetățeanului, sînt asuprite și umilite așa cum eram și noi cu 20 de ani în urmă. Animate de un puternic spirit internaționalist, femeile din patria noastră sînt alături dé surorile lor de clasă din aceste țări, urmăresc cu simpatie profundă lupta lor nobilă și grea, alături de întreaga clasă muncitoare, de toți oamenii muncii pentru emanciparea femeii muncitoare, pentru scuturarea jugului asupritor, pentru eliberarea na- --lonală și socială a tuturor celor ce muncesc.In cuvîntul său, Renato Bitossi, președintele F.S.M., a spus, printre altele : Pentru mine este o mare bucurie, dragi tovarăși, să mă aflu în capitala patriei voastre, bogată în istorie și în monumente vechi, bogată, de asemenea, în . amintiri, glorioase despre lupta eroică : a clasei muncitoare din Romînia.Pe lingă salutul muncitorilor din lumea întreagă, permiteți-mi ca în numele participantelor la Conferință și în numele clasei muncitoare care este încă exploatată din țările capitaliste să vă transmit mulțumiri vouă, muncitorilor romîni, care prin munca și voința voastră nu numai că ați înlăturat regimul capitalist și deci exploatarea omului de către om în țara voastră, dar ați demonstrat, de asemenea, clasei muncitoa-

j?Cursa Păcii“
Echipa R. P. Romîne 
pe locul II după 7 etape

ERFURT 16 (Agerpres), — Cea de-a 
7-a etapă a „Cursei Păcii“, desfășurată 
șîmbătă între orașele Leipzig și Erfurt 
f162 km), s-a încheiat cu victoria ceho- 
wDvacului lan Smolik. Cicliștii romîni au 
objinut și ei un nou succes. G. Moiceanu, 
C. Dumitrescu și L. Zanoni, participînd la 
evadarea decisivă a etapei, au sosit în 
același timp cu învingătorul și au făcut 
ca echipa noastră să urce pe locul doi în 
clasamentul general pe țări. Plutonul al 
doilea, în care se aflau Ziegler, Stoica și 
Ardeleanu, a sosit după 4’59’’.

Clasamentul general individual după 
7 etape: 1. Smolik (R. S. Cehoslovacă) ;
2. Moiceanu (R.P.R.) la 2’18” ; 3. Gazda 
(R.P.P.) la 2’54” ; 4. Hoffman (R.D.G.) la

"16” ; 5. lusko (R.P.U.) la 3’18”. Stoica 
află pe locul 14, Ziegler pe locul 20. 

Clasamentul general pe echipe : 1. R. D. 
Germană ; 2. R. P. Romînă la 3’23” ;
3. R. P. Polonă la 3’52” ; 4. R. P. Ungară 
la 10’37” ; 5. R. S. Cehoslovacă la 11’52”

Astăzi se desfășoară etapa a 8-a Erfurt- 
Oberhof (45 km individual contracrono- 
metru).

Rezultate valoroase 
ale atletslor noștri ■> ■>Cu tot timpul nefavorabil (ploaie și vînt), în prima zi a concursului republican de atletism care a început pe stadionul „23 August“ din Capitală au fost înregistrate o serie de performante valoroase. Cel mai bun rezultat a fost obținut de recordmana mondială Io- landa Balaș, care a realizat la săritura în înălțime 1.88 m (cu 3 cm mai puțin decît recordul lumii pe care-1 deține). Acesta este cel mai bun rezultat mondial înregistrat în acest sezon.în proba de 400 m garduri, Valeriu Jurcă a stabilit un nou record al țării cu timpul de 51’’ 5/10. Vechiul record era de 51” 6/10 și aparținea din 1956 lui Savel. în formă bună sprinterul Gh. Zamfirescu a egalat recordul țării la 100 m plat fiind cronometrat în 10’’ 4/10. Recordul este deținut din 1948 de maestrul emerit al sportului Ion Moina. 

general al Biroului Internațional al Muncii.Cuvîntul de închidere a Conferinței a fost rostit de Renato Bitossi, președintele F.S.M.★Seara, în sala de marmură a „Casei Scînteii", a avut loc o recepție oferită de Consiliul Central al Sindicatelor din R. P. Romînă în cinstea participanților la cea de-a Il-a Conferință Sindicală Internațională cu privire la problemele femeilor muncitoare. Cu acest prilej, Martin Isac, președintele C.C.S., și Louis Saillant, secretar general al F.S.M., au rostit toasturi.
re din întreaga lume cum se construiește un viitor la care merită să visezi, un viitor al păcii și al coexistenței pașnice între toate popoarele de pe pămînt. Ați realizat o societate cu economie socialistă și munciți cu înflăcărare și entuziasm pentru o producție tot mai sporită, pentru ridicarea nivelului de viață al poporului muncitor din țara voastră. Femeia în Romînia a obținut egalitatea în drepturi cu bărbatul, un salariu egal la muncă egală, drepturi sociale, politice și economice egale cu cele ale muncitorilor. Copiii voștri, generațiile viitoare cresc într-o atmosferă de democra- ție în care educația lor se face în spiritul solidarității, în spiritul internaționalismului proletar.Vorbitorul a arătat că astăzi femeia ca mamă, ca soție dar mai ales ca muncitoare, în țările capitaliste împarte în mod egal cu bărbatul oprimarea și exploatarea. Rezultă de aici că muncitorii și muncitoarele din țările capitaliste luptă uniți pentru obținerea drepturilor lor de care să se bucure în mod deplin și liber, pentru deplina și libera dezvoltare a personalității lor într-o lume nouă, egali unul cu altul.în jurul acestui obiectiv măreț al unității clasei muncitoare s-au purtat discuțiile la prezenta Conferință, s-au trasat căile de realizare concretă a revendicărilor femeilor.Vorbitorul s-a referit la rezultatele acestei Conferințe sindicale în lupta clasei muncitoare, a femeilor muncitoare, în activitatea F.S.M.Luînd cuvîntul apoi Elena Lascu, vicepreședinte al Consiliului Central al Sindicatelor, conducătoarea delegației femeilor muncitoare din țara noastră la conferință, a spus : De la tribuna Conferinței numeroase delegate au rostit cuvinte calde la a- dresa clasei noastre muncitoare, a realizărilor ei pe drumul vieții noi din patria noastră, la adresa sindicatelor. în ele noi vedem aprecierea de care se bucură oamenii muncii, sindicatele din țara noastră, în rîh- durile clasei muncitoare și ale mișcării sindicale internaționale. Ne exprimăm recunoștința noastră pentru aceste aprecieri.Asigtirăm Federația Sindicală Mondială că sindicatele din țara noastră vor milita neobosit pentru a-și aduce aportul lor la întărirea unității mișcării sindicale internaționale în lupta pentru interesele vitale ale clasei muncitoare, pentru pace și progres social. în continuare vorbitoarea a spus :Din cuvîntările la Conferință a ieșit puternic în evidență faptul că masele de femei muncitoare devin tot mai conștiente că inegalitatea e- conomică și socială a femeii este ge

Ieri în campionatul de fotbal

ETAPA XXI, 
REZULTATE TEHNICE:

Dinamo București - crișul 1 -1
(1-0)

Steaua — Petrolul 1--o (i-o:
C.S.M.S. .— Progresul 2—0 (2-0)
Sicierurgistul — Steagul roșu 0--0
știința Cluj — Farul 3—0 (2—0)
Dinamo Pitești — Rapid 0--1 (0—1)
știința Timișoara — U.T.A. 3--3

(2-2)

CLASAMENTUL

Dinamo București 20 13 3 4 41:19 29
Rapid 20 12 3 5 36:25 27
Steaua 19 12 1 6 51:30 25
Steagul roșu 20 8 5 7 24:19 21
Petrolul 20 8 4 8 24:14 20
Știința Cluj 21 9 2 10 33:31 20
Progresul 20 8 4 8 34:40 20
Farul 21 9 2 10 23:29 20
U.T.A. 20 7 5 8 26:26 19
Dinamo Pitești 21 8 3 10 21:29 19
Crișul 21 7 5 9 21:36 19
C.S.M.S. 20 8 1 11 30:35 17
Știința Timișoara 20 6 4 10 26:35 16
SidërurgiStul 21 4 4 13 16:41 12

Fără îndoială, din lectura rezul
tatelor etapei de teri rețihe atenția 
scorul de egalitate dintre lidera cla
samentului, Dinamo București, și 
formația Crișul Oradea. Surprinză
tor la prima vedere, acest r'ezultat 
este însă cit se poate de echitabil. 
Orădenii au luptat cu multă energie 
tot timpul partidei, cu toate că au 
fost conduși cu 1-0 chiar din pri
mele minute de joc. La un fault in 
careu comis de Pojoni, arbitrul a 
dictat o lovitură de la 11 m. și Fră- 
țilă a înscris. Ei au egalat in repri
za secundă prin Damian, la o fază 
bine concepută și, mai ales, bine fi
nalizată. Ca factură tehnică, meciul 
acesta n-a mulțumit publicul spec
tator. Ambele echipe au făcut nu
meroase greșeli tehnice, acțiunile lor 
ofensive neavind nici claritate, nici 
finalitate. Dinamoviștii — conside
rați, pe drept, favoriții întîlnirii — 
n-au știut să contracareze tactica 
adversarului, care s-a aflat perma
nent în atac.

Din păcate, nici celui de-al doilea 
meci al cuplajului din Capitală 
(Steaua — Petrolul) nu i se poate 

nerată de existența capitalismului, imperialismului și colonialismului și de aceea, pentru deplina lor emancipare, participă activ la lupta clasei muncitoare pentru eliberarea națională și socială.Vorbitoarea s-a referit la dorința și hotărîrea femeilor muncitoare, parte integrantă a clasei muncitoare, de a lupta în front unit pentru drepturi și libertăți împotriva oricăror discriminări, pentru drepturi democratice ale maselor populare, împotriva monopolurilor capitaliste, împotriva imperialismului și colonialismului sub toate formele sale, pentru pace trainică în lume, pentru progresul și viitorul luminos al întregii omeniri.Referindu-se la femeile muncitoare din țările capitaliste, din țările Africii, Asiei, Americii Latine vorbitoarea a spus : Tuturor femeilor muncitoare, oamenilor muncii din toate aceste țări, vă rugăm, dragi, tovarășe de peste hotare, participante la mitingul nostru, să le transmiteți salutul fierbinte al surorilor lor de clasă, al oamenilor muncii din țara noastră, să le spuneți că sîntem alături de ele în lupta lor grea, nobilă, pentru drepturi și libertăți, pentru o viață demnă, pentru progres social, pentru pace.în contrast profund cu situația femeilor muncitoare din lumea capitalului au reieșit și mai puternic în evidență realitățile din țările socialiste, unde clasa muncitoare, cucerind puterea politică, a devenit clasă conducătoare în stat și unde bogățiile și roadele muncii aparțin întregului popor, unde femeile se bucură de drepturi depline, egale cu ale bărbaților, de stimă și respect și unde spiritul lor de inițiativă își găsește cîrap larg de desfășurare în toate domeniile vieții sociale.Sîntem convinse, dragi tovarășe, că întâlnirea noastră, a femeilor muncitoare din cele peste 50 de țări de pe toate continentele lumii, re- prezentînd milioane de femei cu convingeri politice și ideologice diferite, de afilieri sindicale deosebite, va rămîne ca un moment însemnat pe linia înfăptuirii planului de acțiuhe elaborat de cel de-al V-lea Congres Sindical Mondial. Ea va constitui un imbold în lupta noastră comună pentru apărarea intereselor vitale, a năzuințelor și aspirațiilor clasei muncitoare din lumea întreagă.Noi, femeile muncitoare, oamenii muncii din Romînia — a spus vorbitoarea — sîntem bucuroși că ați venit la noi, că această Conferință v-a oferit prilejul să ne cunoașteți mai bine, .să vedeți realizările clasei muncitoare, ale poporului nostru în construirea vieții noi socialiste pe care o clădim sub conducerea înțeleaptă a Partidului Muncitoresc Romîn.Menirea noastră de femei muncitoare, parte integrantă a clasei celei mai înaintate a societății, îndatoririle noastre de mame, soții, surori, cărora ne revine misiunea nobilă de a crește și educa noua generație a societății, cer să ne strîngfem și mai puternic rîndurile pentru înfăptuirea țelurilor noastre comune — a spus în încheiere vorbitoarea.Cuvîntările au fost subliniate în repetate rînduri de vii aplauze. Mitingul s-a încheiat cu un spectacol festiv la care și-au dat concursul formații artistice ale sindicatelor, formații și soliști cunoscuți. Artiștilor le-au fost oferite flori.(Agerpres)

atribui un calificativ satisfăcător. 
Steaua și-a asigurat victoria prin 
golul înscris de Sorin Avram în mi
nutul 32, dar jocul acesteia a avut 
multe lacune tehnïco-tàctice. Faptul 
pare de neînțeles; în etapa prece
dentă Steaua a demonstrat o forma 
destul de bună.

De la Pitești, unde a avut loc me
ciul Dinamo — Rapid, ni s-a trans
mis că rapidiștii au obținilt teri a 
Șaptea Victorie consecutivă. O victo
rie, e drept la limită, însă extrem 
de valoroasă. În minutul 23, bumi- 
triu II a înscris cu capul în poarta 
piteștenilor. în general, jocul a fost 
echilibrat. Și o echipă și Uita ar fi 
putut mărCă. înaintarea rapidistă 
s-a pripit de mâi multe ori (Năstu- 
rescu, de pildă, a ratat un pol deși 
rămăsese singur cu portarul îh fa
ță). în schimb, piteștenii n-au putut 
îhscrie datorită mai cu seamă for
mei bune a portarului Andrei care 
a apărat tot.

SCorUl etapei s-a înregistrai la 
Cluj. Studenții din localitate au în
vins cu 3-0 pe Farul. Autorii goluri
lor : Mureșan (min. 2), Al. Vasile 
(min. 5) și Szabo (min. 71). De re
marcat că în repriza secundă, Ivan- 
Suc (Știința) și BüköSi (Farul) au 
ratat cite o lovitură de la 11 m. La 
Timișoara, arădenii au condus cu 
2-0 îh fața Științei care, după ce a 
egalat, a luat conducerea în minu
tul 73. Un minut mai tîrziu, U.T.A. 
a egalat. Mult influențat de starea 
terenului, meciul de la Iași (C.S.M.S. 
— Progresul) a revenit locălnicilor. 
Aceștia s-au descurcat măi biUe pe 
terenul moale, atacînd continuu 
poarta apărată de Mîndru. în minu
tul 33, la un atac al echipei gazde, 
Ștefănescu este faultat în careu. 
Vornicu înscrie din 11 m. înaintarea 
C.S.M.S. insistă în continuare și in 
minutul 41 tot Vornicu înscrie pla
sat, din lovitură liberă de la circa 
20 metri.

INFORSîmbătă dimineața a plecat în Franța o delegație a R. P. Romîne condusă de Gheorghe Rădoi, ministrul industriei construcțiilor de mașini, pentru a vizita cea de-a Il-a expoziție bienală de la Paris. La plecare, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost condusă de Bujor Al- mășan, ministrul minelor și energiei electrice, de membri ai conducerii unor ministere economice și instituții centrale și ai Camerei de
A

Păreri exprimate de participanți 
naționale U.N.E.S.G.0. din țărileDupă cum s-a mai anunțat, recent s-a desfășurat la București prima Consfătuire a comisiilor naționale U.N.E.S.C.O. din țările balcanice, organizată la inițiativa Comisiei naționale a R. P. Romîne pentru U.N.E.S.C.O.După încheierea lucrărilor, reprezentanții delegațiilor participante au avut o convorbire cu redactorul Agenției romîne de presă „Agerpres“, Nicolae Vamvu, împărtășin- du-i unele impresii de la această manifestare.Relevînd contribuția importantă pe care comisiile naționale din țările balcanice o aduc la realizarea programului U.N.E.S.C.O., Jean Che
valier, reprezentantul Directorului general al U.N.E.S.C.O., a declarat : „Comisia națională romînă merită toate felicitările și admirația pentru reușita acestei acțiuni. Se poate spune, pe drept cuvînt, că această consfătuire constituie pentru activitatea noastră un real succes. Au fost examinate, cu acest prilej, 37 de propuneri și s-au adoptat 20 de recomandări. Ele vin să contribuie la intensificarea relațiilor culturale dintre țările balcanice, care au a- rătat în nenumărate rînduri că există posibilități nelimitate de a se apropia, de a trăi în bună vecinătate“.

Misto Treska, președintele Comisiei naționale albaneze, a spus : „Schimbul util de păreri și proiectele de acțiuni comune, adoptate în unanimitate, deschid noi perspective în ceea ce privește colaborarea dintre țările balcanice în domeniul științei, educației și culturii, în interesul popoarelor lor și al păcii în lume. întîlnirea noastră a demonstrat, în același timp, dorința țărilor balcanice de a se cunoaște mai bine, de a conviețui pașnic. în vederea înfăptuirii acestor țeluri, noi vom depune toate eforturile“. El a subliniat, în continuare, cordiali- • tatëa cu care au fost 'primiți în Romînia toți participantă la consfătuire.„Țin de la început să-mi exprim mulțumirea față de organizatorii a- cestei consfătuiri, a declarat Petar 
Vutov, președintele Comisiei naționale bulgare. Ea s-a dovedit a fi una dintre cele mai rodnice întîlniri balcanice de acest fel inițiate în ultimii ani. Din partea tuturor delegațiilor s-a manifestat un interes deosebit în obținerea unei înțelegeri cu privire la adoptarea de măsuri comune pe linie de cultură, știință și artă, care, transpuse în viață, vor duce, fără îndoială, la întărirea prieteniei dintre popoarele balcanice“.„Sînt fericită că am luat parte la această consfătuire, a spus Lina 
Tsaldaris, vicepreședintă a Comisiei naționale elene. Atmosfera în care s-au desfășurat lucrările a fost deosebit de prietenească și aceasta se datorește în mare parte Comisiei naționale rotnîne, care a organizat totul foarte bine, precum și ospitalității sale. Problemele care ne-au preocupat sînt legate de extinderea relațiilor științifice și culturale dintre țările balcanice. Delegația noastră și ceilalți participanți au făcut o serie de propuneri, care au găsit un larg sprijin în rîndul comisiilor naționale din țările balcanice, ceea ce constituie încă o dovadă că există un spirit de colaborare și dorință pentru dezvoltarea înțelegerii în a- ceastă parte a lumii“.

DIN VIAȚA CULTURALĂ 

INTERNAȚIONALĂ

Palmaresul celui de-al 17-lea 
Festival internațional al filmului 
de la Cannes reflectă climatul di
vers și interesant in care s-a des
fășurat tradiționala competiție ci
nematografică de primăvară de pe 
Coasta de Azur. Timp de 15 zile, 
pe ecranele celor trei săli ale Pa
latului festivalului au avut loc 
peste 150 de proiecții de filme, la 
căre se adaugă suma celor prezen
tate în sălile rezervate vizionărilor 
comerciale, proiecții care, in an
samblu, au putut oferi o foarte 
idilă panoramă a artei și industriei 
filmului contemporan.

Programul filmelor prezentate a 
conturat un peisaj în general in- 
flUehțăt în mai mare măsură de- 
cit anill trecut de grijă față de 
gUstul pUblicUltii. Celé mai aplau
date ati fost filmele din conținu
tul cărora a reieșit o preocupare 
față de problema relațiilor dintre 
oameni și mediul lor social. Filmul 
realist contemporan a cucerit noi 
poziții in confruntarea cu unele 
curente lăturalnice.

Deși fără strălucirea capodope
rei, dar fecund și util prin media 
prezențelor sale, festivalul a încer
cat să propună, ca o problemă a- 
cută, găsirea unei metode care să 
permită promovarea nivelului ar
tistic al filmelor comerciale. Dealt- 
minteri, pe lingă palmaresul juriu
lui oficial, un juriu al firmelor 
distribuitoare a acordat o serie de 
premii denumite „Biletul de aur“ 
peliculelor cu șansa de a face cel

MATH
»Comerț, de funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.Au fost de față reprezentanți ai Ambasadei Franței la București.

★O delegație a R. P. Romîne condusă de acad. Floria Hulubei a plecat sîmbătă dimineața la Viena pentru a participa la reuniunea grupului de lucru pentru revizuirea generală a sistemului de garanții al Agenției internaționale pentru energia atomică. (Agerpres)

la prima Consfătuire a comisiilor 
balcaniceArătînd necesitatea strîngerii legăturilor de prietenie dintre țările balcanice, Milos Zanko, președintele Comisiei naționale iugoslave a spus : „Consfătuirea la care am luat parte constituie o nouă confirmare a marilor posibilități pe care le oferă coexistența pașnică și colaborarea dintre țările cu sisteme sociale diferite. Trebuie să depunem toată stăruința pentru a se ajunge la O cunoaștere deplină a valorilor artistice și culturale, precum și a rezultatelor obținute de țările noastre în domeniul educației, științei și culturii. în acest spirit, noi toți, din toate delegațiile, am venit cu propuneri dintre care o bună parte au fost adoptate. Doresc să relev, în mod deosebit, inițiativa fericită și folositoare a colegilor romîni, foarte buna organizare a consfătuirii de la care plecăm ca apropiați colaboratori și buni prieteni“.„Personal simt o mare bucurie și satisfacție că ne aflăm la începutul unor întîlniri menite să apropie popoarele balcanice, a spus Bahri Savci, vicepreședintele Comisiei naționale turce. Ne-am întîlnit la București pentru a realiza un program comun de lucru și care să slujească cunoașterii și înțelegerii reciproce între popoarele balcanice, dezvoltării stimei și respectului reciproc. Pentru realizarea acestor idealuri, s-au inițiat pe linia U.N.E.S.C.O. diferite conferințe. A- cum însă, pentru prima dată, este organizată o consfătuire regională, și anume de către țările balcanice. Este un început foarte important, care trebuie continuat cu perseverență. Din desfășurarea lucrărilor a reieșit clar faptul că popoarele noastre nutresc dorința de a se a- propia, de a se cunoaște mai bine. Acest lucru ne face să ne simțim și mai răspunzători față de sarcinile ce ne revin în cadrul comisiilor naționale U.N.E.S.C.O. față de hotă- rîrile Consfătuirii de la București“.în numele. delegației romîne, acad. Mihail Ralea, președintele Comisiei naționale romîne, a declarat : „Ne exprimăm satisfacția că lucrările consfătuirii inițiate de noi au înregistrat rezultate pozitive. Sînt convins că această reuniune internațională din cadrul U.N.E.S.C.O. va contribui la promovarea colaborării tot mai rodnice între popoarele balcanice. Printre inițiativele preconizate amintim crearea unei rețele de școli medii înfrățite, ai căror e- levi vor păstra o strînsă legătură între ei prin schimburi de corespondență, cărți de tineret, timbre, ilustrate — editarea împreună de antologii de literatură, muzică și folclor, reuniuni de specialiști în domeniul urbanismului, festivaluri cinematografice, expoziții, schimburi de publicații, colaborarea specialiștilor din seismologie și hidrologie. Activitățile comune pe care comisiile noastre naționale le vor avea în anii 1965 — 1966 în domeniul educației, științei și culturii vor sluji cunoașterea reciprocă, înțelegerea și prietenia“.

★Delegațiile comisiilor naționale U.N.E.S.C.O. din țările balcanice, care au participat la Consfătuirea de la București, au părăsit Capitala în zilele de 15 și 16 mai.(Agerpres)

mai mare succes de casă, operație 
care ă surprins neplăcut piesa ci
nematografică, deși premiile res
pective n-au contrazis în general 
obligațiile competenței profesio
nale. Intr-un echilibru pe care se 
pare că jUriill prezidat de regizo
rul Fritz Lang, secondat de Charles 
Boyer, l-a obținut CU destulă di
ficultate, dată fiind relația dintre 
valorile intrate în competiție, pal
maresul oficial exprimă desigur ni
velul ansamblului, dar presa și pu
blicul eraii dispuși a aplauda și 
alte filme rămase în afara numă
rului regulamentar al distincțiilor, 
număr mai restrîns anul acesta. 
Filmul „Umbrelele din Cherbourg“ 

care a primit Marele Premiu, are 
vădite calități cinematografice, dar 
s-au făcut auzite opinii după care 
acest gen al „operetei triste" — 
chiar dacă muzica este bună — ar 
avea o viabilitate limitată. Japonia 
a fost reprezentată cu un film care 
și-a meritat Premiul special „Fe
meia din nisipuri", prin care stră
bate pînă la urmă un sentiment de 
încredere în iubirea și în solida
ritatea omenească în lupta contra 
singurătății impuse de o soartă 
ostilă. Premiul de interpretare fe
minini, decernat Annei Bancroft 
din „Mîncătorul de dovleac" (An
glia) răsplătește un mare talent, ca 
și în cazul actriței Barbara Barrie 
din remarcabilul film ahtirasist a- 
merican „Șotronul" (Un cartof, doi 
cartofi).

Și e păcat că un alt valoros film 
american „Să învingă cel mai bun",

Congresul P. C. Francez
Salutul C. C. al P. M. R. 
adus de tovarășul Mihai DaleaPARIS (Agerpres). — în ședința de ieri a Congresului Partidului Comunist Francez a luat cuvîntul tovarășul Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.M.R., care a rostit următoarea cuvîntare de salut:Dragi tovarăși,îngăduiți-mi ca în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, al membrilor de partid și al întregului nostru popor să vă transmit dv., delegați la cel de-al XVII-lea Congres al Partidului Comunist Francez, iar prin dv. comuniștilor și tuturor oamenilor muncii un cald salut tovărășesc.Continuator al glorioaselor tradiții revoluționare ale comunarzilor, partidul dv. își consacră de peste patru decenii întreaga sa activitate și energie slujirii intereselor vitale ale maselor muncitoare, ale poporului și țării, militează cu perseverență pentru unitatea de acțiune a clasei muncitoare și realizarea unui front al tuturor forțelor progresiste, pentru apărarea și lărgirea drepturilor și libertăților democratice, pentru preîntîmpinarea războiului și statornicirea unoi' relații de înțelegere și colaborare între popoare. El sprijină lupta popoarelor pentru eliberarea de sub jugul colonialismului și consolidarea independenței lor naționale.Congresul dv. marchează un eveniment de seamă în viața clasei muncitoare franceze, în lupta pe care o desfășoară Partidul Comunist Francez sub conducerea Comitetului său Central în frunte cu tovarășul Maurice Thorez, pentru o Franță prosperă și pașnică, pentru triumful cauzei păcii, democrației și socialismului.Dragi tovarăși,Permiteți-mi acum să vă fac cunoscute cîteva din preocupările Partidului Muncitoresc Romîn și ale oamenilor muncii din țara noastră.în acest an, poporul romîn va aniversa douăzeci de ani de la eliberarea țării de sub jugul fascist, cînd, în urma insurecției armate victorioase de la 23 August 1944, și-a luat soarta în propriile mîini și a trecut, sub conducerea partidului, la făurirea vieții sale noi.Una din sarcinile principale care au revenit partidului, oamenilor muncii din țara noastră în această perioadă a fost refacerea economiei naționale lovite de război și trecerea la construirea socialismului.Datorită aplicării consecvente a politicii leniniste a partidului de industrializare socialistă, astăzi Romînia prezintă tabloul unei țări a cărei economie se dezvoltă multilateral, pe o linie continuu ascendentă. Sute de fabrici și uzine, centrale electrice, mari combinate chimice au fost construite pe tot cuprinsul țării, un a- vînt deosebit cunosc ramurile de bază ale economiei ca siderurgia, construcția de mașini, industria chimică, energetică etc.Transformări înnoitoare au avut loc și în viața satelor noastre. în cei doi ani care au trecut de la terminarea cooperativizării agriculturii, producția agricolă a cunoscut o creștere continuă care a permis satisfacerea cerințelor crescînde de aprovizionare a populației cu produse a- gro-alimentare, precum și a altor nevoi ale economiei naționale.Progresele înregistrate în dezvoltarea economiei, sporirea venitului național au constituit o bază trainică pentru creșterea nivelului de trai material și cultural al poporului.Statul investește fonduri însemnate pentru finanțarea acțiunilor so- cial-culturale : învățămînt, cultură, sănătate, prevederi sociale, alocînd în aceste scopuri 23 la sută din totalul cheltuielilor bugetare.. In acest an va fi încheiată generalizarea învățămîntului obligatoriu de 8 ani. Numărul total al elevilor în învățămîntul de cultură generală va fi de peste 3 300 000 față de 1 600 000 înainte de război. Numai în patru ani capacitatea sălilor de clasă

după piesa lui Gore Vidal, a fost 
prezentat numai hors-concours. Vi
gurosul artist de dramă Antal Pa
ger (R.P. Ungară) și comedianul 
italian Săro Urzi, dîit „Sedusă și a- 
bandonată". un actor în genul lui 
Raimu, au împărțit premiul inter
pretării masculine. Premiul . inter
național al criticii a fost atribuit 
filmului polonez „Pasagera“.

Juriul filmelor dé scurt metraj 
a încununat cu Marele Premiu 
„Farmecul satului", un documentar 
de aproape o oră, semnat de 
François Reichenbach, care rea
lizează aici o mică monografie a 
unui sat francez, filmată în direct 
și însuflețită de poezie și umanita
te. Premiul a fost decernat ex equo și Scurt metrajului japonez „Prețul 
victoriei" care redă, filmat cu vir
tuozitate, antrenamentul echipei ja
poneze feminine de volei, câștigă
toarea ultimului campionat mon
dial.

Marele juriu al festivalului a 
menționat în comunicatul final al 
palmaresului și numele altor reali
zatori înzestrați : J. Jires, (R. S. 
Cehoslovacă), Gheorghi Dănelia 
(U.R.S.S.) și Manuel Summer (Spa
nia) și a omagiat memoria regizo
rului polonez Andrej Munk.

Festivalul a prilejuit, de aseme
nea, întîlniri folositoare între crea
tori, producători și filmologi, apar- 
ținînd organizațiilor și asociațiilor 
internaționale de specialitate.

Mlhnea GHEORGHIU(prin telefon) 

crește cu 40 la sută, iar a căminelor studențești se dublează. Față de 26 000 de studenți în 1938, în prezent în cele 15 centre universitare cu 171 facultăți învață 112 600 studenți, din care 62% locuiesc în cămine și servesc masa la cantină.în anul 1938 erau 18 teatre dramatice și de operă, iar în prezent numărul lor a ajuns la 60. Nu există comună în mediul rural care să nu posede cămin cultural, biblioteci, case de citit etc. Manifestările cul- tural-artistice și sportive cunosc o amploare deosebită în satele noastre.Un mare efort face statul pentru asistența medico-sanitară. în prezent revine 1 medic la 700 locuitori față de 2 000 în anul 1938 ; numărul de paturi de spital, sanatorii și case de naștere a crescut în aceeași perioadă de la 34 000 la 140 000.Un număr tot mai mare de oameni ai muncii își petrec concediul de odihnă sau urmează tratament în stațiunile balneo-climaterice, zeci de mii de copii merg în tabere de odihnă și colonii.Se înfăptuiește cu succes programul partidului pentru construcția de locuințe destinate oamenilor muncii de la orașe și sate. Din fondurile statului s-au construit în ultimii patru ani peste 160 000 apartamente la orașe ; iar din fondurile populației sătești — peste 380 000 locuințe, ceea ce dovedește creșterea bunăstării materiale a țărănimii noastre cooperatiste.Succesele dobîndite pe calea înfăptuirii mărețului program de de- săvîrșire a construcției socialismului în țara noastră insuflă poporului romîn o îndreptățită bucurie și încredere deplină în viitor. El este conștient de faptul că . construirea socialismului este opera istorică a poporului din țara respectivă, rodul activității sale creatoare, a efortului și muncii sale, că dezvoltarea economiei depinde în primul rînd de folosirea tuturor posibilităților interne ale fiecărei țări și se sprijină, totodată, pe relațiile de colaborare și întrajutorare frățească statornicite între țările socialiste. Succesele poporului nostru constituie un aport de seamă la întărirea sistemului mondial socialist, a forțelor socialismului și păcii în întreaga lume.Tovarăși,Pacea este năzuința arzătoare, cauza vitală a întregii omeniri. Unin- du-și eforturile cu celelalte țări socialiste, cu toate forțele păcii și progresului, Republica Populară Romînă promovează o politică consecventă de apărare a păcii, militează pentru triumful principiilor coexistenței pașnice, pentru înfăptuirea dezarmării generale, pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare cu toate statele și popoarele. Ea sprijină lupta popoarelor pentru înlăturarea tuturor formelor de dominație imperialistă, pentru deplina lor independență.în spiritul acestei politici, milităm pentru dezvoltarea relațiilor economice, culturale, tehnico-științifice, dintre Romînia și Franța. Extinderea continuă a acestor relații corespunde interesului comun al popoarelor noastre, între care există legături de prietenie cu vechi tradiții istorice.Dragi tovarăși,Comuniștii din întreaga lume sînt uniți prin aceeași ideologie — marxism-leninismul — prin lupta comună pentru interesele vitale ale maseloi- populare și statornicirea u- nei păci trainice, pentru atingerea acelorași țeluri — victoria socialismului și comunismului.Chezășia unor noi victorii ale socialismului, ale tuturor forțelor progresului social și păcii stă în unitatea și coeziunea țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești.La Consfătuirea din 1960 reprezentanții partidelor frățești din întreaga lume ap stabilit de comun acord normele și metodele care trebuie folosite în dezbaterea problemelor mișcării comuniste mondiale, pentru a asigura unitatea ei de acțiune.Convingerea noastră este că deasupra oricăror divergențe stă ceea ce este comun partidelor comuniste și muncitorești, că ceea ce le unește reprezintă esențialul și este infinit mai puternic decît orice deosebiri de vederi.Partidul Muncitoresc Romîn este hotărît ca și în viitor să-și aducă întreaga sa contribuție la apărarea și întărirea unității țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești.Dragi tovarăși,Dorim succes deplin lucrărilor Congresului dv. și în îndeplinirea hotăfîrilor pe care le veți lua în interesul luptei pentru triumful democrației și Socialismului, pentru bunăstarea și viitorul luminos al poporului francez.
CONCURSUL DE COMPOZIȚIE
MUZICALĂ
Un premiu decernat 
compozitorului romîn
W. BergerMONTE CARLO 16 (Agerpres). — La Monte Carlo a avut loc între 1 și 15 mai cel de-al cincilea Concurs de compoziție muzicală „Prințul Rainier III de Monaco“.Juriul, prezidat de compozitorul Georges Auriac, a decernat premiul pentru compoziție de muzică de cameră tînărului compozitor romîn Wilhelm Berger pentru lucrarea sa „Sonată pentru vioară solo“. Mențiuni au obținut compozitorii Hamming Schroeber (R.F.G.) și Tabasi Yamanouchi (Japonia).Premiul pentru muzică de scenă a fost acordat compozitorului francez Claude Prey pentru opera „Jonas“.
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Sosirea la Washington
a delegației guvernamentale romîneWASHINGTON 16 (Agerpres). — La 15 mai a sosit la Washington delegația guvernamentală romînă condusă de Gheorghe Gaston Marin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.La aeroportul Dulles din Washington, delegația romînă a fost în- tîmpinată de U. Alexis Johnson, adjunct al subsecretarului de stat pentru problemele politice, repre- zentînd pe A. Harriman, subsecretar de stat pentru probleme politice, conducătorul delegației americane, William Crawford, ministrul S.U.A. la București, Richard Davis, adjunct al asistentului secretarului de stat pentru probleme europene, Philip Trezise, adjunct al asistentului secretarului de stat pentru probleme economice, Rober Mckisson, adjunct al directorului Direcției afacerilor cu Europa de Est, N. Tonesk, adjunctul șefului protocolului din Departamentul de Stat.

Au fost prezenți, de asemenea, Petre Bălăceanu, ministrul Republicii Populare Romîne la Washington, și membrii legației R.P.R. Au mai fost de fată J. O’Connor, președintele firmei Hydrocarbor, reprezentantul firmei de cauciuc Firestone și alți oameni de afaceri, ziariști și corespondenți ai radioului și televiziunii americane.Adresînd un cuvînt de bun sosit delegației guvernamentale romîne, U. Alexis Johnson a exprimat speranța că discuțiile care se vor purta vor crea o bază pentru dezvoltarea constructivă a relațiilor dintre cele două țări.Conducătorul delegației romîne, Gheorghe Gaston Marin, după ce a mulțumit pentru cuvintele adresate, a spus, între altele : „Sperăm că în- tîlnirile și discuțiile cu autoritățile și reprezentanții cercurilor economice americane vor permite descoperirea de noi căi pentru lărgirea relațiilor dintre cele două popoare“.
SITUAȚIA DIN CIPRU
• Sîmbătă o zi calmă din punct de vedere militar
• Consultări privind soarta ostatecilor ciprioți turci

De Ia trimisul nostru

Nilul a fost 
complet zăgăzuit

Sîmbătă, la începutul după-amiezii, 
digul barajului de la Assuan a 
unit cele două maluri ale fluviului 
printr-un zid uriaș, lung de 600 de 
metri. Mulțime de oameni s-au adu
nat pentru a fi martoră la acest 
eveniment remarcabil. Visul de 
veacuri al poporului egiptean — 
construirea pe Nil a unui baraj cu 
ajutorul căruia să dirijeze apele flu
viului — începe să se înfăptuiască. 
Nilul a fost barat. L-am văzut zbă- 
tîndu-se, spumegînd parcă de furie 
în fața îndrăznelii omului.

Cînd ultimele blocuri de gra
nit au fost aruncate în trecerea în
gustă care mai rămăsese, apele 
s-au oprit neputincioase. De unde 
mă aflam am fost dus de șuvoiul de 
oameni care alergau de o parte și de 
alta a barajului pentru a-și da mîna și a se îmbrățișa.

La această ceremonie au asistat 
președintele R.A.U., Nasser, preșe
dintele Consiliului de miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov, președintele 
Algeriei. Ben Bella, și președintele 
Irakului, Aref.

'■ S-a încheiat prima parte a lucră
rilor de construcție a barajului înalt 
de la Assuan. Pe constructori îi 
așteaptă acum noi sarcini la fel de 
grele — terminarea celei de-a doua 
etape. Urmează să fie instalate tur
binele centralei electrice, linii de 
înaltă tensiune, canale, instalații de 
irigație etc. Încă opt ani de muncă 
susținută.

N. PLOPEÀNU

Numeroși oameni ai muncii din Belgia au participat zilele trecute la ma
nifestații pentru pace și dezarmare. In fotografie : o coloană de mani- 

festanți într-o piață din Bruxelles

CORESPONDENTĂ DIN HAGA

Un apel în sprijinul păciidin toate țările N.A.T.O., Turciei, au CU 
laluat parte care a avut clădirii unde Consiliului

o delegație compusă fiind lăsată să treacă polițienesc, a predat renunțarea la consti- multilaterale

Femei excepția marea demonstrație loc la Haga în fața se ținea sesiuneaN.A.T.O. în timp ce se desfășura defilarea în tăcere pe străzile din jurul sediului, din 14 femei, prin cordonul petiții, cerîndtuirea forței nucleare și măsuri reale de dezarmare.Delegația era condusă de d-na Dagmar Wilson, care a luat inițiativa organizării grevei pentru pace a femeilor. Ea a declarat după aceea: „Ne-am obișnuit să fim boicotate de presă, dar de data aceasta poliția a trebuit să ne deschidă drumul printre ziariști, fotografi și operatori ai televiziunii. Este o barieră pe care am trecut-o”.Femeile au învins și alte piedici. La început, guvernul olandez a refuzat multor femei autorizația de intrare în țară. D-na Ava Helen Pauling, soția cunoscutului fizician american Linus Pauling, de două ori
într-o relatare transmisă din Nicosia, agenția FRANCE PRESSE menționează :Dacă situația din Cipru poate fi considerată în prezent calmă din punct de vedere militar, climatul ră- mîne totuși foarte încordat după recentul incident de la Famagusta. Galo Plaza Lasso, reprezentantul personal al lui U Thant, care a făcut vineri după-amiază o vizită protocolară președintelui Makarios, se duce în dimineața aceasta la vice- președinție unde va fi primit de dr. Fazii Kuciuk. încă de sîmbătă, reprezentantul lui U Thant, lăsînd pe seama generalului Gyani sarcina de a reglementa problemele specific militare, se va strădui să găsească o soluție pentru problemele politice imediate care depășesc competența negociatorului Sakari Tuomioja.Printre aceste probleme există una care le depășește ca importanță pe toate celelalte : obținerea eliberării a 32 ciprioți turci arestați de cealaltă comunitate, după schimbul de focuri care a avut loc în cartierul turc din Famagusta.Se zvonește într-adevăr, în cercurile grecești din insulă, că șapte din ostatecii turci ar fi fost executați. Președintele Makarios a dezmințit a- cestea, dar zvonul dăinuie și găsește un oarecare credit în cercurile grecești moderate care condamnă astfel de metode și sînt neliniștite din cauza repercusiunilor pe care sînt susceptibile să le aibă în rîndurile opiniei publice internaționale.Se știe, de asemenea, că în seara

în care s-a aflat la Atena de moartea celor doi ofițeri din armata regală greacă, primul ministru Papan- dreu a telefonat în mai multe rîn- duri președintelui MakarioS, cerîn- du-i foarte insistent să prevină orice incident ce ai; putea avea loc în urma acestei chestiuni. Ministrul de interne cipriot s-a deplasat la Famagusta pentru a da ordin să nu se atenteze la viața ostatecilor turci capturați.NICOSIA 16 (Agerpres). — Reprezentantul secretarului general al O.N.U. în Cipru, Galo Plaza Lasso, a insistat în întrevederile avute cu președintele Makarios și vicepreședintele Kuciuk asupra necesității creării unui climat propice pentru restabilirea păcii în insulă. El a exprimat președintelui Makarios preocuparea sa pentru soarta ostatecilor ciprioți turci deținuți de ciprioții greci, după incidentele de la Famagusta.într-un interviu acordat ziarului vest-german „Die Welt“ care apare la Hamburg, primul ministru turc Ismet Inönü s-a declarat gata să participe la negocieri cu Grecia în problema Ciprului. El a subliniat însă că. aceste negocieri trebuie să aibă loc pe baza acordurilor de la Zürich.„Cea mai bună soluție pentru Cipru ar fi retragerea soldaților turci și greci din insulă. Numai atunci Ciprul va fi într-adevăr independent“, a declarat ministrul afacerilor externe al Greciei,

EVENIMENTELE
DIN GUYANA BRITANICĂ
@ Demersurile guvernului la O.N.U. 
@ Acțiunile unor bande teroristeGEORGETOWN 16 (Agerpres). — Ministrul de interne al Guyanei britanice, Janet Jagan, s-a înapoiat în țară după demersurile făcute în fața Comitetului special O.N.U. pentru examinarea aplicării Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale. Janet Jagan și-a exprimat speranța că se va ajunge la rezultate pozitive ca urmare a cererii de independență formulate în fața Comitetului special O.N.U. Ea a adăugat că a fost impresionată de prietenia arătată față de Guyana britanică de țările afro-asiatice și socialiste, „ceea ce ne-a convins că țara noastră nu este singură în lupta pentru independență".Autoritățile au anunțat că elemente reacționare au organizat vineri diferite atacuri teroriste, soldate cu pierderi materiale de peste un milion de dolari. Primul ministru, Cheddi Jagan, a declarat că bandele teroriste urmăresc să provoace haos în țară pentru a înlătura guvernul legal ales și a întîr- zia obținerea independenței.

Orașul Coventry văzut din avion

IN VIZITĂ LA COVENTRY
In cursul lunii aprilie, o delegate a 

orașului Galați a făcut timp de aproape 
trei săpiămîni o vizită în orașele Coven
try din Anglia și Aarhus din Danemarca. 
Asemenea vizite se înscriu în cadrul 
schimburilor reciproce de delegații din
tre orașe din |ara noastră și orașe din 
alte țări, în scopul întăririi și dezvoltării 
relafiilor de prietenie și colaborare, în 
spiritul politicii de coexistentă pașnică 
între statele cu diferite orînduiri sociale, 
în ultimii ani, legăturile de acest fe| s-au 
dezvoltat într-o mișcare de înfrățire a o- 
rașelor din diferite țări, care au trecut 
prin situații oarecum asemănătoare în 
timpul și după sfîrșitul războiului. Craio
va, Clujul, Constanja sînt înfrățite cu 
orașe din Franța, Italia, Finlanda, tot așa 
Galafii s-au înfrățit cu orașul englez Co
ventry — pornindu-se de la faptul 
că ambele au avut mult de suferit de pe 
urma celui de-al doilea război mondial.

Coventry, finta călătoriei noastre, este 
așezat nu departe de Londra, cam la 
vreo două trei ceasuri de drum cu au
tomobilul. Se spune că în linii mari, ora
șele Angliei aparțin de două tipuri : cele 
mici, în care predomină aspectul cultu- 
ral-istoric, cu multe monumente, cate
drale, școli, relicve artistice de fot felul 
și aglomerările urbane mari în care pre
domină caracterul industrial și comercial. 
Coventry s-ar plasa la granița dintre cele

două tipuri, cu o anumită preponderentă 
industrială. Aceste lucruri le-am aflat 
prin bunăvoința primitoarelor noastre 
gazde, reprezentanții municipalității ora
șului, chiar de la sosirea în Anglia.

Vizitele noastre ne-au oferit prilejul 
să vedem și aspectul cultural-isloric care 
a caracterizat în mare parte orașul pînă 
la război. Nenumărate din vestigiile tre
cutului, ca și o mare parte din locuințele 
orașului, au fost transformate în ruine sau 
avariate, de bombardamentele aviației 
hitleriste, în noiembrie 1940. După capi
tularea Germaniei, la Coventry a început 
reconstrucția.

Primul lucru asupra căruia stăruie a- 
tenția este centrul orașului, cu arhitectu
ră modernă. Case cu 2, cu 3 și cu 4 eta
je, la parterele cărora este concentrată 
marea majoritate a magazinelor, sînt 
continuate cu o piață modernă, acope
rită, spațioasă. Pe lîngă blocurile mici, 
au început să se construiască și unele cu 
17 și 18 etaje. In prezent, numărul lor 
nu depășește 20, dar, după cum am fost 
informați de edilii orașului, în viitorii 
ani, construcțiile de acest gen se vor ex
tinde. In unele cartiere ale orașului au 
mai rămas locuințe sărăcăcioase, care da
tează de multă vreme și a căror înlocui
re cere timp.

Pe lîngă locuințe, orașul își comple
tează și edificiile culturale. Un nou teatru

Șl AARHUS 
s-a deschis în martie 1958, o nouă gale
rie de artă și un muzeu în 1959.

Coventry-ul are vechi fradifii industria
le și a cunoscut în ultimii ani o dezvol
tare din acest punct de vedere. In uzi
nele și fabricile sale se produc motoare 
Diesel, instrumente de măsurat, piese pen
tru instalațiile de radio și televiziune, u- 
tilaj pentru tractoare și alte mașini agri
cole, produse din mase plastice etc.

Coventry este renumit prin industria sa 
constructoare de automobile, reprezenta
tă de grupul de fabrici „Rootes”. La 
acest grup de fabrici, unde lucrează peste 
7 000 de muncitori, se încheie procesul 
de producție a multor mărci de auto
mobile engleze („Hilman", „Sumber", 
,,Humber" și altele) cunoscute în întrea
ga lume.

Am vizitat acest grup de fabrici unde 
întreg procesul de produc|ie se desfă
șoară pe bandă. Intr-un schimb, 1 000 
de mașini noi părăsesc fabrica. La unele 
fabrici, alături de mașinile moderne, în- 
fîlnești și utilaje învechite dar ni se vor
bește despre preocuparea pentru înlocui
rea lui, ținîndu-se seama de tendinfa de 
menținere la nivelul tehnicii moderne.

Lucruri interesante am întîlnit și la fa
brica de motoare de avioane „Bristol 
Siddeley”, cît și la cea.de fibre artifi
ciale de celuloză „Courtaulds Ltd”. La

Cqrqcqs Incidente
între stdenți și polițieCARACAS 16 (Agerpres). — La Universitatea din Caracas s-au produs vineri incidente între studenți și polițiști în cursul cărora un student și un agent de poliție au fost răniți. După cum transmite agenția France Presse, incidentele au izbucnit în momentul cînd studenții par- ticipanți la o întrunire au descoperit trei membri ai poliției secrete care urmăreau desfășurarea lucrărilor. Imediat, la fața locului, au fost aduse însemnate în mai multe Universității de focuri de studenți.

forte polițienești, locuri din preajma au izbucnit schimburi arme între polițiști și

LAOS. O propunere

laureat al premiului Nobel, a trebuit să se oprească în Danemarca, deoarece, i s-a refuzat permisiunea de intrare în Olanda. Și altor patru femei — două din Anglia și două din Canada — li s-a refuzat intrarea. Dar în parlamentul olandez s-au ridicat proteste și s-ă intervenit pe lîngă reprezentantul olandez al comitetului premiului Nobel, după care hotărîrea a fost anulată.După primirea delegației la consiliul N.A.T.O.. și ministrul olandez al afacerilor externe a consimțit să primească o delegație compusă din' cinci femei.Delegația care a înmînat petițiile la sediul N.A.T.O. a fost primită de Dl. Goodhardt, organizatorul olandez al consiliului N.A.T.O., care a promis să înainteze petițiile celorlalți membri ai consiliului. El a primit de asemenea un volum legat cuprinzînd mesaje în sprijinul cererilor femeilor din partea unor scriitori, oameni de știință, artiști și alte personalități cu renume din lumea întreagă.In timp ce delegația era primită, în fața sediului femeile purtau copiilor lor și simbol al păcii,nu au fost permise.Grupul cel mai mare, numărînd 700 femei, a venit din Germania occidentală. Din Anglia au venit două avioane speciale, la aeroportul din Rotterdam femeile engleze fiind salutate și oferindu-li-se flori de către femeile olandeze. Numeroase femei au sosit din Belgia, Franța și țările scandinave, împreună cu mai multe sute de femei din S.U.A. și Canada.In „Apelul către lume", adoptat la conferință, se exprimă convingerea că în prezent sînt posibile și necesare măsuri care să ducă spre dezarmare. „Dorim ca resursele mondiale să fie utilizate pentru lichidarea mizeriei și în folosul întregii omeniri — se spune în Apel. Ne o- bligăm să luptăm în țările noastre pentru încheierea unui acord care să preîntîmpine diseminarea mei nucleare, să prevadă lichidarea' tuturor armelor nucleare, dezarmare generală, sub un strict control internațional".

consiliului N.A.T.O. flori, fotografii ale trandafiri albi, ca Drapele și lozinci
a vicepremierului SufanuvongKHANG KHAI 16 (Agerpres). — într-o propunere cuprinzînd patru puncte, prințul Sufanuvong, vicepre- mier în guvernul de coaliție națională al Laosului și președinte al partidului Neo Lao Haksat, cere : convocarea unei conferințe a liderilor celor trei grupări politice laoție- ne, o întîlnire la Vientiane sau Luang Prabang a membrilor guvernului de coaliție cărora să gure securitatea, punerea care a tuturor acordurilor

de către șefii celor trei grupări politice și menținerea în funcție a gu- coaliție națională, în cu acordurilereprezentanții de lacelor de la inter

î n

li se asi- în apli- încheiate

vernului de conformitate Geneva.Tot vineri,doi copreședinți ai Conferinței Geneva și membrii Comisiei naționale s-au întors la Vientiane.Primul ministru, prințul Suvanna Fumma, a adresat internaționale de control o scrisoare cerceteze situația Laos.Citînd comunicatele militare date publicității de Ministerul Apărării al Laosului, corespondenții agențiilor de Pathet Thom,■ tiane.

sîmbătă Comisiei supraveghere în care îi cere ce s-a creat Și să în
tarile Pieței comune

TENDINȚE INFLAȚIONISTEPARIS 16 (Agerpres). — într-un raport al Comitetului monetar al Pieței comune asupra activității sale pe anul 1963 se spune, potrivit relatărilor publicației economice franceze A.G.E.F.I., că „rolul comunității ar trebui să fie cel de exportator de capital“. Raportul amintește că tendințele inflaționiste din Franța și din Italia, avînd în vedere procesul de integrare în Piața comună, au avut repercusiuni imediate asupra celorlalte țări ale Pieței comune. Comitetul mônetar atrage atenția, că contradicțiile conturate în sînul comunității riscă să se generalizeze și preconizează adoptarea de măsuri

energice. în raport se arată că ar fi imposibil să se înlăture pericolul u- nei înrăutățiri apreciabile a capacității de concurență a comunității în raport cu restul lumii. în legătură cu scumpirea vieții și creșterea prețurilor, se precizează că „recurgerea numai la măsuri selective pentru combaterea tendințelor actuale nu este suficientă pentru a restabili echilibrul. Acest obiectiv nu poate fi atins decît pe calea unei acțiuni globale tinzînd să frîneze expansiunea cererii și creșterea prețurilor“. Raportul cere aplicarea unei politici bugetare riguroase de economii.

presă relatează că trupele Lao au ocupat orașul Tha situat la nord-est de Vien-
Gordon SCHAFFER

SCURTE ȘTIRI

de aproape 170 000 de locuitori, pulsea
ză în pori. De dimineață pînă noaptea 
tîrziu, aici se desfășoară o activitate in
tensă. La zecile de dane, de-a lungul lim
bilor de pămînt înaintate adine în mare, 
acostează anual 8 000 de vase de dife
rite tonaje, purtind pavilioane din nu
meroase țări ale lumii. Această activita
te se explică prin importanța deosebită 
pe care o prezintă comerțul pentru Da
nemarca, căreia îi lipsesc multe materii 
prime ca : petrol, cărbune, zăcăminte de 
minereuri și altele.

Nordicilor,'din motive lesne de înțe
les, le sînt dragi florile, pădurile, gazoa- 
nele. La Aarhus, în timpul verii, marile 
spații verzi creează o ambianță plăcută. 
La marginea orașului, pe o distanță de 
15 km, pădurea se întîlnește cu marea. 
Pitorescul acestui peisaj este apreciat 
foarte mult de locuitorii orașului, dar și 
de călătorii, străini.

Si la Aarhus se construiește, deși nu 
-• ’ > de clasă, ateliere pentru exista un plan de sistematizare propnu-

practicăbine utilate, cit și terenuri unde «?• Doua dm noile construcții - Um-
■ .......................... . ■ . versitatea și noua clădire a primăriei —

socotite de. altfel ca vîrfuri ale arhitec
turii daneze, sînt un titlu de mîndrie pen
tru localnici. Universitatea, a doua din 
Danemarca, cuprinde un complex întreg 
de clădiri, în care învață studenți de la 
zece facultăți. In afara acestor edificii, 
municipalitatea are în vedere și noi con
strucții de-locuințe, multe din actualele 
case fiind vechi, necorespunzătoare.

Ca și la Coventry, delegația noastră a 
stabilit o serie de contacte utile, menite 
să dezvolte mai departe relațiile din
tre orașele noastre. In discuțiile purtate 
la primăria orașului și la fabricile vizi
tate (Fabrica de utilaj și aparafaj elec
tric pentru automatizare și instalații fri
gorifice „Damfoss", Fabrica de bere 
„Ceres” și altele) muncitori, conducători 
sindicali și industriași danezi s-au pro
nunțat pentru continua întărire și dez
voltare a relațiilor și schimburilor comer
ciale și culturale dintre Danemarca și 
țara noastră.

Vizita delegației noastre la Coventry 
și la Aarhus, ca una din numeroasele for
me de apropiere și colaborare inter
națională, a contribuit la o mai bună cu
noaștere reciprocă, la dezvoltarea legă
turilor. dintre poporul nostru, și alte po
poare.

prima din ele, am găsit dovada, deși ca 
excepție, că motoarele de avion cu tur
bină pot fi destinate și unor scopuri paș
nice : folosirea lor la centralele electrice.

Prin excelență, în Anglia tradițiile sînt 
.la mare cinste. La Coventry, ele au jucat 
un rol important și în domeniul învăță- 
mîntului, lucru vizibil în structura neomo
genă a acestuia. Mai coexistă și astăzi pa
tru tipuri de școli secundare, echivalen
te școlilor medii de la noi : școli de gra
matică, școli tehnice, școli moderne și 
școli complete. Un profil mai larg au 
doar școlile din cadrul ultimului tip, Ce
lelalte, așa cum ne arăta unul din înso
țitorii noștri, nu-și ating, tn mare parte, 
scopul, datorită orientării lor unilaterale, 
cît și din cauza diversității programelor 
și metodelor de învățătură.

Am vizitat una dintre școlile comple
te : „Whitley Abbey”, așezată în mijlocul 
unui parc. Este o școală nouă, dată în 
folosință doar cu doi ani în urmă. Are 
săli spațioase A ", " , ,

elevii își dedică timpul liber unei ocu
pații mult îndrăgită aici : sportul.

In timpul vizitelor la diferite obiective 
Industriale sau social-culturale, cit și cu, 
ocazia întîlnirilor organizate la munici- ; 
paliiatea orașului, ’ delegația noastră a 
participat la numeroase discuții. La 
grupul fabricilor de automobile „Rootes", 
cît și în alte locuri, numeroși muncitori 
și conducători sindicali s-au interesa* de 
orașul Galați și dé perspectivele sale de ■ 
dezvoltare, ne-au . întrebat despre lucrul, 
pe șantierele Combinatului Siderurgic, 
despre metodele de muncă în construc
ții, despre modul de alegere al deputa- 
ților etc. Pretutindeni ni s-a tăcut o pri
mire caldă, prietenească. Interlocutorii 
noștri și-au exprimat dorința de a cola
bora împreună și mai strips pentru a în
tări și extinde relațiile dintre cele două 
orașe ale noastre. Acest lucru a fost 
subliniat și cu prilejul festivității de în
frățire dintre Galați și Coventry. Nu
meroase notabilități ale orașului, în frun
te- cu lordul primar E. Allen, și-au expri
mat speranța că legăturile dintre cele 
două orașe vor duce la întărirea priete
niei și la dezvoltarea relațiilor economi
ce și culturale între cele două popoare.

★
Interesantă a fost și vizita pe care de

legația orașului nostru a făcut-o, la îna
poiere, în orașul danez Aarhus.

Inima acestui oraș, al doilea ca im
portanță al Danemarcei, cu o populație

Alecu STAN
președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular 
al orașului Galați

GÖTEBORG. In acest oraș s-a deschis cea de-a 47-a ediție a Tîrgu- lui international de mostre. La tîrg sînt prezente aproape 1 800 de firme din 35 de țări. R. P. Romînă participă cu un oficiu comercial de mostre din sectorul industriei bunurilor de consum. După deschiderea oficială, reprezentanții autorităților suedeze au vizitat pavilioanele și oficiile comerciale. In timpul vizitării oficiului comercial al R. P. Romîne, reprezentanții autorităților suedeze s-au interesat îndeaproape de dezvoltarea industriei noastre constructoare de mașini și petrochimice. Ministrul comunicațiilor al Suediei, Gosta Skoglund, care a vizitat oficiul comercial al R.P.R., și-a exprimat convingerea că relațiile comerciale dintre Suedia și R. P. Romînă pot fi lărgite. „Romînia, a spus el, este o țară în plină ascensiune e- conomică“.
COTONOU. Guvernul Republicii Dahomey a aprobat proiectul de lege referitor la ratificarea Tratatului de la Moscova privitor la interzicerea experiențelor nucleare în trei medii.
DJAKARTA. Ministrul afacerilor externe al Indoneziei, Subandrio, a declarat într-o conferință de presă că la tratativele cu Salvador Lopez, trimisul special al președintelui Filipi- nelor, a ajuns la un acord cu privire la condițiile convocării unei conferințe tripartite la nivel înalt în problema malayeză. El a adăugat că acum așteaptă răspunsul primului ministru al Malayeziei, după convorbirile pe care acesta le are în prezent cu Lopez la Kuala Lumpur.
MADRID. Potrivit agenției France Presse, în Asturia aproximativ 47 000 de muncitori (dintre care 40 000 de mineri) și 7 500 de metalurgiști, continuă să se afle în grevă, iar autoritățile franchiste, continuă să trimită noi unități de poliție și detașamente militare.
NEW YORK. Vineri s-au desfășurat în statul Oregon alegeri preliminare în vederea desemnării candida- ților la alegerile prezidențiale. Pe listele partidului democrat, președintele Johnson a întrunit peste 60 000 de voturi, în timp ce guvernatorul se- gregaționist al statului Alabama, George Wallace, nu a obținut decît 647 de voturi. Guvernatorul statului New York, Nelson Rockefeller, a obținut cele mai multe voturi pe listele partidului republican. Potrivit rezultatelor 75 304 55 54338 731

parțiale, Rockefeller a întrunit voturi, Henry Cabot Lodge — voturi, iar Barry Goldwater — voturi.
ACCRA. Deschizînd lucrările Conferinței Comitetului executiv al Uniu-

nii agențiilor de presă africane, A. E. Jnkumsah, ministrul informațiilor și radiodifuziunii al Ghanei, s-a referit la importanța oglindirii juste și obiective a evenimentelor, subliniind necesitatea lichidării dependenței față de sursele străine atît în ce privește informațiile despre Africa, cît și despre evenimentele internaționale în general.
LISABONA. La Lisabona a continuat procesul intentat participanților la revolta din 1 ianuarie 1962 în orașul Beja. Majoritatea acuzaților, relatează France Presse, au declarat la interogatoriu că au fost victimele violențelor poliției politice salazariste, care prin torturi le-au smuls o serie de mărturisiri.

De două luni, vulcanul Irazu revarsă mari cantități de cenușă asupra capitalei costaricane San José. în fiecare zi, după un bubuit teribil, un nor de cenușă se ridică pînă la 9 000 de metri, iar vîntul îl împinge deasupra orașului, unde pînă acum s-au depus 300 000 tone de cenușă. Pe povârnișurile vulcanului au fost acoperite pășuni și terenuri fertile pe o suprafață de 34 000 ha., iar un sfert din plantațiile de cafea sînt acum distruse. In fotografie : pe unul din versan- 
ții vulcanului, unde vegetația a 
fost distrusă de cenușa fierbinte.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Scînteii”. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poșțale, faeton; poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi si instituții. Tiparul : Combinatul Poligrafic Casa Scînteii
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