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Prin procedee moderne
Din metalul economisit de 

la începutul anului și pînă a- 
cum de constructorii de mașini 
din regiunea Brașov, se pot fa
brica 115 tractoare. O contribu
ție însemnată la această acțiu
ne a fost adusă de oțelari. Co
lectivele secțiilor de oțelărie 
din cadrul întreprinderilor con
structoare de mașini din re
giune au redus rebuturile sub 
procentul admis și au introdus 
și extins la numeroase repere 
procedee moderne de ’urnaie. 
Oțelarii de la Uzinele „Steagul 
roșu", „Tractorul", „Indepen-

dența" și altele folosesc cu 
succes turnarea în cochile sau 
cu ajutorul modelelor ușor fu- 
zibile, metode care au determi
nat o substanțială îmbunătăți
re a calității pieselor, reduce
rea adausului de prelucrare și 
realizarea mai multor piese din 
aceeași cantitate de metal. 
Prin aplicarea acestor proce
dee, oțelarii au obținut piese 
cu forme apropiate de piesele 
finite, economisind totodată 
importante cantități de metal.

(Agerpres)

unarea activului de partid
din Capitală cu prilejul vizitei

delegației de activiști ai P.C.U.S

în vacanța de vară a acestui 
an, din regiunea Hunedoara vor 
pleca în tabere de odihnă și 
excursii 15 380 de elevi, pionieri 
și școlari. Dintre aceștia. 2667, 
vor merge în taberele regionale. 
900 în cele de pe litoral, 213 în 
cele de la munte din alte regi
uni. 11 600 de școlari vor parti
cipa la excursiile organizate în 
cuprinsul regiunii, în alte regiuni,

în Capitală sau pe litoral, iar alți 
90 000 vor fi antrenați în pro
gramele de drumeție de mai 
scurtă durată. în total, peste 
100 000 de copii de vîrstă șco
lară vor participa la acțiunile 
instructive, recreative organizate 
de Comitetul regional Hunedoara 
al U.T.M., pentru vacanța de 
vară.

F. EUGEN

Marți după-amiază, în sala 
Palatului R.P. Romîne a avut 
loc o adunare a activului de 
partid din Capitală, cu prilejul 
vizitei în țara noastră a dele
gației de activiști ai P.C.U.S.

Pe fundalul scenei se aflau 
portretele tovarășilor Gheor
ghe Gheorghiu-Dej și N. S. 
Hrușciov, precum și chemări
le : „Trăiască unitatea lagăru
lui socialist și a mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale !“, „Trăiască priete
nia frățească dintre popoarele 
romîn și sovietic!“.

Asistența ridieîndu-se, a în
tâmpinat cu îndelungi aplauze 
sosirea oaspeților și a condu
cătorilor partidului nostru.

în prezidiu au luat loc mem
brii delegației de activiști ai 
P.C.U.S., în frunte cu tovară
șul N. V. Podgornîi, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Ucraina, tovarășii Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chi- 
vu Stoica, Alexandru Drăghici, 
Ion Gheorghe Maurer, Alexan
dru Moghioroș, Alexandru Bîr- 
lădeanu, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Mihai Dalea. membri 
ai C.C. al P.M.R., activiști de 
partid, precum și I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București.

Cuvîntarea tovarășului

au 
al

participat
P.M.R., lu-

La adunare 
membri ai C.C. 
crători din aparatul C.C. al 
P.M.R., activiști ai organelor 
și organizațiilor de partid din 
Capitală.

Adunarea a fost 
tovarășul Florian 
membru al C.C. 
prim-secretar al

deschisă de 
Dănălache, 
al P.M.R., 
comitetului 

orășenesc București al P.M.R., 
care a salutat delegația de 
tiviști ai P.C.U.S.

Primiți cu puternice șt 
delungi aplauze au luat 
vîntul tovarășii N. V. Podgor- 
nii și Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Participanții au subliniat prin 
vii aplauze cuvîntările, mani-

ac-

în- 
cu-

festind pentru prietenia fră
țească dintre poporul romîn și 
poporul sovietic, dintre parti
dul Muncitoresc Romîn și 
Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, pentru continua în
tărire a unității lagărului so
cialist și a mișcării comuniste 
internaționale, pentru victoria 
socialismului și comunismului, 
pentru pace în lumea întreagă.

In încheierea adunării, cel 
prezenți, în picioare, au aplau
dat călduros, salutind pe oas
peți și pe conducătorii partidu
lui nostru.

(Agerpres)

Cuvîntarea tovarășului
Gheorghe Gheorghiu-Dej

La întreținerea culturilor

Timp optim, densitate

I
de recoltare J
Foto: AGERPRES )
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l ...Și mecanizatorii de la
( G.A.S. Veliș, raionul Satu- j
( Mare, au terminat revizuirea ; 
( și repararea întregului utilaj 1 
f care va lucra în campania j

corespunzătoare!
Fruntași 
în munca 
patriotică

-a lăsat seara. La 
școala din comuna 
Munteni de Sus se 
adună grupuri de 
tineri. Sînt membrii 
comitetului comu
nal U.T.M., secre

tari și membri ai birourilor de 
brigăzi, propagandiști, tineri co
lectiviști fruntași. Au venit să 
participe la ședința lărgită a co
mitetului comunal U.T.M. cu 
ordinea de zi: „Contribuția ti
nerilor la efectuarea lucrărilor 
de întreținere a culturilor".

Campania de întreținere a în
ceput aici mai tîrziu, ca de obi
cei. Munca trebuia, deci, orga
nizată mai bine, iar forțele re
partizate în așa fel îneît nici o 
lucrare să nu fie neglijată. S-a 
procedat întocmai. Zilnic ies 
aici cîte 900 de colectiviști, iar 
alți 200 se duc la gospodăria 
colectivă Vaslui, din vecinătate, 
pe care o ajută să prășească 
culturile; acolo sînt mai puține 
brațe de muncă. în fiecare zi 
tinerii sînt prezenți. Pretutin
deni se muncește cu hărnicie. 
Pînă la 30 mai, din cele 750 de 
hectare cu porumb, la G.A.C. 
Munteni de Sus 550 erau lucrate 
cu sapa rotativă, iar 200 prășite. 
Pe toate cele 250 de ha cu floa
rea-soarelui s-a efectuat pra
șila întîi, pe 50 din cele 100 ha 
cu sfeclă de zahăr prașila întîi, 
iar pe 20 și cea de a doua. O 
situație care dovedește preocu
pare pentru asigurarea calității 
lucrărilor am găsit și Ia G.A.C. 
Miclești. Prașila întîi la porumb 
fiind pe terminate, inginerul a- 
gronom Mandache Leucov a 
trecut la instruirea echipelor de 
răritori. A făcut un instructaj 
și cu brigadierii și șefii de 
echipă. Aplicațiile practice pe 
tarlaua din spatele sediului gos
podăriei colective au arătat că 
această lucrare, care se va face 
manual, se va efectua repede și 
bine. Gospodăria colectivă din

Miclești posedă tarlale pe care 
trebuie asigurată o densitate 
între 28 000—40 000 de plante 
la hectar. Instructajul s-a făcut 
în așa fel ca fiecare colectivist 
din cele 40 de echipe de rări- 
tori să cunoască precis ce den
sitate este recomandată de a- 
grotehnică pentru fiecare tarla 
pe care va lucra. La Valea Rea, 
Tanacu și în alte gospodării 
colective din raion se muncește 
intens, culturile sînt curate și 
se dezvoltă frumos.

O situație cu totul diferită se 
găsește însă la gospodăria co
lectivă Ivănești, Aproape toate 
cele 347 de hectare semănate cu 
porumb sînt năpădite de buru
ieni. Pînă la aceeași dată la 
Ivănești s-au prășit... 48 hectare 
cu porumb. La Ursoaia, de ase
menea, porumbul este îmburuie- 
nit. Aici s-au prășit 52 de hec
tare din 341. La Solești tarlalele 
de lîngă pădure arată ca niște 
table de șah ; unele petice sînt 
prășite, altele nu. La Pungești 
și Vaslui — aceeași rămînere în 
urmă. Pe raion pînă la 30 mai 
era efectuată prașila întîi la po
rumb pe 
tare din 
la sfecla 
2 560, la 
7 200 din 
destul de lent se datorește în 
primul rînd folosirii neraționale 
a brațelor de muncă. De exem-

numai 12 000 de hec- 
cele 28 000 cultivate, 
de zahăr pe 1 100 din 

floarea-soarelui pe 
8 600. Ritmul de lucru

piu, la brigada a doua a gospo
dăriei colective din Ciortești, 
în ziua de 30 mai au venit la 
muncă 343 de colectiviști. Dar 
numai 158 au fost repartizați la 
prășit. Aproape 40 și-au făcut 
de lucru cu te miri ce pe la 
grajduri, alții au fost utilizați la 
unele lucrări care nu necesitau 
urgență. In alte gospodării, co
lective ca, de exemplu, la Ivă- 
nești, Pungești, Dănești, din 
cauză că se acordă insuficientă 
atenție antrenării la muncă a 
oamenilor, repartizării de sar
cini precise fiecăruia în parte, 
în fiecare brigadă au venit cu 
întîrziere sau au lipsit mai mulți 
sau mai puțini colectiviști. Și 
se știe că fiecare absență în
seamnă cîțiva ari neprășiți și Ia 
nivelul gospodăriei aceasta duce 
la întîrzierea lucrării pe mai 
multe hectare.

Există în fiecare gospodărie 
colectivă suficiente forțe de 
muncă, suficiente unelte care 
pot asigura un ritm mult mai 
intens ia întreținerea culturilor. 
Este necesară însă mai multă 
grijă față de mobilizarea lor la 
lucru în G.A.C., repartizarea 
lor judicioasă la acele lucrări 
care cer urgență.

CRAIOVA (de la corespon
dentul nostru). — Drapelul de 
organizație fruntașă pe regiu
ne și diploma de onoare a Co
mitetului regional U.T.M. Ol
tenia au fost decernate Comi
tetului orășenesc U.T.M Cra- 
iova pentru succesele obținute 
în munca patriotică desfășu
rată în anul 1962. Printre rea
lizările cele mai însemnate 
obținute de tinerii din Craio- 
va în această perioadă se nu
mără : colectarea și expedie
rea către oțelăriile patriei a 
peste 2 500 tone de fier vechi, 
plantarea a 2 000 de 
fructiferi, îmbogățirea patri
moniului silvic cu încă 25 ha 
reîmpădurite, înfrumusețarea 
orașului, întreținerea spațiilor 
verzi, a parcurilor etc. Și anul 
acesta tinerii participă cu în
suflețire la munca patriotică. 
Ei au expediat pînă acum oțe- 
lăriilor patriei 700 tone de fier 
vechi și au plantat peste 2 300 
de pomi fructiferi.

pomi

Gata pentru recoltare
C. SLAVIC 

corespondentul 
„Scînteii tineretului’’ 
pentru regiunea Iași

Cursuri și manuale pentru studenți
nica teoretică, electrochimie ge
nerală, matematici superioare, 
teoria probabilităților, introdu
cere în calculul tensorial, ele
mente de logică matematică și 
altele.

Tirajul general al cursurilor 
și manualelor pentru noul an 
universitar va depăși 150 000 de 
exemplare.

La Editura didactică și peda
gogică se pregătesc de pe acum 
noile cursuri și manuale nece
sare studenților în anul de în- 
vățămînt 1963—1964.

Pînă la sfîrșitul acestui an se 
vor tipări și litografia mai mult 
de 200 titluri de cursuri și ma
nuale. Printre lucrările originale 
se află cursuri de microbiologic, 
genetică, biologia apelor, îneca- (Agerpres)

Mecanizatorii de la S.M.T. 
Ceacova, Gottlob și Freidorf, 
care deservesc 35 dintre cele 
mai mari gospodării agricole 
colective din regiunea Banat, 
au terminat repararea și re
vizuirea tuturor mașinilor și 
utilajelor agricole pe care le 
vor folosi la recoltarea păioa- 
selor. Pregătirile pentru re
coltare sînt pe sfîrșite și în 
S.M.T. Biled, Bethausen, Orți- 
șoara și Peciu Nou. în celelal
te S.M.T. au fost puse în sta
re de funcționare peste 80 la 
sută din numărul combinelor 
și secerătorilor-legători și mai 
mult de jumătate din numărul 
batozelor, al grupurilor elec
trice, tocătoarelor de nutreț și 
selectoarelor de semințe.

Anul acesta, în regiunea Ba
nat lucrările de seceriș și tre- 
ieriș vor fi efectuate mecani
zat pe o suprafață cu aproa
pe 30 000 ha mai mare decît 
anul trecut.

(Agerpres)

Dragi tovarăși ! Dragi prie
teni !

Sînt 12 zile de cînd delega
ția de activiști ai Partidului 
Comunist al Uniunii Sovieti
ce, sosită la invitația Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, se află in 
țara dv.

Sîntem bucuroși că avem 
posibilitatea să transmitem ac
tivului de partid din capitala 
Romîniei socialiste — orașul 
București — și prin dv. între
gului popor romîn, gloriosului 

■ său partid muncitoresc un 
salut cordial din partea comu
niștilor și a tuturor oameni
lor muncii din Uniunea Sovie
tică, din partea conducerii 
partidului nostru și personal 
din partea marelui prieten al 
poporul romîn, Nikita Ser
gheevici Hrușciov. (vii aplau
ze).

Mîine ne înapoiem în pa
trie. Și ca la orice despărțire, 
cu atît mai mult atunci cînd 
te desparți de prieteni apro- 
piați și buni, regreți inevita
bil aceasta. Dar în același 
timp, ne bucurăm și ne face 
plăcere că vom duce cu noi 
impresii de neuitat despre vi
zita făcută în țara dv. Permi- 
teți-ne, dragi tovarăși, să vă 
împărtășim dv, impresiile 
noastre.

în primul rînd am dori să 
vă spunem că am avut con
vorbiri excepțional de căl
duroase, cordiale, la Comitetul 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej,, cu 
membrii Biroului Politic și cu 
secretarii Comitetului Ceptral 
al Partidului.

Pretutindeni unde am fost 
— la comitetele regionale și 
orășenești de partid, în între
prinderi industriale și pe șan
tiere, în gospodării agricole 
colective și în gospodării agri
cole de stat, în mijlocul stu
denților și în familiile oame
nilor muncii — am fost întîm- 
pinați, de asemenea, cu căl
dură și cordialitate, am avut 
convorbiri sincere și frățești.

Ca și la adunarea de astăzi, 
am auzit pretutindeni cuvinte 
cordiale de salut la adresa 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, am văzut nu
meroase manifestări de sim
patie și prietenie din partea 
oamenilor muncii din Romînia 
față de popoarele țării noa
stre. Noi considerăm toate a- 
cestea ca expresia relațiilor de 
colaborare frățească și înțele
gere din ce în ce mai strînse 
dintre popoarele noastre și 
partidele noastre marxist-leni- 
niste.

Permiteți-mi, ca în numele 
delegației Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice să mulțu
mesc din toată inima Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn. Biroului 
Politic al Comitetului Central, 
tuturor prietenilor dragi din 
Romînia pentru primirea fră
țească și ospitalitate, (aplau
ze prelungite).

Tovarăși! Popoarele noastre 
vecine au multe proverbe ase
mănătoare. Unul dintre aceste 
proverbe spune : „Prietenia și 
frăția sînt mai de preț ca orice 
bogăție”. Acest proverb a 
luat naștere încă în vremurile 
îndepărtate cînd romînii și 
rușii au luptat împreună îm
potriva cuceritorilor străini. 
Din timpuri străvechi po
poarele țărilor noastre au nă
zuit să trăiască în pace și în
țelegere, s-au ajutat unul pe 
altul la nenorocire.

Sentimentul de prietenie 
frățească între oamenii mun
cii a devenit și mai puternic 
după ce Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie a des
chis popoarelor calea spre li
bertate, fericire și progres. 
Oamenii sovietici știu bine și 
apreciază mult faptul că oa
menii muncii din Romînia au 
salutat cu entuziasm victoria 
Revoluției din Octombrie, au 
luat atitudine în apărarea pri
mului stat din lume al mun
citorilor și țăranilor.

Șl nu este vina poporului 
romîn dacă, contrar voinței 
sale, el a fost tîrît de capita
liști și moșieri de partea‘Ger
maniei hitleriste intr-un răz
boi criminal.

în condițiile grele .ale ilega
lității, în anii grei ai celui 
de-al doilea război mondial, 
comuniștii din Romînia au 
luptat întotdeauna activ pen
tru interesele poporului, au 
întărit unitatea revoluționară 
a oamenilor muncii sub 
zinca măreață „Proletari din 
toate țările, uniți-vă !”.

După victoria asupra 
mului, prietenia dintre 
nii muncii din Uniunea 
tică și Romînia, cimentată de 
sîngele vărsat în lupta dusă 
împreună împotriva dușmanu
lui comun, s-a transformat în- 
tr-o legătură frățească (de. nez
druncinat a. popoarelor libere 
care construiesc socialismul și 
comunismul. în poporul sovie
tic de multe milioane poporul 
romîrr are un prieten, un to
varăș și un frate credincios și 

. nădejde. Prietenia noastră 
este veșnică și de nezdrunci
nat ! (aplauze puternice).

O demonstrație emoționantă 
a acestei prietenii, a colabo
rării frățești și a alianței de 
nezdruncinat dintre popoarele 
noastre a fost vizita făcută 
în Uniunea Sovietică în august 
1961 de delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Populare Romîne, în frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, și vizita de răspuns 
făcută în iunie anul trecut în 
țara dv. de delegația sovie
tică de partid și guvernamen
tală, condusă de tovarășul Ni- 
kita Sergheevici Hrușciov.

Tovarăși! Partidele marxist- 
leniniste din țările comunită
ții socialiste au acumulat o 
experiență bogată în condu
cerea construcției economice 
și culturale. Studierea atentă 
și schimbul sistematic de ex
periență, aplicarea creatoare 
a acestei experiențe la condi
țiile concrete ale unei țări sau 
alteia o transformă într-un 
bun colectiv al tuturor parti
delor frățești, le îmbogățește 
reciproc, este o condiție de 
cea mai mare importanță pen
tru accelerarea înaintării fie
cărei țări socialiste spre țe
lul nostru comun.

An de an se dezvoltă contac
tele și colaborarea dintre 
Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice și Partidul Muncito
resc Romîn. Anul trecut ne-a 
vizitat o delegație a partidu
lui dv. Acum se apropie de 
Sfîrșit vizita delegației P.C.U.S. 
în Romînia.

Comuniștii, toți oamenii so
vietici manifestă un mare in
teres față de viața poporului 
frate romîn. Ei cunosc bine 
succesele obținute de dv. în 
construirea socialismului,' se 
bucură sincer de aceste suc
cese. Vizita delegației noastre 
ne-a permis să cunoaștem

lo-

fascis- 
oame- 
Sovie-

Au intrat in magazine
(Continuare în pag. a Il-a)

Dragi tovarăși, membri ai 
delegației de activiști ai Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice,

Dragă tovarășe Podgornîi, 
Dragi tovarășe si tovarăși,
Sîntem bucuroși că în scur

tul timp petrecut la noi ați 
putut cunoaște activitatea or
ganizațiilor de partid, munca 
avîntată a poporului romîn 
pentru înfăptuirea hotărîrilor 
•Congresului al III-lea al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

în cursul vizitei, muncitorii, 
țăranii, intelectualii, activiștii 
de partid v-au împărtășit cu 
inimă deschisă din preocupă
rile. realizările și experiența 
noastră în construcția econo
mică și în munca de partid. 
La rîndul dv, ați împărtășit 
din bogata experiență a Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice. pe care partidul nostru 
a studiàt-o totdeauna cu aten
ție, țrăgind din ea învățăminte 
pentru propria sa activitate. 
V-ați putut da seama de sen
timentele de prietenie frățeas
că pe care le nutrește poporul 
nostru fată de poporul sovie
tic. întreaga desfășurare a vi
zitei a constituit o expresie a 
acestei prietenii sincere și a 
colaborării tovărășești stator
nicite între partidele și popoa
rele noastre, unite în lupta 
pentru realizarea țelului co
mun — construirea socialismu
lui și comunismului, (aplauze 
puternice).

Ne reamintim cu plăcere de 
vizita delegației noastre de 
partid și guvernamentale în 
Uniunea Sovietică, de căldura 
și prietenia cu care ne-au în- 
tîmpinat oamenii sovietici. Cu 
aceeași ospitalitate, cu senti
mente frățești, a fost primită 
la noi delegația Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice și 
guvernului sovietic, condusă 
de tovarășul Hrușciov.

Oamenii muncii din patria 
noastră își exprimă bucuria 
față de succesele obținute de 
poporul sovietic în îndeplini
rea grandiosului program de 
construire a comunismului, 
elaborat de Congresul al 
XXII-lea al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice. Stră
lucitele realizări în făurirea 
bazei tehnico-materiale a co
munismului, ritmuț rapid de 
creștere a producției și înaltul 
nivel al dezvoltării tehnicii, 
continua ridicare a nivelului 
de trai material și cultural al 
poporului sporesc tot mai mult 
prestigiul Uniunii Sovietice în 
lume, (aplauze).

Marile înfăptuiri ale Uniunii 
Sovietice și ale celorlalte țări 
socialiste au o deosebită în
semnătate internațională ; ele 
exercită o profundă înrîurire 
asupra conștiinței popoarelor, 
demonstrînd întregii lumi su
perioritatea orînduirii socialis
te care creează posibilități 
nelimitate înaintării omenirii 
spre cele mai înalte culmi ale 
civilizației.

Dragi tovarăși,
Am ascultat cu multă plăce

re cuvîntarea tovarășului Pod
gornîi, caldele sale aprecieri 
la adresa activității partidului 
nostru, impresiile, frumoase pe 
care i le-a lăsat vizitarea celor 
cinci regiuni ale țării noastre, 
a întreprinderilor, gospodării
lor colective și de stat, așeză
mintelor de cultură.

După cum ati putut consta
ta, dragi oaspeți, economia 
noastră. națională se dezvoltă 
în ritm susținut, depășind pre
vederile planului de șase ani.

în primele patru luni ale anu
lui 1963, planul de stat a fost 
îndeplinit în proporție de 101,3 
la sută.

Succesele obținute în dez
voltarea întregii economii sînt 
rezultatul nemijlocit al politi
cii leniniste de industrializare 
socialistă, dusă neabătut de 
partidul nostru. Ca urmare a 
atenției deosebite care le-a fost 
acordată încă din primii ani ăi 
construcției noastre economice, 
-ramurile principale : energeti
ca, siderurgia, construcția de 
mașini, chimia și altele au 
realizat an de an ritmurile 
cele mai înalte.

O preocupare de prim ordin 
a partidului și guvernului este 
înzestrarea întreprinderilor noi 
și reutilarea treptată a celor 
existente cu mașini și utilaje 
moderne, bazate pe cele mai 
noi cuceriri ale-științei și teh
nicii înaintate — condiție 
esențială a creșterii producti
vității muncii sociale, a valo
rificării superioare a resurselor 
naturale si îmbunătățirii neîn
cetate a calității producției.

Este îmbucurător faptul că 
muncitorii, tehnicienii, ingine
rii, proiectanții, cadrele de 
conducere din întreaga econo
mie manifestă o preocupare 

■permanentă de a cunoaște și 
a-și însuși cele mai noi reali
zări ale tehnicii și luptă cu 
perseverență pentru aplicarea 
lor în producție.

încheierea colectivizării a- 
griculturii în primăvara anu
lui trecut a creat condițiile 
pentru înfăptuirea unui pro
gram complex de măsuri în 
vederea creșterii multilaterale 
a producției agricole vege
tale și animale și obținerea 
an de an de recolte sporite, 
întreaga noastră țărănime 
muncitoare, inginerii și spe
cialiștii din agricultură, desfă
șoară în momentul de față o 
vastă acțiune pentru consoli
darea economico-organizatori- 
că a unităților agricole socia
liste, pentru creșterea conti
nuă a producției agricole, în 
primul rînd a celei cerealiere, 
crearea tuturor condițiilor 
realizării în următorii ani a 
unui puternic avînt al întregii 
agriculturi.

Succesele obținute în dez
voltarea economiei se reflectă 
în creșterea continuă a bună
stării materiale și culturale a 
oamenilor muncii de la orașe 
și sate.

Toate aceste realizări sînt 
rodul muncii entuziaste a e- 
roicei noastre clase muncitoa
re, a harnicei țărănimi colec
tiviste, a intelectualității, care, 
strîns unite în jurul partidu
lui, urmează cu elan și încre
dere politica sa marxist-leni- 
nistă, internă și externă, (a- 
plauze puternice).

Pe măsura înaintării pe 
drumul desăvârșirii construi
rii socialismului, crește con
tinuu rolul conducător al par
tidului, în toate domeniile ac
tivității politice, economice, 
de stat, culturale. Partidul 
nostru își perfecționează con
tinuu metodele și formele de 
activitate, 
cerințele 
rîndurile, 
mai mult 
mai largi 
muncii. Partidul desfășoară o 
vastă activitate ideologică și 
politico-educativă pentru dez
voltarea conștiinței socialiste 
și stimularea inițiativei mase
lor, pentru educarea lor în

corespunzător cu 
.vieții, își întărește 
își cimentează tot 

legăturile cu cele 
mase de oameni ai

Produsele noii fabrici de moöila din Pitești
în magazinele comerciale de 

specialitate au apărut de curînd 
primele garnituri de sufragerii 
tip „Bîlea ’, produse de o nouă 
unitate a economiei forestiere : 
Fabrica de mobilă din cadrul 
Combinatului de industrializare a 
lemnului din Pitești.

Noua fabrică este dotată cu 
mașini și utilaje de mare produc
tivitate care permit mecanizarea 
și semiautomatizarea principale
lor lucrări. O bună parte din u-

lilaje, printre care prese 
lice, fierăstraie circulare 
croit, mașini de lustruit cu tam
buri și altele, au fost realizate 
de către uzinele constructoare de 
mașini din țara noastră.

La construirea noii fabrici, 
proiectanții au avut în vedere 
crearea unor condiții cît mai 
bune de lucru. în toate halele se 
găsesc instalații de ventilație și 
de încălzire centrală.

Cadrele de muncitori și maiștri

hidrau- 
pentru

care lucrează în 
noului combinat 
te în școli speciale și au făcut 
practică în diverse fabrici de mo
bilă din țară.

La Combinatul de industriali
zare a lemnului din Pitești se gă
sesc în diferite faze de construc
ție și montaj alte patru unități: 
fabricile de placaj, plăci fibro- 
lemnoase, binale și cherestea.

prima unitate a 
au fost pregăti-

(Agerpres)

rețeaua electrics la sate
Anul acesta, alte opt sate din regiunea Ba

cău printre care : Blăgești, Pîncești, Giulești, 
au fost electrificate, iar în cinci localități ru
rale au fost extinse rețelele electrice. Lucrări 
de electrificare se desfășoară în satele ; Flo- 
rești, Parava, Poduri și altele.

In această parte a țării, în care becul elec-

trie ardea în trecut doar în cinci sate, în pre
zent sînt electrificate 307 sate.

Pînă la sfîrșitul anului vor fi electrificate 
ale 72 de sate din regiune, iar în 50 vor fi ex
tinse rețelele electrice.

ION ARHIRE
corespondent voluntar
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Adunarea activului de partid din Capitală cu prilejul vizitei delegației de activiști ai P. C. U. S.
Cuvintarea tovarășului

N. V. Podgornii
(Urmare din pag. I)

mai îndeaproape experiența 
activității multilaterale a or
ganizațiilor Partidului Munci
toresc Romîn.

Delegația noastră a văzut, fi
rește, numai o parte din reali
zările partidului dv„ dar și 
ceea ce am văzut ne permite 
să tragem anumite concluzii.

Ce iese în primul rînd în evi- 
'dență ? Faptul că ideile Con
gresului al III-lea al Partidu
lui Muncitoresc Romîn au de
venit un bun al oamenilor 
muncii, au pus stăpînire pe 
mase. Am văzut cu ce avînt 
uriaș și cu cită însuflețire 
luptă partidul și toți oamenii 
muncii pentru traducerea în 
viață a hotărîrilor congresului 
și ce victorii cu adevărat re
marcabile obțin ei în constru
irea socialismului.

'Aceasta este o mărturie stră
lucită a încrederii nețărmurite 
a oamenilor muncii din Romî- 
nia față de conducătorul și că
lăuzitorul lor — gloriosul 
Partid Muncitoresc Romîn, 
față de Comitetul său Central, 
în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej (a- 
plauze puternice).

Am studiat cu atenție expe
riența organizațiilor de partid, 
am găsit multe lucruri intere
sante și instructive în soluțio
narea problemelor dezvoltării 
industriei, construcțiilor, agri
culturii. în conducerea vieții 
culturale. In cursul convorbi
rilor noastre, membrii delega
ției au vorbit la rîndul lor des
pre experiența organizațiilor 
de partid ale Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice.

Vrem să subliniem aborda
rea concretă și îndreptată spre 
un scop precis a soluționării 
sarcinilor economice de către 
organizațiile dv. de partid. 
Lupta pentru dezvoltarea con
tinuă a industriei și agricultu
rii, pentru progresul tehnic, 
pentru o calitate superioară a 
producției caracterizează în
treaga activitate a organelor de 
partid, de stat și economice. 
Si acest lucru este foarte im
portant! în aceasta constă che
zășia viitoarelor succese.

Tovarăși ! Vladimir Ilici Le- 
nin ne-a învățat că singura 
bază materială a socialismului 
poate fi marea industrie con
structoare de mașini, capabilă 
să reorganizeze și agricultura. 
Urmînd linia leninistă, Repu
blica Populară Romînă s-a 
transformat în scurt timp în- 
tr-un stat industrial-agrar dez
voltat.

O mărturie grăitoare în a- 
ceastă privință este nivelul 
înalt de dezvoltare a industriei 
constructoare de mașini, a pe
trochimiei și celorlalte ramuri 
industriale, apariția pe harta 
republicii dv. a unor puter
nice întreprinderi moderne, 
cum sînt combinatul petrochi
mic și combinatul pentru pro
ducția de cauciuc sintetic din 
Onești, uzinele de tractoare și 
autocamioane din Brașov, uzi
na de țevi laminate de la Ro
man -și multe altele.

Delegația noastră a vizitat 
multe din aceste întreprinderi. 
Am constatat un înalt nivel de 
producție și o organizare pre
cisă a muncii, folosirea cu pri
cepere a tehnicii moderne, o 
mare grijă pentru pregătirea 
de cadre. Asemenea întreprin
deri reprezintă adevărate 
puncte de sprijin ale dezvoltă
rii socialiste a economiei na
ționale.

Socialismul transformă în 
mod miraculos vechiul pămînt 
romînesc. Oare nu este semni
ficativ faptul că în prezent in
dustria Romîniei realizează în 
55 de zile aceeași cantitate de 
produse obținută de țara dv. 
în întregul an 1938 ! Și doar 
acest an era considerat anul 
celui mai mare avînt al eco
nomiei capitaliste a Romîniei.

Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, întregul nostru popor 
apreciază mult realizările prie
tenilor săi din țările socialiste 
frățești. Noi, comuniștii sovie
tici, care am înfăptuit în con
diții excepțional de complexe 
și de grele industrializarea ță
rii noastre, înțelegem foarte 
bine năzuințele popoarelor din 
țările în trecut înapoiate spre 
dezvoltarea industrială.

Tovarășii romîni ne-au in
format ca, în trecutul apropiat, 
Romînia a fost una din țările 
cele mai înapoiate din punct 
de vedere economic. Burghezia 
imperialistă o considera ca o 
anexă agrară a statelor indu
striale europene, îi jefuia bo
gățiile și ca o fiară nesățioasă 
secătui a petrolul din subsolul 
ei bogat și sugea sîngele po
porului.

Toate acestea le înțelegem. 
Știți desigur, tovarăși, că, pînă 
la victoria Revoluției din Oc
tombrie, Rusia țaristă a fost, 
de asemenea, o țară agrară 
înapoiată, supusă jugului 
monstruos al capitaliștilor 
străini și ruși.

Sub conducerea partidului 
leninist, poporul nostru a scu
turat jugul exploatării, a luat 
puterea în mâinile sale și a 
început să construiască o via
ță nouă.

Ne-a fost foarte greu. In 
acel timp, am fost prima și 
singura țară care a pășit pe 
calea construirii socialismu
lui. N-aveam de la cine aștep
ta ajutor. Mai mult decît atît, 
imperialiștii au pornit războ
iul împotriva noastră, au cău
tat să ne înăbușe prin blocadă 
aconomică și înfometare. Dar 
sub conducerea comuniștilor 
poporul sovietic a rezistat, a 
zdrobit pe toți dușmanii și a 
început construcția economică.

In acest scop a trebuit să 
mobilizăm toate forțele și re
sursele noastre și să acceptăm 
în mod conștient, o spunem 
deschis, anumite privațiuni 
pentru a crea o industrie pu
ternică. A fost o cale grea, dar 

singura cale posibilă de trans
formare socialistă a întregii 
economii naționale, de asigu
rare pe această bază a capa
cității de apărare a țării și de 
ridicare a bunăstării poporu
lui.

Urmînd cu consecvență linia 
leninistă, sprijinindu-se pe 
marea industrie creată, țara 
noastră a atins într-un ter
men istoric scurt culmi ne
maiîntâlnite în dezvoltarea 
economiei și culturii. Este su
ficient să menționăm că în 
prezent Uniunea Sovietică 
realizează în 8 zile o canti
tate de produse egală cu acea 
obținută de întreaga industrie 
a Rusiei țariste într-un an.

Știința sovietică s-a acope
rit de glorie prin descoperiri 
de cea mai mare importanță. 
Prima uzină atomo-electrică 
din lume, primii sateliți arti
ficiali ai pământului din lume, 
primele nave cosmice din 
lume au fost create în Uniu
nea Sovietică. Instituțiile noas
tre de învățământ superior 
pregătesc de trei ori mai mulți 
ingineri decît America.

Dacă comparăm rezultatele 
dezvoltării economice din ul
timii cinci ani vom constata 
că creșterea producției indu
striale pe cap de locuitor este 
în Uniunea Sovietică de 48 la 
sută, iar în S.U.A. de numai 
8 la sută. înaintăm într-un 
ritm atît de rapid, încît căl
căm deja pe urmele celei mai 
dezvoltate țări capitaliste. A- 
cum nici adversarii noștri nu 
se mai îndoiesc că vom ajun
ge din urmă America și o vom 
lăsa în urmă. Ei nu fac decît 
să calculeze cu îngrijorare 
cînd anume se va întîmpla a- 
ceasta.

Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice, Comitetul lui 
Central în frunte cu devotatul 
leninist Nikita Sergheevici 
Hrușciov fac totul pentru în
tărirea continuă a puterii eco
nomice a țării, pentru cre
șterea bunăstării oamenilor 
sovietici.

Noul program al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovieti
ce, adoptat de Congresul al 
XXII-lea al partidului, deschi
de perspective cu adevărat 
mărețe pentru crearea bazei 
tehnice-materiale a comunis
mului. în decurs de două de
cenii trebuie să sporim pro
dusul social de aproximativ 
cinci ori, inclusiv producția 
industrială de cel puțin șase 
ori.

Putem să vă comunicăm cu 
satisfacție, dragi tovarăși, că 
hotărîrile Congresului al 
XXII-lea al partidului se în
deplinesc cu succes. Activita
tea creatoare tot mai intensă 
a oamenilor sovietici, miș
carea întregului popor pentru 
îndeplinirea înainte de termen 
a planului septenal, recenta 
reorganizare a conducerii de 
către partid a economiei na
ționale după principiul locului 
de producție ne permit să de
pășim considerabil ritmul pro
iectat al creșterii producției.

în primii patru ani ai sep- 
tenalului producția industrială 
a crescut cu 45 la sută, în loc 
de 39 la sută cît era prevăzut 
în plan. Sarcinile de plan sînt 
depășite și anul acesta.

Uniunea Sovietică sprijină 
cu consecvență țările sociali
ste frățești în înfăptuirea in
dustrializării, le-a ajutat și le 
ajută în crearea unei industrii 
moderne. Comuniștii, întregul 
popor sovietic, consideră acest 
sprijin, întărirea puterii țări
lor comunității socialiste, dez
voltarea largă și multilaterală 
a ajutorului reciproc frățesc 
drept o înaltă datorie interna- 
ționalistă. La mitingul priete
niei romîno-sovietice de la 
Moscova tovarășul Hrușciov a 
spus : „Noi, ca cei mai apro- 
piați frați și tovarăși care 
luptă pentru aceeași cauză, 
împărtășim împreună și bucu
riile și durerile, sîntem întot
deauna gata să venim unul în 
ajutorul celuilalt”.

Intre Uniunea Sovietică și 
Republica Populară Romînă 
s-a stabilit o colaborare eco
nomică și tehnico-științifică 
trainică. Se știe că țara noa
stră acordă ajutor tehnic Re
publicii Populare Romîne în 
construirea unui mare număr 
de întreprinderi industriale.

Un exemplu de colaborare 
eficientă, de materializare a 
marei prietenii dintre po
poarele romîn și sovietic poa
te fi crearea complexului de 
întreprinderi din orașul Onești. 
La construirea noilor obiecti
ve au muncit în strînsă cola
borare specialiști și muncitori 
sovietici și romîni, în între
prinderi au fost instalate uti
laje produse de numeroase u- 
zine sovietice. Specialiști și 
muncitori romîni participă la 
rîndul lor la construirea fa
bricii de fibre și fire sintetice 
din orașul Barnaul.

Se dezvoltă cu succes co
merțul dintre țările noastre. 
Este semnificativă greutatea 
specifică importantă a livră
rilor reciproce de mașini și 
utilaje industriale, precum și 
de materii prime de cea mai 
mare importanță.

Uniunea Sovietică livrează 
țării dv. mari cantități de me
tale feroase și neferoase, mi
nereu de fier, cocs, bumbac, 
cauciuc sintetic, iar Romînia 
livrează Uniunii Sovietice 
nave, țevi, cherestea, ciment 
și alte produse.

Tovarăși, marele Lenin ne-a 
învățat că o productivitate a 
muncii superioară în compa
rație cu cea existentă în ca
pitalism este în ultima instan
ță principala condiție a victo
riei asupra capitalismului. Re
zolvarea cît mai rapidă a ace
stei. probleme fundamentale a 
întrecerii economice dintre so
cialism și capitalism decurge 
din interesele noastre comu
ne : atît din interesele lagăru
lui socialist în ansamblu cît 

și din dezvoltarea economiei 
naționale a fiecărei țări socia
liste.

Astăzi această sarcină este 
cu mult mai ușor de rezolvat 
cu forțe unite prin folosirea 
uriașelor avantaje pe care ni 
le oferă tuturor sistemul mon
dial socialist. O importanță 
deosebită capătă asemenea 
forme de colaborare între ță
rile socialiste cum sînt coor
donarea planurilor economiei 
naționale, specializarea și coo
perarea producției.

Acestea permit fiecărei țări 
să creeze o producție proprie 
de mare serie, care este cea 
mai rentabilă, să mecanizeze 
și să automatizeze la maxi
mum procesele de producție, 
cu alte cuvinte, să dea produse 
mai multe, de calitate mai 
bună și cu cheltuieli minime.

Iată de ce Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice, toate 
celelalte partide frățești se 
pronunță cu consecvență pen
tru dezvoltarea acestor forme 
de colaborare. In cuvintarea 
rostită la 30 decembrie 1962, cu 
prilejul celei de-a 15-a ani
versări a Republicii Populare 
Romîne, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a spus : „Coor
donarea planurilor economice, 
cooperarea și specializarea în 
producție pe baza principiilor 
diviziunii internaționale so
cialiste a muncii, accelerează 
dezvoltarea fiecărei țări în 
parte și a sistemului mondial 
socialist în ansamblu, grăbesc 
victoria socialismului în între
cerea economică pașnică cu 
capitalismul”.

Nu mai puțin important 
este faptul că noile forme ale 
colaborării economice creează 
cele mai favorabile condiții 
pentru înfăptuirea industriali
zării socialiste în țările în tre
cut înapoiate, contribuie la ri
dicarea rapidă, planificată, a 
economiei lor, la nivelul țări
lor cele mai dezvoltate. „Noi, 
comuniștii, — a spus tovară
șul N. S. Hrușciov — înțele
gem pe deplin năzuința fiecă
rei țări socialiste de a avea o 
industrie dezvoltată, deoarece 
fără aceasta nu poate fi dez
voltată economia națională și 
cultura și nu poate fi egalizat 
nivelul general al dezvoltării 
economice a comunității so
cialiste. Ne este apropiată și 
înțelegem dorința popoarelor 
acestor țări de a pune capăt 
cît mai repede moștenirii tre
cutului și de a atinge nivelul 
statelor avansate”.

Tovarăși,
înfăptuind colectivizarea a- 

griculturii, Partidul Muncito
resc Romîn a obținut o mare 
victorie în transformarea so
cialistă a satului. Vizitînd o 
serie de gospodării agricole 
colective și gospodării agricole 
de stat am văzut personal mi
nunatele roade ale traducerii 
în viață a planului cooperatist 
leninist, în condițiile concrete 
ale țării dv.

Stind de vorbă cu membrii 
gospodăriilor colective, cu con
ducătorii lor și cu specialiș
tii, luînd cunoștință de rezul
tatele muncii lor am văzut cu 
cită abnegație muncesc țăranii 
și cu cîtă fermitate urmează 
partidul care i-a scăpat de 
sărăcie, le-a deschis drumul 
spre o viață liberă și înstă
rită. Ne-am bucurat din toată 
inima cînd am văzut pe vas
tele întinderi ale gospodării
lor colective din regiunea 
București și din alte regiuni 
lucrînd un mare număr de 
tractoare și alte mașini, cînd 
am văzut că semănăturile 
sînt bine lucrate și bine îngri
jite de colectiviști. în regiu
nea Argeș mii de hectare de 
pămînt sterp în trecut, poalele 
munților și dealurile se trans
formă din voința partidului în 
livezi și vii și vor fi puse în 
slujba poporului.

Sînt foarte grăitoare urmă
toarele fapte. Anul trecut, cu 
toată seceta care a lovit o se
rie de regiuni, gospodăriile 
colective și gospodăriile agri
cole de stat au recoltat la hec
tar mult mai mult grîu, po
rumb și alte culturi decît gos
podăriile individuale. în ul
timii ani, în sectorul socialist 
al agriculturii au crescut sim
țitor șeptelul de vite și pro
ducția animalieră. Toate aces
tea au fost posibile numai în 
condițiile colectivizării agri
culturii, care a schimbat în 
mod radical siștemul de orga
nizare a producției și atitudi
nea oamenilor față de muncă.

Am avut o mare plăcere vă- 
zînd suprafețe întinse însă
mânțate cu soiurile sovietice 
de grîu „Bezostaia-l" și „Sco- 
rospelka“ care, după aprecie
rile specialiștilor dv., au dat 
rezultate foarte bune în condi
țiile Romîniei. La rîndul nos
tru, după cum se știe, am 
cumpărat de la dv. semințe de 
unele soiuri de porumb și le
guminoase care dau rezultate 
foarte bune în Uniunea Sovie
tică. Sprijinul reciproc și 
schimbul de experiență dau 
rezultate rodnice, contribuie la 
creșterea producției agricole, 
servesc intereselor popoare
lor noastre frățești.

în timpul vizitei noastre am 
avut prilejul să povestim prie- 
nilor romîni despre marile 
succese pe care le-au obținut 
oamenii muncii din satul so
vietic. Anul trecut, cu toate 
condițiile climatice nefavora
bile dintr-o serie de regiuni 
ale țării noastre, producția 
globală de cereale a fost de 9 
miliarde puduri, producția de 
came — de 9,4 milioane tone 
(în greutate de tăiere). In U- 
niunea Sovietică nu s-au pro
dus încă niciodată asemenea 
cantități de cereale și carne.

Dezvoltarea continuă a unei 
ramuri a economiei socialiste, 
atît de importantă și totodată 
atît de complexă cum este a- 
gricultura, este o problemă a 
întregului popor, necesitând o 

uriașă activitate organizatori, 
că și politică din partea în
tregului partid. Știm bine a- 
cest lucru din practica activi
tății Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice care se pre
ocupă neobosit de întărirea 
organizatorică și economică a 
colhozurilor și sovhozurilor, de 
întărirea bazei lor tehnice-ma
teriale, care stabilește cele 
mai potrivite forme de con
ducere.

Aceeași preocupare intensă 
pentru dezvoltarea prin toate 
mijloacele a agriculturii am 
constatat-o pretutindeni și în 
țara dv., în toate verigile 
partidului — de la Comitetul 
Central pînă la organizațiile 
de bază.

Rolul mereu crescînd al 
Partidului Muncitoresc Romîn 
își găsește expresia și în re
zolvarea concretă a probleme
lor legate de ridicarea bună
stării materiale și a nivelului 
cultural al poporului. Or, acest 
lucru este, după cum se știe, 
telul suprem al fiecărui partid 
marxist-leninist.

în Uniunea Sovietică desfă
șurăm pe scară uriașă con
strucția de locuințe. în ultimii 
10 ani fondul de locuințe al o- 
rașelor și centrelor noastre 
muncitorești a crescut aproape 
de două ori; peste 103 mi
lioane oameni sau aproape 
jumătate din populația țării 
s-au mutat în case noi sau 
și-au îmbunătățit condițiile de 
locuit.

Și în Republica Populară Ro
mînă am văzut că construcția 
de locuințe se desfășoară pe 
scară largă. Atît la orașe cît 
și la sate, dv. construiți case 
frumoase și trainice.

Am vizitat cîteva aparta
mente ale muncitorilor din 
București. Am întrebat o gos
podină a cărei familie a pri
mit de curând un apartament 
cu trei camere: „Cum v-ați 
aranjat, cum trăiți?". „Trăim 
bine, vedeți și dv.”, a răspuns 
ea. „Dar cum ați trăit în tre
cut?”, am întrebat-o eu. —■ 
„Foarte greu, a fost foarte 
greu”, a răspuns ea, adăugind : 
„mai bine să nu ne amintim”. 
Totuși, cîteodată nu e de prisos 
să amintim trecutul, mai ales 
tineretului, pentru ca să pre- 
țuiască și mai mult mărețele 
cuceriri ale socialismului.

în timpul scurtei noastre șe
deri nu am putut vizita multe 
instituții culturale. Dar și 
ceea ce am reușit să vedem, 
precum și întâlnirile cu oame
nii dovedesc uriașa creștere a 
nivelului cultural al poporu
lui. Pretutindeni am văzut 
școli noi, instituții de învăță- 
mînt superior, cluburi, case de 
cultură. O impresie plăcută 
ne-au lăsat spectacolele pre
zentate de colectivele de ar
tiști amatori. Și intr-adevăr, 
tovarăși, cîte talente ies la 
iveală în popor cînd el trăieș
te în condițiile socialismului I

în cursul întîlnirilor cu noi 
tovarășii romîni ne-au vorbit 
nu numai de succese, de expe
riența pozitivă, dar și de greu
tăți și lipsuri în muncă. 
Noi înțelegem că la dv., ca și 
la hoi, există greytăți, lipsuri, 
și acest lucru este foarte firesc. 
Noi reorganizăm întreaga o- 
rînduire a vieții societății pe 
baze noi, socialiste și în rezol
varea acestei sarcini istorice 
complexe nu se poate să nu fie 
și lipsuri.

Scopul delegației noastre 
era de a studia tocmai expe
riența pozitivă, toate aspecte
le bune care pot fi utile și 
pentru noi.

Cea mai profundă și cea 
mai puternică impresie pe 
care o va duce cu sme dele
gația Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și pe care o 
va transmite comuniștilor, tu
turor oamenilor sovietici, este 
impresia noastră despre ta
lentatul și harnicul popor ro
mîn oare, sub conducerea 
partidului, construiește cu 
succes socialismul. Și într-a- 
devăr tovarăși, tot ce am vă
zut, atît în industrie cît și în 
agricultură, în viața culturală, 
este făurit de mîinile de aur 
și de mintea luminoasă a 
muncitorilor, țăranilor și a in
telectualității legate de popor.

înalta activitate în producție 
și politică a oamenilor, cre
șterea spiritului lor de iniția
tivă, energia creatoare inepui
zabilă, toate acestea consti
tuie o trăsătură valoroasă și 
una din particularitățile cele 
mai caracteristice ale socie
tății socialiste.

Urăm din toată inima po
porului frate romîn succese și 
mai mari în munca lui crea
toare și plină de abnegație, 
(vii aplauze).

Dragi tovarăși, toate reali
zările țării dv., ca și ale celor
lalte țări socialiste, sânt re
zultatul profundelor transfor
mări politice, sociale și eco
nomice înfăptuite sub condu
cerea partidelor marxist-le- 
niniste. Cu un sentiment de 
profundă mîndrie putem afir
ma că comuniștii au intrat în 
istoria omenirii ca cea mai 
măreață forță creatoare, care 
trasformă și înnoiește lumea.

Comuniștii n-au odihnă, ei 
nu se mulțumesc niciodată cu 
cele ce realizează, privesc tot
deauna înainte, critică și înlă
tură tot ce este vechi, peri
mat și instaurează tot ce e 
nou, progresist. Oricît s-ar 
bucura dușmanii noștri pen
tru unele lipsuri pe care le 
dezvăluim, oricît ar calomnia 
socialismul, înaintarea noa
stră victorioasă nu va înceti
ni din această cauză. Noi în
șine ne dezvăluim lipsurile și 
așa pot proceda numai cei 
care sînt siguri pe forțele lor 
pentru a înainta și mai re
pede.

Noi trăim într-o vreme mi
nunată cind orânduirea socia
listă a devenit realitate în 
multe țări. în prezent sistemul 
mondial socialist este princi
palul factor determinant al 
întregii dezvoltări istorice.

Sîntem puternici și invinci
bili pentru că sîntem uniți. 
Unul pentru toți, toți pentru 
unul, acesta este principiul 

de nezdruncinat după care se 
călăuzește familia frățească a 
statelor socialiste. Relațiile 
dintre ele sînt determinate de 
unitatea ideilor noastre, a țe
lului nostru și se întemeiază 
pe deplina egalitate în drep
turi, respectul reciproc și în
trajutorarea frățească.

Pe această bază de neclin
tit se întărește și se dezvoltă 
prietenia și colaborarea dintre 
Uniunea Sovietică și Republica 
Populară Romînă. (aplauze 
puternice). O asemenea forță 
puternică cum este unitatea și 
fidelitatea de neclintit a par
tidelor noastre fată de princi
piile internaționalismului so
cialist, față de învățătura 
marxist-leininistă, înzecește 
dorința popoarelor noastre de 
a trăi veșnic în prietenie.

La mitingul prieteniei so- 
vieto-romîne care a avut loc 
în august 1961 la Moscova, 
tovarășul Gheorghiu-Dej a 
făcut o bună caracterizare a 
relațiilor noastre recipro
ce : „Pentru noi, pentru 
membrii partidului nostru și 
pentru oamenii muncii din 
țara . noastră, a spus el, 
este o sursă de profundă sa
tisfacție că între P.M.R. și 
P.C.U.S. au existat întotdea
una cele mai strînse relații 
frățești, o deplină înțelegere 
și unitate de vederi neum
brită niciodată de nimic”.

Istoria a impus partidelor 
comuniste și muncitorești o 
uriașă răspundere pentru des
tinele omenirii, Călăuzindu-ne 
duipă interesele supreme a.le 
cauzei noastre comune, nu 
trebuie să ne cruțăm efortu
rile pentru a întări și mai 
mult coeziunea de nezdrunci
nat a tuturor partidelor fră
țești din țările socialiste, a 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale pe teme
lia de granit a marxism-Jeni- 
nismului. (aplauze).

Dragi tovarăși! Forțele pă
cii și socialismului nu au fost 
niciodată atît de puternice 
cum sînt astăzi. Nu trebuie să 
uităm însă nici o clipă că în 
lume are loc o înverșunată 
luptă de clasă, o luptă între 
două lumi, o luptă între două 
ideologii — socialistă și bur
gheză.

Lumea veche condamnată la 
pieire de istorie este încă pri
mejdioasă și perfidă, ea poate 
să aducă popoarelor multe ne
norociri. Imperialiștii se stră
duiesc prin toate mijloacele să 
dezbine pe oamenii muncii, să 
semene discordie ■ între po
poare, Speculând prejudecățile 
rasiale și naționale, ei caută să 
opună interesele unor națiuni 
intereselor altor națiuni. 
Dușmanii nu se dau înlături 
nici de la provocări militare. Ei 
vor să împiedice cu orice preț 
construirea socialismului și 
comunismului.

Iată de ce comuniștii, luptă
tori de frunte pentru liberta
tea și fericirea tuturor oameni
lor muncii, urmăresc cu deose
bită vigilență uneltirile perfide 
ale dușmanilor noștri, își ascut 
arma ideologică, luptă neobo
sit pentru întărirea solidarită
ții proletare internaționale, a 
unitgții și coeziunii popoare
lor lagărului socialist, pentru 
menținerea păcii pe pămînt. 
Statele socialiste promovează 
cu consecvență politica leni
nistă de pace și prietenie cu 
toate popoarele, politica coexi
stenței pașnice a statelor cu 
orânduiri sociale diferite.

Partidele comuniste și mun
citorești frățești, țările socia
liste sînt unite în năzuințele și 
eforturile lor de a rezolva în 
interesul popoarelor lumii pro
bleme internaționale funda
mentale ca ‘ dezarmarea gene
rală și totală, interzicerea ar
mei nucleare, lichidarea rămă
șițelor colonialismului și în
cheierea tratatului de pace 
german precum și reglementa
rea problemei Berlinului occi
dental. De un larg sprijin s-a 
bucurat inițiativa Republicii 
Populare Romîne îndreptată 
spre statornicirea păcii, prie
teniei și colaborării strînse în
tre popoarele țărilor balcanice.

O confirmare elocventă a 
justeții politicii externe de 
pace a țărilor socialiste o con
stituie preîntâmpinarea cata
strofei termonucleare mondi
ale a cărei primejdie s-a ivit 
în urma acțiunilor cercurilor 
agresive ale S.U.A. în regiunea 
Mării Caraibilor. Ca rezultat 
al eforturilor poporului cu- 
ban, al politicii ferme și ela
stice a guvernului sovietic, al 
sprijinului hotărît acordat Cu
bei de către toate țările socia
liste, planurile sinistre ale a- 
gresorilor imperialiști au eșuat.

Dar învățămintele crizei din 
Marea Caraibilor ne fac să ne 
amintim încă o dată de necesi
tatea de a întări prin toate 
mijloacele forța economică și 
capacitatea de apărare a țări
lor socialiste, deoarece pe im
perialiști îi reține numai forța, 
numai coeziunea popoarelor 
oare luptă activ pentru menți
nerea păcii. Cu cît este mai 
puternică comunitatea noastră 
socialistă, cu atît este mai si
gură cauza păcii și securității 
tuturor popoarelor.

Dragi tovarăși, permiteți-mi 
ca în numele delegației Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice. în numele comuniștilor 
și al întregului popor sovietic, 
să vă mulțumesc încă o dată 
pentru primirea călduroasă și 
cordială și să urez poporului 
frate romîn și partidului său 
muncitoresc. Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn, în frunte cu tovarășul 
G'heorghe Gheorghiu-Dej, noi 
succese în munca pentru binele 
patriei dv. și al întregii comu
nități socialiste, (aplauze)

Să trăiască și să înflorească 
în veci prietenia frățească de 
nezdruncinat dintre popoarele 
Uniunii Sovietice și Republicii 
Populare Romîne ! (aplauze)

Trăiască coeziunea de mono
lit a partidelor noastre mar- 
xist-leniniste frățești, a între
gii mișcări comuniste și mun
citorești mondiale ! (aplauze)

Trăiască comunismul, viito
rul luminos al întregii omeniri!

Trăiască pacea în întreaga 
lume ! (aplauze prelungite)

Cuvintarea tovarășului
Gheorghe Gheorghiu-Dej
(Urmare din pag. I)

spiritul devotamentului față 
de patrie, față de cauza socia
lismului, în spiritul prieteniei 
și frăției cu popoarele țărilor 
socialiste, al solidarității in
ternaționaliste cu oarhenii 
muncii din lumea întreagă.

în opera de făurire a noii 
orînduirii sociale, în țara noa
stră, ca și în celelalte țări 
socialiste, un rol de mare în
semnătate îl au relațiile de 
colaborare și într-ajutorare 
tovărășească statornicite între 
țările socialiste, bazate pe 
principiul egalității și avanta
jului reciproc. Coordonarea 
planurilor economice, aplica
rea principiilor diviziunii in
ternaționale socialiste a mun
cii, aprobate de Consfătuirea 
C.A.E.R. din iunie 1962 de la 
Moscova, creează condiții fa
vorabile pentru egalizarea ni
velurilor tuturor țărilor socia
liste, pentru dezvoltarea con
tinuă a colaborării lor econo
mice — factor principal în 
consolidarea lagărului socia
list și în dobîndirea victoriei 
socialismului în întrecerea is
torică cu capitalismul.

în ultimul timp, anumite 
cercuri politice și unele agen
ții de presă din Occident, 
luînd dorințele lor drept rea
litate, se lansează într-o serie 
de speculații privind relațiile 
dintre țările socialiste, în 
scopul de a denatura aceste 
relații, a crea confuzii în opi
nia publică și a abate atenția 
maselor muncitoare de la pro
blemele fundamentale sociale, 
economice și politice care fră
mântă lumea capitalistă. Bine 
spune poporul nostru : râde 
dracul de porumbe negre, și 
pe sine nu se vede (animație 
în sală).

Ar face mai bine aceste 
cercuri dacă s-ar preocupa de 
propriile lor realități cum 
sînt, de pildă, cele din cadrul 
Pieței comune, formă de orga
nizare economică și politică a 
oligarhiei financiare. Domina
ția monopolurilor imperialiste, 
în goană după profituri maxi
me, se caracterizează prin în
călcarea suveranității națio
nale, a independenței state
lor, prin relații de inegalitate 
și subordonare între popoare, 
de dominare a țărilor mai pu
țin dezvoltate, de subjugare a 
celor mai slabi de către cei 
mai puternici; ea urmărește să 
înăbușe lupta de eliberare a 
popoarelor coloniale și să îm
piedice dezvoltarea lor econo
mică.

Creșterea profiturilor mono
poliste are loc în condițiile in
tensificării luptei împotriva 
mișcării, muncitorești și pro
gresiste, este însoțită de ruina 
gospodăriilor țărănești, a în
treprinderilor mici și mijlocii, 
de stagnare și regres a regiu
nilor în care monopolurile 
nu-și găsesc condițiile „opti
me“ de a obține beneficii ma
xime, ea este caracterizată 
prin adâncirea contradicțiilor 
interimperialiste.

De aceste aspecte ar trebui 
să se ocupe agențiile de presă 
și cercurile politice amintite 
mai sus !

Dar oricît s-ar strădui pro
paganda imperialistă să seme
ne confuzii, ea nu poate reuși 
să camufleze nici caracterul 
prădalnic al relațiilor imperia-

Cei prezenfi au aplaudat călduros, salutind pe oaspeți și pe conducătorii partidului nostru.

Masă oferită de ambasadorul
Uniunii Sovietice

Marți seara, ambasadorul 
Uniunii Sovietice în R.P. Ro
mînă, I. K. Jegalin, a oferit o 
masă cu prilejul vizitei în țara 
noastră a delegației de activiști 
ai P.C.U.S., în frunte cu N. V. 
Podgornii.

Au luat parte tovarășii Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chi- 
vu Stoica, Alexandru Drăghici, 
Ion Gheorghe Maurer, Alexan- 

liste, nici contradicțiile dintre 
statele imperialiste.

Zadarnice sînt iluziile că 
născocirile și speculațiunile 
unor organe de presă din Oc
cident ar putea afecta relațiile 
de prietenie și colaborare din
tre țările lagărului socialist. 
Autorii acestor speculațiuni nu 
pot să înțeleagă că țările so
cialiste sînt indisolubil legate 
între ele prin țeluri comune și 
ideologie comună. Țările socia
liste merg ferm înainte, sub 
steagul marxism-leninismului, 
ele își întăresc unitatea, rela
țiile de colaborare și într-aju- 
torare tovărășească, bazate pe 
deplina egalitate în drepturi, 
respectarea cu strictețe a su
veranității și independenței 
naționale — în scopul dezvol
tării mereu ascendente a fie
cărei țări socialiste și a siste
mului mondial socialist în an
samblu. (aplauze puternice, în
delungate).

Condiția primordială a tri
umfului socialismului și păcii 
în lume constă în unitatea in
disolubilă a mișcării comuniste 
mondiale sub steagul ideilor 
marxism-leninismului. întă
rirea continuă a acestei uni
tăți este datoria sfîntă a tutu
ror partidelor marxist-lenini- 
ste frățești, oare poartă o răs
pundere istorică pentru soarta 
socialismului nu numai în 
țara lor, ci în întreaga lume. 
Partidul Muncitoresc Romîn 
militează cu consecvență pen
tru consolidarea continuă a 
unității lagărului socialist și a 
mișcării comuniste mondiale, 
pe baza principiilor Declara
ției Consfătuirii de la Moscova 
din 1960 — Carta partide
lor comuniste și muncitorești 
din toate țările. Pronunțîn- 
du-se pentru soluționarea 
problemelor divergente între 
partidele comuniste pe ca
lea discuțiilor tovărășești, 
a dezbaterii colective prin
cipiale, în spiritul fidelită
ții față de linia elaborată în 
comun, partidul nostru a salu
tat propunerile Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice 
privind încetarea polemicii 
între partide, precum și acor
dul privitor la apropiata în- 
tîlnire între reprezentanții 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice si Partidului Co
munist Chinez.

Sperăm că această întâlnire 
va contribui la întărirea uni
tății partidelor frățești. Unin- 
du-și tot mai strâns rândurile 
pe temelia de nezdruncinat a 
învățăturii marxist-leniniste, 
partidele comuniste și munci
torești vor călăuzi popoarele 
spre noi victorii alle cauzei 
noastre mărețe (aplauze).

Tovarăși,
Politica externă a țărilor 

noastre socialiste este expre
sia năzuinței celei mai scumpe 
a propriilor noastre popoare, 
cit și a tuturor popoarelor lu
mii — năzuința de pace.

Evoluția vieții internațio
nale demonstrează că în zilele 
noastre rolul precumpănitor 
pe arena mondială îl au for
țele socialismului și păcii, că 
imperialismul nu mai poate 
dispune nestingherit de soarta 
popoarelor. Dezvoltarea siste
mului mondial socialist, a 
mișcării comuniste și munci
torești, creșterea luptei pen
tru lichidarea definitivă a co
lonialismului, amploarea fără 

dru Moghioroș, Alexandru Bîr- 
lădeanu, Dumitru Coliu, Leon- 
te Răutu, Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, Mihai Dalea, 
membri ai C.C. al P.M.R., șefi 
de secție la C.C. al P.M.R., 
prim-secretari ai Comitetelor 
regionale de partid, președinți 
de sfaturi populare regionale 
și conducători ai unor între
prinderi și unități agricole vi
zitate de delegația P.C.U.S. 

precedent a mișcării pentru 
apărarea păcii au creat posi
bilitatea de a preîntîmpina 
izbucnirea unui nou război 
mondial.

Transformarea acestei posi
bilități în realitate cere inten
sificarea luptei unite a tutu
ror forțelor păcii pentru izbă
virea omenirii de primejdia 
unui război termonuclear — 
care ar pricinui umanității 
pierderi incalculabile — pen
tru destinderea în relațiile in
ternaționale, pentru dezvolta
rea colaborării pașnice între 
toate țările fără deosebire de 
sistem social.

în țara noastră, ca și în lu
mea întreagă, este bine cunos
cut rolul deosebit pe care 
Uniunea Sovietică îl joacă în 
lupta pentru salvgardarea pă
cii, pentru independența na
țională a popoarelor, pentru 
stăvilirea acțiunilor agresive 
ale cercurilor imperialiste; 
acordăm o înaltă prețuire și 
dăm întregul nostru sprijin 
activității perseverente și ini
țiativelor constructive ale gu
vernului sovietic în vederea 
triumfului principiilor leninis
te afle coexistenței pașnice și 
soluționării pe calea tratative
lor a problemelor internațio
nale litigioase, (vii aplauze).

Republica Populară Româ
nă, alături de celelalte țări so
cialiste, se afirmă ca factor 
activ pe arena internațională, 
promovând cu consecvență po
litica de apărare a păcii și de 
coexistență pașnică între toate 
statele. Acestui scop îi servesc 
și cunoscutele propuneri ale 
guvernului român în vederea 
transformării Balcanilor în
tr-o zonă a păcii; crește con
tinuu numărul țărilor cu care 
Romînia își dezvoltă relațiile 
diplomatice, economice și cul
turale. în Organizația Națiu
nilor Unite și alte organisme 
internaționale, țara noastră 
militează pentru interzicerea 
armelor nucleare, înfăptuirea 
dezarmării generale, lichida
rea rămășițelor celui de-al 
doilea război mondial, acordă 
sprijin oricărei acțiuni tinzînd 
la înseninarea atmosferei in
ternaționale.

Avem neclintita convingere 
că nobila cauză a păcii, a 
prieteniei și colaborării între 
țări și popoare va învinge !

Dragă tovarășe Podgornii, 
Dragi oaspeți,
Vă rugăm ca, întoreîndu-vă 

în patrie și împărtășind oa
menilor muncii din Uniunea 
Sovietică impresiile dumnea
voastră despre cele văzute în 
Romînia, despre munca și re
zultatele dobândite de poporul 
nostru, să exprimați totodată 
poporului sovietic, Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, guvernu
lui sovietic, tovarășului Hruș
ciov, sentimentele frățești ale 
poporului romîn, ale partidu
lui și guvernului nostru, pre
cum și urări de noi succese în 
opera de construire a comu
nismului (aplauze prelungite)

Trăiască prietenia și colabo
rarea frățească dintre parti
dele și popoarele noastre !

Trăiască unitatea țărilor 
socialiste, a mișcării comu
niste și muncitorești interna- 
ționalle!

Să triumfe cauza păcii în 
lume 1 (aplauze puternice)

Poto ■■ AGERPRES

în timpul mesei, tovarăși! 
I. K. Jegalin, Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej și N. V. Podgornii au 
rostit toasturi pentru prietenia 
frățească dintre popoarele so
vietic și romîn, dintre Parti
dul Comunist al Uniunii So
vietice și Partidul Muncitoresc 
Romîn.

Masa s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de caldă 
prietenie.

(Agerpres)



Practica studenților INFORMAȚII

timp pregătită
De obicei, la Atelierele ,,Ni- 

colina” Iași își desfășoară sta
giul de practică studenții din 
primii ani ai facultăților In
stitutului politehnic din loca
litate. întreprinderea (și, în 
mod deosebit, inginerii care 
răspund de aceste probleme 
de mai mulți ani) ține seamă 
de faptul că mulți dintre stu- 
denți sînt la prima (sau la a 
doua) cunoștință cu uzina ; se 
întocmește, deci, un program 
special,. care să-i orienteze în 
munca de cunoaștere a secțiilor 
și a fluxului tehnologic. Cum 
se va proceda în vara aceasta ?

Studenții vor fi împărți’ți în 
mici grupe (8-10, nu mai 
mulți) care vor face practică 
prin rotație, în fiecare atelier. 
Evident, programul de lucru 
al grupelor va răspunde nece
sităților impuse de programa 
analitică a fiecărui an de stu
diu în parte. Graficul de lu
cru al grupelor de practică (va 
exista cîte unul pentru fiecare 
an de studiu )este astfel alcă
tuit îneît studenții să poată 
folosi la maximum timpul, iar 
atelierele să nu fie supraaglo
merate. La turnătorie (în spe
cial la turnătoria de bronz), 
la sudură și lăcătușerie, unde 
există posibilități, studenții 
vor lucra direct la mașini. (A- 
nul trecut, antrenați în ase
menea activitate productivă, 
studenții: practicanți au con
fecționat diverse dispozitive 
și mecanisme — uncie foarte 
reușite — ca materiale didac
tice pentru facultățile lor).

Săptămînal, pentru fiecare 
grupă de practică, cîte un 
specialist din atelierul în care 
studenții au lucrat în perioa
da respectivă va ține o confe
rință pe marginea unor pro
bleme tehnice noi; se va vor
bi despre procedeele cele mai 
moderne de sudură, de turna
re etc. De asemenea, studenții 
vor participa la consfătuirile 
de producție, din care, cu sigu
ranță, vor învăța mult.

Comitetul U.T.M. al Atelie
relor va alcătui, împreună cu 
responsabilii de practică din 
partea studenților, un plan 
comun de activitate care va 
cuprinde acțiuni ca : seri cul
turale, vizite la alte întreprin
deri, vizionări de spectacole în 
comun și pregătiri de progra
me artistice în comun, întîl
niri sportive ș. a. De altfel, 
tovarășii din conducerea orga
nizațiilor U.T.M. vor partici
pa, la sfîrșitul lunii iunie, la 
o consfătuire, organizată din 
inițiativa Comitetului regional 
U. T. M. Iași și a Consiliului 
U.A.Ș. Iași, cu toți secretarii 
organizaților U.T.M. din între
prinderile regiunii ce vor pri
mi studenți în practică ; ei vor 
fi instruiți cu acest prilej în 
ce privește modul în care tre
buie să organizeze activitatea 
cu studenții aflați în practică.

Și acum cîteva probleme le
gate de mai buna desfășurare 
a practicii în producție a stu
denților.

Privită prin prisma pregăti-

in-rii practice a studenților, 
dicația Ministerului învăță- 
mîntului ca studenții anului 
II Mecanică să efectueze sta
giul de practică în luna fe
bruarie, este cît se poate de 
binevenită. Anul acesta stu
denții ieșeni care au făcut 
practică la Atelierele de repa
rat material rulant „Nicolina” 
în luna februarie au avut nu
mai de cîștigat. In această 
perioadă randamentul studen
ților în ateliere s-a dovedit a 
fi mult mai mare decît vara.

La conducerea întreprinde
rii sosesc prea tîrziu tabelele 
nominale cu studenții reparti
zați aici pentru practică. Fap
tul se datorează și Direcției 
generale a învățământului Su
perior din Ministerul învăță- 
mîntului, care întîrzie apro
barea repartizărilor propuse 
de institut. Dacă ar cunoaște 
mai din timp numărul stu
denților și specialitatea lor, 
întreprinderea ar putea alcă
tui pe îndelete și mai judicios 
programul de 
cărei grupe.

Institutul 
Iași aplică de 
toda de a face cu studenții din 
anii mici o pregătire teoretică 
specială de două 
mini înainte de 
lor în practică, 
te utilă această 
teoretică (practica 
t-o) întrucît cunoștințele căpă
tate într-un semestru (sau 
două, trei) sînt insuficiente 
pentru înțelegerea procesului 
productiv. Metoda, dovedită 
așadar eficientă, merită ex
tinsă, generalizată.

în sfîrșit întreprinderea în
tâmpină uneori dificultăți în 
pregătirea practică a stu- 

deoarece se mai 
ca responsabilii din 

cadrelor
fie de specialitate 

cazuri

Marți a părăsit Capitala, 
reîntoreîndu-se în patrie, acad. 
Istvan Friss, directorul Insti
tutului de cercetări economice 
al Academiei de Științe a R.P. 
Ungare, care a fost oaspete al 
țării noastre timp de 10 zile, 
la invitația Prezidiului Aca
demiei R. P. Romîne. în 
timpul șederii în țara noastră, 
acad. Istvan Friss a vizitat 
institute de cercetări științifi
ce, a avut întrevederi cu oa
meni de știință romîni și a 
ținut două conferințe de spe
cialitate la Casa oamenilor de 
știință din Capitală. Oaspetele 
a vizitat, de asemenea, Valea 
Prahovei, Hidrocentrala „V. I. 
Lenin" de la Bicaz, unități in
dustriale din țară.

(Agerpres)

practica al

politehnic 
cîtva timp

fie-

din 
me-

săptă- 
plecarea 

Este foar- 
pregătire 

a dovedi-

didactice

cînd cu

denților, 
întîmplă 
rîndul 
să nu
(au fost 
studenți de la Industrie ușoa
ră au venit tovarăși de la ca
tedra de Matematică), ori să 
nu stea tot timpul orelor de 
producție în mijlocul grupelor 
studențești. Este o cerință im
portantă ca Institutul politeh
nic din Iași să evite în viitor 
asemenea anomalii.

Ing. DUMITRU MOCANU 
ing. PAUL TOMA 

Atelierele de reparat 
material rulant 

Nicotină” Iași

Primirea de către 
vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, 

Gheorghe Gaston Marin, 
a ambasadorului 

R. P. Polone

în Editura politică
a apărut:

Radu Pantazi
FILOZOFIA MARXISTĂ 

IN ROMINIA
secolului 
începutul 

al XX-lea)
6

(Sfîrșitul 
XIX-lea și 

colului 
224 pag.

Marți, 4 iunie 1963, vicepre
ședintele Consiliului de Mini
ștri al Republicii Populare 
Romîne, Gheorghe Gaston 
Marin, a primit în audiență 
de prezentare pe noul amba- 
sador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare 
Polone, Wieslaw Sobierajski.

(Agerpres)

Prieteni ai cărții

al 
se-

lei

industrializare a lemnului se numărăPrintre noile unități de
și C.I.L. Gherla, regiunea Cluj. Iată, un aspect din depozitul de 

bușteni al acestui combinat
Foto -. AGERPRES

Toți cei peste 80 de tineri 
care lucrează la secția de in
dustrializare a lemnului — în
treprinderea forestieră Sina
ia — sînt prieteni ai cărții. In 
afară de faptul că sînt citi
tori frecvenți ai bibliotecii 
clubului, mulți și-au făcut bi
bliotecă personală, din care 
nu lipsesc nici cărțile tehnice 
și în special cele legate de 
industria forestieră. Cele mai 
bogate 
le au 
Boșana, 
Valeria
și Ion Constantin, fruntași în 
producție.

biblioteci personale 
utemiștii Constantin 
Constantin Boldan, 

Voiu, Gheorghe Stoica

n’OftTfPOHTflWT
Turul ciclist al Angliei

Echipa R. P. Romine ciștigătoare a etapei a H a
Marți s-a des

fășurat între o- 
rașele Nottin
gham și Chel
tenham etapa a 
doua a Turului 
ciclist al An
gliei. Alături 
de englezul Pe
ter Chismaii, 
a doua victoriecare a obținut 

consecutivă, principalii anima
tori ai cursei au fost cicliștii 
romîni, învingători de data a- 
ceasta pe echipe. Gabriel Moi
ceanu s-a clasat din nou pe lo
cul 3 și este acum al doilea în 
clasamentul general, danezul 
Bangsborg pierzind multe minu
te. De remarcat că patru cicliști 
romîni se află în primele cinci 
locuri ale clasamentului gene
ral individual.

Clasamentul etapei pe echi
pe : l R.P. Romîne I3h 33’15”:

. 2. R.P. Polonă la 3 sec. 3. An
glia la 3’08”.

Clasamentul general indivi
dual : 1.
llh 00'51”; 2. G.
(R.P.R.) llh 12’36”;
trescu (R.P.R.) llh 13’49”; 4. I. 
Stoica (R.P.R.) llh ~
Gh. Rădulescu (R.P.R.) 
15'21” etc.

Clasamentul general pe echi
pe : 1 Anglia 33h 39’48”; 2. R.P. 
Romînă 33h 43’33”; 3 Danemar
ca ; 4. R.P. Polonă.

Chisman (Anglia) 
Moiceanu

3. C. Dumi-

15'03”; 5.
llh

PE SCURT
• Intre 9 și 16 iunie se va 

desfășura cea de-a 8-a ediție a 
competiției cicliste internațio
nale „Cupa UCECOM". Tra
seul cursei, în lungime de 973 
km, este împărțit în 7 etape.

• Echipa de lupte libere a 
Japoniei, care a participat la

Ședința unei grupe permanente 
de lucru C. A. E. R ;r

campionatele mondiale de la 
Sofia, va susține joi o întîlnire 
amicală cu reprezentativa R. P. 
Romîne. Din echipa japoneză 
iac parte doi campioni mon
diali, Watanabe și Horiuki.

• Echipa de fotbal Stanice 
Dimitrovo (R. P. Bulgaria) își 
continuă turneul în țara noa
stră iucînd astăzi la Tg. Mu
reș cu echipa locală Mureșul.

Spartachiada de

Joi, la Pitești, Motor Zwickau 
(R. D. Germană) va întîlni pe 
Dinamo din localitate.

9 La Cracovia s-a disputat 
întîlnirea feminină de handbal 
în 7 dintre selecționatele 
U.R.S.S. și R. P. Polone. Hand
balistele sovietice au obținut 
victoria cu scorul de 12—8 
(8—5).

(Agerpres)
vară a tineretului

Peste 1OOOOO de participanți 
regiunea Gaiațiin

I(

între 21-30 mai 1963 a avut 
loc la București cea de-a doua 
ședință a grupei permanente 
de lucru pentru probleme de 
informare științifică și tehni
că a Comisiei Permanente 
C.A.E.R. pentru coordonarea 
cercetărilor științifice și teh
nice.

La ședința grupei au luat 
parte delegațiile R. P. Bulga
ria, R.S. Cehoslovace, R. D. 
Germane, R. P. Polone, R. P. 
Romîne, R. P. Ungare și 
U.R.S.S.

La ședința grupei au fost 
examinate probleme în legă
tură cu dezvoltarea în viitor

a colaborării în domeniul in
formării științifice și tehnice, 
lărgirea schimbului de infor
mații științifice și tehnice în
tre țările membre ale C.A.E.R., 
ridicarea nivelului de me
canizare și automatizare a lu
crărilor de informare, precum 
și alte probleme referitoare la 
activitatea grupei.

Pentru problemele exami
nate au fost luate hotărîri co
respunzătoare.

Ședința grupei a decurs In
tr-o atmosferă de prietenie și 
colaborare.

(Agerpres)

l'll STB
Puiu I. Mușat — PloieștiM. Almăjan — Reșița, I. Teo- 

dorescu — Roman :

Absolvenții școlilor profesio
nale și ai școlilor tehnice de 
muncitori calificați, la reparti
zarea în întreprinderi vor fi 
încadrați provizoriu în catego
riile de calificare ce. se vor sta
bili de forurile competente. 
După trei luni de activitate în 
producție, ei se vor prezenta 
la comisia tehnică de încadra
re și vor fi încadrați conform 
prevederilor din indicatoarele 
tarifare de calificare.

In cazul cînd un muncitor a 
fost promovat. într-o categorie 
de calificare superioară și se 
constată într-o perioadă de 
timp, de cel mult un an, că a- 
cesta nu poate executa gama 
de lucrări corespunzătoare ca
tegoriei în care a fost încadrat, 
la propunerea șefului de sec
ție, directorul întreprinderii, 
consultîndu-se
sindicatului, poate hotărî pre
zentarea lui la o nouă probă 
practică 
nice de 
încadrat 
sale.

Dumneavoastră puteți bene
ficia de concediu de odihnă pe 
anul 1963, dar după ce veți lu
cra neîntrerupt 11 luni de zile, 

Dat fiind faptul că v-ați an-
. gajat la S.M.T. Buda la data 
de 4 ianuarie 1963, puteți lua 
concediul legal de odihnă nu
mai după, data.de 4 decembrie, 
a.c.

Sabadiș Mihai— Maramureș

cu comitetul

în fața comisiei teh- 
încadrare pentru a fi 

conform pregătirii

Pereții clădirilor construiți 
din amestec de ciment și zgu
ră, din punct de vedere al 
izolării termice și fonice au ca
racteristici superioare celor 
din cărămidă sau beton. Deoa
rece acești pereți nu suportă 
sarcini mari, nu se recomandă 
a se ,face ziduri mari purtătoa
re, fără un schelet de rezisten
tă (din lemn sau metal, ca la 
pereții de chirpici) de care să 
se prindă panourile din ciment 
cu zgură.

în privința dozajului, se ia 
1,3 m c de zgură și se amestecă 
cu 150—250 kg de ciment. Zgu
ra folosită să nu aibă granulo- 
metria mai mare de 30 mm iar 
praful (granulele sub 0,1 mm) 
să fie. înlăturat.

Din cantitatea 
obține circa 1 m 
atenție deosebită 
dată cimentului,
menea lucrări se folosește ci
mentul „Portland”.

O construcție ieftină și fru
moasă puteți realiza însă folo-. 
sind și sistemul de construcție 
din piatră și lemn, materiale 
care se găsesc din belșug și în 
regiunea dumneavoastră.

de mai sus se , 
c de beton. O 
trebuie acor- 
Pentru ase-

MINERALE

OIURGIU

SCOL1LE COMITETELE SINDICALE.
ORGANIZAȚIILE OBȘTEȘTI SI SPOR
TIVE CA PUNE LA DISPOZIȚIE

Peste 100 000 de 
tineri și tinere din 
385 asociații sporti
ve din regiunea Ga
lați au luat parte la 
întrecerile organi
zate în prima, etapă 
a Spartachiadei de 
vară. In raionul Bu- 
joru unde s-a înre
gistrat cea mai lar
gă participare a 
tineretului sătesc la 
manifestările 
pînă acum (cu 
participanți

de
4 000 
mai

Polo : I. CU CU

vaporașul pe lacul He
răstrău

In aceste zile premergătoare 
închiderii anului școlar, ele
vii din clasele I—IV au 
vizitat muzee, întreprinderi, 
au făcut scurte excursii prin 
orașe și în împrejurimi, 
plimbări. în fotografie, un 
grup de școlari la plimbare 
cu

ntre formațiile cui- 
tural-artistice de 
la „Independența" 
— Sibiu, colecti
vul de creație al 
celor 25 de mun
citori, tehnicieni

și ingineri, cei mai mulți tineri 
și foarte tineri, membri ai cer
cului literar, se bucură de o 
popularitate care atrage ime
diat atenția. Prima constatare 
semnificativă pe care am pu
tut-o face a fost că în aceeași 
zi, la aceeași oră, prezența cer
cului literar putea fi urmărită 
în cîteva locuri deodată: la 
stația de radioamplificare a 
uzinei - 
rii, cum 
Gligorea Ștefan, președintele 
cercului, 
tr-o sală 
tiștii amatori ai brigăzii artis
tice de agitație desfășoară una 
din prjmele repetiții cu noul 
program ■— rod interesant al 
strădaniei creatoare a unui 
grup de membri ai aceluiași 
cerc, și, în sfîrșit, la una din 
obișnuitele ședințe de lucru în 
care se citesc lucrări originale, 
se discută și nu rareori se în
cing adevărate polemici.

Ați înjeles, desigur, că nu 
este vorba, în fiecare din ace
ste împrejurări, de prezența 
fizică a celor 25, ci numai în 
ultima din ele. Dar roadele ac
tivității multilateral orientate 
a acestui colectiv sînt vizibile 
în multe din formele muncii 
culturale din uzină, pentru că 
fiecare tînăr condeier poartă 
cu sine flacăra propriei pasiuni 
pentru frumos, pe care o trans
mite și cu care îi însuflețește 
pe prietenii și tovarășii săi. In 
acest fel, cercul literar, dacă 
am încerca să-i stabilim locul 
în ansamblul vieții culturale a 
uzinei, este un adevărat emiță
tor de unde artistice, născute

„ziarul" întreprinde
ri place tovarășului

să-l numească, — în-i 
a clubului, în care ar-

zv •:■••• : ș.‘-
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mult față de ace
eași etapă a Spar- 
tachiadei din anul 
trecut), au fost or
ganizate duminici 
sportive cu progra
me variate, întîlniri 
la gimnastică, volei, 
fotbal, atletism, 
oină, șah, haltere și 
trîntă cu tineri din 
alte raioane. Au a- 
vut loc demonstrații 
și antrenări în masă 
la atletism, oină și 
trîntă. Un număr

mare de antrenori, 
arbitri și profesori 
de educație fizică 
din orașele Galați, 
Brăila. Tecuci, Foc
șani au sprijinit în 
această perioadă or
ganizarea și desfă
șurarea competiții
lor. In comunele 
Smulți, Tudor Via- 
dimirescu, Bujoru 
au avut loc con
cursuri sportive la 
care au participat 
toți tinerii din sate
le respective. IZVOARE DE 

SĂNĂTATE

Noutăți din teatre
tagiunea teatrală 
1962—1963, se a- 
propie cu pași re
pezi de sfîrșit. în 
teatrele bucurește- 
ne activitatea 
„fine de an" 
toarte susținută, 

in vederea ultimelor 
făcîndu-se lntr.un

de 
este 
pre- 
pre- 
ritm

o succintă prezentare a si- 
acestor pregătiri; Teatrul

gătirile 
miere 
febril.

Iată i 
tuației 
Național „I. L. Caragiale" are pe 
„șantier'' trei spectacole, „Neves
tele vesele din Windsor" de Sha- 
kespeare (regia Lucian Giurches
cu), „Maria Stuart" de Schiller 
(regia Miron Niculescu), și „Emi- 
nescu“ de Mircea Ștefănescu (re
gia Sică Alexandrescu). Dintre a- 
ceste spectacole, cea mai apropia
tă premieră va fi „Nevestele ve
sele din Windsor". Celelalte două 
„în pregătire'' vor vedea lumina 
rampei, după toate probabilită
țile. la începutul viitoarei stagiuni.

Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" se străduiește să fie prezent 
la rampă cu trei noi spectacole : 
„Război și pace" după Lev Tolstoi 
de Erwin Piscator (regia: Dinu

M. Ioncscu — Buzău

Vă recomandăm să citiți car
tea „Despre somn și despre 
vise'’ de Mircea Steriade. Lu
crarea este concepută ca o 
suită de șcjrrte capitole, ca răs
puns la întrebările cele inai 
importante în legătură cu som
nul și visele, între, care se gă
sesc și întrebările adresate de 
dv redacției noastre.

din dragostea pentru creație șt 
destinate tuturor celorlalți.

Creațiile membrilor cercului 
literar oglindesc aspecte din 
viața și munca oamenilor care 
lucrează aici, la „Independen
ța“, își trag seva actualității 
din lapte de muncă de la forjă, 
de la cazangerie ori de la mon
taj. In recentul text pentru bri
gada de agitație a uzinei, alcă
tuit de trei membri ai cercului, 
Ilie Rău, Ștefan Gligorea și 
Savu Ogneriu — versurile „De 
la montaj și pînă la cazangerie 
I Planu-n urcuș năvalnic suie. / 
El crește-n săptămîni și în tri
mestre f Ca o muncitorească

în ședințele de lucru, ce cu
prind dezbaterea creației fie
căruia ori, mai rar, discutarea 
unor teme mai cuprinzătoare 
ale literaturii noastre realist- 
socialiste, se nasc și ideile 
pentru contribuția cercului la 
viața culturală a uzinei întregi. 
Aici s-a născut, de exemplu, 
ideea „gazetei" vorbite, alcă
tuită prin participarea lor la 
scrierea unor scurte portrete, 
a unor emisiuni săptămînale 
de satiră și umor ele. Tot aici 
își dau întîlnire cele mai inte
resante, mai semnificative fap
te din procesul de producție, 
selectate de membrii cercului

valori pasionați, îndrăgostiți 
de meserie, prețuiți de toți to
varășii lor. Acestea sînt sur
sele vii, rodnice, ale „inspira
ției" membrilor cercului literar.

Preocupările lor creatoare țin 
seamă, în măsura posibilități
lor, de gustul pentru frumos al 
muncitorilor, dintre care mulți 
sînt, în felul lor, artiști. Mîinile 
care s'runjesc la sutime piese
le atîțor mașini și agregate, 
mînuiesc cu aceeași dibăcie 
arcușul, fluierul, corzile ghita
rei. Aceleași voci care răsună 
în hală își unesc armoniile în 
cîntecele formației corale. Sînt 
cîteva motive pentru care toa-

Prezența cercului literar
în viața uzinei

rnîndră zestre", sînt impresio
nante, pentru că mărturisesc o 
adevărată profesiune de credin
ță. Este aici un fragment din 
marele poem al eroismului co
tidian muncitoresc și o impre
sionantă cinstire adusă titlului 
de fruntaș pe țară în ramura 
metalurgiei obținut de uzina 
sibiană. Undele acestor gene
roase motive de poem pornesc 
din pasiunea 
25 de autori 
și reportaje, 
trete literare 
primul rînd
pagatori ai poeziei, ai literatu
rii, ai dragostei pentru frumos

creatoare a celor 
de poezii, schițe 
povestiri și pot- 
Merită. elogiat în 

rolul lor de pro-

și discutate cu atenție, ele con
stituind materia primă a pro
ducțiilor viitoare. Un exemplu 
La cuptorul electric s-a consta
tat o defecțiune la vatră. Echi
pa comunistului Gheorghe Pu
stiu a lucrat o noapte întreagă 
sub îndrumarea inginerului 
Păcuraru, șeful topitoriei, pen
tru înlăturarea defecțiunii. A 
doua zi, schimbul următor a 
preluat cuptorul în condiții de 
lucru. Membrii cercului au că
zut de acord că faptul merită 
relatat, eroismul firesc al mun
citorilor scos la iveală. în pro
gramul brigăzii de agitație 
sînt versuri închinate unor ino-

te acțiunile inițiate și duse la 
capăt de cercul literar sînt 
pregătite cu mare grijă.

O seară literară dedicată 
„Povestirilor despre Lenin" și 
alta intitulată „Cine povestește 
mai frumos din cărțile citite", 
șezătorile în care membrii cer
cului prezintă propriile creații, 
sînt forme eficiente de educa
ție estetică numai dacă se 
bucură de o pregătire minu
țioasă, în așa fel îneît să depă
șească improvizația comodă. 
La unele din aceste acțiuni cer
cul solicită, primind ajutorul 
cuvenit din partea comitetului 
U.T.M. pe uzină, contribuția

Negteanu), „Portretul“ de Al. Voi- 
tin (regia: Vlad Mugur) și „Come
dia erorilor“ de Shakespearg (re
gia : Lucian Giurchescu).

Teatrul Muncitoresc C.F.R, își 
încheie activitatea cu premiera 
piesei „Ascensiunea lui Arturo Ui 
poate ti oprită“ de Bertholt Brecht, 
In regia lui Lucian Giurchescu. 
Colectivul efectuează, de aseme
nea, un turneu cu piesa „Băiat 
bun, dar... cu lipsuri“ de Nicuță 
Tănase.

La Teatrul „C. I. Nottara“, ulti
ma din cele 9 premiere prezentate 
in cursul actualei stagiuni va fț 
„Peer Gynt" de lbsen, în regia 
iui George Raiaei, iar Teatrul pen
tru tineret și copii, care a dăruit 
de curlnd bucureștenilor în pre
mieră două spectacole : „Chirița 
in provincie" de Vasile Alecsandri 
șl „Acuzarea apără" de Ștefan 
Berciu, Își Încheie stagiunea cu 
premiera piesei „Ocolul pămîntu- 
lui" de dramaturgul cehoslovac 
Pavel Kohout, în regia lui Radu 
Penciulescu.

In ce privește Teatrul de Come
die, acesta, din condiții obiecti
ve, este nevoit să-și Înceapă acti
vitatea în clipa in care celelalte 
teatre și-o încheie.

Intr-adevăr, teatrul din spatele 
Poștei centrale, complet renovat și 
utilat cu cele mai moderne insta- 
lații scenice, își anunță reîncepe
rea activității în Capitală cu două 
premiere : „Umbra“ de Evghenii 
Șvarț în regia lui D. Esrig și „Ca
sa inimilor stărlmate“ de G. B. 
Shaw, în regia lui Radu Penciu
lescu.
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Cinematografe
Căpitanul Fracasse: rulează 

la cinematografele — Patria. ; 
București, 1 Mai , Gh. Doja, 
Alex. Sahia, Arta, G. Coșbuc ; 
Plaja : rulează la cinemato
grafele —■ Republica, I. C. 
Frimu, Grivița, Miorița, Ște
fan cel Mare: Niciodată: ru
lează la cinematografele — 
Magheru, E. Pavel, Floreasca; 
Descoperirea lui Julian B811: 
rulează la cinematografele — 
V. Alecsandri, Tineretului, în
frățirea între popoare ; Mila 
regească: rulează la cinema
tografele— Victoria, V. Roaită, 
23 August; Noaptea pe auto
stradă : rulează la cinemato
grafele — Central, Volga, B. 
Delavfanceă ; Pînă mîine :: 
rulează ’la cinematograful — 
Lumina; Program pentru co
pii — dimineața ; Festival 
Chapiin — după amiază : — 
13 Septembrie ; Program de 
filme documentare : Timpuri 
Noi; Camelia : rulează la ci
nematograful — Maxim Gorki; ,. 
Vîrsta dragostei : rulează la 
cinematograful Ciulești; Cînd 
comedia era rege — Vîrsta de 
aur a comediei: rulează la . 
cinematograful — Cultural ;

generoase. 
principal al 
se află în 
a cercului

unor scriitori sibieni, ori a ac
torilor Teatrului de stat.

Fără îndoială, toate aceste 
manifestări la care contribuția 
cercului literar este unanim 
recunoscută și apreciată se în
scriu în planul general al acti
vității culturale a întregii uzi
ne. Este un aspect valoros al 
muncii acestui colectiv și el 
trebuie relevat cu deosebire. 
Dar cîteva observații se impun 
în legătură cu specificul aces
tui nucleu de creație.

Am văzut mai sus că aici 
există o atmosferă de laborator, 
de creație, în sensul că faptele 
cele mai interesante prind să 
capete un contur literar, sînt, 
altfel spus, dezbătute în vede
rea valorificării lor artistice. 
Dar nu totdeauna realizările co
respund intențiilor 
Credem că motivul 
acestor deficiențe 
slaba preocupare
pentru dezbaterea unor proble
me specifice de creație și de 
meșteșug literar, de analiză a 
unor opere consacrate, în ve
derea lărgirii cunoștințelor teo
retice despre arta literară. E 
drept, încercări în acest sens 
s-au făcut (analiza mișcărilor 
sufletești într-o schiță de Boris 
Polevoi), dar ele au fost apoi 
aproape abandonate din care 
pricină nici nu se poate vorbi 
de o preocupare sistematică și 
continuă față de problemele 
specifice raportului dintre con
ținut și formă în literatură, ale 
eroului operei literare ele. Șe
dința cercului poate să devină 
o tribună a dezbaterii rodnice 
a problematicii generale a lite
raturii noastre realist-sociali- 
ste. De nivelul discuțiilor și de 
interesul stîrnit de ele deninde 
și larga participare a tinerilor, 
atragerea unui număr sporit la 
aceste ședințe.

C. STĂNESCU
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mineața ; Mameiucui — după 
amiază rulează la cinemato
graful Al. Popov; Tinerețea 
lui Maiakovski: rulează la ci
nematografele — 8 Martie, Lu- ■ 
ceafărul ; Toată lumea e nevi
novată : rulează la cinemato- _■ 
grafele—C-tin David, I. Pinti- .<■. : 
lie ; O viață : rulează la cine- ; 
matograful Unirea; Țarcul.: <
rulează la cinematograful Fla
căra ; Expresul de seară: ru
lează la cinematograful — T. 
Vladimirescu ; Omul amfibie : 
rulează la cinematograful — 
Munca; Cartouche : rulează la 
cinematograful Popular ; Salut 
viață: rulează la cinemato
grafele — Moșilor, G. Baco- 
via ; Raidul vărgat: rulează 
la cinematograful 16 Februa
rie ; Rocco și frații săi: ru
lează la cinematografele — M. > 
Eminescu, 30 Decembrie ; Ce
rul n-are gratii: 
cinematograful 
Floarea de fier: 
cinematograful — 
cic ; Balada husarilor : rulea
ză la cinematograful Dru
mul serii; Idiotul: rulează la 
cinematograful — Aurel Vlai- 
cu.

rulează la 
Libertății; 

rulează la 
Olga Ban-

data.de


A

In sprijinul păcii și dezarmării
muncii din țările regiunii Mă
rii Baltice pentru pace.

T. Forslund, reprezentantul 
Suediei, a sprijinit declarația 
lui K. Buch.

Reprezentantul Norvegiei, 
A. Bekhold, a spus că refuzul 
guvernelor Danemarcei 
Norvegiei — state care 
parte din N.A.T.O. — de
participa la crearea forțelor 
atomice multilaterale 
rește năzuinței spre pace 
populației acestor țări. El
subliniat necesitatea luptei 
consecvente și active împotri
va militarismului german.

cuvântare creșterea forțelor 
partizanilor păcii olandezi și a 
îndemnat 
continue 
împotriva 
pentru o 
neutră, pentru o Olandă liberă 
de arma atomică.

poporul olandez să 
lupta pentru pace, 
pericolului atomic, 
Olandă pașnică și

re-
So-

au

BERLIN. După cum anunță 
agenția ADN, la Rostock-War- 
nemunde (R.D.G.), a avut loc 
o întîlnire consacrată pregăti
rii celei de-a șasea conferințe 
a muncitorilor din țările regiu
nii Mării Baltice la care au 
participat președinții comitete
lor conferințelor muncitorilor 
din țările regiunii Mării Bal
tice, finlandez, suedez, danez 
și norvegian, precum și 
prezentanți ai Uniunii 
vietice și Poloniei.

Participanții la întîlnire
sprijinit declarația lui Rudi 
Schpekin (R.D.G.j, președin
tele Comitetului permanent al 
conferințelor muncitorilor din 
țările regiunii Mării Baltice, 
Norvegia și Islanda, că cere
rea de dezarmare și asigurare 
a păcii în regiunea Europei de 
nord găsește un ecou din ce 
în ce mai larg. Acest lucru îl 
atestă, printre altele, faptul că 
recenta propunere a președin
telui Finlandei, Kekkonen, pri
vind crearea unei zone denu- 
clearizate în nordul Europei, 
a găsit un sprijin larg în toa
te păturile populației țărilor 
din regiunea Mării Baltice.

K. Buch, președintele Co
mitetului danez al conferințe
lor muncitorilor din țările re
giunii Mării Baltice, a decla
rat că inițiativa șefului statu
lui finlandez ține seama de 
lupta crescîndă a oamenilorFidel Castro s-a

MOSCOVA. La 3 iunie, după 
încheierea vizitei de prietenie 
în Uniunea Sovietică, Fidel 
Castro, prim secretar al con
ducerii naționale a Partidului 
Unit al Revoluției Socialiste, 
primul ministru al Guvernu
lui Revoluționar al Cubei, a 
plecat pe bardul unui avion 
„TU-114” spre patrie. Pe aero
dromul din Murmansk, Fidel 
Castra a fost condus de N S. 
Hrușciov, prim secretar al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
de mareșalul Malinovski, mi
nistrul apărării, și de alte per
sonalități.
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a

se dato-
a
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HAGA’. L’a 3 iunie a luat 
sfîrșit în Olanda cursa tradi
țională de ciclism consacrată 
luptei pentru întărirea păcii, 
împotriva amplasării armei 
atomice pe pămîntul Olandei.

Traseul de 170 de km se în
tinde de-a lungul bazelor mi
litare americane, unde se află 
arme atomice. Cursa ciolistă 
antiatomică a atras atenția lo
cuitorilor Amsterdamului, care 
i-au salutat cu căldură pe ci
cliști.

La sfârșitul acestei manifes
tări sportive, într-una din pie
țele orașului Amsterdam a 
avut ioc un mare miting la 
care Bark Smidt, președintele 
Uniunii generale a tineretului 
din Olanda, a subliniat într-o

LONDRA’. Aproximativ 1 000 
de partiicipanți la „Mișcarea 
pentru dezarmare nucleară” 
din orașul Exeter au desfășu
rat la 3 iunie un marș spre 
locul unde este situat cartie
rul general secret din regiu
nea Devon (Anglia de sud- 
vest), pregătit de guvernul 
englez în caz de război. Poli
țiștii au barat calea partici- 
panților la acest marș spre 
cartierul general, amenințîn- 
du-i cu arestarea dacă vor în
cerca să pătrundă prin gardul 
de sârmă ghimpată.

înapoiat în Cuba
Sovietică. Avionul „TU-114“, 
pe bordul căruia a călătorit 
Fidel Castro, a aterizat pe ae
roportul Jose Marți. Cu același 
avion s-au înapoiat în Cuba 
tovarășii cubani care l-au în
soțit pe Fidel Castro în vizita 
sa în Uniunea Sovietică, pre
cum și A. Alexeev, ambasado
rul U.R.S.S. Republica
Cuba.

Situație încordată
in Vietnamul de sud

LA ATENA:

ATENA 4 (Agenpres). — O- 
pinia publică din Grecia con
tinuă să ceară insistent pedep
sirea nu numai a asasinilor 
lui Lambrakls, ci și a celor 
care i-au inspirat, precum și 
dizolvarea organizațiilor neo
fasciste, restabilirea situației 
politice normale și a demo
crației în țară.

La 3 iunie a avut loc la A- 
tena un miting al intelectua
lilor greci în apărarea demo
crației. Participanții la mi
ting și-au demonstrat hotărî- 
rea de a 
mejdiei 
clipe de 
spune în
grec adoptat la miting, che
măm pe oamenii de cultură, 
intelectualii, poporul Greciei 
să se ridice în apărarea cul
turii și democrației. Cerem 
pedepsirea ucigașilor lui Lam-

brakis, dizolvarea organizații
lor teroriste, asigurarea drep
turilor omului în Grecia.

în cadrul mitingului a fost 
adoptată hotărârea de a con
voca în viitorul apropiat -un 
congres pentru apărarea cul
turii, drepturilor omului și li
bertății ideilor A fost creat 
un comitet pentru pregătirea 
congresului din care fac parte 
cunoscut! oameni de 
și artă din Grecia.

Potrivit relatărilor 
deputatul Paruhas
grav rănit de neofasciști a dat 
în judecată o serie de ofițeri 
superiori de jandarmi din nor
dul Greciei și Salonic făcîn- 
du-i răspunzători pentru eve
nimentele sângeroase din Sa
lonic. P.aruhas a cerut pedep
sirea persoanelor, cărora le re
vine răspunderea morală pen
tru aceste evenimente.

cultură

ziarelor,
(E.D.A.),

lupta împotriva pri- 
fasciste. In aceste 
grea cumpănă, se 
apelul către poporul

J In Japonia se desfășoară acțiuni de masă în sprijinul păcii și 
dezarmării, împotriva intrării în porturile tării a submarinelor 
atomice ale S.U.A. și staționării pe pămîntul japonez a avioa- 

i nelor „F-105" purtătoare de bombe atomice. In fotografie: 
aspect de la o asemenea acfiune — o recentă demonstrație a stu

denților din Tokio.
Foto : JAPAN PRESS

SAIGON 4 (Agerpres).— 
Conflictul dintre autoritățile 
diemiste și budiști din Vietna
mul de sud continuă să ia am
ploare. Agenția Associated 
Press relatează că la 3 iunie a 
avut loc în importantul oraș 
Hue, fosta capitală regală a 
Vietnamului de sud, o puterni
că demonstrație a peste 1 200 
de studenți și preoți budiști în 
semn de protest împotriva 
persecuțiilor la care sînt su
puși credincioșii budiști de 
către autoritățile diemiste.

Trupele diemiste au atacat 
cu cruzime pe demonstranți 
folosind grenade cu gaze lacri
mogene și gaze toxice. Peste 
60 de persoane grav rănite au 
fost internate de urgență în 
spital. Cu toate acestea, majo
ritatea demonstranților au re
fuzat să se disperseze, așezîn- 
du-se pe caldarîm în fața pa
godei principale din oraș. Ei 
au fost înconjurați de puterni
ce unități ale trupelor diemis
te. 35 de persoane au fost a- 
restate.

Agenția United Presse Inter
național relatează că în urma
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demonstrațiilor care au avut 
loc luni la Hue, autoritățile 
diemiste au instituit în acest 
oraș legea marțială. Trupe 
diemiste puternic înarmate pa
trulează pe străzile orașului. 
Au fost interzise toate demon
strațiile. Agenția Associated 
Press transmite că la 4 iunie 
avioane americane au trans
portat de urgență importante 
efective de trupe diemiste la 
Hue pentru a întări forțele 
deja existente în acest oraș.

Alte știri care sosesc la Sai
gon, relatează agenția Associa
ted Press, vorbesc despre 
dezordinele care iau amploare 
în rîndul unităților armatei 
diemiste, staționate în centrul 
Vietnamului de sud. Peste 
3 000 de persoane au demon
strat luni în orașul Quang 
Tri, situat în partea de nord 
a țării. Demonstrații similare 
au avut loc în ultimele zile și 
în numeroase alte localități ale 
țării.

Aceeași agenție subliniază 
că pe întreg teritoriul Vietna
mului de sud, a cărui populație 
aparține în proporție de 80 la 
sută religiei budiste, domnește 
o situație încordată. „Guvernul 
pare să piardă controlul si
tuației, scrie agenția, în con
dițiile în care crește sprijinul 
popular pentru poziția bisericii 
budiste împotriva autorități
lor“. Oficialitățile americane 
din Saigon manifestă îngrijo
rare față de situația creată.

SAIGON. După cum anunță 
corespondentul agenției Reu
ter, în cursul zilei de 3 iunie 
numeroase străzi ale capita
lei sud-vietnameze au fost 
baricadate de preoții și că
lugării budiști.

Vest și Est... Toată lumea va fi 
de acord că sînt de dorit con
tacte între cele două grupuri, 
iar comerțul constituie un ele
ment deosebit de important al 
acestor contacte".

Autorul articolului, Robert 
Oqkeshott, reamintește discu
țiile în contradictoriu asupra 
mărfurilor incluse de lista in
terdicțiilor care au avut loc în 
cadrul așa-zisului „Comitet de 
coordonare a controlului asupra 
exporturilor" (C.O.C.O.M.). De
legații multor țări au demon
strat că prezenta unei mărfi sau 
a alteia pe lista mărfurilor in
terzise la export nu este de
terminată de considerente stra
tegice ci de interesele comer
ciale ale S.U.A. opuse interese
lor altor parteneri din N.A.T.O.

De altfel, după cum se știe, 
presa britanică a ironizat men
ținerea pe lista mărfurilor in
terzise la export a unor mărfuri 
nemilitare produse în cantități 
suficiente și de statele socia
liste. Restricțiile impuse în co
merțul cu țările socialiste afec
tează în mod negativ diverse 
ramuri ale industriei engleze și, 
după cum se arată în articol, 
reprezentanta unor industrii 
importante ca, de pildă, indus
tria electronică, industria pro
ducătoare de aparatură științi
fică și cea producătoare de 
utilaj modern pentru comunica
ții, exercită presiuni asupra gu
vernului britanic pentru a 
ține 
unora

In 
arată
buie să acționeze cu toată for
ța pentru liberalizarea comer
țului dintre Est și Vest",

S.U.A. împotriva țărilor socia
liste. Ele sînt de părere că „An
glia își poate dăuna sie însăși 
mai mult decît dăunează țărilor 
răsăritene dacă refuză să ex
porte mărfuri, în felul acesta 
lipsindu-se pe sine de banii sau 
bunurile pe care le-ar primi în 
schimb".

Există și alt aspect important 
al intensificării legăturilor co
merciale, formulat în articol 
după cum urmează : „In Anglia 
se consideră că restricțiile în 
domeniul comerțului stînjenesc 
normalizarea relațiilor dintre

ryevista „The World Today" 
editată de Institutul regal 
britanic pentru probleme 

internaționale, publică în numă
rul ei pe luna iunie un amplu 
articol în care explică avanta
jele decurgînd pentru Anglia 
din intensificarea comerțului cu 
țările socialiste, precum și ob
stacolele ridicate în mod arti
ficial de Statele Unite în calea 
dezvoltării acestui comerț.

In articol se arată că oficiali
tățile britanice nu cred că An
glia ar fi avantajată luînd parte 
la războiul economic inițiat de

In Adunarea

parlamentară a U.E.O.
PARIS. Marți după-amiază 

s-a deschis la Palatul Chaillot 
din Paris, sesiunea Adunării 
parlamentare a Uniunii Euro
pei Occidentale. U.E.O. este un 
organism din care fac parte 
cele șase țări ale Pieței comu
ne și Anglia. Adunarea U.E.O. 
are doar un rol consultativ 
fiind compusă din membrii 
parlamentelor naționale ale ce
lor șapte țări.

Sesiunea s-a deschis în at
mosfera încordată care a do
minat ultima întîlnire de la 
Bruxelles a Consiliului minis
terial al Pieței comune. După 
cum scrie corespondentul de la 
Paris al Agenției United Press 
Internațional, obiecțiile cercu
rilor conducătoare franceze 
față de încercările partenerilor 
lor din Piața comună de a sta
bili contacte periodice între a- 
cest organism vest-european și 
Anglia și opoziția franceză față 
de proiectul american de crea
re a unor forțe multilaterale 
nucleare ale N.A.T.O., vor con
stitui ca și la precedentele in- 
tilniri interoccidentale princi
palele surse de conflicte.

De altfel chiar din prima șe
dință Eduardo Martino, subse
cretar de stat în Ministerul de 
Externe al Italiei, în discursul 
său a cerut instituirea unui 
mecanism care „să asigure con
tactul dintre Anglia și C.E.E.“ 
și a susținut primirea Angliei 
în Piața comună. Se știe că 
ambele idei sînt respinse de 
guvernul francez. In ședința 
de miercuri va lua cuvîntul 
Heath, reprezentantul Marii 
Britanii la negocierile pentru 
aderarea Angliei la Piața co
mună.

privind analfabetismul

HAVANA. Fidel Castro, 
prim secretar al conducerii 
naționale a Partidului Unit 
al Revoluției Socialiste, pri
mul ministru al Guvernului 
Revoluționar al Cubei, s-a 
înapoiat în patrie din Uniunea

NEW YORK. La New York 
a fost dat publicității un ra
port pregătit de Organizația 
Națiunilor Unite pentru pro
blemele învățămîntului, știin
ței și culturii (UNESCO) cu 
privire la situația analfabetis
mului în lume. Potrivit date
lor raportului, în prezent exis
tă în lume peste 700 de mi
lioane de analfabeți ceea ce 
„reprezintă o gravă amenința
re“ pentru creșterea nivelului 
de trai al popoarelor. „Faptul 
că majoritatea analfabeților 
sînt femei, continuă raportul,
are consecințe deplorabile pen
tru viața umană și educația 
copiilor“.

In legătură cu datele ; 
zentate, raportul propune 
ganizarea unei campanii 
scară mondială împotriva 
nalfabetismului, campanie 
re va trebui să fie dusă 
două fronturi: cuprinderea 
turor copiilor de vîrstă școla
ră în sistemul de învățămînt 
și lichidarea în masă a analfa
betismului în rîndurile adulți- 
lor.

pre- 
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Les Echos“ despre situația
economică din Brazilia

••

(La Roma a avut Ioc zilele 
ț trecute o mare demonstrație) 
( a muncitorilor agricoli și ță-I 
f rănilor din diferite regiuni j 
( ale Italiei. Această demon- j 
( strație s-a înscris în campa-1 
\ nia pe care o duc pe plan j 
I național țăranii italieni, carej 
ț luptă pentru înfăptuirea uneij 
( reforme agrare și pentru îm-j 
f bunătățirea situației munci- j 
((orilor agricoli și micilor pro. j 
j ducători din agricultură. In^ 
I fotografie : aspect de la de-) 

monstrație.

Sesiunea Consiliului blocului

militar A. N. L V. S.
WELLINGTON. In zilele de 

5 și 6 iunie, la Wellington, ca
pitala Noii Zeelande, își va 
desfășura lucrările sesiunea 
Consiliului blocului militar 
Anzus. creat după cum se știe, 
în septembrie 1951, în urma 
străduințelor lui Dulles și la 
care participă S.U.A., Austra
lia și Noua Zeelandă. (Anglia, 
inițiatoarea de fapt a acestui 
bloc fiind lăsată pe dinafară).

în ultima perioadă, S.U.A., 
au început să acorde o atenție 
sporită pactului militar Anzus. 
Atitudinea aceasta este deter
minată de unele dificultăți în- 
timpinate de americani în sta
bilirea planurilor de domina
ție în Asia de sud-est, precum 
și de frământările care carac
terizează celălalt pact agresiv 
de sub egida S.U.A., S.E.A.T.O. 
Pentru a continua lupta îm
potriva mișcării de eliberare 
națională din această regiune. 
Washingtonul a recurs la „de
tașamentul său de rezervă“ —

Anzus. în acest sens este grăi
tor faptul că la sesiunea pre
cedentă — de la Canberra — 
a acestui bloc militar s-au 
discutat probleme ca : spriji
nirea grupării lui Fumi Nosa- 
van în Laos și a dictatorului 
Ngo Dinh Diem în .Vietnamul 
de Sud, unde intervenția a- 
mericană a luat proporții. în 
conformitate cu o hotărâre 
luată la sesiunea de la Can
berra a fost trimis la Saigon, 
pentru a participa alături de 
americani, la lupta împotriva 
forțelor patriotice sud-vietna- 
meze, un numeros grup de 
„veterani australieni cu expe
riență în operații militare în 
junglă”.

Observatorii apreciază că și 
la aotuala sesiune vor fi dis
cutate probleme legate de si
tuația din Vietnamul de Sud, 
Laos precum și din teritoriile 
Saravak. Brunei și Borneo de 
Nord.

NEW YORK. Situația econo
mică și socială a Braziliei con
tinuă să se agraveze, în ciuda 
eforturilor depuse de guvern 
pentru a pune capăt inflației 
și șomajului în creștere.

Știrile sosite în ultimul timp 
din Brasilia, capitala țării, a- 
testă că producția globală este 
într-un continuu declin, iar 
perspectivele de redresare nu 
sînt dintre cele mai fericite.

Țăranii brazilieni continuă 
să sufere de foame și de lipsa 
de pămînt, ceea ce a făcut, 
scrie ziarul francez 
Echos“, ca „lupta pentru 
formă agrară rapidă și 
fundă să capete pe zi ce 
un caracter revoluționar 
ce în ce mai accentuat, 
special în nordul țării, ea des- 
fășurîndu-se sub 
„Ligii țăranilor“.

Ziarul nu trece 
eforturile pe care 
vernul brazilian pentru a 
ne capăt acestei stări de 
cruri, precum și opoziția 
care o întâmpină această
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pu- 
lu- 
pe 

ac-

țiune din partea reacțiunii feu
dale braziliene. In acest sens, 
ziarul subliniază intenția gu
vernului de a pune în valoare 
o formulă de cooperativizare 
a 35 000 hectare pămînt arabil 
din nordul Braziliei, regiunea 
cea mai înapoiată a țării. De 
asemenea, potrivit aceluiași 
ziar, guvernul brazilian a ho
tărît să mărească salariile 
muncitorilor cu 60 la sută, 
pentru a compensa, în parte, 
scumpirea vieții care a înre
gistrat în cursul ultimelor 12 
luni o sporire de 65 la sută.

Aceste măsuri sînt privite 
cu ostilitate de reacțiunea in
ternă și de monopolurile a- 
mericane și Fondul monetar 
internațional (F.M.I.), instru
ment în mâinile acestor mo
nopoluri care, sub masca așa- 
zisului „ajutor“, urmăresc sub
ordonarea crescîndă a econo
miei braziliene. F.M.I. a acu
zat Brazilia că „irosește“ fon
durile și că-și agravează situa
ția economică acordînd spo
ruri de salarii.

ștergerea de pe listă 
dintre produsele lor, 
concluzia articolului 
că Marea Britanie ,

ob-
a

i se
„tre-

SCURTE ȘTIRI • SCURTE STIRI • SCURTE ȘTIRI
LONDRA. La 3 iunie Ia 

Londra a avut loc o întrunire 
a membrilor Comitetului ar
matorilor vest-europeni, orga
nizație din care fac parte Ma
rea Britanie, Belgia, Dane
marca, Franța, Germania oc
cidentală, Grecia, Italia, Olan
da, Norvegia și Suedia.

După cum relatează agenția 
France Presse, participanții Ia 
întrunire au adoptat o serie 
de măsuri menite să ducă la 
înlăturarea obstacolelor ridi
cate de legile maritime ame
ricane în traficul maritim din
tre Europa occidentală și Sta
tele Unite.

nare împotriva unor ofițeri. 
Jabber Al Haider, căpitan în 
forțele aeriene irakiene a fost 
condamnat la 15 ani muncă 
silnică, iar patru alți ofițeri ai 
forțelor aeriene au fost con
damnați la cinci ani muncă 
silnică fiind totodată excluși 
din rîndurile armatei.

ANKARA.. — Un comunicat al 
comandamentului stării de asediu 
din Ankara anunță constituirea a 
trei tribunale militare speciale pen
tru a judeca persoanele implica
te în tentativa de lovitură de stat 
din 21 mai. Potrivit comunicatului, 
procesele a 103 persoane care au 
participat la încercarea de lovitu
ră de stat vor începe la • 7 iunie.

niat că aceste ciocniri consti
tuie „o continuare a operațiu
nilor agresive, ale Arabiei Sau
dite împotriva Yemenului. 
Arabia Saudită a ignorat în 
repetate rînduri angajamentul 
de a înceta acordarea oricărei 
forme de ajutor“ partizanilor 
fostului imam al Yemenului, 
El Badr. După cum se știe, 
Arabia Saudită și-a luat acest 
angajament în cadrul unui a- 
cord încheiat sub 
O.N.U.

auspiciile

Consultări 
siriano-irakiene

DAMASC — Agenția Fran
ce Presse relatează că Ia 4 iu
nie a părăsit Damascul, ple- 
cînd la Bagdad, o delegație 
oficială siriană condusă de 
generalul El Atassi, președin
tele „Consiliului național al 
comandamentului revoluției” 
și comandant suprem al for
țelor armate siriene. Din de
legație fac parte membri de 
frunte ai guvernului sirian și 
reprezentanți ai partidului 
Baas, care se află la putere în 
Siria.

Agenția precizează că vizita 
delegației siriene la Bagdad 
are drept scop inițierea unor 
consultări cu conducătorii Ira
kului asupra unor probleme 
care interesează cele două 
țări.

CANBERRA. „Asigurarea 
de lucru numărului mereu 
crescând . al absolvenților șco
lilor este o problemă serioasă 
pentru Australia”, a declarat 
McMahon, ministrul muncii. 
Cei 8 280 de tineri și tinere 
aflați în evidență în luna mai 
anul trecut ca șomeri nu 
primit încă de lucru.

Ciocniri militare 
la granița 

saudito-yemenită

au

GEORGETOWN, 
reacționare, aflate 
partidelor de opoziție 
nitoare ale politicii colonialis
te, au organizat noi incidente 
în Guyana britanică. După 
cum transmite agenția Reuter, 
bande de huligani s-au dedat 
la atacuri împotriva unor lo
cuințe și cetățeni pașnici 
timpul înmormântării 
trului de 
britanice, 
Poliția a 
tervină.

Elemente 
în slujba 

spriji-

in 
minis

interne al Guyanei 
Claude Christian, 

fost nevoitä sä in-

DE MEXICO. — Polii-

luni în r largul pe. 
Alăska. Avionul se 
de la baza militară 
(statul Washington)

dispărut 
ninsulei 
îndrepta
Mcchord 
spre baza Elendorf (Alaska) și 
transporta 95 militari și

manifestație face pante din 
pregătirile pentru apropiata 
campanie în vederea lichidă
rii analfabetismului în țară.

transporta 95 militari 
membri ai familiilor lor.

Incident grav 
în Katanga

ELISABETHVILLE. Agenția 
France Presse relatează că un 
grav incident a izbucnit la 3 
iunie la Kolwezi, important 
centru minier din Katanga, 
între soldați ai unităților con
goleze și jandarmi katanghezi. 
Ca urmare a acestui incident 
au fost ucise, potrivit unor 
surse citate de agenție, 12 per
soane. In oraș au fost introdu
se restricții de circulație pen
tru a preveni noi ciocniri.

CARACI. — După cum relatea
ză corespondentul agenției Asso. 
ciated Press, potrivit ultimelor, ci
fre oficiale, numărul morților în 
timpul uragafiului ce s-a abătut a- 
supra provinciei răsăritene a Pa
kistanului se ridică la cifra de 
16 000.

NEW YORK. In numeroase 
orașe și sate din S.U.A. s-au 
majorat impozitele la mărfu
rile puse spre vînzare popu
lației. La New York 
tele au crescut de la 
la sută, iar în statul 
vania — de la 4 la 5 
Creșterea impozitelor 
la majorarea 
mărfuri.

impozi-
3 la 4
Pensyl- 
la sută, 
a dus 

prețurilor la

Costa-Rica : 
de cenzură

rr Tribunal 
a gîndirii"

aproape 50 la sută, a monedei 
naționale. In legătură cu a- 
ceasta, Ministerul uruguaian 
de Finanțe a arătat într-o de
clarație că devalorizarea peso- 
ului se datorește refuzului 
băncilor particulare din S.U.A. 
de a amâna plata datoriilor, în 
sumă de 90 milioane dolari, 
făcute de guvernul Uruguayu- 
lui în S.U.A. Surse din Monte
video au indicat că acest re
fuz trebuie pus în legătură cu 
presiunile cercurilor economi
ce din Statele Unite asupra 
guvernului Uruguayului, pen
tru ca acesta din urmă să în
ceteze comerțul cu Cuba și 
cu alte țări socialiste.

BAGDAD. — Agenția Reu- 
ter relatează că un tribunal 
militar din Bagdad a pronun
țat noi sentințe de condam-

SANAA. Postul de radio 
Sanaa a transmis un comuni
cat al armatei Republicii Ara
be Yemen, în care se spune că 
la granița cu Arabia Saudită 
au avut loc noi ciocniri milita
re. Postul de radio a arătat că 
opt camioane cu militari sau- 
diți care au încercat să se In
filtreze pe teritoriul Yemenu
lui, au fost distruse. Au fost, 
totodată, capturate cinci cami
oane încărcate cu arme și mu
niții. Postul de radio a subli-

C1UDAD
vit agenției Prensa Latina, in Me
xic continuă sâ bîntuie un val de 
căldură care provoacă îmbolnăvi
rea prin deshidratare a numeroa
se persoane. Citind știri din ora
șul Monterrey — grav lovit de 
calamitate — agenția relevă că 
216 copii, suferinzi de deshidratare, 
au fost internați într-o singură zi 
în spitalele orașului. Această cifră 
ridică numărul total al victimelor 
deshidratării la peste 600 de per
soane.

WASH1NGTON. — Un purtător 
de cuvînt al Deparlamenlului de 
Stat al S.U.A. a anunțat la 3 iu
nie că Statele Unite au. hotărît. să 
reia „relații diplomatice normale“ 
cu guvernul Republicii Haiti. In 
felul acesta, guvernul de la Wa
shington a încetat „boicotul“ iafâ 
de regimul dictatorului Duvalier, 
care a început la 15 mai o• dată 
cu realegerea acestuia din urmă 
în funcția de președinte al tării.

WASHINGTON. 'Autoritățile 
americane au anunțat la 4 iu
nie că un avion de transport 
avînd la bord 101 persoane a

ACCRA. Intre 7 și 13 iulie, 
în Ghana va avea lo.c „Săp
tămâna învățământului“ orga
nizată de Asociația națională 
a cadrelor didactice. Această

PARIS. — După cum relatează 
revista franceză „Pensee“ în Co
sta Rica a fost instituit recent 
printr.un decret un ..Tribunal de 
cenzură a gîndirii“. Acest nou a- 
tentat la drepturile omului se a- 
daugă altor măsuri mai vechi, care 
au dus practic la anularea dreptu
lui de întrunire, a inviolabilității 
domiciliului, a libertății presei și a 
oricărei activități democratice. Po
trivit observatorilor această nouă 
măsură a cercurilor reacționare 
din Costa Rica, își are origina în 
înfeudarea acestei țări față de 
S.U.A. Dominația nord-americariă 
este acum atît de fățișă în această 
țărișoară a Americii Centrale, în- 
cît s-a ajuns ca cetățeni ai S.U.A. 
să controleze în momentul de față 
toate posturile de radio, principale
le ziare, precum și să patroneze 
o serie de organizații fantomă cu 
ajutorul cărora se servesc pentru a 
duce o susținută campanie reacțio
nară.

MONTEVIDEO. După cum 
s-a anunțat, guvernul urugua- 
ian a hotărît devalorizarea, cu

LONDRA. — Ministrul for
țelor militare aeriene al An
gliei, Hugh Fraser, a plecat ia 
4 iunie într-o vizită de 10 zile 
în S.U.A. în programul vizi
tei figurează întrevederi cu 
președintele Kennedy și mi
nistrul de război, McNamara, 
vizitarea bazelor militare de 
Ia Cap Canaveral și Colorado 
Springs.

înaintea plecării, Fraser a 
declarat că problema creării 
noilor forțe nucleare ale 
N.A.T.O. va fi cu siguranță 
abordată în cadrul tratative
lor. Fraser este al doilea mi
nistru englez care a plecat la 
Washington în decursul ulti
melor zile. Acum două zile a 
plecat în S.U.A. MacLeod, 
unul din membrii cabinetului.
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