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Practica elevilor 
din învățămîntul agricol

Se apropie în
cheierea anului 
școlar î n învăță- 

“a Mamaia \ m’ntui profesio- c IvIfUziB W nai și tehnic agri
col. Dezvoltat și 
îmbunătățit radi
cal — sub aspec
tul conținutului și 
al organizării — 

luate anul trecut 
guvern, învățămîn- 

acest 
68 000 de

prin măsurile 
de partid și 
tul agricol a cuprins în 
an de studiu peste 
elevi, cărora li s-au asigurat condi
ții corespunzătoare de pregătire 
teoretică și practică, de educație 
patriotică și cetățenească.

în această perioadă, două proble
me importante se impun atenției 
conducerilor acestor școli și orga
nizațiilor de partid, unităților agri
cole socialiste: încheierea cu bune 
rezultate a anului de învățămînt și 
organizarea exemplară a practicii 
elevilor pe ogoare.

In numeroase școli se fac pre
gătiri intense. „La Centrul șco
lar agricol din Buzău — relatea
ză corespondentul voluntar prof. 
Andrei Petre — cadrele didacti
ce tin lecții recapitulative și de 
sinteză, punînd accent pe acele pro
bleme cu care elevii se vor întîlni 
pe ogoare“. După ce 
examenul de muncitori 
la S.M.T., 
al Școlii profesionale 
nici agricoli din 
raionul Făurei, sînt ajutați acum 
să-și pregătească examenul de ab
solvire. Ei 
capitulare 
„Mașini și 
ganizarea întreprinderilor agricole 
socialiste“, însoțite de exemplificări 
practice în laborator și ateliere.

în unele locuri însă se cuvine să 
se acorde mai multă atenție acestor 
pregătiri, consolidării și completării 
cunoștințelor elevilor. Aceasta în
deosebi la școlile profesionale de 
mecanici agricoli din Caracal, Ca
rei, Țigănești — regiunea Galați, de 
la Centrele școlare agricole Odobești, 
Calafat, unde în cursul anului șco
lar s-au manifestat unele lipsuri în 
procesul, instructi v-educativ.

Strîns legată de activitatea unită
ților agricole socialiste, practica pe 
ogoare a elevilor din învățămîntul 
profesional și tehnic agricol se 
desfășoară eșalonat, pe eta
pe, spre a se asigura parcurgerea 
întregului ciclu de producție agrico
lă. După încheierea cursurilor, cei 
15 000 de elevi din anul I al școli
lor profesionale de mecanici agri
coli vor merge pentru o lună de 
zile la practică în atelierele S.M.T.- 
urilor și gospodăriilor agricole de 
stat, ale unor întreprinderi de re
parat utilaj agricol. Elevii din anul 
II al acestor școli fac practică pînă 
la sfîrșitul lunii iulie, participînd, 
alături de mecanizatori cu experi
ență, la lucrările de întreținere și

elevii din

au dat 
calificați 

anul III 
de meca-

comuna lanca,

participă la lecții de re
ia obiectele „Tractoare“, 
instalații agricole“, „Or-

recoltare a culturilor. Totodată, 
efectuează practica de vară în pro
ducție și elevi din școlile tehnice 
agricole, care în anii de școală se 
pregătesc să devină tehnicieni agro
nomi, veterinari, horticultori. Șco
lile, în strînsă colaborare cu condu
cerile S.M.T.-urilor, gospodăriilor 
agricole de stat și gospodăriilor a- 
gricole colective, au obligația să le 
asigure condiții cît mai prielnice 
de muncă și de viață pentru a-și 
putea îmbogăți și consolida cunoș
tințele teoretice și practice.

O bună experiență în organizarea 
practicii în producție au dobîn- 
dit centrele școlare agricole din 
Craiova, Sibiu, Rîmnicu Sărat, 
Drăgășani, cît și școlile profesionale 
de mecanici agricoli din Roșiori de 
Vede, Botoșani, Tg. Neamț, ai căror 
elevi au participat efectiv la cam
paniile agricole. In etapa urmă
toare de practică, această ex
periență poate fi îmbogățită, răs- 
pîndită larg și în alte locuri. Con
ducerile școlilor au îndatorirea' să 
instruiască temeinic cadrele didac
tice care vor îndruma practica ele
vilor stabilind, totodată, o strînsă 
legătură cu unitățile agricole socia
liste. Cadrele didactice au menirea 
să organizeze cu atenție munca 
practică a elevilor, întreaga lor ac
tivitate cultural-educativă.

Conducerile unităților agricole 
socialiste pe lîngă care funcționea
ză școli profesionale, cît și cele care 
primesc la practică elevi din școlile 
profesionale și tehnice agricole, spe
cialiștii și tehnicienii cu experien
ță, organizațiile de partid sînt che
mate să sprijine această activitate 
importantă de pregătire a viitoare
lor cadre pentru agricultură. Ele au 
datoria să creeze elevilor posibili
tatea de a lucra alături de cei mai 
buni mecanizatori și tehnicieni, aju- 
tîndu-i să înțeleagă cît mai bine 
modul de organizare a producției a- 
gricole, marile sarcini ce stau în 
fața agriculturii,■

Pregătirea practică a viitoarelor 
cadre pentru agricultură reprezintă 
una din problemele de care sînt 
chemați să se ocupe specialiștii din 
cadrul consiliilor agricole regionale 
și raionale, veghind ca unitățile a- 
gricole socialiste de care răspund 
să-și îndeplinească exemplar 
toririle ce le revin.

La sfîrșitul lunii iunie vor 
partizați la noile lor locuri de 
că circa 6 000 de tineri, absolvenți 
ai școlilor profesionale de mecanici 
agricoli, alături de numeroși absol
venți ai școlilor tehnice agricole, 
horticole, veterinare. O primire a- 
tentă, caldă, încadrarea în locuri co
respunzătoare pregătirii și puterii 
lor de muncă, grija pentru condiții
le Jor de viață — toate acestea îi vor 
ajuta pe tinerii mecanizatori și teh
nicieni să-și pună în valoare cuno
ștințele însușite în anii de școală, 
să participe activ la lupta pentru 
sporirea producției agricole

TELIUC (coresp. „Scînteii"). — Mi
nerii de la Teliuc desfășoară o sus
ținută întrecere pentru a trimite 
furnaliștilor minereu mai mult, de 
bună calitate. La stația de sortare a 
minei, printr-o mai bună organizare 
a muncii, sterilul vizibil este mai 
bine selecționat. Ca urmare, calita
tea minereului de fier livrat furnale
lor s-a îmbunătățit simțitor. De la 
începutul anului și pînă acum, mi
nerii din Teliuc au trimis furnaliști
lor cu aproape 800 tone de metal 
în minereu mai mult față de plan.

Cu plutele la drum
VATRA DORNEI (coresp. „Scîn

teii“). — Pe Dorna, Bistrița și aflu
enții lor, plutașii din cadrul între
prinderilor forestiere din raionul 
Vatra Dornei sînt în întrecere pen
tru a transporta cît mai mult ma
terial lemnos. De la începutul se
zonului de 'plutărit și pînă în pre
zent ei au transportat 100 000 mc 
bușteni. în fruntea întrecerii se 
află brigada de plutași condusă de 
Viorel Drăgan.

în sprijinul producției
Specialiștii de la Institutul de cerce

tări pielărie și cauciuc au rezolvat în 
ultimul timp o serie de probleme impor
tante. A fost elaborat și aplicat în pro
ducție procesul tehnologic de finisare a 
încălțămintei lipite, ceea ce a permis 
mărirea rezistenței pielei de box, cu fața 
corectată, la temperaturile la care se 
execută lipirea. De asemenea, cercetă
torii au contribuit la elaborarea lucrării 
privind reducerea consumurilor speci
fice în industria încălțămintei, realizîn- 
du-se astfel economii de 500 000 de lei.

înda-

fi re- 
mun-

Secția montaj motoare a între
prinderii „EIectromotor“-Timișoa- 
ra. Șeful de brigadă Filip Cojo- 
caru (în mijloc) 
rășii săi de 
Sziics și Szabo
calitatea motoarelor electrice pe 
care le-au montat.

(Foto : M. Andreescu)

Frigocom“, întreprinderea producătoare de utilaj 
frigorific pentru comerț a început să livreze noi ti
puri de agregate. Marilor restaurante de pe litoral 
le-au și fost expediate baruri pentru răcit sticle. Cu 
ajutorul unui asemenea bar se pot răci în 30 de mi
nute peste 100 de sticle, asigurîndu-se astfel o deser
vire rapidă. în acest an a început producția vitri
nelor frigorifere deschise, pentru expunerea mărfuri
lor în unitățile de alimentație publică și maga
zinele alimentare și a vitrinelor în care se menține 
o temperatură de minus 18 grade, pentru expunerea 
și vînzarea produselor congelate. La realizarea 
tor agregate frigorifice se folosesc pe scară 
materiale plastice și altele.

Luna aceasta vor intra în 
cație instalații pentru răcit apa 
care se voir folosi în cofetării, bu
fete, cantine.

aces-
largă

„Bun pentru cereale 1963
In toate atelierele căilor ferate a 

început de cîteva zile acțiunea de 
pregătire a vagoanelor în vederea 
transportului cerealelor din recolta a- 
cestui an. Au fost organizate echipe 
speciale pentru executarea lucrărilor 
de etanșare care să permită transpor
tul cerealelor fără pierderi și degra
dări. Aceste echipe din care fac par
te muncitori cu o înaltă calificare au 
fost aprovizionate cu toate materialele 
necesare. Pînă în prezent s-au eviden
țiat echipele de pe raza direcțiilor re
gionale C.F.R. Timișoara, Cluj și

multe ex- 
grup de 

plecat la 
turistic 

altul în 
pitorești

MB

Tezaurul 
din livadă

Ilia, 
re- 
sa 

pre-

Viorel Josan, un 
bătrîn colectivist 
din comuna Lăpuș- 
nic, raionul 
a descoperit 
cent în livada 
un tezaur. S-a 
zentat cu el la mu
zeul regional din 
Deva. Aici s-a con
statat că este vor
ba de 887 „groși” 
polonezi, datînd 
din secolele 15-16.

Elevi de la Cen
trul școlar agri
col din Brănești, 
raionul Lehllu, 
la practică.

fabri-

gionale C.F.R. Timișoara, Cluj 
București.

Datorită eforturilor depuse, de 
începutul lunii și pînă acum pe 
proape o treime din parcul de vagoa
ne afectat actualei campanii de recol
tare, se poate vedea inscripția: „Bun 
pentru cereale — 1963“.

(Agerpres)

la
a-

care 
la
Și 
în

Construcții de locuințe
HUNEDOARA (co

resp. „Scînteii“). — 
Pentru siderurgiștii și 
constructorii hunedo- 
reni au început zilele

acestea lucrările 
construcție la 
blocuri de locuințe. 
Acestea vor totaliza 
1430 de apartamente,

de 
noi

Complexe meșteșugărești
AGNITA (coresp. „Scînteii”). — Vi

neri dimineața la Agnita s-a dat In fo
losință un modern complex meșteșu
găresc pentru deservirea populației în 
cadrul căruia funcționează unități de 
comandă pentru croitorie, încălțăminte, 
lenjerie, ateliere de reparații pentru 
televizoare, aparate de radio, magneto- 
foane etc. In ultimul timp au mai 
fost construite și date în folosință ast
fel de complexe meșteșugărești la Bra
șov, în cartierele Tractorul, Steagul 
Roșu, la Sfîntu Gheorghe, Rupea, Si
biu, Făgăraș, Victoria și altele. De a- 
semenea, zilele acestea vor mai fi date 
în folosință încă două complexe la 
Brașov și Mediaș.

complexe comerciale, 
etc. La ridicarea noi
lor blocuri construc
torii folosesc metode 

avansate de lu
cru printre care 
și cea a coțraje- 
lor glisante.

Inițiativa și puterea colectivului
Ï a începutul anului, ime- 
-“^diat după dezbateiea 

sarcinilor de plan pe 1963, 
conducerea rafinăriei Telea
jen, împreună cu comitetul sin
dicatului. au centralizat angajamentele colecti
velor de muncă din toate secțiile de producție. 
Iată cifrele : pe întreaga rafinărie sarcinile de 
plan la producția globală vor fi depășite anul 
acesta cu 2 157 000 lei, iar productivitatea mun
cii va crește față de plan cu 0,21 la sută. Vor fi 
realizate economii suplimentare la prețul de cost 
în valoare de 3 500 000 lei și 1 500 000 lei bene
ficii peste plan.

In rafinărie, unii tovarăși erau de părere că 
angajamentele luate nu vor fi ușor de realizat. 
„Sarcinile ce ne revin în noul an sînt cu mult mai 
mari decît acelea de anul trecut — spuneau 
ei Ar trebui să chibzuim bine, căci este în joc 
cuvîntul colectivului“.

întrecerea entuziastă a distilatarilor, rafinori
lor, lăcătușilor, măsurile luate pentru perfecțio
narea tehnoloqiei de orelucrare a țițeiului, pen. 
tru valorificarea superioară a materiei prime și 
reducerea consumurilor specifice de materiale 
șl chimicale au răsturnat în numai cîteva luni 
aceste păreri

Obținerea din aceeași cantitate de materie 
primă a cît mai multe produse petroliere de bună 
calitate și cu valoare mare a stat în centrul 
preocupărilor. Planul de măsuri tehnico-organi- 
zatorice a pievăzut în această privință nu- 

■ meroase măsuri care în cea mai mare par
te. au și fosl aplicate în practică. Opera
torul Marin Voineag, de la instalația de aditivi, 
a observat la un moment dat că. dacă 6e urmă- 
îește mai atent procesul de fabricație la reac
toarele de sinteză crește simțitor productivitatea 
muncii. El a propus să se monteze ștutuii din 
sticlă cu ajutorul cărora să se poată urmări 
permanent mersul reacțiilor Propunerea a fost 
însușită de conducerea rafinăriei și în scurtă 
vreme a fost aplicată în producție. Rezultatul 
timpul de elaborare a unei șari<= a fost redus 
cu ci,rea 10 la sută, 
ducțiă de aditivi și 
de chimicale.

Asemenea măsuri 
secții de fabricație,
nătățirea compoziției amestecului de solvenți, a 
crescut simțitoi randamentul în produse, reali- 
zîndu-se suplimentar, în cursul lunii mai, aproape 
400 tone uleiuri, fără să se prelucreze în plus 
nici o cantitate de materie primă. In secția ulei 
III, prin perfecționarea procesului tehnologic s-a 
reușit să se producă parafină de calitate supe
rioară. Tot aici s-a amenajat tu forțe proptii 
și cu material recuperat un rezervor în cate se

proporțional a crescut pro- 
s-a redus consumul specific

s-au aplicat și în celelalte 
La deparafinare, prin îmbu-

organizate a-
350 de ex- 

la care au 
aproape

BAIA MARE (co
resp. „Scînteii’’). — 
In regiunea Ma
ramureș au fost or
ganizate zilele aces
tea mai 
cursii. Un 
turiști a 
complexul
Borșa, iar 
localitățile 
de la Izvoarele și 
Mogoșa. Un alt grup 
s-a îndreptat spre 
litoralul Mării Negre, 
într-o excursie
va dura 6 zile. De 
începutul anului 
pînă în prezent, 
regiunea Maramureș, 
au fost 
proape 
cursii
luat parte
20 000 de oameni ai 
muncii din institu
țiile și întreprinde
rile regiunii, colec
tiviști, lucrători din 
gospodăriile agri
cole de stat, elevi, 
etc,

LUCRĂRILE ADUNĂRII PARLA
MENTARE A U.E.O. s-au încheiat 
fără să se fi putut vota proiectele 
de rezoluții în problemele militare, 
redactate în timpul sesiunii. (Amă
nunte în pag. Vl-a).

GREVA CELOR 30 000 DE ÎNVĂ
ȚĂTORI CONGOLEZI, care cer re
glementarea sistemului de salari
zare, continuă. Unul dintre condu
cătorii grevei a declarat că învă
țătorii nu vor relua lucrul pînă 
cînd nu li se va asigura achitarea 
cu regularitate a salariului.

SENATUL FRANCEZ a respins 
proiectul de lege guvernamental 
cu privire la schimbarea bugetu
lui pe anul 1963. După cum se știe, 
proiectul de lege prevedea, printre 
altele, introducerea de noi impozi
te Și majorarea unor impozite exis
tente, precum și reducerea 
ielilor pentru învățămînt și 
rea sănătății.

IN VIETNAMUL DE SUD 
zanii au organizat la 7 iunie o 
ambuscadă împotriva unei impor
tante unități de geniu a trupelor 
diemiste, la 120 mile nord-est de 
Saigon. 16 specialiști din cadrul 
unității, inclusiv comandantul ei, 
au fost uciși iar alți 12 răniți. Agen
ția Associated Press anunță că 
partizanii au capturat o mare can
titate de arme.

LA FRONTIERA DE NORD-EST 
A YEMENULUI elemente înarmate 
provenind de pe teritoriul Arable! 
Saudite au încercat din nou să se 
infiltreze pe teritoriul Republicii 
Arabe Yemen. Trupele care apără 
frontierele yemenite au deschis fo
cul împotriva invadatorilor provo- 
cîndu-le grele pierderi.

TELEGRAME

cheltu- 
ocioti-

partl-

Cu ocazia sărbătorii naționale a Afganistanului, aniversarea Inde
pendenței, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Ro
mine, Gheorghe Gheorghiu-Dej, a transmis regelui Afganistanului, 
Muhammed Zahir Șah, sincere felicitări și urări de fericire, prosperitate 
și pace poporului afgan.

în telegrama de răspuns, regele Muhammed Zahir a exprimat pre
ședintelui Consiliului de Stat al R.P. Romîne mulțumiri pentru mesajul 
de felicitări și urări de fericire personală și de prosperitate pentru 
poporul prieten.

PRIMII OASPh? ’’"I

adună toate deșeurile de parafină pentru a fi 
refolosite.

La îndrumarea organizației de partid, comite
tul sindicatului și conducerea rafinăriei au orga
nizat mai bine întrecerea socialistă și consfătui. 
rile de producție. Avînd la bază obiective 
concrete — realizarea planului de producție fizic 
și valoric, îmbunătățirea calității produselor, re
ducerea consumurilor specifice de materiale, 
chimicale, combustibil etc. — întrecerea se des
fășoară atît între secțiile de producție și instala
țiile tehnologice, cît și între echipele de munci
tori din fiecare schimb.

Pentru Îmbogățirea cunoștințelor muncitorilor

Numeroase colective de întreprinderi 
din regiunea Ploiești și-au sporit 
angajamentele luate în întrecere

cu o pregătire mal slabă au fost organizate 
cursuri de ridicare a calificării, în care sînt cu
prinși sute de rafinori, distilatori, electricieni și 
alți muncitori.

— Toate acestea — ne-a epus inginerul Gheor
ghe Pe-scaru, directorul general al rafinăriei 
— au făcut ca la sfîrșitul primelor 5 luni ale 
anului bilanțul realizărilor în producție să fie 
deosebit de bogat. In această perioadă, colecti. 
vul rafinăriei noastre a realizat și depășit sarci. 
nile de plan la producția globală și marfă. Au 
fost livrate în plus produse petroliere în valoare 
de 2 058 000 lei, iar productivitatea muncii a cres
cut cu 1.86 la sută față de plan. în numai 4 luni 
s-au înregistrat 1 076 000 lei beneficii peste plan 
și economii suplimentare la prețul de cost de 
3 446 000 lei

Petroliștii de la rafinăria Teleajen nu se opresc 
însă aici. Ei privesc mereu înainte. La propune
rea comitetului de partid, conducerea rafinăriei a 
format un colectiv de tehnicieni și ingineri care 
a studiat timp de cîteva zile posibilitățile de 
sporire a angajamentelor în întrecerea socia
listă. După consultații temeinice cu muncitorii și 
tehnicienii din secții s-a ajuns la concluzia că 
angajamentele pot fi mărite. Colectivul rafinăriei 
și-a propus ca pînă la sfîrșitul anului să realize
ze beneficii peste plan în valoare de 2,5 milioa
ne lei — față de 1,5 milioane 
angajamentul luat inițial — 
mentare la prețul de cost de 
loc de 3,5 milioane lei.

La baza noilor angajamente

lei cît prevedea 
și economii supli- 
6 milioane lei, tn

stau rezervele in-

terne care vor fi puse în valoare în această pe. 
rioadă. In acest scop, planul M.T.O. a fost îmbo
gățit cu măsuri suplimentare. O deosebită atenție 
se va acorda ca și pînă acum valorificării supe
rioare a materiei prime. Se vor aduce noi per
fecționări constructive instalațiilor, tehnologia de 
prelucrare a țițeiului va fi îmbunătățită. Printre 
altele, la instalația de distilație atmosferică și în 
vid nr. 1 se vor monta încă 3 stripere. Acestea 
vor contribui la o fracționare mai bună a uleiu
rilor și la îmbunătățirea calității acestora.

Comitetul de partid și organizațiile de bază 
din secțiile de fabricație desfășoară o vie muncă 
politică pentru evitarea oricărei surse de risipă. 
Panourile cu lozinci și grafice, afișate în locuri 
vizibile, arată ce se poate obține prin reducerea 
pierderilor de țiței șl produse petroliere. Tot
odată, comitetul de partid a sprijinit inițiativa 
unor muncitori, tehnicieni și ingineri care au pro
pus diferite măsuri tehnice eficiente în vederea 
înlăturării pierderilor.

— Sîntem siguri că angajamentele sporite 
luate în întrecere — ne-a spus tov. Francise 
Martinaș, secretarul comitetului de partid — vor 
fi îndeplinite Și depășite. Ne bizuim pe inițiativa 
colectivului, pe măsurile tehnice și organizato
rice care vor fi luate în continuare.

C!i în alte întreprinderi din regiunea Ploiești
Srau fost studiate în ultimul timp posibilită

țile de majorare a angajamentelor luate la în
ceput de an. Constructorii de utilaj petrolier de 
la Uzinele „1 Mai“-Ploiești, de pildă, au reali
zat în 4 luni, prin reducerea prețului de cost al 
produselor, economii peste plan în valoare de 
2 176 000 lei. Pe baza acestor realizări, ei și-au 
sporit angajamentul anual la economii de la 4 
milioane la 5 milioane lei. Petroliștii din schela 
Boldești și-au sporit angajamentul de economii 
de la 1 500 000 lei la 5 000 000 lei, iar cei de la 
Rafinăria Ploiești — de la 2 058 000 lei la 7 602 000 
lei. Obiective spoiite și-au propus în întrecere și 
colectivele Uzinei mecanice Cîmpina, Uzinei „24 
Ianuarie“-Ploiești, Fabricii de îngrășăminte chi
mice din Valea Călugărească, Uzinei de utilaj 
petrolier din Tîrgoviște și altele.

Pe întreaga regiune, în urma majorării angaja
mentelor, întreprinderile industriale vor realiza, 
pînă la sfîrșitul anului, economii suplimentare 
la prețul de cost în valoare de peste 104 000 000 
lei (angajament inițial : 62 475 000 lei) și beneficii 
peste Plan în valoare de 57 311 000 lei.

N. PANTILIE 
coresp. „Scîntf*”

Zilele trecute a sosit pe li
toral prima serie de oameni 
ai muncii veniți la odihnă din 
toate colțurile țării. La Efo- 
rie-Nord, Eforie-Sud, Techir- 
ghiol etc. sînt găzduite peste 
15 000 de {persoane, iar pînă 
la sfîrșitul sezonului, numărul 
celor ce vor veni 
și tratamente pe 
trece de 300 000. 
cunosc din nou
obișnuit al sezonului de vară. 
Teatrul de vară cu 1200 
de locuri și clubul nautic de 
la Mamaia; blocurile din 
complexul „Gara Nouă”-

ia odihnă 
litoral va 
Stațiunile 
freamătul

„Gara Veche" și cinemato
graful cu ecran panoramic 
de la Constanța; vilele noi cu 
600 de locuri și cantina-res- 
taurant cu 1 500 de locuri de 
la Eforie-Sud, iată numai cî
teva din noutățile ce le oferă 
în acest an litoralul.

Să pornim prin stațiuni, 
încă din primele zile, poșta 
este asaltată. Firește, fiecare 
se grăbește să comunice fa
miliei, colegilor, primele im
presii. „Salutări din Eforie... 
Locuiesc într-o vilă nouă, 
frumoasă, confortabilă“ —< 
scrie strungarul Nicolae Toa-

ti pe irroRAi
>

der tovarășilor săi de la 
Combinatul siderurgic din 
Hunedoara. Și el și colegul 
lui de cameră, Motse Geor
gescu, operator la Țesătoria 
de in și cînepă de la Pău- 
lești, au venit pentru prima 
dată la odihnă pe litoral și 
sînt impresionați de cele ce 
au văzut.

Plaja este plină. Mulți oas
peți fac plimbări cu hidrobu- 
zele pe mare. La cluburi și 
punctele cidturale au loc ac
țiuni interesante, sînt organi
zate seri literare, recenzii, au
diții muzicale, jocuri distrac-

1

tive etc. Deși n-au trecut 
decît cîteva zile, bibliote
ca de la Eforie-Sud a în
registrat peste 400 de noi 
cititori. Artiștii teatrului de 
estradă din Constanța, pre
cum și numeroase forma
ții artistice din întreprin
derile constănțene prezin
tă spectacole. Seara se aprind 
luminile a mii de „licurici ai 
neonului“. Unii preferă plim
barea 
cîteva 
sează.

pe faleză, alții petrec 
ore la restaurant, dan

V. MIHAI 
coresp. „Scînteii“

■taw®

(Foto : Gh. Vințilăl
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ÎN SPRIJINUL
CREȘTERII PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — Recent, a avut loc 

o planară a Comitetului regional de partid Brașov, 
care a analizat ielul cum se ocupă organizațiile de 
partid, sindicale și conducerile întreprinderilor de 
creșterea productivității muncii. In cursul discuții
lor s-a relevat că rezultate bune s-au obținut îndeo
sebi la uzinele de tractoare și de autocamioane, la 
Fabrica metalurgică Sibhi, la combinatele chimic« 
din orașele Victoria și Făgăraș, la Complexul de 
sticlă și faianță din Sighișoara, care în primul tri
mestru al anului au depășit prevederile planului în 
privința creșterii productivității muncii. Totodată, 
participanții la plenară au analizat lipsurile care 
mai există în unele întreprinderi în ce privește creș
terea productivității muncii și au făcut numeroase 
propuneri pentru îmbunătățirea activității în acest 
domeniu.

Plenara a adoptat un plan de măsuri pe linia in
troducerii cu mai multă perseverență a tehnicii și 
tehnologiei noi, folosirii mai bune a capacităților de 
producție, aprovizionării cu materii prime și ma
teriale.

PREGĂTIREA CONVORBIRILOR
RECAPITULATIVE

TURDA (coresp. „Scînteii''). — în aceste zile, pre
gătirea convorbirilor recapitulative în cercurile în- 
vățămîn,tului de partid se află în centirul preocupă
rilor comitetului de partid al Uzinelor „Industria Sî'r- 
mei" din Cîmpia Turzii. In această mare uzină, frun
tașă pe ramură în întrecerea socialistă, 2 800 de 
muncitori, ingineri și tehnicieni frecventează cursu
rile celor 130 de cercuri ale învățămîntului de par
tid. Lectori ai comitetului regional și ai comitetului 
orășenesc de partid ajută organizațiile de bază și 
pe propagandiști în pregătirea închiderii învățămîn
tului de partid, prezintă expuneri și informări în 
fața propagandiștilor și cursanților. Membrii comite
tului de partid al uzinei au fost repartizați pe 
cercuri de învățămînt spre a ajuta la clarificarea 
problemelor insuficient înțelese de cursanți.

Cei peste 100 de propagandiști din uzină au 
luat parte la o ședință în cadrul căreia tov. Ladis- 
lau Mihai, secretar al Comitetului orășenesc de par
tid Turda, g subliniat necesitatea ca în cadrul con
vorbirilor recapitulative să se acorde o deosebită 
atenție problemelor actuale ale politicii partidului, 
realizării unei legături strînse intre teorie și sarci
nile practice.

în cadrul acțiunii de pregătire a propagandiști
lor în vederea încheierii învățămîntului de partid 
au fost ținute în fața acestora cîteva expuneri. Tov. 
Mihai Mur&oi, secretar al comitetului de partid, a 
prezentat o expunere despre principiul conducerii 
unice în întreprinderile socialiste și dreptul de con
trol al organizațiilor de partid asupra conducerii 
administrative.

La punctul de consultații din uzină, propagandiș
tii și cursanții au la îndemînă principalele opere ale 
clasicilor marxișm-leninismului, documente ale par
tidului nostru, publicații de partid, grafice înfățișînd 
realizările colectivului uzinei în ridicarea producti
vității muncii și reducerea prețului de cost. La 
consultațiile colective și individuale participă un 
mare număr de cursanți.
SCHIMB DE EXPERIENȚĂ INTRE BIROURILE

ORGANIZAȚIILOR DE BĂZĂ
TITU. Organizațiile de bază din gospodăriile colective 

din raionul Țitu acordă o atenție deosebită acțiunilor 
privind introducerea micii mecanizări la termele zooteh
nice. Pentru ca birourile organizațiilor de bază să poată 
desfășura în această direcție o muncă mai susținută in 
rînclul comuniștilor și să acorde un sprijin mai 
eficace consiliilor de conducere, comitetul raional de 
partid a organizat un schimb de experiență la care au 
participat membri ai birourilor organizațiilor de bază din 
G.A.C. Participanții la schimbul de experiență au vizi
tat instalațiile pentru alimentarea cu apă a grajdurilor 
din sectorul zootehnic al l.C.C.P.T. Fundulea. Cu acest 
prilej, specialiști ai institutului au dat explicații amănun
țite în legătură cu folosirea instalațiilor.

In numeroase gospodării colective au avut loc adunări 
generale ale organizațiilor de bază în care s-au analizat 
posibilitățile de aplicare a celor văzute la Fundulea. Intr-o 
serie de gospodării colective, printre care cele din co
munele Braniștea. Vînătorii Mari, Vinătorii Mici, Sîr- 
beni etc., au început lucrări pentru introducerea apei 
la fermele de animale. Se construiesc bazine pentru de
pozitarea apei, se. instalează țevi și motoarele necesare 
pentru pomparea apei ețc.

Nr. 5917

instalat un telefon pu-

Pe scurt BIN TOATĂ ȚARĂ

7 (coresp.
— La 

înființat, 
o subfi-

mineața să poată primi la timp 
asistența sanitară necesară.

LI s-au acordat drepturile 
cuvenite

LA VINGA
ÎN ACESTE ZILE

Gospodăria colectivă 
„Hristo Botev" din Vinga, 
regiunea Banat, este o u- 
nitate puternică, multila
teral dezvoltată, cunoscută 
în regiune pentru succese
le pe care le obține în spo
rirea producției de cereale, 
lapte, carne, legume etc. 
Anul trecut, din vinzările 
de produse către stat a 
realizat un venit bănesc 
de peste 3 712 000 lei.

In cele ce urmează re
dăm cîteva aspecte din 
munca și viața colectivițnfy.. .̂.....
lor. Ei au semănat anul acesta cu. porumb 6S0 hectare. Spre 
a obține o recoltă bogată, colectiviștii acordă o deosebită 
atenție lucrărilor de îngrijire. Tractoristul Avram Savu din 
brigada a X-a. de la S.M.T. Orțișoara lucrează la prașila 
a doua. Tov. Ștefan Zelco, președintele gospodăriei, și Ion 
Radu, tehnicianul agronom, cercetează cum se dezvoltă po
rumbul (clișeul nr. 1).

G.A.C. Vinga are 2 400 de pui de care îngrijesc colecti- 
vistele Iuliana Hodi și Silvia Novac, (clișeul nr. 2).

Gospodăria are, de asemenea, 746 taurine, din care 280 
vaci cu lapte- Datorită hunei îngrijiri a animalelor, produc
ția de lapte a crescut. Pînă acum s-au vîndut statului cu 
peste 10 000 litri lapte mai mult decît prevedea planul. In 
prezent vacile și junincile sînt trimise in tabere de vară. 
(clișeul nr. 8),

Sectorul porcin cuprinde 1340 capete, din care 135 
scroafe. îngrijitorul Iosif Begov lucrează cu multă conștiin
ciozitate, obținînd rezultate bune, (clișeul nr. 4).

B '"$r

O echipă din brigada a lll-a de cîmp, condusă de Ion 
Terheș, execută prașila a dotia la ceapă, (clișeul nr. 6).

Aspectele înfățișate mai sus reprezintă doar cîteva frîn- 
turi din viața pe cate o duc astăzi colectiviștii din Vinga. 
După o zi de muncă, colectiviștii merg fie la noul cinema
tograf „1 Mai". dat în folosință de curînd, fie la bibliote
că, fie la căminul cultural. Iată un aspect interior al cine-, 
matografului din localitate, cu o capacitate de 400 de locuri. 
(clișeul nr. 5).

Bibliotecara Lucia Nechiti înscrie noi cititori. In acest an 
numărul lor a ajuns la 500. Biblioteca este înzestrată cu pes
te 6 000 de volume, (clișeul nr, 7).

In biroul tov. Ștefan Zelco, președintele G.A.C., briga
dierii s-au adunat pentru a discuta despre lucrările reali
zate și despre sarcinile pe care le au de îndeplinit a doua 
zi. (clișeul nr. 8).

(Fotoreportaj de I. Chiujdea și M. Andreescu)

In preajma celui de-al IV-lea 
Congres al cooperației de consum

Propunerl aplicate

Corespondentul voluntar Ni
colae Morariu ne-a semnalat 
că unor propuneri gospodă
rești făcute de către locuitorii 
cartierului „8 Mai“ din Brașov 
nu li se acorda atenția cuveni
tă. în răspunsul Sfatului popu
lar al orașului Brașov se arată 
că o parte din propunerile res
pective au și fost traduse în 
viață. în apropierea cartierului 
a fost înființat un depozit de 
lemne. Au fost asigurate ma
terialele necesare reparării și 
întreținerii unor străzi. S-au 
luat măsuri pentru ca în cartier 
să fie instalat un telefon pu
blic.

îmbunătățit munca 
cu cartea

Corespondentul voluntar Radu 
Pătrașcu ne-a scris că, pentru 
îmbunătățirea muncii cu car
tea, în comuna Hîrsești, raio
nul Costești, biblioteca ar tre
bui să fie instalată într-un 
local corespunzător. Sfatul 
popular al raionului Costești 
ne-a comunicat că sesizarea s-a 
dovedit justă. Biblioteca a fost 
mutată într-un alt local care 
oferă condiții bune pentru or
ganizarea diferitelor manifes
tări cu cartea: simpozioane, 
lecturi în colectiv, recenzii etc.

Cum împachetați țigările i

„Am constatat în repetate 
rînduri — ne-a semnalat co
respondentul voluntar Mihai 
Paul — că țigaretele Carpați 
cu filtru, confecționate la Fa
brica de țigarete-București, nu 
sînt bine împachetate. S-a 
întâmplat să găsesc în paehét 
unele țigări fără filtru, sau in
vers — filtru fără țigări, foițe 
dezlipite etc.". In urma cerce
tărilor făcute, direcția generală 
de resort din Ministerul Indus
triei Alimentare -ne-a răspuns 
că s-au luat măsuri pentru în
lăturarea lipsurilor semnalate. 
In întreprinderea menționată 
au fost reorganizate colectivele 
de deservire de la mașinile de 
atașat filtre și împachetat țiga
rete; prin serviciul de labora-

rjmil.'L. JMILIJlUJ.gJ ■■IUI ■■     I-R.WIRH<RFUI

Subfilială 
a Societății 

de științe 
istorice 

șl filologice
HUȘI

„Scînteii”). 
Huși s-a 
de curînd, 
lială a Societății de 
științe istorice și 
filologice, In cadrul 
acestei subfiliale vor 
desfășura cercetări 
științifice numeroși 
profesori de istorie 
și limba romînă de 
la școlile din orașul 
și raionul Huși, La 
prima lor ședință de 
lucru, membrii sub
filialei au ales comi
tetul de conducere 
și au adoptat un 
plan tematic de cer
cetări,

într-o scrisoare trimisă zia
rului, Tudor Chira din comuna 
Slătioara, raionul Slatina, arăta 
că, de mai multă vreme, 
conducerea G.A.S. Drăgășani 
amînă rezolvarea cererii sale în 
vederea acordării alocației de 
stat pentru copii. în urma cer
cetărilor făcute de către Con
siliul local al sindicatelor Dră
gășani s-a constatat că Tudor 
Chira are dreptul la alocația 
de stat. în răspunsul înaintat 
redacției se arată că s-a hotărît 
să i se achite alocația ce i se 
cuvine pe 12 luni în urmă.

Tot în urma unei scrisori, 
Sfatul popular al orașului Brăi
la ne face cunoscut că Elenei 
Apostolescu din localitate i 
s-au stabilit drepturile de pen
sie ce i se cuvin.

tor s-a verificat rețeta de fa
bricare a materialului de lipit; 
s-au înlăturat defecțiunile con
statate la mașini; a fost întărit 
controlul de calitate pe fiecare 
fază a procesului tehnologic.

O mal bună asistență 
sanitară

Un grup de muncitori cefe
riști ne-au scris că programul de 
consultații la dispensarul din 
București, șos. Ștefan cel Mare 
49, aparținînd Ministerului 
Transporturilor și Telecomu
nicațiilor, ar trebui să fie sta
bilit în- așa fel incit să se asi
gure consultații și după-amia- 
ză. Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor ne face cu
noscut că s-au luat măsuri în 
sensul propunerii făcute în 
scrisoare. La acest dispensar 
s-au organizat consultații și în 
trei după-amieze ale săptămînii 
pentru ca și cei ce lucrează di-

Cinci variante
A trecut mai bine ds un an de cînd locatarii Imobilului din 

str. Antim nr. 12 au sesizat redacția ziarului nostru că, din 
cauza nereparărli unei terase, se degradează blocul. Sesi
zarea a lost trimisă Sfatului popular al raionului „N. Băl- 
cescu" din Capitală. La 28 aprilie 1962, statul popular ne-a 
răspuns că lucrările de reparații solicitate de locatari vor ii 
efectuate în cursul trimestrului III 1962. Anul trecut lu
crările respective nici măcar nu au lost începute. La 
stăruințele redacției, sfatul popular raional ne-a trimis 
încă trei răspunsuri prin care erau stabilite mereu alte ter
mene pentru repararea imobilului. Și aceste răspunsuri s-au 
dovedit formale. Nu de mult, sfatul popular a comunicat 
ziarului — a cincea oară 1 — că „începerea lucrărilor pentru 
izolarea terasei se va face în perioada 20.05.1963—30.05.1963”. 
Locatarii ne-au înștiințat însă că nici de data aceasta. nu 
s-a întreprins nimic pentru începerea reparațiilor la imobilul 
care, între timp, a suferit degradări și mai mari.

Este de la sine înțeles că, analizînd acest caz, Comitetul 
executiv al Sfatului popular raional N. Bălcescu nu poate 
trece cu vederea și nu poate lăsa nesancționată o asemenea 
flagrantă manifestare de birocratism, în care lipsa de grijă 
față de bunul obștesc și de solicitudine iață de cetățeni 
merge mină în mină cu dezinformarea presei.

Răspunsuri care întîrzie
re-Banat, Consiliului regional 
al sindicatelor-Suceava. Cu 
toate că termenul prevăzut 
pentru cercetarea și rezolvarea 
lor a expirat, răspunsurile la 
aceste sesizări nu au sosit . 
încă.

Redacția a trimis mai mul
te sesizări ale unor cititori și 
corespondenți voluntari Comi
tetelor raionale de partid Fălti
ceni și Ttrgoviște, Ministerului 
Metalurgiei și Construcțiilor de 
Mașini. UCECOM, Direcției 
regionale a economiei forestie-

1NSILÖZÄRI TIMPURII. — Colec
tiviștii din comuna Holboca-Iași au în
ceput zilele acestea însilozatul secarei 
furajere și a trifoiului de pe suprafața 
semănată cu aceste culturi. Ei au hotărît 
ca după însilozarea secarei și a trifoiu
lui să continue strîngerea diferitelor 
ierburi și pănușiței care s-au dezvoltat 
pe o pășune mlăștinoasă la punctul de
numit Pădure.

Peste cîteva zile vor începe, lu
crările celui- de-al IV-lea Congres al 
cooperației de consum din țara 
noastră. Ca for suprem de condu
cere al organizațiilor cooperatiste, 
care va reuni aproape 3 000 de dele
gați șt invitați, Congresul este che
mat să facă bilanțul activității mul
tilaterale desfășurate în ultimii 
patru ani și să stabilească sarcinile 
dezvoltării viitoare a cooperației.

în anii puterii populare, coopera
ția de consum a devenit o largă or
ganizație de masă, care aduce o con
tribuție însemnată la intensificarea 
legăturilor economice dintre oraș și 
sat, la întărirea alianței muncițo- 
rești-țărănești, la formarea in spirit 
socialist a conștiinței țărănimii.

Partidul și guvernul au acordat 
cooperației de consum un sprijin 
prețios în întreaga sa activitate. 
Concentrin du-și eforturile în vede
rea realizării importantelor obiec
tive izvorite din Directivele celui 
de-al Ill-lea Congres al partidului 
și îndeplinirii sarcinilor trasate de 
Congresul al Ill-lea al cooperației 
de consum, organizațiile coopera
tiste s-au întărit și dezvoltat con
tinuu.

S-a lărgit an de an baza de masă 
a cooperației. La sfîrșitul anului 
trecut cooperativele de consum aso
ciau peste 6 200 000 de membri, iar 
cooperativele de credit peste 
1 200 000 de membri, ceea ce arată 
încrederea de care se bucură în rîn- 
durile țărănimii.

Pe baza creșterii considerabile a 
producției bunurilor de consum în 
țara noastră, ca urmare a efortului 
clasei muncitoare pentru industria
lizarea socialistă a țării, pentru 
sporirea producției și a productivi
tății muncii, organizațiile coope
ratiste au putut aduce o contribuție 
importantă la buna aprovizio
nare a populației sătești cu pro
duse industriale; anul, trecut s-au 
vîndut mărfuri a căror valoare 
depășește cu 70 la sută valoarea ce
lor desfăcute în 1958. Tot mai multe 
articole noi, obiecte de valoare mare 
și de folosință îndelungată, care 
înainte vreme nu făceau obiectul 
comerțului în mediul rural — prin
tre ele mobilă,_ aparate de radio, te
levizoare, mașini de cusut, mașini 
electrice de spălat rufe și multe al-

C. T. MATEESCU 
președinte al Centrocoop

— sînt cerute frecvent de con- 
In același 

,i contribuția la 
formarea fondului central al statu
lui, organizațiile cooperatiste au a- 
chiziționat în ultimii 4 ani, prin 
contractări și achiziții, un vo
lum de produse agricole de peste 
2 on mai mare decît cel realizat 
în perioada 1955—1958. Prin rezul
tatele obținute în domeniul desfa
cerii mărfurilor industriale și ali
mentare la sate, precum și prin 
cele din domeniul achizițiilor și 
contractărilor de produse agricole, 
cooperația de consum și-a realizat 
în bună măsură sarcina de a con
tribui la dezvoltarea continuă a 
schimbului de mărfuri între oraș 
și sat — baza economică a alianței 
muncitorești-țărănești.

în perioada care s-a scurs între 
cele două congrese s-a îmbunătățit 
și baza tehnico-materială a coopera
ției de consum. Au dispărut în cea 
mai mare parte vechile prăvălioa
re și dughene de la sate, locul 
lor fiind luat de magazine și u- 
nități de alimentație publică mo
derne. de complexe comerciale care 
asigură deservirea civilizată a con
sumatorilor. S-au mai construit de
pozite și silozuri care însumează, 
alături de unitățile amintite, o su
prafață comercială totală de 
300 000 mp, uscătoare de fructe de 
înaltă tehnicitate, centre de semi- 
industrializare și alte obiective.

Dezvoltarea activității cooperației 
de consum se oglindește și. în re
zultatele financiare obținute. Fon
durile proprii ale cooperației au 
crescut, în ultimii patru ani, de 
peste două ori. Aceasta a permis 
ca la începutul anului 1963 peste 
87 la sută din totalul cooperativelor 
sătești să se autofinanțeze.

Consiliul Centrocoop a îndrumat 
consiliile uniunilor regionale, u- 
niiinilot raionale și cooperativelor 
sătești și în direcția creșterii de 
cadre temeinic pregătite, buni or
ganizatori șj cunoscători ai sarcini
lor cooperației, în măsură să rezol
ve cu competență problemele mul-

tele 
sumatorii de la sate, 
timp, aducîndu-și

tipie și complexe ale activității pe 
care o desfășoară. Ca efect al mă
surilor luate, în unitățile coopera
tiste lucrează tot mai multe cadre 
competente de economiști, tehni
cieni,- specialiști.

O călăuză sigură în îndeplinirea 
importantului rol economic, social 
și cultural-educativ ce revine coo
perației au fost prețioasele in
dicații cuprinse în salutul C.C. al 
P.M.R. și al Consiliului de Miniștri, 
adus celui de-al Ill-lea Congres ai 
cooperației de consum de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, care a ară
tat că îmbunătățirea activității 
cooperativelor depinde în măsură 
hotărîtoare de participarea activă 
a maselor de membri cooperatori 
la activitatea cooperației, că numai 
sprijinindu-se pe masa cooperato
rilor își pot îndeplini cooperativele 
sarcinile lor de mare răspundere.

Orientîndu-și eforturile în direc
ția realizării indicațiilor partidului 
și guvernului, conducerile și colec
tivele de lucrători din cooperație, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, s-au ocupat în mai mare mă
sură decît în trecut de desfășurarea 
unei munci politice vii, susținute, în 
rîndul cooperatorilor. Munca poli
tică are drept obiectiv antrenarea 
maselor largi ale populației de la 
sate la îndeplinirea sarcinilor 
cooperației : valorificarea unor can
tități tot mai mari de produse agri
cole, îmbunătățirea aprovizionării 
satelor cu mărfuri industriale, buna 
gospodărire a fondurilor și avutului 
obștesc, ridicarea nivelului de de
servire, lărgirea bazei materiale a 
organizațiilor cooperatiste. Ea con
tribuie la dezvoltarea spiritului de 
inițiativă, a conștiinței socialiste a 
membrilor cooperatori, asigură 
participarea lor crescîndă la opera 
de construcție socialistă la sate.

In același timp, cooperatorii au 
ajutat, prin muncă și materiale, la 
construirea sau amenajarea de ma
gazine, restaurante, depozite, eco
nomisind astfel multe milioane de 
lei, investite în alte lucrări.

Succesele dobîndite de organiza
țiile cooperatiste în perioada dintre 
cele două congrese sînt, în măsură 
însemnată, și efectul îmbunătățirii 
continue a stilului de muncă al 
conducerilor acestor organizații.

Consiliile de conducere ale coope
rativelor, uniunilor raionale și 
uniunilor regionale, precum și ale 
întreprinderilor cooperatiste au în
vățat să rezolve problemele muncii 
lor în colectiv, să înțeleagă inter
dependența dintre diferitele sectoa
re economice sprijinindu-le opera
tiv și în egală măsură, să practice 
metode de muncă avansate. Nu 
este deloc o coincidență faptul 
că organizații fruntașe au deve
nit tocmai acelea ale căror con
duceri au adoptat și practicat 
cu consecvență un stil corespunză
tor de muncă. Este cazul coopera
tivelor Lovrin și Cenad, regiunea 
Banat, Poiana Mare, regiunea Olte
nia, Cobadin, regiunea Dobrogea, al 

' uniunilor regionale Bacău, Ploiești,
• Galați, Brașov și altele.

Cooperația de consum a fost în 
măsură^ să-și realizeze în condiții 
din ce în ce mai bune sarcinile în
credințate datorită sprijinului per
manent primit din partea organe
lor și organizațiilor de partid. Ana- 
lizînd periodic activitatea organiza
țiilor cooperatiste, organizațiile de 
partid le-au dat un ajutor prețios 
constînd în măsuri concrete pentru 
realizarea hotărîrilor luate, pentru 
mai buna desfășurare a muncii.

Cooperația de consum are încă 
mari rezerve pentru îmbunătățirea 
muncii sale. Cunoscînd mai bine 
posibilitățile de producție agricolă, 
strîngînd continuu legăturile cu 
colectiviștii, folosind cu mai multă 
chibzuință pîrghiile cointeresării 
materiale a țărănimii, cooperația 
poate intensifica schimbul de măr- 

■ furi între oraș și sat, desfăcînd la
• sate un volum de mărfuri simțitor 

sporit față de anii precedenți și a- 
ducînd o contribuție mai însemnată 
la aprovizionarea cu produse agri
cole a industriei alimentare și a 
populației de la orașe, Aceasta pre
supune organizarea temeinică a 
activității economice, întărirea și 
consolidarea în continuare a bazei 
tehnico-materiale și a situației fi
nanciare, pe calea îmbunătățirii ne
încetate a metodelor de muncă, 
creșterii spiritului de răspundere 
personală și colectivă, îmbogățirii 
necontenite a cunoștințelor profe
sionale, dezvoltării conștiinței so
cialiste a cadrelor.

Hotărîrile pe care le va lua cel 
de-al IV-lea Congres sînt menite să 
asigure în anii următori ridicarea 
întregii activități a cooperației de 
consum pe o treaptă mai înaltă, 
corespunzătoare sarcinilor impor
tante ce-i revin.

Lucrări de mică mecanizare
întreprinderile din cadrul industriei 

ușoare au prevăzut pentru anul 1963 
lucrări de mică mecanizare a căror va
loare întrece cu 325 la sută pe cele e- 
xecutate anul trecut. O parte din aceste 
lucrări au și început. De pildă, la fabri
ca „Flacăra roșie" din Capitală a fost 
montată o bandă rulantă care contri
buie la sporirea producției și a produc
tivității muncii. La „Tînăra Gardă" din 
București au început lucrări în vederea 
amplasării în flux a unor mașini de tri
cotat îmbrăcăminte, în acest fel capa
citatea de producție a fabricii va crește 
cu 180 000 bucăți tricotaje pe an. Ase
menea lucrări au început și la fabrica 
„Porțelanul" din Cluj, „Unitatea“-Si- 
ghet și în multe alte întreprinderi ale 
industriei ușoare.

CIFRE GRĂITOARE. Rețeaua sani
tară din regiunea Galați s-a dezvoltat 
într-un ritm rapid. Numărul paturilor de 
spital a crescut de la 1 334, cîte erau în 
anul 1938, la 4 765. S-a lărgit totodată 
rețeaua ambulatorie. Numărul circum
scripțiilor sanitare a crescut de la 99, 
cîte existau în anul 1950, la 213 în anul 
.1963; dintre acestea 157 sînt în mediul 
rural. S-au dat în funcțiune 3 policlinici 
raionale noi, la Făurei, Bujor și Panciu.

S-a dezvoltat și rețeaua de asistență 
materno-infantilă, dîndu-se în folosință 
142 case de naștere, 29 de staționare 
pentru copii și puncte de tratament 
bronho-pneumonic la toate circumscrip
țiile sanitare rurale. O atenție deosebită 
s-a acordat asigurării asistenței de ur
gență. în regiune există astăzi 19 stații 
de salvare, dotate cu aproape 100 de 
autosanitare, și o stație de aviație sani
tară.

TERASE DE VARĂ. — Din iniția
tiva Trustului regional de alimenta
ție publică. în această primăvară 
în orașele regiunii Mureș-Autono- 
mă Maghiară s-au amenajat mai 
multe terase în aer liber. La Tg. 
Mureș , e-a deschis recent terasa de 
pe lingă cofetăria „Rîndunica", alte 
două terase-restaurant — la platoul 
Cornești șl în noul cartier „7 Noiem
brie" ; la Sovata s-a deschis un re
staurant cu grădină de vară.
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TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet al 

R. P. Romine : Lakmé — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Lăsați-mă să 
etnt — (orele 19,30). Filarmonica de stat 
„George Enescu“ (Sala mică a Palatului 
R. P. Romine) ; Recital de lieduri și arii 
— (orele 20). Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale“ (Sala Comedia) : Vizita bătrinei 
doamne — (orele 20). (Sala Studio) : 
Ancheta — (orele 20). Teatrul „C. I. 
Nottara” (Sala Magherü) ; Pygmalion — 
(orele 19,30). (Parcul „23 August") : Anto
nin și Cleopatra — (orele 20). (Grădina 
„9 Mal“) : Scandaloasa legătură dintre 
domnul Kettle și doamna Moon — (orele 
20). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(bd. Schitu Măgureanu nr, 1) : Mamouret 
(orele 19,30). (Sala Studio — str. Alex. 
Sahla nr. 76); Cred în tine — (orele 19,30). 
Teatrul pentru tineret și copii (Sala C. 
Miile) : O felie de lună — (orele 20). Tea
trul Muncitoresc C.F.R.-Glulești ; Măria 
sa bărbatul — (orele 19,30). Teatrul sa
tiric muzical „C. Tănase“ (Sala Savoy) : 
Ca la revistă — (orele 20). (Grădina 
Boema) : Ocolul pămîntului în 30 de 
melodii — (orele 20). Teatrul Țăndărică 
(Sala Academiei) : Căluțul cocoșat — 
(orele 10). Circul de stat : Curaj șl tine
rețe — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cerul n-are gra
tii : rulează la cinematograful Libertății 
(10; 12,15; 14; 16,45; 19 - grădină 20,30). 
Noua prietenă a tatii: rulează la cinema
tografele Magheru (9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21), Elena Pavel (9,30;
11,45; 14; 16.15; 18,30; 20,45 - gră
dină 20,15). Niciodată : Floreasca (16; 
18,15; 20,30). Căpitanul Fracasse —
cinemascop: Patria (9, 11,30; 14; 16,30- 19;
21.15) . București (8,30; 10,45; 13; 15; 17,15: 
19,30; 21,30). Gh. Doja (9; 11,30 14; 16,30 ; 
19; 21,30), 1 Mai (10,15; 12,45: 15,15; 17,45;
20.15) . Alex. Sahla (9; 11 15; 13,30; 16; 18,15; 
21,15 - grădină 20.45), Arta (10; 12,15; 15; 
17,15; 19,30; 22 — grădină 20). Arenele 
Libertății (orele 20), Stadionul Dinamo 
(orele 20), G, Coșbuc (9; 11,16; 13,30; 16; 
19,15; 20,30). Plaja : rulează la clnemato-

grafele Republica (9,30, 11,45; 14; 16,45; 19; 
21,15), I. C. Frimu (9; 11,15; 13,30; 16,15; 
18,45; 21,15 — grădină 20,15), Ștefan cel Mare 
(10; 12,15; 14,30; 16,45; 10; 21,15), Miorița 
(11; 13,15; 15,30; 17,45; 20,15), Grivlța (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Stadionul Giu- 
lești (orele 20,15), Grădina Progresul 
(orele 20,45), Grădina 13 Septembrie 
(orele 20,15). Descoperirea lui Julian 
Böll ; rulează la cinematografele V. 
Alecsandri (10,30; 16). Tineretului (10,30; 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), înfrățirea 
între popoare (15,45; 18; 20,15). Pînă
mîine : Lumina (rulează în continuare 
de Ia orele 10 pînă la orele 14, după- 
amiază 16; 18,15; 20,30). Seara prietenilor 
filmului : v. Alecsandri (orele 19). Mila 
regească : rulează la cinematografele 
Victoria (10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,30 ;
18,30; 20,30), 23 August (9.45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21 — grădină 20), V. Roaită 
(10; 12-. 16; 18,15 - grădină 20,15). Noaptea 
pe autostradă : Central (10,30; 13; 15,30; 
13; 20,30), Volga ............ - ----- -----
18,45; 21).
Certificatul de naștere ; rulează la cine
matograful Alex. Popov (orele 9,15). Ma- 
melucul : rulează în continuare de la 
orele II pînă la orele 21 la cinematogra
ful Alex. Popov. Camelia : Maxim Gorki 
(15-, 17; 19; 21). Tinerețea lui Maiakovski; 
8 Martie (16; 18,15; 20,30), Luceafărul (15; 
17; 19, 21). Floarea de fier : Olga Bancie 
(15,30; 18 - grădină 20.30). Balada husari
lor ț Drumul Serii (15; 17; 19; 21). Idiotul: 
rulează la cinematograful Aurel Vlaicu 
(15,30; 18; 20,30). O viață : Unirea (16: 
18,15 — grădină 20,30) Cînd comedia era 
rege — Vîrsta de aur a comediei ; Cultu
ral (10,15; 13,30: 16,45; 20), Vîrsta dragos
tei: Giulești (10; 12; 14; 16; 18,15: 20.30).
Toată lumea c nevinovată : rulează la ci
nematografele Ilie Pintiile (16: 18,15). 
c-tln David (16,30; 18,15; 20,30). Salut
viață! ; Moșilor (16; 18). G. Bacovia (15.30; 
18; 20,15). Divorț italian : Grădina 8 Mar- 
tie (20,15), Haiducii din Rio Frio : Gră
dina Moților (orele 20.30). Cartouche — 
cinemascop : Popular (10,30i 15; 17; 19; 21).

(10; 12,15; 14,15; 16.30;
B. Delavrancea (16; 18; 20).

In prezent, la Tg. Mureș șl Borsec 
se amenajează alte localuri de 
acest tip.

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ ÎNTRE 
APICULTORI FRUNȚAȘI. — Asocia
ția crescătorilor de albine (ACA), filiala 
orașului București, a organizat în pădu
rea Săbăreni, raionul Răcari, o întîlnire 
între stuparii veniți la pastoral în acea
stă pădure. Schimbul de experiență a 
avut ca temă măsurile ce trebuie 
luate în actualul sezon pentru sporirea 
producției de miere. (De la Ion Bră- 
teanu, coresp. voluntar).

MUNCA CULTURAL-ARTISTICÄ 
IN STAȚIUNI. - Stațiunile de pe Va
lea Oltului — Călimănești, Govora, O- 
lănești — vor intra peste cîteva zile în 
plin sezon, Pentru lunile de vară și-au 
anunțat sosirea la odihnă și tratament 
circa 70 000 de oameni ai muncii. 
Pentru desfășurarea unei bogate acti
vități cultural-artistice și sportive în se
zonul de vară, organele locale de par
tid și de stat au organizat recent la Că
limănești o consfătuire cu activul cul
tural și conducerile administrative din 
cele 3 stațiuni. In scopul coordonării 
mai operative a activității cultural-ar
tistice, se vor înființa în stațiuni
de cultură orășenești. Totodată s-a por
nit o întrecere „Pentru cea mai 
gospodărită stațiune, pentru cea 
bogată și variată activitate culturală“.

O NOUA STAȚIE DE BENZINĂ 
„PECO“, Pentru mai buna aprovizio
nare a autovehiculelor a fost dată 
în funcțiune o mare stație de ben
zină „Peco" situată la ieșirea din 
București pe șoseaua spte Constan
ta. Stația pune la dispoziție benzine 
cu cifre octanice superioare, moto
rină, diferite uleiuri minerale ș.a. 
Utilajul modern cu caie a fost dota
tă stația asigură o bună deservire. 
Noua stație este deschisă permanent.

case

bine 
mai

Grădina T. Vladimlreșcu (orele 20,15). 
Omul amfibie : Munca (16 ; 18,15; 20,30). 
Fata cu ulciorul : Grădina Uie Plntilie 
(orele 20,15). Contele de Monte Cristo 
(ambele serii) — cinemascop ; 16 Februa
rie (16; 19). Expresul de seară : T Vla- 
dlmirescu (16; 18; 20). Țarcul: Flacăra 
(16; 18,15; 20,30). Mongolii — cinemascop ; 
Patinoarul „23 August“ (orele 20.30). 
Festivalul Chaplin: 13 Septembrie (11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). Program special
pentru copii la orele 10 la cinematograful 
13 Septembrie. Cetatea Hurramzamln — 
cinemascop : Grădina Luceafărul (orele 
20). Rocco șl frații săi — ambele serii ; 
30 Decembrie (10; 15; 18,30), M. Eminescu 
(16; 19,30).

TELEVIZIUNE ; orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,15 - Emisiune pentru 
copii și tineretul școlar. 19,55 - Ir) fața 
hărții. 20,05 — Filmul ..Omul merge după 
soare“. 21,15 — Litoral 1963. 21.30 - Sărbă
toarea strunelor. In încheiere ; Buletin 
de știri, sport, buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 9—io 

și 11 iunie. In țară : Vremea se menține 
relativ călduroasă dar ușor Instabilă cu 
cer variabil. Vor cădea ploi locale sub 
formă de averse. Vînt slab cu unele In
tensificări predomlnînd din sectorul su
dic la început, apoi din cel nordic. Tem
peratura în ușoară scădere la sfîrșitul 
intervalului. Minimele vor fi cuprinse 
între 8—18 grade, iar maximele între 
18—28 grade. Tn București : Vremea se 
menține relativ călduroasă dar ușor in
stabilă, cu cer variabil. Vor cădea ploi 
locale sub formă de averse mxl ales 
după-amlaza. vînt potrivit. Temper-,tura 
în ușoară scădere la sfîrșitul interva
lul ui.
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„Rică Venturiano" — 1952 (stingă) ; „Perceptorul" — 1933 (mijloc);
„Pionier“ _  1952 (dreapta). (Reproduceri din expoziția retrospectivă des
chisă în sala Dalles din Capitală).

Jurnalul unui naufragiat

îs pragul vieții
Peste cîteva zile 

școlarii vor intra 
în vacanța de 
vară. Ii vom ve- ( 
dea iarăși în gru- —
puri vesele, stră- 
bătînd orașele și satele, vizitînd mu. 
zeele, monumentele istorice, fabrici
le și uzinele, alcătuind tabere sub 
cetina munților sau pe țărmul mării 
și bucurîndu-se din plin de o viață 
pe care noi, la vîrsta lor, nu îndrăz
neam nici măcar să ne-o imaginăm.

Pe atunci, vacanța era cel mult un 
răstimp de odihnă. Aruncam cărțile 
și caietele într-un fund de dulap și 
eram fericiți că puteam să ne plim
băm pe Strada Mare și prin grădina 
publică din orașul respectiv, două 
zone care, în lunile de învățătură, ne 
erau cu strășnicie interzise.

Rar, foarte rar se găsea cîte un 
profesor inimos care să organizeze 
la începutul vacanței o excursie de 
patru-cinci zile. Dar cîte stăruinți tre
buia să depună ca să obțină o re
ducere a costului biletelor de tren 
sau alte înlesniri tot așa de mă
runte 1 Pînă la urmă, bietul profesor 
constata cu amărăciune că, în ciu
da eforturilor lui, suma ce trebuia 
plătită de fiecare elev era destul de 
mare și că cei nevoiași aveau să 
rămînă acasă.

Generațiile de atunci au cunoscut 
țara cam tot așa cum cunoșteau 
Afganistanul sau Zanzibarul — din 
cartea de geografie. Mulți au ajuns 
pînă la adînci bătrînețe fără să fi 
văzut Marea Neagră decît. în cărți 
poștale ilustrate : „Vedere din Con
stanta". Valea Oltului sau mînăsti- 
ril0 Moldovei eraü undeva, ioarte 
departe, ca Nilul și piramidele Egip. 
tului. Nu mai vorbesc de fiii de mun
citori sau de băieții de la țară care, 
în prima zi de vacanță, își împătu
reau cu grijă ponosita uniformă de 
școală și, îmbrăcînd mai ponositele 
haine de-acasă, se grăbeau să dea 
o mînă de ajutor părinților la munca 
lor grea.

Pe atunci învățătura era scumpă, 
era un lux pe care cei săraci îl plă
teau cu eforturi istovitoare. De aceea 
mulți din ei au rămas numai cu 
două-trei clase, regretînd toată viața 
că n-au putut ajunge la profesiunea 
cătro care se simțeau înclinați.

De aceea privesc cu duioșie copiii 
de astăzi, care sg bucură de altă 
viață, de alte vacanțe...

Vara trecută, în automotorul de Bi- 
caz, aveam între noi o fetiță de vreo 
cincisprezece ani. înainte de pleca
rea trenului din Gara de Nord, pă
rinții ei ne-au rugat să-i purtăm de 
grijă pînă la Piatra Neamț, unde va 
veni să o întîmpine cineva din fami
lie. Pe drum fetița — inteligentă și 
vorbăreață — ne-a povestit că a fă
cut împreună cu colegele ei, sub su
pravegherea unei profesoare, o ex
cursie de două săptămîni prin țară.

— Am avut un vagon de dormit la 
dispoziția noastră și am călătorit 
foarte comod. Acum mă duc la bu- 
nică-mea la Piatra, ca să mă odih
nesc...

Altă dată, într-un restaurant din 
Brașov, cîțiva băieți bronzați de 
■soare vorbeau despre sprijinul pe 
care îl dăduseră într-o gospodărie 
colectivă la strîngerea recoltei. îi 
ascultam de la masa de alături.. în-' 
vățăminte utile, observații judicioa
se și glume tinerești se îmbinau 
deopotrivă în discuția lor. După a- 
ceastă experiență de viață, trebuiau 
să plece la mare.

Astfel se ridică generația nouă, 
pentru care țara nu este doar o hartă 
în caietul de geografie, ci o reali
tate vie și bine cunoscută.

*
Mă gîndesc, de asemenea, la tine

rii care, absolvind clasa a VII-a sau

Elevi în vizită la Muzeul satului

TUDOR TEODORESCU-BRANIȘTE 

a Xl-a, urmează să-și aleagă profe
sia către care năzuiesc. Alegerea u- 
nei profesiuni nu a fost niciodată un 
lucru ușor. Dacă sînt tineri care ma
nifestă de la început o înclinare pre
cisă pentru o îndeletnicire sau alta, 
alții, puși în fața acestei probleme, 
au ezitări. Școala de astăzi vine și 
în această privință în ajutorul tine- 
îetului studios. In afară de familiari
zarea cu munca practică, se organi
zează în fiecare an vizite în uzine, 
la S.M.T.-uri și la gospodăriile agri
cole colective, discuții cu strungari, 
frezori, lăcătuși, constructori, cu a- 
gronomi etc. Muncitori, tehnicieni, in. 
gineri, medici, oameni din toate -spe
cialitățile sînt invitați în școli ca să 
arate generației noi însemnătatea și 
frumusețea muncii lor.

Din toate acestea se desprinde cu 
claritate concluzia că munca prac
tică trebuie să se îmbine cu în
vățătura și că, în alegerea unei pro. 
fesii, fiecare tînăr trebuie să țină 
seamă atît de înclinările lui, cît și de 
nevoile țării. Fiecare tînăr are posi
bilitatea să-și aleagă în deplină cu
noștință de cauză profesiunea care 
îl atrage cel mai mult. In același 
timp dorințele lui se identifică cu 
nevoile țării, cu ritmul impetuos al 
dezvoltării economiei noastre națio
nale. Astăzi, în orice loc de muncă 
sau în orice nouă treaptă a învăță- 
mîntului vor merge după cei șapte 
sau unsprezece ani de învățătură, ti
nerii află toate condițiile pentru a-și 
pune deplin în valoare aptitudinile 
lor, pentru a deveni oameni de nă
dejde, cu o înaltă 
sională.

calificare profe-

îndreaptă către 
și institute se

*

Tineretul care se 
diferitele facultăți 
bucură astăzi de numeroase înles
niri — cămine, cantine, burse.

Pe vremuri, studenții săraci se ros- 
tuiau cum puteau. Idealul era să pui 
mîna pe o slujbă de copist la un 
minister, la o percepție, la primărie, 
la tribunal, oriunde. Munceai toată 
ziua, dar cel puțin aveai o leafă. O 
leafă de mizerie, însă sigură — bine
înțeles pînă la „economiile buge
tare“, „cuibele de sacrificiu“ etc. Al
ții dădeau „meditații“ la copiii mai 
avuți, dar fără tragere de inimă la 
învățătură. Cîțiva erau corectori pe 
la gazete, pe la edituri. Te duceai 
la cursuri pe apucate șl învățai prin
tre picături...

— Dar oficialitatea nu dădea nici 
o mînă de ajutor studenților săraci ? 
mă va întreba, poate, vreun tînăr de 
astăzi.

Ba da 1 Și în privința asta pot- să 
istorisesc o întîmplare caracteristică 
pentru vremea de atunci.

Era prin 1919 și obținusem o slujbă 
de copist la Facultatea de științe. 
Decan fusese ales profesorul Gh. Ți- 
țeica, savant cu mare reputație, iar în 
raporturile de fiecare zi, de o mare 
amabilitate și de o rară modestie. 
Facultatea avea în buget treizeci de 
„ajutoare’ — așa se numeau — de 
cîte 30 de lei, care trebuiau atribuite 
prin concurs. Am pus un anunț, in- 
vitînd studenții să se înscrie, dar nu 
s-a înscris niciunul. Pentru ce ? Pen
tru că faimoasele ajutoare erau o 
glumă sinistră. In 1919, după război, 
în plină devalorizare a leului și în 
plină inflație, cînd masa cea mai

cel mult... pa-

a consiliului 
„ajutoarelor" 

zi. — Nu s-a

Școala Normală 
de economie bu- 
numiți în învăță- 
apelurile lor dis-
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H 800 de biblioteci sindicale
Cele aproape 4 800 de biblioteci sin

dicale existente în țara noastră folosesc 
metode variate de popularizare a cărți
lor, strîns legate de procesul de produc
ție, de specificul calificării muncitorilor. 
Pentru creșterea numărului de cititori, 
bibliotecile organizează recenzii, seri și 
procese literare, întîlniri între cititori și 
scriitori, se îngrijesc de difuzarea la lo
cul de muncă a cărților prin standuri 
mobile, amenajate în secții, pe șantiere, 
în cămine. Sînt numeroase întreprinde
rile ale căror biblioteci au obținut suc
cese în această direcție. De pildă, bi
blioteca sindicală a rafinăriei Ploiești a 
reușit să-și sporească numărul de citi
tori de la 900 cît avea în 1961, la peste 
2 000 în prezent. La uzinele „Unio" 
din Satu Mare mai mult de două treimi 
din totalul salariaților sînt cititori ai bi
bliotecii ; ei au citit de la începutul a- 
nului trecut pînă acum peste 20 000 de 
volume. Din cei 450 de muncitori de la 
G.A.S. Căzănești, regiunea București, 
405 împrumută și citesc cu regularitate 
cărți de la biblioteca sindicală.

Expoziție de afișe
La Satu Mare este vizitată cu interes 

de numeroși oameni ai muncii expoziția 
de afișe a graficianului Iosif Molnar, 
deschisă la muzeul de istorie a orașului.

Concert-lecție
La clubul Șantierelor Navale din Ol

tenița a avut loc un concert-lecție 
„Ceaikovski“, din ciclul „Muzica de-a 
lungul veacurilor”, organizat de Filar
monica de stat „George Enescu“ pentru 
tinerii din acest oraș.

Spectacole de păpuși
pentru copii

In cei aproape 15 ani de la înfiin
țare, Teatrul de păpuși din Iași a pre
zentat pe scenele din localitate și din 
regiune 2 800 de spectacole, care au fost 
vizionate de aproximativ 300 000 de 
spectatori.

Colectivul Teatrului de păpuși din 
Iași poposește periodic în școli, la ca
sele pionierilor din orașele regiunii, în 
mijlocul micilor pacienți din spitalele 
de pediatrie, unde prezintă spectacole 
din repertoriul permanent. Copiii au 
astfel prilejul să vizioneze o serie de 
piese instructive printre care „Capra

Cuba trăiește cu o poftă extraordi
nară de viață. Apărînd revoluția și 
făurind Cuba socialistă, milioane de 
ochi scrutează necontenit întinsul a- 
pelor și al cerului și milioane de 
brațe au prins cu putere uneltele 
muncii grăbind reconstrucția econo
mică și socială a țării. De aceea că
lătorul va întîlni peste tot, de-a lun
gul și de-a latul insulei, două ima
gini caracteristice vieții de aici : o 
largă întrecere socialistă și nume
roase brigăzi de muncă patriotică 
pe șantiere, în uzine, pe ogoarele în
tinselor plantații de trestie de zahăr, 
iar, pe de altă parte, va întîlni pos
tate în fața fiecărei instituții, fabrici 
sau gospodării, teatru sau teren de 
sport —pichete ale miliției populare, 
formate din muncitori și funcționari, 
îndeosebi tineri șl tinere, membri ai 
comitetelor pentru apărare.

Un aliș des întîlnit : „Și tu ce faci 
pentru întrecerea socialistă ?".

Havana, mai precis Habana (se ci. 
fește Abana) cum s-a statornicit 
după cercetările și precizările făcute 
de lingvistul și filologul cuban Jüan 

cu trei iezi’’ după Ion Creangă, „Costică 
în junglă“ de Al. Popovici, „Alfabet 
împărat“ de autorii cehi Hana și Iosef 
Lancovy, „Cinci săptămîni în balon", 
dramatizare după Jules Verne și altele.

La fabrica de antibiotice, la Institutul 
politehnic și în alte întreprinderi și 
instituții ieșene se organizează pe
riodic pentru copiii salariaților spec
tacole ale Teatrului de păpuși. Deseori 
scena minusculă a păpușarilor ieșeni se 
instalează la casele raionale de cultură 
ori la căminele culturale din satele re
giunii. (Agerpres)

Cineclub în uzină
' La uzina „Vulcan“ din Capitală a 

luat ființă un cineclub. Membrii săi — 
muncitori, ingineri și tehnicieni — parti
cipă la un curs de istorie a cinematogra
fiei. Expunerile sînt urmate de vizio
nări și discuții. Cineaștii amatori și-au 
propus să realizeze un documentar dedi
cat uzinei.

,,Cîntul Bărăganului"

Malecon, marea autostradă ce se întinde de-a lungul oceanului.

solide, lucrate într-o ma- 
arhitecturală modernă, cu 

albe, ornamentate simplu, ele- 
în gips, aluminiu și sticlă, 
multă sticlă. Totul este înca-

Am fost înghițit de un delfin. 
Cum ? Pur și simplu I

— Și ce fac eu acum ? m-am în
trebat cu voce tare cînd m-am trezit 
intr-un interior atît de neplăcut.

— Navighezi cu mine, mi-a răspuns 
vocea lăuntrică a delfinului.

— Ce itinerariu ?
Cînd să primesc răspunsul, vehicu

lul meu și-a ridicat de cîteva ori pro
va, a scos un răcnet asurzitor, după 
care mi-a răspuns :

— Sintern pierduți. Am fost rănit 
de niște vînători de delfini.

— Te doare ? Trage undeva la mal 
și, dacă o să-mi stea în putință, am 
să-ți fac niște reparații.

Cîte ore și cîte zile a mai 
mers cu mine după avarie, nu 
știu. Ceasul îmi stătuse iar calen
dar n-aveam la mine.

Ce-a urmați* 1 11 * 1 2 Citiți vă rog jur
nalul meu intim de naufragiat.

modestă — o supă 
B și o mîncaire la
l cea mai prăpădi

tă locantă de ma
hala costa 7—8 
lei — cine era să 

se mai prezinte la concurs pentru un 
ajutor care îți asigura 
tru mese pe lună ?

La fiecare ședință 
profesoral, chestiunea 
figura pe ordinea de 
înscris nici un student la concurs ? 
întrebau profesorii. Nici unul 1 — Mai 
pune un anunț 1

11 puneam dar... tot fără rezultat.
La una din aceste ședințe, D. Pom

pei, profesor strălucit, cu lucrări bine 
apreciate în străinătate, a spus cu 
zîmbetul lui fin:

— Eu aș avea o soluție.
— Care ? au întrebat ceilalți pro

fesori.
— Să distribuim ajutoarele acestea 

la băieții care fumează mai mult. Cei 
30 de lei pe lună le vor asigura tu
tunul pe vreo două săptămîni.

După cîteva luni am părăsit postul 
de copist și am intrat în presă. Pro
blema faimoaselor „ajutoare“ nu fu
sese încă rezolvată. Ce dezlegare i 
se va fi dat mai tîrziu, nu știu.

Intîmplarea de mai sus e riguros 
exactă. Ea este consemnată în scrip
tele Facultății de științe pe 1919.

Mi-aduc aminte de un alt fapt tot 
așa de caracteristic. Prin 1932 s-a 
întemeiat Ia București „Asociația în
vățătorilor fără posturi". Erau tineri 
care absolviseră 
dar — din motive 
getară — nu erau 
mînt. Memoriile și 
perate pot fi găsite în ziarele de 
atunci.

învățători fără posturi într-o vreme 
cînd analfabetismul bîntuia din plin 
și aproape trei sferturi din locuitorii 
țării iscăleau „prin punere de de
get” 1

Dar toate acestea țin de trecut.
Proporțiile învățămîntului de toa

te gradele, numărul de elevi și stu
denți, însemnătatea învățămîntului în 
viața obștească sînt incomparabile 
față de ceea ce exista pe vremuri.

Tineretul de astăzi e cruțat de lip
surile și de toate umilințele de odi
nioară. In fața lui se deschide o via
ță nouă și luminoasă.

Brîul purpuriu ce încingea orizon
tul din stingă avionului anunța mult 
așteptatul răsărit de soare și, toto
dată, apropierea de ținta călătoriei 
noastre : Cuba. De peste 7 ore, după 
escala din Gander. (Canada) alune
căm vertiginos pe meridianele 60 și 
70, spre tropice, de-a lungul coas
telor nevăzute ale Americii de Nord. 
Ca într-un fantastic slalom uriaș al 
văzduhului, puternica navă aeriană 
trece printre Capul Hatteras și insu
lele Bermude, apoi peste insulele Ba
hama, la o distanță convenabilă de 
ciocul peninsulei Florida și, după 
ce descrie un larg semicerc, ateri
zează ușor, frînînd în fața clădirii 
aeroportului din Havana.

Contactul direct și instantaneu cu 
strălucitoarea zi cubană, cu priveliș
tea fascinantă a peisajului tropical, 
cu fețele luminoase și prietenoase 
ale gazdelor noastre anulează din- 
tr-o dată oboseala strînsă în de
cursul celor 15 ore de zbor peste 
Atlantic.

Havana înfățișează vizitatorului, 
încă de la primul cgntact și în mo
dul cel mai direct problemele, succe
sele, grijile, sarcinile care preocupă 
poporul. Reflectînd sugestiv tempe
ramentul cuban, uriașe panouri și 
pancarte, multicolore afișe, însemne 
luminoase la întretăierea largilor 
„avenidas' sau pe frontispiciul înal
telor clădiri vorbesc despre : „Lucha 
por la paz” și despre „la indestruc
tible amistad fraternal de los paises 
socialistas“, despre desfășurarea tot 
mai largă a întrecerii în muncă, 
despre participarea tuturora la pro
bele de școlaritate. Numeroase lo
zinci oglindesc chemările partidului 
și guvernului pentru creșterea con
tinuă a producției și productivității 
muncii, consolidarea și dezvoltarea 
continuă a economiei naționale, or
ganizarea exemplară a activității în 
toate sectoarele. Presa, materialul 
de afișa), oamenii salută cu bucurie 
vizita primului ministru Fidel Castro 
în Uniunea Sovietică, convorbirile 
dintre conducătorii celor două țări 
prietena.

Casa creației populare a regiunii 
București a editat o nouă culegere de 
cîntece și prelucrări de folclor, destina
tă artiștilor amatori. Culegerea este inti
tulată „Cîntul Bărăganului“.

Manuel Dihigo, este unul din marile 
și cele mai frumoase orașe ale Ame
rică Latine. Așezat la capătul Gol
fului Mexic și sudul strîmtorii Flo
rida, orașul se întinde pe o deschi
dere de peste 15 km între gurile rîu- 
rilor Cojimar și Jaimanitas, iar în 
adîncime pe încă vreo 10 km pînă la 
rîul Almendares. Numeroase bule
varde (avenidas și calles), largi și bine 
pavate, venind din punctele princi
pale ale orașului, cad perpendicu
lar pe malul oceanului, respectiv pe 
Malecon, faimoasa autostradă de 
cîteva mile, întinsă de-a lungul țăr
mului. Piețele sînt străjuite de clădiri 
înalte, 
nieră 
ziduri 
gant 
foarte 
drat din abundență de o vegetație 
luxuriantă. Populația Havanei, îm
preună cu suburbiile, este de circa
1 500 000. Străzile sînt mai cu seamă 
seara pline de mașini și de lume. 
Albi, negri și mulatri, bătrîni vioi și 
vorbăreți, tineri zvelți și mîndri la 
braț cu cîte o frumusețe cubană, 
cochetă și veselă, întrețin acea lar
mă și animație specifice Havanei.

Undeva, o firmă luminoasă tra
sează caligrafic pe fundalul cerului 
înstelat : „Habana, la Capital del 
primer pais socialista de America." 
Centru politic, economic, cultural și 
administrativ al republicii, Havana 
este iubită, răsfățată și urmată cu 
mîndrie de întreaga țară. Aici este 
sediul conducerii naționale a Parti
dului Unit al Revoluției Socialiste ; 
de aici, din Piața Revoluției, răsună 
glasul liderilor partidului și statului ; 
de aici se conduce marșul victorios 
aj construcției socialismului în li
bera, eroica și mîndra Cubă.

Havana de azi întrunește într-unul 
și același oraș, două și chiar trei ti
puri de orașe. Există orașul vechi 
fondat în 1519, cu case de cel mult
2 etaje, construcții solide și arhitec
tură greoaie de tip spaniol, feudal. 
Casele înghesuite dau îngustime 
străzilor, iar balcoanele și grilajurile 
din fier forjat aduc în stradă un de
cor pitoresc și constituie adevărate

Ziua 1. Delfinul a tras undeva 
la mal și m-a rugat să caut un 
post de prim ajutor. N-am găsit. 
In zori delfinul a murit. Sînt 
undeva în pustiu. In jur — nu
mai apă și stuf. lată-mă și în 
postură de Robinson Crusoe. 
Pînă seara mi-am făcut din stuf 
o locuință și mobila necesară. 
Spre seară am prins vreo două 
kilograme de guvizi și alte 
mărci de pește, am luat două 
lemne, le-am frecat, am făcut un foc 
strașnic și, după ce-am. pus peștele la 
afumat, m-am culcat liniștit.

Ziua a 2-a. M-a trezit o voce ome
nească. Nu era Vineri. Era altcineva. 
M-a întrebat :

— Cu ce ocazie pe-aici ?
— N-am venit cu nici o ocazie, am 

venit cu un delfin.
l-am povestit cum stăteam pe malul 

mării, cum a apărut delfinul și m-a 
înghițit, în sfîrșit i-arn povestit tot.

— Și ce ai de gînd să faci ? m-a 
întrebat cetățeanul.

— Să mă odihnesc și pe urmă oi 
vedea eu.

— Și cum, vrei să te odihnești așa, 
pe gratis, fără leafă P Hai cu mine. 
Te fac căpitan de vapor: Iți dau în 
primire un vas. Salariu asigurat. Ce 
zici ?

— Căpitan P N-am văzut in viața 
mea un vapor pe dinăuntru. Se poate 
să devii căpitan așa, dintr-odată P

Se poate.
Am acceptat.
Ziua a 3-a. Sînt căpitan. Am în pri

mire pescadorul „Păstruga“. Ce fac 
în funcția asta ? Deocamdată nimic. 
Învăț să prepar borș pescăresc. O să 
mă întrebați ce-i cu „Păstruga“ asta. 
Uite ce e : La Canalul 5 de pe lacul 
Razelm, vis-a-vis de Jurilovca, se află 

piese de muzeu. Cu ajutorul studen
tului Alvaro aflăm amănunte despre 
valorile reprezentate de El Templete, 
sediul străvechi al consiliului muni
cipal, împodobit cu ilustre picturi ale 
lui Vermay ; clădirea impunătoa
re, fosta reședință a guvernatoru
lui general spaniol ; faimosul fort 
Castillo del Morro, ridicat cu sute 
de ani în urmă să străjuiască la in
trarea golfului Havanei ; catedrala 
Columb, tixită de obiecte și vestmin
te scumpe ; în sfîrșit secțiunile ve
chiului zid care înconjura arsenalul 
și docurile.

O altă Havană, ridicată după in
staurarea stăpînirii nord-americane, 
este suprasaturată de hoteluri și vile 
luxoase, foste cazinouri și cercuri 
nautice (astăzi în cea mai mare par
te transformate în cluburi muncito
rești și locuri de sport pentru tine
ret), baruri și cabarete, blocuri de 
cite 20 și 30 de etaje dotate cu apa
ratură complexă pentru aer condițio. 
nat. în preajma parcului Central, 
se profilează masiva clădire a Ca- 
pitoliului. Imitație a etalonului res
pectiv din Statele Unite, acest ma
mut arhitectonic a costat poporul, 
datorită ambrțiilor dictatorilor, peste 
douăzeci de milioane de dolari aur. 
De aici pornesc frumoasole bule
varde Quinta Avenida. Prado, Mon
serrate, Maximo Gomez și altele, bo. 
gat luminate și umbrite de splendizi 
arbori tropicali.

înfrumusețată, completată și rea- 
menajată în ultimii ani de gospodarii 
de azi ai orașului. Havana modernă, 
îmbinare armonioasă de edificii 
vechi și de dată mai recentă, oferă 
priveliști și locuri minunate: Piața 
Revoluției — cu uriașul monument 
închinat marelui patriot, gînditor și 
revoluționar José Marti, Universita
tea cu mii de studenți și cu o bo
gată tradiție științifică șl revoluțio
nară ; grădina botanică. Muzeul na
țional, Ciudad Deportiva — vestitul 
complex sportiv (unde au fost jude
cați mercenarii care au debarcat la 
Playa Giron), înaltele clădiri ale mi

cinci pescadoare care stau de pomană. 
Fiecare cu „căpitanul“ său.

Ziua a 4-a. Cum îți place la noi ? 
m-a întrebat Lizar, care este un fel 
de amiral al „flotei“ de care apar
ține.

— Îmi place grozav, numai că am 
impresia că o să scoateți din mine un 
căpitan de borș pescăresc și nicidecum 
un căpitan de vapor.

Ziua a 30-a. N-am mai scris nimic 
în jurnalul meu pentru că n-a mai in
tervenit nimic interesant. Facem borș 
pescăresc, citim și stăm la soare. As
tăzi am primit prima mea leafă de că
pitan. După cum văd, stăm cu toții 

de pomană. Se pare că cine
va a uitat de pescadoarele astea.

Ziua a 180-a. Poimîine e reve
lionul. llarie Ifim, unul dintre 
„căpitani’’, a plecat la Jurilovca 
să aducă cele necesare sărbători
rii unui an nou — anul 1961. La 
întoarcere, pe cuter a venit și ca
sierul.

— V-am adus salariile.
Pe ce luăm salariile, n-am pri

ceput. Chiar mă gîndesc așa : 
dacă pescadoarele stau degeaba, 
de ce nu le casează ?

Ziua a 545-a. Astăzi a sosit iar 
casierul.

— V-am adus salariile.
Sincer vorbind, tot nu pricep de ce 

fiindcă continuăm să stăm degeaba cu 
pescadoare cu tot.

Ziua a 910-a. Astăzi se împlinesc 30 
de luni de cînd sînt marinar. Mîine 
e revelionul. Privesc prin binoclu 
spre Întreprinderea piscicolă din Juri
lovca. Strig :

— Fraților, cuter la orizont.
A sosit casierul.
— V-am adus salariile.

Ziua a 912-a. Am mai petrecut un 
revelion. Am trimis o scrisoare colec
tivă Direcției Pescuit din Ministerul 
Industriei Alimentare.

Ziua a 1 032-a. A sosit o comisie 
pentru casarea vaselor. S-au casat epa
vele „Marea“, „Zarea". „Morunul" 
și „Jurilovca". Am mai rămas aici 
doar eu și bunul meu prieten Policarp.

Ziua a 1 074-a. Astăzi am primit și 
primă. Am avut o conversație cu Po
licarp, schimbul meu. Ne gîndeam : 
Te pomenești că pînă la urmă casea
ză și restul. Apoi, cine știe, poate o 
să-i tragă la răspundere pe cei care 
s-au făcut vinovați de cheltuirea fără 
rost a banilor statului.

p. conformitate 
NICUȚĂ TĂNASE

nisterelor și hotelurilor, în sfîrșit, su
tele de vile pur și simplu acoperite 
de pădurea de palmieri, ficuși, co- 
cotierl și framboiani cu minunatele 
lor flori roșii.

Havana modernă o întîlnim, de 
asemenea, în noile cartiere de locu
ințe și unități social-culturale, lucrări 
frumoase și confortabile Ele îngus
tează tot mal mult o altă parte a 
orașului în care mai dăinuie maha
lale sărăcăcioase de pescari, lucră
tori manuali și mici funcționari. De 
aici, prin grija guvernului revoluțio
nar, în fiecare an sute și mii de 
familii se mută în locuințe noi.
PRINTRE OȚELARII DIN COTORRÔ

într-o suburbie a Havanei, în satul 
Cotorrô, vizităm una din putinele în
treprinderi siderurgice ale tării. Pro
ducția actuală, de circa 60 000 de 
tone oțel și laminate pe an, este în 
plină dezvoltare. Nu de mult au 
început aici lucrările pentru con
struirea unor noi secții ale oțelăriei. 
Se prevede ca după aproximativ 22 
de luni producția să crească la peste 
200 000 tone. Industrializarea țării 
este un obiectiv central al revoluției 
cubane Specialiști din Uniunea So
vietică șl din alte țări socialiste, îm
preună cu cadre locale, fac prospec
țiuni și explorări de minereuri și alte 
bogății ale subsolului, ajutînd tara 
prietenă în eforturile sale pentru 
crearea și dezvoltarea industriei so. 
cialiste.

Mica întreprindere siderurgică din 
Cotorrô, încinsă de dogoarea soare
lui șl a cuptoarelor, plină încă de 
fumul vechilor mașini șj de praful 
pămîntului ars. zvîcnește cu vioi
ciune sub efectul infuziei de muncă 
entuziastă, de reutilări și construcții 
noi. „Acum știm ce înseamnă ferici
rea. Mulți dintre noi au murit în lup
tă pentru cucerirea ei, dar întotdea-

VALERID POP

(Continuare în pag. Val
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Vîltoarea războ
iului cuprinsese 
Oceanul Pacific. 
Pe un vas captu
rat de la japonezi, 
americanii au fă
cut o descoperire 
car© li se părea 
senzațională: tele
foane care func
ționau fără obiș
nuitele surse de 

alimentare ; nu aveau nici baterii, 
nici acumulatoare. La demontarea 
aparatelor s-a găsit sub membrana 
microfoanelor o placă dintr-o sub
stanță necunoscută, asemănătoare 
cu ceara. Ce fel de substanță era 
aceasta și care era rolul ei ?

încă pe vremea cînd știința despre 
electricitate făcuse doar primii pași 
s-au observat unele asemănări între 
magnetism și electricitate. în mod fi
resc apăru întrebarea : dacă magne
tul creează în permanență un cîmp 
magnetic în jurul său, nu se poate 
realiza oare și un corp care să aibă 
un cîmp electric permanent în jur ?

Corpurile bune conducătoare de 
electricitate nu pot păstra sarcini 
electrice un timp nelimitat, nici crea 
cîmpurl electrice permanente ; era 
deci limpede că nu erau potrivite 
pentru acest scop. Atenția cercetă
torilor s-a îndreptat asupra corpu
rilor cu proprietăți izolatoare, a cor
purilor dielectrice, cum li se mai 
spune. Despre acestea se aflase în
tre timp că sînt formate din molecule 
care poartă sarcini electrice, pozi
tive și negative. Fiind egale, aceste 
sarcini se neutralizează reciproc. în 
interiorul moleculei însă, sarcinile 
electrice sînt așezate în așa fel în- 
cît se formează doi poli electrici, 
creîndu-se totodată în exterior un 
minuscul cîmp electric. De obicei, în 
corpul dielectric poziția acestor mo
lecule este întîmplătoare, haotică. 
De aceea, în afara corpului nu se 
observă nici sarcinile, nici cîmpul 
electric al moleculelor. Un fenomen 
curios se întîmplă însă cînd acest 
corp dielectric este introdus într-un 
cîmp electric. Datorită forțelor elec
trice, moleculele se rotesc, polii 
același semn se 
aceeași direcție.

orientează toți
de 
în

peCa urmare, 
suprafața dielec- 
tricului apar sar
cini electrice. O- 
dată cu dispariția 
cîmpului electric, 
moleculele se în
torc la vechea a- 
șezare haotică ; 
sarcinile electrice 
de la suprafa
ța corpului dispar 

din nou. Stăruia însă mai de
parte vechea întrebare : sq pot ob
ține corpuri dielectrice care să-și

<c~n rm c=~s (=79 FZ)
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cîmp ttlectric

mențină sarcina electrică, aidoma cu 
piesa de fier 
zată după ce 
magnetic î

Primul care

care rămîne magneti- 
a trecut printr-un cîmp

reușit să fabrice un 
a fost fizicianul ja- 

ceară 
ceară
Car- 

puter-

a
asemenea corp 
ponez Eguchi. El a amestecat 
de albine cu colofoniu și cu o 
specială, numită „ceară de 
nauba”. într-un cîmp electric
nie le-a topit, iar apoi a încălzit 
amestecul pînă la 130°C. După răcire, 
corpul obținut avea sarcini electrice 
opuse pe cele două fețe ale sale și 
rămînea încărcat un timp îndelun
gat. Devenise un... electret 1 Explica
ția fenomenului este simplă : în 
stare topită moleculele capătă posi
bilitatea ds a se orienta toate în

ternativ de mică putere, vibrațiile 
unuia dintre electrozi fiind produse 
de un motor, forța apei sau a vîntu- 
lui ; traductorul de vibrații pentru 
înregistrarea vibrațiilor unor organe 
de mașini (cu cît piesa sistemului 
respectiv vibrează mai intens, cu atît 
curentul care apare în circuit va 
avea o valoare mai mare) etc.

Faptul că, prin încălzire, electretul 
își cedează sarcinile electrice acu
mulate a creat posibilitatea folosirii 
sale și ca sursă de curent continuu 
de scurtă durată. Baterii formate din 
mai mulți electreți pot fi utilizate ast
fel pentru alimentarea de emițătoare 
radio, la transmiterea de scurte ra
diograme etc. Electreții și-au dovedit 
calitățile într-o serie de aparate de

dă, cu ajutorul u- 
nei raze electroni
ce sau al unui alt 
dispozitiv, o serie 
de impulsuri care 
în mașina electio- 
nică de calcul co
respund unor nu
mere. Citirea date
lor imprimate, res. 
pectiv memorizate, 
se face prin trece

rea benzii printr-un dispozitiv de 
citire.

S-a arătat mai sus că fotoelectre- 
tul își pierde sarcina cînd este ilu
minat. Dacă lumina cade numai pe 
anumite locuri ale suprafeței sale, 
sarcina va dispare numai în acele 
locuri și cu atît mai repede cu cît 
intensitatea luminii este mai mare. 
Dacă se proiectează un anumit timp 

suprafața fotoelectretului o 
pozitivă luminoasă, por- 

suprafeței luminate mai 
vor pierde mai multe 

decît cele luminate mai

© Telefoanele „stranii“ de pe vasul japonez® Ceara 
de albine și-a găsit o utilizare neobișnuită ® Mo
leculele păcălite ® Memoria și imaginea electrică

aceeași direcție sub acțiunea cîmpu- 
lui electric ; solidiflcarea în cîmp 
electric le răpește posibilitatea de 
a se mai roti și ele rămîn orientate 
așa cum erau, iar corpul respectiv 
cu sarcini electrice remanente. Aces. 
te sarcini creează în jurul corpului 
un cîmp electric permanent.

Mai tîrziu s-au obținut electreți și 
prin alte mijloace. Savantul bulgar 
G. Nadjakov a fabricat un electret 
din sulf recurgînd la acțiunea simul
tană a luminii și a cîmpului electric, 
în întuneric, sarcinile electrice ale 
acestui electret se păstrau multe 
luni de zile. Spre deosebire de ter- 
moelectreții obținuți prin încălzire, 
acest tip poartă numele de fotoelec- 
tret. Savanții sovietici A. N. Gubkin 
și G. I. Skanavi au reușit să producă 
electreți supunînd materiale cera
mice unui puternic cîmp electric. în 
ultimul timp s-au obținut electreți 
stabili și din numeroase alte sub
stanțe, atîf de natură organică — 
polivinilacetat, zahăr, ebonită 
și anorganică — 
diferiți titanațl.

Cercetările au 
cînd electrozi de
cîmpul electretulul, apare în circui
tul care unește acești electrozi un 
curent alternativ. Astfel și la tele
fonul descoperit pe vasul ja
ponez, atunci cînd -se vorbea în 
fața microfonului, membrana aces
tuia, vibrînd în cîmpul electric al 
electretulul, producea apariția cu
rentului necesar în circuitul tele
fonic. La receptor, acest curent 
determina vibrațiile unei alte mem
brane care producea oscilațiile 
sonore. Pe același principiu 
bazează o serie de alte aparate 
electreți : generatorul de curent

cît 
naftalina, steatita,

arătat că, atunci 
metal vibrează în

măsură : electrometrul pentru măsu
rarea tensiunii și cantității de sar
cină electrică, barometrul cu elec
treți pentru măsurarea presiunii 
atmosferice, higrometrul de același 
fel pentru stabilirea umidității rela
tive a atmosferei. La iradiere cu raze 
alfa, beta sau gama se reduc sarci
nile electrice ale electreților. Aceasta 
îngăduie folosirea lor ca doZimetre 
de radiație. Dar posibilitățile elec
treților nu se rezpmă numai la atît.

Recent s-a studiat utilizarea elec
treților în sistemele de memori
zare electrică ale mașinilor elec
tronice de calcul. De obicei se 
folosește în aceste mașini ca 
„memorie“ o bandă magnetică a- 
semănătoare celei de magneto
fon. Aplicarea electreților în acest 
domeniu se bazează pe faptul că 
sarcina electrică produsă într-un 
loc al suprafeței electretulul rămî
ne în acel loc și nu se răspîndește. 
Dacă electretul are forma unei benzi 
subțiri, o față îeprezentînd polul po
zitiv și cealaltă pe cel negativ, se 
vor putea „înscrie" pe această ban-

pe 
imagine 
țiunile 
puternic 
sarcini 
slab. Pentru ca „imaginea electrică' 
să devină vizibilă, placa trebuie de
velopată sau mai precis presărată cu 
un amestec de două pulberi încăr
cate în prealabil, una pozitiv și cea
laltă negativ. Dacă placa este încăr
cată pozitiv, se vor depune pe ea 
particulele încărcate negativ în can
tități mai mari în acele părți în care 
imaginea a fost mai întunecată, adi
că acolo unde numărul sarcinilor a 
rămas mai mare. Aceste locuri vor 
apare deci mai intens colorate de- 
cît acelea care au primit lumină 
mai multă și unde numărul sarci
nilor s-a redus mai mult. Fotografie
rea cu fotoelectreți își poate găsi o 
aplicație în roentgenografie, fotogra. 
fie aeriană etc.

în prezent se desfășoară în nu
meroase țări cercetări în domeniul 
tehnicii electreților. Oamenii de 
știință caută să pună bazele unei 
teorii a funcționării lor pentru a pu
tea explica fenomenele complicate 
care se produc în diferitele tipuri de 
electreți. Se cercetează, de aseme
nea, noi materiale pentru fabricarea 
electreților, cu calități superioare ce
lor folosite pînă acum. Sînt în stu
diu și numeroase aplicații practice ; 
o parte din cele descrise au șl de
pășit pereții laboratoarelor. Este de 
așteptat că într-un viitor apropiat 
electreții vor găsi o largă aplicare 
în diierite domenii ale tehnicii.

Ing. DAN NEGREANU 
Institutul de cercetări electrotehnice

De la Predeal spré Brașov, șoseaua se 
strecoară printre doi munți pe valea tă
iată de pîrîul Timișului. Cei doi munți, 
deși frați gemeni, nu seamănă deloc. 
Postăvarul — cel din stînga — se înalță 
într-o piramidă semeață, sprijinită spre 
vest de o coamă prăpăstioasă (Coama 
calului) ; Piatra Mare — muntele din 
dreapta — se ridică în pante domoale, 
bine împădurite și doar din loc în loc 
cu prăvălișuri. Aceste înfățișări deosebi
te fac ca ochiul să se înșele șl să soco
tească Postăvarul mai înalt și mai inte
resant din punct de vedere turistic. In 
realitate, Piatra Mare își întrece fratele 
cu peste 40 de metri (1849 față de 1802) 
și tăinuiește cîteva locuri încîntătoare. 
Drumul de „La scări”, cascada To
mina, Peștera de Gheață, sînt cîte-

vtafro. esMurtslû

Interviu cu Frank Hardy
se 
cu 
al-

Prevenirea tulburărilor digestive 
copai mici

în funcție de vîrsta sugarului. Se

de vară la 999

în funcție de vîrsta sugarului. Se va 
ține seama că praful de lapte este foarte 
ușor, îneît măsurarea lui cu lingurița 
expune la erori grave : o linguriță con
ține cam 2,25 gr praf de lapte, în loc 
de 5 gr.

După prepararea laptelui lichid, a- 
mestecului i se adaugă zahăr în con
centrație de 5 la sută (o linguriță sau o 
bucată de zahăr la 100 gr lapte). E bine 
ca lichidul în care se dizolvă praful de 
lapte să conțină un făinos, care este 
foarte util în alimentația copilului, și 
anume : apă de orez, sub vîrsta de 2—3 
luni, făină albă de grîu rumenită, la 
peste 3—4 luni și griș, după 4—5 luni. 
Grișul trebuie fiert 15 minute, calciul- 
griș 7—8 minute și făina rumenită circa 
10—15 minute. Reamintim că toate a- 

_________ _____  ceste date se referă 
la sugarul sănătos, 

SfiSfe1« SFATUL MEDICULUI
bolnav de diaree, la 
care regimul diete

tic este cu totul altul. Pe lîngă acestea, 
ne vom îngriji atent de curățenia mîi- 
nilor persoanei care prepară și admini
strează hrana copilului, precum și de 
curățirea de resturile de lapte și de fier
berea înainte de fiecare masă a tetine- 
lor și a biberoanelor. Mesele se vor da la 
ore regulate : în general, la 3 ore cînd 
copilul este hrănit la sîn, și 3—4 ore 
cînd copilul este alimentat artificial, 
respectîndu-se pauza alimentară de 6-8 
ore din timpul nopții. Cantitățile de 
lapte, precum și ordinea introducerii 
treptate a diferitelor alimente în regi
mul sugarului trecut de 5—6 luni (supe 
de legume, ouă, came etc.), se stabilesc 
de către medicul pediatru. Cît privește 
fructele, cu toată valoarea lor în ali
mentație (săruri, vitamine), în timpul 
verii pot provoca uneori tulburări 
digestive la copilul mic; de aceea, cînd 
sînt date crude, ele vor fi administrate 
cu prudență.

Cauzele infecțioâse ale dispersiilor 
pot fi înlăturate prin 
rațiilor, 
bolnave 
aparent 
situate 
provoca 
la sugar, se recomandă călirea organis
mului sugarului prin scoaterea treptată 
la aer liber, după un program stabilit 
de medic, în funcție de vîrsta și starea 
de nutriție, precum și de anotimp și 
climat. Se vor respecta toate indicațiile 
pentru vaccinările obligatorii din pri
mul an de viață : BCG, antipoliomieli- 
tic, antidifteric etc.

Cauzele de mediu ale diareelor vor fi 
înlăturate prin respectarea regulilor de 
igienă a locuinței (temperatura 20°— 
22°, umiditate adecuată, aerisire repe
tată, lumină suficientă, îndepărtarea 
prafului etc.) și de igienă individuală a 
copilului și a mamei sau a persoanei 
care îl îngrijește.

După cum arată statisticile, în trecut 
mortalitatea infantilă marca două curbe, 
cunoscute sub numele de „vîrful de 
iarnă" (hibernal), datorit afecțiunilor 
respiratorii, și „vîrful de vară“ (estival), 
datorit afecțiunilor digestive acute. 
Aproape jumătate din numărul dece
selor la copiii sub un an se datora tul
burărilor digestive acute — dispepsii și 
toxicoze.

în condițiile create de regimul de
mocrat-popular și ca urmare a politicii 
sanitare duse de partid și guvern s-au 
obținut succese considerabile în com
baterea mortalității infantile ; au fost 
„retezate“ ambele vîrfuri ale curbei de 
mortalitate despre care aminteam mai 
sus. Punîndu-se un accent deosebit pe 
profilaxie, cunoștințele privind preve
nirea tulburărilor acute ale copilului 
sînt tot mai mult ________ .
răspîndite și însu-

ale populației. Ne-----------------
vom referi, în rîn- _
durile de față, la 
problemele prevenirii unor tulburări 
specifice sezonului cald — dispepsiile 
de vară.

Cauzele care produc dispepsiile (dia- 
reele) sugarului și copilului mic sînt de 
trei feluri : alimentare, infecțioâse, de 
mediu sau de îngrijire. Să ne oprim pe 
rînd asupra fiecăreia.

Hrăriirea sugarului sau copilului mic 
cu alimente nepotrivite pentru vîrsta 
lui, cu cantități prea mari de lapte, ne- 
respectarea oreloT de alimentație (mai 
ales la copiii alimentați artificial), aba
terile de la igiertă, prin administrarea 
laptelui contaminat cu microbi, păstrat 
în condiții improprii, la căldură, în vase 
nefierte, expus la praf și muște etc., con
stituie așa-zisele cauze alimentare ale 
dispepsieL Cauzele infecțioâse — infec
țiile intestinale (dizenteria și altele), in
fecțiile localizate în alte organe (nas, gît, 
urechea medie, mastoidă, căi urinare, 
piele etc.) pot dezlănțui și ele cu ușu
rință tulburări digestive la copilul mic. 
Temperatura nepotrivită (căldură prea 
mare sau frig), abateri de la regulile de 
igienă constituie cauzele de mediu sau 
de îngrijire la care ne refeream.

Măsurile pentru prevenirea tulburări
lor digestive acute trebuie îndreptate 
împotriva cauzelor provocatoare ale 
bolii. Cauzele alimentare ale dispepsii- 
lor pftt fi înlăturate prin respectarea 
cîtorva principii de igienă și alimen
tație. Sugarii vor fi alăptați la sîn cel 
puțin 5—fi luni, întrucît nici un pre
parat dietetic modern nu a putut egala 
valoarea laptelui de mamă ; se va evita 
înțărcarea și, în special, înțărcarea 
bruscă în lunile de vară. Dacă sugarul 
este alimentat artificial, se preferă ali
mentația cu lapte praf, care este supe
rior laptelui lichid atît prin constanța 
compoziției chimice, cît și prin sterili
tatea absolută a preparatului. Praful de 
lapte va fi dizolvat în apă fiartă și răci
tă înainte de fiecare masă (nu odată 
pentru 24 ore), în vase curate, la adă
post de muște și ds praf. Nu se va 
utiliza laptele rămas de la masa anteri
oară. Concentrația laptelui praf variază

s ale dispepsnlor 
evitarea aglome- 

a contactului cu persoanele 
și chiar cu persoanele străine 
sănătoase. Întrucît și infecțiile 
în afara tubului digestiv pot 
cu ușurință tulburări digestive

Prof. unîv. dr A. RUSESCU

Cunoscutul scriitor aus- • 
tralian Frank Hardy (unul 
din romanele sale, „Pu
tere fără glorie", a apărut și 
în limba romînă), președinte 
al Uniunii scriitorilor rea
liști australieni, a acordat 
recent un interviu ziarului 
englez „Daily Worker“.

Frank Hardy lucrează în 
prezent la două cărți — re
latează ziarul — pe care le 
consideră cele mai impor
tante lucrări ale sale : una 
din ele este un roman care 
povestește viața unui comu
nist australian ; cea de-a 
doua carte cuprinde o peri
oadă care se întinde din e- 
poca dinaintea lui Marx și 
Engels pînă în prezent. 
„Am căutat — a declarat 
autorul — să explic cum 
Revoluția din Octombrie 
1917 șl realizările Uniunii 
Sovietice au contribuit la 
intensificarea influenței ide
ilor socialismului în țările 
capitaliste dezvoltate". In 
ultimele luni Frank Hardy 
a călătorit prin Uniunea 
Sovietică pentru a strânge 
material în vederea realiză
rii acestei lucrări.

Referindu-se la concepția 
so despre arta, Hardy a 
spus ' în cadrul interviului : 
„Un membru al mișcării 
muncitorești, comunist sau 
nu, care vrea să scrie, tre
buie să rămână fidel lui în
suși, ca membru al acestei

scrisul lui să 
convingerilor

mișcări, iar 
corespundă 
sale“.

„Dacă are talent — a 
continuat el — lucrarea sa 
trebuie să fie semnificativă 
deoarece tocmai ideile miș
cării muncitorești despre 
viață și artă sînt azi cele 
mai semnificative... Realis
mul socialist, a subliniat 
scriitorul, a creat o artă și o 
literatură mare. Menirea 
noastră este să-l îmbogă
țim... Eu sînt pentru exerci
tarea rolului conducător al 
partidului în literatură".

Scrisul — subliniază „Dai
ly Worker" — a fost pentru 
Hardy un „Drum greu" (tit
lul unui roman al său — 
n.r.) deoarece nu a uitat 
niciodată datoria sa față de 
mișcarea care l-a inspirat.

Membru al Partidului Co
munist din Australia 
1939, Frank Hardy a 
muncitor într-o fabrică 
produse lactate și apoi
rinar. A început să scrie 
pe cînd își făcea serviciul 
militar.

In interviu el arată : „Am 
scris afișe, am redactat ma
nifeste, ziare de uzină și am 
scris povestiri, romane și 
piese. Pentru mine scrisul a 
fost și va rămîne totdea
una o parte firească a exis
tenței mele de comunist... 
Cum am trăit, așa am 
scris“.

Conferlnțe 
despre Brecht 

în Mexic

din 
fost 

de 
ma

Centrul uni
versitar de teatru 
de pe lîngă Uni
versitatea națio
nală din Mexico 
va organiza în 
lunile iunie-au- 
gust un ciclu de 
conferințe des
pre opera lui 
Bertolt Brecht. 
Vor vorbi, prin
tre alții, Seid 
Sano, director 
de teatru, des
pre „Metodele 
lui Brecht“, prof. 
Ricardo Guerra, 
de la facultatea 
de filozofie, des
pre „Ideile lui 
Brecht“, prof. 
Benhamin Villa
nueva despre 
„Opera teatrală a 
lui Brecht“.

va dintre atracțiile Pietrei Mari, cele mai 
cunoscute și mai vizitate. Îndeosebi pri
mele două, aflate spre poalele muntelui, 
doar la o oră de mers de la Dîmbtil 
Morii (cascadele „La scări“) sau de la 
Timișul de Sus (cascada T amina).

Și sus, aproape de vîrf, pe versantul 
opus al văii Timișului, Piatra Mare oferă 
turiștilor cîteva aspecte deosebit de 
spectaculoase. Din frământările îndepăr
tatelor ere geologice care i-au dat naș
tere, versantul estic dinspre Valea Gîr- 
cinului a rămas ca o ruptură brutală, o 
prăpastie imensă din care, la tot pasul, 
apar stînci de forme și mărimi diferite.

Pornind de la cabana Piatra Mare, pe 
drumul marcat cu „bandă roșie", spre 
vîrful muntelui, facem imediat cunoștin
ță cu această zonă alpină a muntelui, 
relativ ușor de străbătut și surprinză
tor de frumoasă. Șura de Piatră, cu o 
cascadă naturală săpată de ani și ape, 
este prima apariție care stîrnește cu

riozitatea. Apoi drumul începe să urce 
accentuat, printre numeroșii colți de 
calcare și conglomerate. Dacă se pă
răsește drumul marcat la ultima terasă 
de sub creastă și se urmează poteca fi
ravă care duce la stingă, pe o brînă, spre 
Coada Pietrei Mari, se ajunge repede la 
ultimul și cel mai puternic turn al .aces
tei cetăți ruinate : Piatra Scrisă. Acest 
bloc uriaș, înalt de peste 100 de metri, 
a oferit alpiniștilor posibilitatea să-și a- 
rate măiestria pe cîteva trasee dificile. 
Dar atracția cea mai mare o constituie 
un fenomen rar întîlnit, fenomen care 
i-a adus și numele. E vorba de ornamen
tele care acoperă suprafața stîncii, orna
mente de forme variate, ce par a fi ope
ra unui original grafician. In realitate ele 
se datoresc unui lichen verzui care aco
peră piatra. Alături de aceste ornamen
te apar din loc în loc, încrustate, și 
scoicile care amintesc vremurile înde
părtate cînd muntele de azi se plămă
dea în adîncul mării.

Actorul american Mel Ferrer, 
cunoscut publicului nostru din fil
mele „Lily“ șl „Război șl pace" 
interpretează rolul principal în
tr-un film despre viața marelui 
pictor El Greco, realizat după ro
manul scriitorului spaniol Gre
gorio Maranon, „El Greco y To
ledo“.

0 săptămînă a filmului sovietic 
în Italia

— Și locul acela e ocupat? Doar n-ați pu3 nimici...
r— Știi că ești bine 1 Ăi vrea poate să-mi scot și pantalonii...

Turnul Pulberăriei, după ultima restaurare.

La Roma și la Milano are loc o săptămînă a fil
mului sovietic. Această manifestare, organizată de 
„Sovexportfilm* în colaborare cu „Unitalia film*, are 
scopul de a face cunoscute publicului italian cele 
mai recente producții ale cinematografiei sovietice.

Printre filmele ce vor fi prezenta
te se numără : „Nouă zile dintr-un 
an“, „Clinele sălbatic Dingo", „Ba
lada husarilor“, „Colegii" etc.

Din delegația sovietică ce 
sistă la această manifestare
parte actorul Alexei Batalov și ac
trița Golubkina, interpreta princi
pală din filmul „Balada husarilor".

a-
fac

Colocviul 
„langevin- 

Wallon"

Din nou în obiectivele 
aparatelor fotografice
ln Piața Revoluției, turiștii veniți la 

Praga obișnuiesc să zăbovească înde
lung pentru a admira dantelăria mă
iastră a Prăsnei Brana (Turnul Pulbe
răriei). De la începutul anului 1961, 
însă, schelele din jurul turnului au ră
pit pentru o bucată de vreme vizita
torilor „Orașului de aur“ unul dintre 
punctele sale de atracție.

Construit între 1475—83. în cîteva 
etape, 'de meșterii Vaclav din Zluttce, 
Matej Rejsek din Prostejov șl Josef 
Mocker, turnul neogotic a suferit o se
rie de transformări, fără a-și pierde 
însă din farmec. Cea mai însemnată 
restaurare a fost realizată în acești din 
urmă doi ani de sculptorii M. Kolar, 
V. Tursky șl M. Vafchr, care s-au fo
losit de planurile inițiale ale lui Rej- 
sek.

Împrospătată, „Prăsna Brana“ se 
află acum din nou în obiectivele apa
ratelor fotografice...

Recent, în 
au'a Universită
ții Sorbona din 
Paris s-au desfă
șurat lucrările 
colocviului „Lan
gevin-Wallon“.

Marele fizician 
Paul Langevin și 
remarcabilul teo
retician al peda
gogiei Henri Wal
lon au elaborat 
în urmă cu 16 
ani un plan de 
reformă a școlii 
franceze. Potrivit 
acestui plan, re
forma tnvățămîn- 
tului secundar și 
tehnic trebuie să 
ofere tuturor co
piilor posibilita
tea de a studia, 
cit și condițiile 
necesare în acest 
scop. Peste 900 
de personalități 
din Franța, 
tre care un 
număr de 
didactice,
exprimat acordul 
cu lucrările și 
concluziile coloc
viului. Ziarul „L’
Humanité“ subli
niază că „aceas
tă manifestare a 
înregistrat un 
strălucit succes’’L.„.....

prin- 
mare 
cadre 
și-au

Știți... am o singură iată 1 Credeți că o să fiți un soț bun ?
Vai doamnă 111 Dar ce, mă însor pentru prima oară ?...

^Microbistul'' :
— Alooo 1 Stadionul ?... Huooo 111

Desene de RIK AUERBACH
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ședința secției flc cereale 
și plante tehnice a consiliului 

agricol regional București

TELEGRAME EXTERNE

Dezbaterea unor probleme teoretice
actuale ale lingvisticii

Un nou bloc de locuințe pe strada 
7 Noiembrie din Cîmpulung, re
giunea Suceava.

(Foto : Gh. Vlnțilă)

La Călărași a avut loc o ședință 
lărgită de lucru a secției de cereale 
și plante tehnice a Consiliului agri
col regional București, privind pro
blemele legate de extinderea supra
fețelor de teren irigate în vederea 
cultivării lor cu porumb și plante 
furajere. Au participat peste 250 de 
ingineri agronomi, președinți de 
gospodării colective, cercetători 
științifici.

Specialiști de la Institutul de cer
cetări cereale și plante tehnice Fun- 
dulea au prezentat referate cu re
zultatele obținute în cadrul institu
tului la culturile irigate, precum și 
modul cum trebuie folosite și ex
ploatate utilajele pentru irigat.

Participanții au asistat, de ase
menea, la demonstrații practice fă
cute cu utilajele pentru irigat, au 
vizitat cîmpurile experimentale de 
la Călărași, gospodăria agricolă co
lectivă și centrul experimental Ro- 
seți, G.A.C. Mircea Vodă și Institu
tul de cercetări cereale și plante 
tehnice de la Fundulea.

în cadrul ședinței au fost indicate 
măsurile tehnice și organizatorice 
ce trebuie luate de fiecare gospodă
rie agricolă colectivă pentru folosi
rea rațională a suprafețelor irigate, 
éxploatarea utilajului existent și ex
tinderea irigațiilor prin construirea 
de baraje pe rîurile interioare.

(Agerpres)

Țările africane vor cere convocarea 
Consiliului de Securitate

A- 
în 
de 
la

NEW YORK 7 (Agerpres). — 
genția France Presse anunță că, 
urma hotărîrii adoptate de șefii 
state și guverne africane 
Addis Abeba, în cursul acestei luni
sau cel mai tîrziu luna viitoare, 
grupul țărilor africane la Organi
zația Națiunilor Unite vâ cere con
vocarea Consiliului de Securitate 
pentru a discuta situația din colo
niile portugheze, politica de „apar
theid" promovată de către guvernul 
sud-african și refuzul acestuia de a 
respecta rezoluțiile adoptate de 
către O.N.U.

Reprezentantul Republicii Ghana, 
Quaison Sackey, președintele Con
siliului de Securitate pentru luna 
iunie, a declarat, în cadrul unei con
ferințe de presă care a avut loc la 
New’ York, că în numele țărilor 
africane se va cere Consiliului de 
Securitate instituirea unui embar
go militar împotriva Republicii 
Sud-Africane. Se va propune, de ase
menea, discutarea situației din An
gola, Mozambic și Guineea Portu
gheză, cărora, încâlcind rezoluțiile 
O.N.U., colonialiștii portughezi re-Ö.N.U., colonialiștii portughezi 
fuză să le acorde independența.

Proiectul cascadei de centrale 
hidroelectrice de pe fluviul Lena

La Academia R.P. Romîne a avut 
loc vineri o ședință consacrată dez
baterii unor probleme teoretice ac
tuale ale lingvisticii. Au luat parte 
academicieni, scriitori, cercetători 
științifici de specialitate, cadre di
dactice universitare, lucrători din 
edituri.

Ședința a fost deschisă de acad. 
Ilie Murgulescu, președintele Aca
demiei R. P. Romîne. în referatul

prezentat de acad. Iorgu Iordan, 
vicepreședinte al Academiei R. P. 
Romîne, președintele secției de lim
bă, literatură și artă, au fost expuse 
principalele probleme care se pun 
în acest domeniu în urma dezvol
tării lingvisticii matematice, a tra
ducerii mecanizate, a folosirii mo
delelor matematice ale 
feratul a fost urmat de

Echipa R. P. Romîne

Spre constituirea 
federației statelor 

din Africa răsăriteană

Turul Angliei

a cîșfigat etapa 5-a

Vineri după-amiază, ministrul Ma
rii Britanii în R. P. Romînă, James 
Dalton Murray, a oferit o recepție 
cu ocazia sărbătorii naționale a Ma
rii Britanii, ziua nașterii Reginei 
Elisabeta a 11-a.

Au luat parte : Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Pom- 
piliu Macovei, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Mihail Petri, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, Jean Livescu, adjunct al

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

Universității din Londra, cu soția, și 
prof. dr. G. H. Bolsover, directorul Șco
lii de studii slavistice și est-europene 
din Londra, au părăsit vineri dimineața 
Capitala, îndreptîndu-se spre patrie.

La aeroport, oaspeții au fost conduși 
de acad. prof. Miltiade Filipescu, pro
rectorul Universității din București, 
acad. prof. N. Teodorescu, funcționari 
superiori din Ministerul învățămîntului.

(Agerpres)

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto-central din ziua de 7 

Iunie 1963 au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :

21, 46, 52, 18, 42, 69, 6, 77, 5, 25. Pre
miul special A : 52, 77, 42, Premiul spe
cial B : 18, 6, 5; Premiul special C ; 21, 
25, 46. Fond de premii : 611 835 lei,

L
(Urmare din pag. IlI-a)

„Vsn- 
oțelarul 

Fieca- 
, con- 
sarcină 

mărească 
de cg- 
spre o

„Agui 
o mo- 

vom

una ultimul lor cuvînt a fost 
ceremos 1" — ne spuse
Francisco Perez Olivera,
re muncitor, adaugă el, 
sideră că principala sa ( 
revoluționară este să 
producția ?i să dea metal 
litate bună. Și, privind 
placardă pe care scria : 
lucharemos hasla vencer 
rir 1 (Aicț vom lupta pînă 
învinge sau muri) continuă : — Ce 
scrie acolo e la fel de adevărat și 
pentru apărarea patriei împotriva 
imperialiștilor și a mercenarilor lor, 
dar și pentru dezvoltarea oroductiel.

Tovarășii Domingo Hernandes, din 
conducerea uzinei, și lesus Cețeijo, 
din comitetul sindical, ne-an vorbit 
despțe succesele întrecerii socialiste 
în rîndul celor 1 500 de muncitori șl 
tehnicieni ai uzinei, despre eforturi
le lor îndreptate în. direcția creșterii 
productivității și calității produselor, 
despre puternicul Interes pentru 
ridicarea calificării profesionale. 
In întreprindere s-au creat cercuri 
de continuare a acțiunii de cul
turalizare, cursuri de minim teh
nic și de specializare pentru mun
citorii fruntași. Multi tineri au fost 
trimiși șl la studii superioare, căci 
lipsa de Ingineri este una din cele 
mat grele probleme pentru uzină.

Un tînăr smead la față ne vorbește 
cu căldură despre sprijinul pe care-1 
dau țările socialiste în pregătirea 
viitoarelor cadre tehnice. Inginerii 
noștri, spune el zîmblnd. sînt deo
camdată pe băncile facultăților din 
Moscova, Praga, București, Pekin, 
Berlirj și alte capitale surori. Sîntem 
recunoscători pentru acest spri
jin. Sîntem mîndri că vom avea 
în scurt timp ingineri și specialiști 
pe măsuța nevoilor țării. Simpaticul 
tînăr aude vorbindu-se despre Romî- 
nia șl mă caută printre vizitatori. A 
făcut anul trecut o excursie la noi și 
a poposit cîtva timp la Constanta. A. 
colo a vq?ut o parte din litoralul 
nostru și a făcut cunoștință cu multi 
romîni. „Sînt foarte bucuros că am 
putut cunoaște măcar un colț din 
țara voaștră, despre care aflăm me
reu atîtea lucruri frumoase“... An
tonio Perez m-a rugat să transmit

limbii. Re- 
discuții.
(Agerpres)

ministrului învățămîntului, deputați 
ai Marii Adunări Naționale, membri 
ai Grupului parlamentar romîn pen
tru relații de prietenie Romînia- 
Marea Britanie, oameni de știință și 
cultură, generali și ofițeri superiori, 
ziariști.

Au participat șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați în R. P. Romînă 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

LONDRA 7 (Agerpres). — Cea de-a 
5-a etapă a turului ciclist al Angliei des
fășurată pe ruta Bournemouth-Paignton 
(175 km) s-a încheiat cu un frumos suc
ces al reprezentanților R.P. Romîne. 
chipa noastră deși a rămas numai 
patru alergători (Stoica a abandonat) s-a 
clasat pe locui înlîi în această etapă, iar 
Constantin Dumitrescu a urcat trei locuri 
în clasamentul general, aflîndu-se acum 
pe locul doi, la 8 minute 34 secunde față 
de purtătorul tricoului galben Peler 
Chisman, care a pierdut peste 5 minute. 
Dumitrescu a avut ieri o comportare re
marcabilă. Cu 2 kilometri înainte de so
sire el s-a desprins singur din grupul 
celor 6 fugari și avea un avans de un 
minut. La intrarea în oraș, un grup de 
automobile a blocat însă șoseaua Și ci
clistul nostru a fost ajuns de ceilalți 
concurenti. Etapa a fost cistîgată de en
glezul John Aslin in 4h 35'10" (medie

E- 
in

(Agerpres)

Simpozion
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). — 

în sala sporturilor din Constanța a avut 
loc un simpozion pe tema luptei pen
tru pace și dezarmare, organizat de co
mitetul regional Dobrogea al femeilor. 
Tov. Constantin Paraschivescu Bălă- 
ceanu, membru al Comitetului națio
nal pentru apărarea păcii din R. P. 
Romînă, a vorbit despre aportul țării 
noastre în lupta pentru pace și dezar
mare. Au mai ltiat cuvîntul tov, Valeria 
Drafta, secretara Consiliului Național al 
Femeilor din R. P. Romînă, și dr. Elena 
Voinescu, directorul spitalului din por
tul Constanța.

A urmat apoi un program prezentat 
de formațiile artistice ale D.R.N.C. 
Constanța.

salutări tovarășului Ștefan Marines
cu, căpitan de vas, precum și spe
ranța că va primi o carte poștală 
ilustrată la Cotorră, la uzină.

OMAGIU
Am vizitat Cuba împreună cu alți 

20 de reprezentanți ai presei comu
niste și muncitorești din Europa, Asia 
și America, invitați la cea de-a 25-a 
aniversare a ziarului „Noticias de 
Hoy“ — organ oficial al Partidu
lui Unit al Revoluției Socialiste. Da
torită atenției colegiale deosebite de 
care s-au bucurat din partea re
dacției, precum și a Institutului Cu
ban pentru Prietenie cu Popoarele 
(I.C.A.P.), oaspeții au putut vedea 
numeroase orașe. întreprinderi și in
stituții culturale, au putut cunoaște 
poporul cuban și multe aspecte din 
viata, idealurile și preocupările sale.

„Hoy" a înscris un capitol de sea
mă în istoria mișcării muncitorești 
revoluționare din Cuba. Apărut la 16 
mai 1938, In condițiile intensificării 
exploatării și a terorii regimurilor 
aservite imperialismului american, 
acest ziar comunist a pornit curajos 
în primele rînduri ale luptei celor 
ce muncesc împotriva putredei orîn- 
duiri, pentru libertatea și indepen. 
dența patriei.

în anii 1950—1951 ziarul a fost sus
pendat dar, imediat după scoaterea 
Iul îp afara legii, au apărut diferite 
alte publicații de partid care i-au 
luat locul. Reapare în august 1951 
anunțîiid înțr-un titlu pe întreaga pa
gină : „Agui, presentes, cubanoș" 1 
(Aici sîntem, cubqnil). Cînd, la 
26 iulie 1953, Fidel Castro și to
varășii săt atacau cazarma Mon
cada, politia sîngerosului Batis
ta a distrus redacția și tipogra
fia, a arestat, schingiuit si ucis nu
meroși tovarăși, „Hoy“ esțe înlocuit 
de periodicul comunist „Carta sema- 
nal“, pînă la reapariția legală, după 
victoria insurecției armate, Primul 
număr. In condiții de libertate, este 
scos la Santiago de Cuba, leagănul 
revoluției cubane.

Patronul unui ziar burghez a „pre
zis" pe atunci că „Hoy" nu va re
zista nici 3 luni... „Și iată-ne acum 
— exclama în aplauzele asistentei, 
tovarășul Bias Roca, directorul zia
rului și membru al conducerii națio
nale a partidului — sărbătorind un 
sfert de veac d* la înființarea ga-

sosit 
(El- 

j 2

orară 38,200 km). In același timp a s 
spaniolul Goyeneche, apoi Spuhler 
veția), la o secundă. Dumitrescu la 
secunde, Hepple (Anglia) la 5 secunde 
și Ziegler (R.P. Romînă), la 7 secunde. 
Clasamentul etapei pe echipe : 1. R.P.
Romînă 13h 50’32'’; 2. Elveția 13h 52’38’’; 
3. Spania 13h 53’13’’.

Clasamentul general 
Chisman (Anglia) 25h 43’57' . 
mitrescu (R.P. Romînă) la, 8'34 ’ 
wis (Commonwealth) la 10’32'' 
(Elveția) la 12’16’’; 5. Sp
veția) la 12’46’’; 6. Butler JAnglia) 
13'39”; 7. Ziegler 
13’54’’; 8. Perkins (Britania) 
9. Slowinski (R.P.P.) la 15’02’’; 10. Met
calfe (Anglia) la 15’10’’; 11. Rădulescu 
(R.P. Romînă) la 16’34’’.

Clasamentul general pe echipe : 
Anglia 77h 27'09’’; 2. R.P. Romînă 
13’04”; 3. R.P. Polonă la 21’44” etc.

individual : 1.
2. C. Du- 
‘ 3. Le-
4. I-Ierger

5. Spuhler

(R.P. Romînă)

(El-
Ja 
la 

la 14’34” ;

1. 
la

NAIROBI 7 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, în cursul îm 
tîlnirii care a avut loc la Nairobi 
la 5 iunie, primul ministru al Ke- 
nyei, Jomo Kenyatta, președintele 
Tanganicăi, Julius Nyerere, și pri
mul ministru al Ugandei, Milton 
Obote, au luat hotărîrea de a con
stitui o federație a statelor din 
Africa răsăriteană. în acest scop a 
fost constituit un grup de studiu 
însărcinat cu elaborarea unui pro
iect de constituție. Acest grup își 
va prezenta concluziile unei confe
rințe guvernamentale, care se va 
întruni în luna august.

în declarația semnată de cei trei 
șefi de guverne se cere Marii Bri
tanii să acorde imediat indepen
dență Kenyci, pentru ca federația 
proiectată să poată fi constituită în 
cursul acestui an.

Federația, care va cuprinde o 
populație de 25 milioane de oameni, 
va fi deschisă oricărui teritoriu 
african învecinat doritor să se ală
ture celor trei țări.

Recent, specialiștii sovietici au 
terminat studiul marelui fluviu sibe
rian Lena, pe care se p-evede con- 
struiiea unei cascade de mari cen
trale hidroelectrice. In legătură cu 
aceasta, ziarul „Pravda" publică un 
interviu cu P. S. Neporojnîl, pre
ședintele Comi
tetului de Stat 
pentru energeti
că și electrifica
rea U.R.S.S.

Apele fluviu
lui Lena izvorăsc 
din apropierea 
lacului Baikal și 
se varsă în Ma
rea Laptev din 
Oceanul Înghe
țat de Nord, 
străbătând o dis
tanță de aproa
pe 4 500 km. Ba
zinul Lenei ocu
pă o suprafa
ță de aproape 
2 500 000 kmp. 
Pe un teritoriu 
ca acesta ar pu
tea încăpea lao
laltă Marea Bri
tanie, Franța,
Italia, R.F. Germană, Finlanda, Sue
dia și Norvegia.

Proiectanții au calculat că Lena 
poate furniza anual 250 miliarde 
kWh de energie electrică ieftină. 
In bazinul fluviului se află mari ză
căminte de aur, cărbune, petrol, dia
mante, a căror exploatare necesită 
importante cantități de energie elec
trică. Potrivit propunerii proiectan- 
țilot, prima centrală se va construi 
în apropie/e de oraș/d laktițk, capi
tala R.S.S.A. Iakute. La Muhtuia, 
pe cursul mijlociu al fluviului, a fost 
ales locul celei de-a doua centrale, 
care va avea o capacitate de cîteva 
milioane kW.

Dintre propunerile făcute de In
stitutul de proiectări hidroelectrice, 
arată „Pravda", cea mai interesantă 
este cea privitoare la construcția unei 
centrale pe Lena de los. Aici, în-

„Cupa
Peste 50 de cicliști romîni și de peste 

hotare (clin Polonia, Bulgaria și Unga
ria) vor lua mîine startul în cea de-a 
VIIl-a ediție a „Cupei UCECOM", 
competiție de lung kilometraj devenită 
tradițională. Traseul va avea circa 970 
de kilometri și va fi parcurs în 7 etape.

Mîine, după ce la ora 13,30, pe ve
lodromul Dinamo, se va desfășura festi-

U. C. E. C. O. M."
vitatea de deschidere a cursei, cicliștii 
vor străbate prima etapă : București — 
Pitești (101 km). Celelalte etape sînt; 
10 iunie Pitești — Rîmnicu Vîlcea — 
Sibiu; 11 iunie Sibiu — Cluj; 12 iunie 
Cluj — Tg. Mureș; 13 iunie (zi de 
odihnă la Tg. Mureș); 14 iunie Tg. Mu
reș — Miercurea Ciuc; 15 iunie Miercu
rea Ciuc — Brașov; 16 iunie Brașov —• 
București.

T 1 R Infîlnire înfre selecfionatele R.P, Romîne și R.P. Ungare 
1740, cu 32 puncte mai mult decît echipa 
R.P. Romîne. Proba rezervată juniorilor a 
revenit lui Adrian Dumitrescu — 580 
puncte, iar pe echipe reprezentativei 
noastre.

După prima manșă, in proba de pistol 
viteză conduce Ștefan Petrescu cu 296 
puncte. Ion Tripșa se află pe locul doi 
cu 295 puncte. (Agerpres)

Pe poligonul de la Tunari a în
ceput vineri intilnirea internațională de 
tir dintre echipele selecționate ale R.P. 
Romine și R.P. Ungare. în proba de armă 
liberă calibru redus 60 focuri (poziția 
culcat), victoria a revenit reprezentan
tului nostru losif Sîrbu cu 594 puncte. 
Pe echipe a ciștigat R.P. Romînă — 2340 
puncte. R.P. Ungară a totalizat 2328 punc
te, La senioare, primul loc a revenit țin- 
tașei maghiare Oscarne Kellner cu 582 
puncte. In această probă pe 
primul loc a terminat R.P.

echipe pe
Ungară —

condițiilezetei noastre, astăzi, in 
triumfului revoluției, în Cuba noastră 
socialistă, ideal căruia „Hoy“ i-a în
chinat toată viața și pentru înfăp
tuirea căruia a dat multe jertfe”.

In semn de omagiu pentru lupta 
sa eroică, forțele armate revoluțio
nare au dăruit ziarului „Noticias de 
Hoy“, la cea de-a 25-a aniversare a 
sa, o mare machetă a iachtului 
„Granma", de pe care au debarcat 
cei 82 de luptători revoluționari lîngă 
Belie; In îngrozitoarele mlaștine de 
la „Playa Colorados", urmăriți de 
gloanțe și schije, au putut răzbate 
mai departe spre munții Sierra 
Maestra doar 12 viteji în frunte cu 
Fidel Castro, dar a trecut puțin timp 
și lupta armatei revoluționare for
mată și călită în „Sierra“, unită cu 
acțiunile muncitorești și țărănești din 
provincia Oriente, ale maselor popu
lare din întreaga țară, s-a revărsat 
ca un torent măturînd dictatu
ra lui Batista, înfeudat imperia
lismului yankeu și a deschis Cubei 
calea vieții libere, socialiste de 
astăzi.

★
îmi amintesc de 10 tineri peruvieni 

care au îeușit, după neînchipuite 
greutăți, să vină și să vadă cu ochii 
lor Cuba liberă. Cu cîtă atenție mi
găloasă ea interesau ei despre în
făptuirea reformei agrare, lichidarea 
analfabetismului, construcțiile de lo
cuințe, organizarea muncii in între
prinderile naționalizate etc. Tinerii 
socoteau cam cîți ani de închisoare 
vor primi la înapoiere, dar nu-și fă
ceau problemă din asta. Principala 
grijă era cum să împărtășească și 
altor tineri din țara lor impresiile cu
lese, cunoștințele căpătate.

Locurile vizitate în Cuba, oamenii 
întîlniți în întreprinderi, instituții și 
școli ne-au lăsat Imagini de neșters. 
Sînt impresionante unitatea poporu
lui In jurul partidului și guvernului, 
entuziasmul și încrederea sa nemăr
ginită în triumful cauzei revoluției, în 
viitorul Cubei socialiste. Ideile 
socialismului, încolțite pentru pri
ma oară în Ameiica, pe pămîn- 
tul „Insulei Libertății", întrețin în 
inimile a zeci de milioane de oa
meni care încă trăiesc în robie și 
exploatare flacăra încrederii că și 
pentru ei vor răsări zorii unei vieți li. 
bere Și fericite, așa cum au răsărit 
și vor dăinui pentru totdeauna dea
supra Cubei eroice.

„Calitatea sistemului de învățămînt din S.U.A. 
nu este satisfăcătoare“

DECLARAȚIILE PREȘEDINTELUI J. KENNEDY

NEW YORK 7 (Agerpres). - La 
6 iunie președintele S.U.A., John 
Kennedy, care întreprinde în pre
zent o călătorie în țară, a luat cu- 
vîntul în fața studenților și corpu
lui didactic al Colegiului din orașul 
San Diego (California). în cuvîn- 
tarea sa, el s-a ocupat de lipsurile 
care se manifestă în sistemul ame
rican de învățămînt, După cum 
transmite agenția Associated Press, 
Kennedy a legat problema rămîne- 
rii în urmă a învățămîntului în 
S.U.A. de aceea a intensificării 
luptei pentru drepturi civile. „Cali
tatea sistemului de învățămînt din 
S.U.A. nu este satisfăcătoare, edu
cația actuală nu poate acoperi ce-

rerile de mîine, iar negrii suferă cel 
niai mult de pe urma restricțiilor 
în învățămînt“ — a declarat pre
ședintele S.U.A., citînd statisti
cile oficiale. „Adevărul este că co
piii americani nu se bucură de po
sibilități egale în domeniul învăță
mîntului, din două motive impor
tante: unul este economic, iar celă
lalt rasial“.

Președintele S.U.A. s-a ocupat și 
de ceea ce el a calificat drept „pro
blema serioasă a analfabetismului 
în rîndurile adulților“. „Mulți dintre 
cetățenii țării — a spus el — nu 
pot să citească, să scrie liber sau 
să rezolve cele mai simple pro
bleme de aritmetică“.

„Criza Pieței comune a tost in mod practic 
redeschisă la Bruxelles“

„Serie neagră la Bruxelles" ; „Un 
bilanț negativ ; riscul unui faliment 
total a fost evitat numai printr-o a- 
mînare a tratativelor“; „Climatul 
tratativelor a amintit zilele fatale din 
ianuarie... Piața comună avea nevoie 
cel puțin de un compromis, dar con
tradicțiile acute care persistă de 
mult timp în stare latentă, au izbuc
nit acum în mod fățiș“ —• astfel au 
caracterizat, respectiv, un ziar fran
cez („PARIS-PRESSE-L’INTRANSI- 
GEANT“), unul italian („LA STAM
PA") și unul vest-german („DIE 
WELT’’) reuniunea din 30 și 31 mai 
a Consiliului de miniștri al Pieței co
mune.

Potrivit relatărilor presei occidentale, 
dezacordurile dintre „cei șase", care au 
răbufnit la această sesiune, se referă la 
mal multe capitole : neînțelegeri franco- 
vest-germane provocate de mărirea de 
către R.F.G. a taxelor de import la oțel, 
piele, textile, ceea ce a produs neliniște 
în rîndurile industriașilor francezi ; con
cepțiile diferite ale Franței și parteneri
lor săi din Comunitatea economică eu
ropeană în legătură cu formele de con
tact ale acesteia cu Anglia ; poziția 
R.F.G., care „își tîrîie picioarele” — po
trivit expresiei unui cotidian francez — 
în problema apropierii prețurilor la ce
reale, ceea ce împiedică realizarea unei 
politici agrare comune ; recriminările 
Greciei (asociată la C.E.E.), care cere 
o reducere a contingentelor tari
fare pentru stafidele și tutunul produse 
de Turcia (viitoare asociată la C.E.E.), 
ce concurează aceste articole de export 
grecești. Numai într-o singură privință 
s-au putut înțelege miniștrii „celor 6’’, 
spre „stupefacția americanilor“ — după 
cum au remarcat observatorii reuniunii 
de la Bruxelles — și anume s-a hotărît 
o majorare a prețului de import la car
nea de pasăre provenită din S.U.A. A- 
ceastă hotărîre — după expresia revistei 
„DER SPIEGEL’’ — a „stricat peste 
noapte o afacere rentabilă pentru cres
cătorii de păsări americani". Dar „este 
totdeauna mai ușor să te pui de acord 
pe spatele altuia" — a notat cu ironie 
„LE MONDE“.

„Relansarea Pieței comune, despre 
care s-a vorbit atîta în cursul ultimelor 
săptămîni, rămîne astfel în pană. La 
patru luni după eșecul negocieri
lor pentru intrarea Angliei în C.E.E., 
criza a fost, în mod practic, re-

deschisă vineri, la Bruxelles, apreciază 
în general observatorii“ — astfel a re
zumat ziarul mai sus citat rezultatele 
dezbaterilor Consiliului de miniștri al 
Pieței comune.

Nici un angajament urmat 
de vreo hotărîre comună...

In legătură cu dezacordul franco-vest 
german cu privire la contactele Pieței 
comune cu Anglia, ziarul „LE MONDE“ 
scrie următoarele în editorialul său din 
2/3 iunie :

„Ultimul consiliu al miniștrilor celor 
șase a răcit puțin optimismul celor ce

considerau, în special în Franța, că lo
vitura de trăsnet jupiteriană, lansată la 
14 ianuarie pentru a fulgera negocie
rile de la Bruxelles cu englezii, nu avea 
să lase urme durabile în relațiile dintre 
Franța și cei cinci parteneri ai săi din 
Piața comună.

Aceștia din urmă, și îndeosebi Ger
mania (este vorba ae R.F.G. — n.r.) 
Olanda și Belgia, au insistat ca 
Comunitatea economică europeana să 
mențină unele contacte „instituționale" 
cu Anglia. Reprezentanții permanenți ai 
celor șase la Bruxelles ar fi trebuit, 
după părerea lor, să se întrunească 
periodic cu ambasadorul maiestății sale 
(al Angliei — n.r.) pe lîngă comunitate, 
pentru a proceda împreună cu el la 
„schimburi de păreri".

In aceste condiții, Couve de Murvil- 
le (ministrul de externe al Franței — 
n.r.) s-a opus în mod formal, o dată mai 
mult, formelor propuse de colegii săi 
pentru a stabili faimoasele „contacte“ 
și reuniunea 
luat sfîrșil 
carență,

Din luna ianuarie politica franceză 
pare să se bazeze pe principiul urmă
tor : legăturile de interese țesute între 
cei sase sînt de așa natură, îneît „proas
ta dispoziție" a partenerilor noștri nu 
va putea avea decît efecte trecătoare.

Dar trebuia să ne așteptăm ca la 
Haga și în alte cîteva capitale „ale ce
lor șase" raționamentul să fie întors 
contra Franței. Aceasta din urmă, gîn- 
desc olandezii, este cel puțin tot atît de 
interesată cît și partenerii săi in dez-

consiliului de miniștri a 
printr-o constatare de

voltarea Pieței comune : orientarea co
merțului său exterior (exporturile fran
ceze, în proporție de 46 la sută, sînt în
dreptate spre celelalte țări ale C.E.E.) o 
dovedește suficient.

...Ceea ce face ca orice diagnostic 
asupra Europei (este vorba de „Mica 
Europă" a celor șase, mai exact, de „Eu
ropa trusturilor’’—n.r.) să fie deosebit de 
hazardat, este că nici un angajament luat 
în cursul ultimelor săptămîni nu a fost 
încă urmat de o hotărîre concretă. 
Germanii (adică R.F.G. — n.r.) refuză 
în continuare să procedeze la o primă 
apropiere, chiar simbolică, a prețurilor 
cerealelor. La G.A.T.T., la Geneva, a 
fost la fel: singurul acord, și acela plin 
de confuzie de altfel, a fost asupra 
...procedurii de urmat.

De asemenea, avantajul nu este asigu
rat încă pentru niciuna din cele două 
concepții, care se înfruntă, asupra Euro
pei (este vorba de așa-zisa „integrare 
europeană" — n.r,): cea care vrea să 
dea prioritate Pieței comune restrînsă 
la „cei șase" sau cea (inspirată de Was
hington) conform căreia această Piață 
comună este un simplu element al unei 
comunități atlantice mai vaste".

„Un mic război intre 
C.E.E. și Statele Unite“
Sub titlul de mai sus, „LE MONDE“ 

a comentat astfel, în editorialul său din 
1 iunie „afacerea puilor’’, denumire sub 
care este cunoscută problema restricții
lor impuse la importul de carne de pa
săre din S.U.A.

„Discuțiile internaționale sînt astăzi 
din ce în ce mai puțin diplomatice și 
politice, și din ce în ce mai mult eco
nomice și tehnice, a declarat miercuri 
Edgar Pisani *), Ministrul avea să gă
sească 24 de ore mai tîrziu, la Bruxelles, 
o nouă ilustrare a cuvintelor sale. A fost 
deajuns ca consiliu) de miniștri al celor 
șase să hotărască «să ridice de la 20 
ia 30 de pfenigi la kg sumele supli
mentare aplicabile la păsările importate 
din alte țări» pentru ca să izbucnească 
nn mic «război al puilor» între Statele 
Unite și C.E.E.

Conflictul este mai important decît 
pare la prima vedere. In mod schema
tic, datele problemei sînt următoarele : 
incapabili de a rezolva problema supra
producției cerealiere, americanii contea
ză din ce în ce mai mult pe Europa

•) Ministrul francez al agriculturii.

tr-un defileu îngust, unde fluviul este 
încătușat între țărmuri înalte și stîn- 
coase, se prevede construirea unui 
gigant energetic cu o capacitate de 
20 milioane kW! Practica mondială 
n-a mai cunoscut ceva asemănător. 
Centrala hidroelectrică de pe Lena 

de Jos va putea 
produce anual 
pînă la 100 mi
liarde kWh de e- 
nergie electrică 
la un preț de 
cost foarte scă
zut. Aceasta re
prezintă aproape 
de două ori mai 
mult de cit vor 
putea produce în 
viitor toate cen
tralele cascadei 
hidroelectrice de 
pe Volga. Ener
gia electrică ce 
se va obține aici 
va putea fi utili
zată în indus
triile metalurgi
că, minieră, fo
restieră și va pu
tea fi, de aseme
nea, transmisă la 
mari depărtări în 

ale Siberiei.regiunile centrale
Constructorii vor avea de învins 

mari greutăți legate, în primul rînd, 
de condițiile de climă foarte aspre. 
După cum se știe, Lena străbate re
giuni de gheață veșnică. Dar, con
structorii sovietici de centrale hidro
electrice au o bogată experiență in 
muncă în asemenea condiții de cli
mă. In prezent se construiește cu 
succes centrala hidroelectrică de la 
Vipiuisk, într-o regiune unde gheața 
nu se topește niciodată în cursul a- 
nulul.

Nu va trece mult și pe malurile 
fluviului Lena vor începe importan
te lucrări de construcție. Energia ce 
va fi produsă de noile centrale hidro
electrice va lumina întinderile Si
beriei.

Succese ale greviștilor 
in Ecuador

GUAYAQUIL 7 (Agerpres). — Ca 
urmare a luptei hotărîte și unității 
de acțiune, muncitorii mai multor 
întreprinderi ecuadoriene au ob
ținut victoria în acțiunile lor cu ca
racter revendicativ. După o grevă 
de patru ore, docherii din Guaya
quil ai societății „South American 
Fruit Company“ au silit pe patroni 
să accepte sporirea salariilor și ga
rantarea locurilor lor de muncă. So
cietatea anglo-americană „Ancon Oii 
Company“ a semnat, de asemenea, 
un acord cu muncitorii, prin care se 
prevede mărirea salariilor șoferilor 
de camioane și echipajelor de pe 
tancurile petroliere.

Succese asemănătoare au obținut 
muncitorii agricoli de la marea ter- 
mă Higuanga din provincia Loja.

occidentală pentru a-și desface exce
dentele, fie în mod direct, fie folosind 
cerealele pentru alimentarea păsărilor. 
Ca o primă importatoare mondială de 
păsări, Republica Federală Germană re
prezintă o piață deosebit de atrăgătoa
re pentru Statele Unite.

De zece luni, adică de la intrarea în 
vigoare a politicii agricole comune, 
curba diagramei vînzărilor americane în 
R. F. Germană s-a înclinat în jos. Vina 
o poartă taxele excesive impuse de cei 
șase sub formă de „sume suplimentare", 
a amintit ministrul american al agri
culturii, Freeman, în fața comisiei agri
culturii a Camerei reprezentanților. 
Protejarea producătorilor din cadrul 
Pieței comune contra „dumping-ului" 
practicat de anumite țări este asigura
tă printr-un mecanism foarte complex 
de „prețuri de ecluză", care ajunge să 
lovească printr-o prelevare financiară 
variabilă, numită „sumă suplimentară", 
păsările al căror „preț de ofertă“ este 
inferior „prețului do ecluză“.

Dacă miniștrii Pieței comune nu vor 
consimți să reducă cu 15 la sută înainte 
de 31 martie „sumele suplimentare", 
amenințase Freeman în fața Congresu
lui, Statele Unite vor trebui să-și revi
zuiască atitudinea față de cei șase și să 
ia măsuri de întoarcere a argumentelor 
împotriva lor.

Comisia Pieței comune nu fusese de 
altfel insensibilă la argumentele ameri
cane. Ea redactase o propunere de re
glementare, prevăzînd o majorare a 
„sumelor suplimentare’’ aplicabila tutu
ror puilor provenind din alte țări, în 
afară de puii „made in U.S.A.". Aceștia 
se vedeau chiar oferindu-li-se o scădere 
da 5 pfenigi. Această discriminare nu 
a fost însă nici pe gustul belgienilor și, 
mai ales, pe gustul francezilor care nu 
se consolează că furnizează numai 3,9 
la sută din păsările consumate în Ger
mania federală (față de 37,2 la sută cît 
revine americanilor). Ea nu a fost apre
ciată nici de alte țări care, ca Dane
marca, urmează să suporte în bună 
sură prejudiciile.

Astfel, principiul a fost respins 
ciuda eforturilor comisiei pentru 
convinge pe miniștri că „prețurile 
ofertă" ale păsărilor americane erau 
de ridicate îneît nu era nevoie să 
prevăzută o protecție suplimentară.

Se poate aștepta la o ripostă energică 
a Washingtonului. Interesele aviculturii 
americane sînt într-adevăr deosebit de 
bine apărate. Producătorii pot conta pe 
sprijinul mai multor parlamentari in- 
fluenți, și anume al senatorului Full- 
bright, care este reprezentant al 
Arkansas-tilui, unde avicultura cunoaște 
o mare dezvoltaie, precum și pre
ședintele comisiei pentru afaceri străi
ne a Senatului".

mă-

în 
a-i 
de 

atît 
fie



Adunarea parlamentară a U. E. O. 
votarea rezoluțiilor

din partea R.F.G., a con- 
stupoare că, atunci cînd 
au fost supuse votării,

Ca urmare a unor puternice divergențe

La 7 iu- Interviul acordat de N. S.

transformarea întregii regiuni

Transformarea regiunii Mediteranei 
intr-o zonă denuclearizată - condiție importantă 

acestei regiunia securității
?

a „amînat“
PARIS 7 (Agerpres). 

nie la Paris au luat sfîrșit lucrările 
Adunării parlamentare a „Uniunii
Europei occidentale“. După cum re
latează agenția France Presse, pro
iectele de rezoluții în problemele 
militare redactate în timpul lucrări
lor adunării n-au putut fi vo
tate. Președintele adunării, Carlo

Lucrările Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare

GENEVA 7 (Agerpres). — La 7 
iunie la Geneva a avut loc ședința 
ordinară a Comitetului celor in 
state pentru dezarmare. La ședin
ță s-a discutat problema măsurilor 
concrete care să contribuie la slă
birea încordării internaționale și la 
dezarmare. Printre altele s-au dis
cutat propunerile Uniunii Sovietice 
cu privire la proiectul pactului de 
neagresiune între statele membre 
ale N.A.T.O. și ale Tratatului de la 
Varșovia și cu privire la declararea 
regiunii Mării Mediterane zonă 
denuclearizată.

La ședință au luat cuvîntul re
prezentanți ai Canadei, Cehoslova
ciei, Angliei, Uniunii Sovietice, Sue
diei.

Schmidt, 
statat cu 
proiectele 
în sală nu exista numărul statutar 
de membri pentru a se adopta în 
mod legal rezoluțiile. Votarea dife
ritelor texte a fost amînată pentru 
viitoarea sesiune a adunării, care 
va avea loc în luna decembrie.

Ținînd seamă de divergențele pu
ternice dintre Franța și ceilalți 
membri ai U.E.O., care s-au mani
festat în timpul discuțiilor, se poate 
aprecia că formula de a se amîna 
votarea proiectelor de rezoluții 
constituie o încercare de ultim mo
ment pentru a se evita o izbucnire și 
mai fățișă a acestor divergențe, ceea 
ce ar fi pus într-o lumină și mai 
proastă întreaga alianță U.E.O.

Anterior luase cuvîntul genera
lul Lemnitzer, comandantul suprem 
al forțelor militare ale N.A.T.O. din 
Europa occidentală, care a reînnoit 
cererea de constituire a așa-ziselor 
forțe nucleare multilaterale și în a- 
celași timp a cerut partenerilor din 
blocul nord-atlantic să-și intensifice 
contribuția în oameni și armament 
și să sporească cheltuielile în sco
puri militare.

Conferință de presă la Damasc
Declarațiile primului ministru al Siriei

nea tripartită, a subliniat primul 
ministru sirian, trebuie realizată u- 
nitatea internă, care în Siria nu este 
încă realizată”.

Salah Bitar a declarat că „guver
nul său, care respectă cu strictețe 
principiul coexistenței pașnice și al 
nealinierii, nu-și va precupeți efor
turile în realizarea dezarmării gene
rale și pentru interzicerea armei nu
cleare sub supraveghere și control 
internațional”.

Guvernul Siriei, a adăugat Bitar, 
este profund îngrijorat de faptul că 
Marea Mediterană este transforma
tă într-o zonă de stocare a armei 
atomice. La Organizația Națiunilor 
Unite, Siria s-a pronunțat pentru 
transformarea Africii într-o zonă 
denuclearizată și împreună cu alte 
țări din zona Mării Mediterane a de
pus toate eforturile pentru a o trans
forma într-o asemenea zonă.

DAMASC 7 (Agerpres). — La 6 iu
nie, la Damasc a avut loc o confe
rință de presă a primului ministru 
al Siriei, Salah Bitar.

Referindu-se la principiile de bază 
ale politicii guvernului sirian, Salah 
Bitar a declarat că unitatea țărilor 
arabe „nu trebuie realizată în grabă 
și trebuie să fie numai tripartită, 
unindu-se în cadrul statului federal 
toate cele trei țări, Siria, Irak și 
R.A.U.". Această unitate, a precizat 
el, trebuie să fie realizată respectîn- 
du-se cu strictețe prevederile decla
rației de la Cairo, din 17 aprilie.

„Nu este nici un secret, a recu
noscut Bitar, că Federația tripartită 
trece în prezent printr-o criză. Ac
tuala vizită a delegației siriene în 
Irak este un pas pe linia eforturilor 
noastre îndreptate spre înlăturarea 
dificultăților în calea creării federa
ției. Dar, înainte de a realiza uniu-

MOSCOVA 7 (Agerpres). — în 
interviul acordat corespondenților 
din Moscova ai ziarelor italiene 
„Paese Sera” și „L’Ora” în legătură 
cu recenta propunere sovietică cu 
privire la declararea regiunii Mării 
Mediterane zonă denuclearizată, 
N. S. Hrușciov, șeful guvernului 
sovietic, a confirmat că dacă regiu
nea Mării Mediterane va fi decla
rată zonă denuclearizată, guvernul 
sovietic va fi gata să dea garanții 
sigure că, în cazul vreunor compli
cații militare, această regiune va 
fi exclusă din sfera folosirii armei 
nucleare dacă, bineînțeles, și țările 
occidentale care dispun 
nucleară își 
obligații.

După cum 
nuare șeful 
principalul folos pe care îl vor avea 
popoarele din regiunea Mării Me
diterane de pe urma înfăptuirii pro
punerii sovietice va fi că „deasupra 
lor nu vor mai plana norii amenin
țători ai războiului racheto-nuclear 
și Marea Mediterană nu va deveni 
o nouă regiune de conflicte mili
tare primejdioase, inclusă de prin
cipalele puteri din N.A.T.O. în or
bita cursei înarmărilor atomice”.

N. S. Hrușciov a subliniat tot
odată că în ansamblu va fi îngus
tată sfera pregătirilor pentru un 
război nuclear și aceasta va con
tribui la destinderea încordării in
ternaționale, la întărirea păcii în 
întreaga lume. în interviu se sub
liniază, de asemenea, că conducă
torii N.A.T.O., care afirmă că sto
carea armei nucleare în regiunea 
Mării Mediterane ar întări „securi
tatea generală”, „fac acest lucru în 
pofida unei judecăți sănătoase și 
într-un scop absolut precis : pentru 
a slăbi vigilența popoarelor”.

Șeful guvernului sovietic a subli
niat că, odată cu aducerea, în 
Marea Mediterană a navelor mili
tare purtătoare de rachete ale 
N.A.T.O., „sporește considerabil pri-. 
mejdia pentru țările bazinului me-

vor asuma

a subliniat 
guvernului

de arma 
aceleași

în conti- 
sovietic,

Hrușciov unor ziare italiene 
diteranean“. El a arătat din nou că 
Uniunea Sovietică „nu are altă al
ternativă, decît să-și îndrepte ar
mele sale rachcto-nucleare asupra 
traseului submarinelor N.A.T.O., 
precum și asupra litoralului țărilor 
care nun la dispoziție teritoriul lor 
pentru staționarea armei racheto- 
nucleare“.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
a 

Mediteranei într-o zonă liberă de 
arma racheto-nucleară poate fi o 
condiție importantă a securității 
țărilor din această regiune. El a 
menționat, de asemenea, că în toate 
proiectele formulate în ultimul 
timp pentru crearea zonelor denu
clearizate în diferite regiuni ale 
lumii, caracteristica generală „o 
constituie năzuința de a salva pe 
oameni de primejdia unui război 
nuclear. Acesta este lucrul cel mai 
important“.

Un comentariu 
al ziarului „AlGumhuria“

CAIRO 7 (Agerpres). — Sub tit
lul „Submarinele nucleare din Ma
rea Mediterană amenință viața 
noastră“, ziarul „Al Gumhuria“ a 
publicat comentariul cunoscutului 
ziarist și scriitor egiptean Muha
mmed Mandur cu privire la hotă
rîrea Statelor Unite și a aliaților 
acestora din blocul agresiv N.A.T.O. 
de a amplasa submarine nucleare 
în Marea Mediterană.

Toate organele de presă și in
formații din țara noastră, scrie 
Muhammed Mandur, trebuie să-și în
drepte eforturile pentru a atrage a- 
tenția opiniei publice asupra aces
tei primejdii, să desfășoare o cam
panie în vederea adoptării unei noi 
hotărîri internaționale care să facă 
din Marea Mediterană o regiune 
beră de arma racheto-nucleară.

li-

Lucrârile Comitetului internațional 
pentru cercetarea spațiului cosmic 
VARȘOVIA 7 (Ager

pres)__La Varșovia
continuă lucrările ce
lei de-a 6-a sesiuni 
a Comitetului inter
național pentru cerce
tarea spațiului cos
mic (C.O.S.P.A.R.). La 6 
iunie au fost prezenta
te 46 de rapoarte de că
tre reprezentanți din ze
ce țări. Oamenii de ști
ință din Uniunea Sovie
tică, Anglia, Canada, 
S.U.A. și alte state au 
făcut comunicări des
pre noile rezultate ob-

Soare. Oamenii de știin
ță sovietici au aratat 
că în anul 1963 în Uniu
nea Sovietică va conti
nua înfăptuirea progra
mului de cercetare a 
păturilor superioare ale 
atmosferei și a spațiu
lui cosmic circumteres- 
tru cu ajutorul rache
telor meteorologice și 
geofizice și al sateliți
lor din seria „Cosmos“; 
vor continua, de ase
menea, cercetările asu
pra spațiului cosmic 
îndepărtat și asupra 

ținute în cercetarea spa- planetelor din sistemul 
țiului dintre Pămînt și solar, precum și cerce-

țările în domeniul me
dicinii și biologiei cos
mice.

Oamenii de știință so
vietici și americani vor 
efectua cercetări asu
pra magnetismului te
restru. Uniunea Sovie
tică și S.U.A. au ajuns 
la o înțelegere potrivit 
căreia în anul 1965 vor 
lansa cîte o „microlu- 
nă“ specială.

Un alt grup de oa
meni de știință lucrea
ză asupra amănuntelor 
programului denumit 
„Anul internațional al 
Soarelui calm“.

A.N.Z.U.S. reapare în scenă
La Wellington, capitala Noii Zee- 

lande, în zilele de 5 și 6 iunie s-a 
întrunit Consiliul blocului militar 
A.N.Z.U.S. din care, după cum o ara
tă și inițialele, fac parte Australia, 
Noua Zeelandă și Statele Unite. Co
municatul oficial dat publicității 
după încheierea lucrărilor scoate 
încă odată în evidență caracterul 
agresiv al acestei grupări, readuse 
în scenă de cercurile militariste din 
S.U.A., care plănuiesc noi acțiuni 
menite să încordeze situația în Asia 
de sud-est. In co- —
municat se a.ra’ă . 7 ■
că guvernele celor Comentariul zilei 
trei țări respmg 
propunerile cu pri. ----------
vire la crearea de 
zone denuclearizate în Asia și în re
giunea Pacificului, propuneii care 
sînt aprobate de forțele iubitoare de 
pace din întreaga lume.

Care eint cauzele reapariției pe 
scenă a acestui bloc militar ? După 
ce a fost înjghebat pactul Atlanticu
lui de nord, cercurile militariste din 
S.U.A. s-au simțit cuprinse de o mare 
pasiune pentru crearea unui bloc de 
același tip și în zona Pacificului. Așa 
s-a născut „micul pact al Pacificului^ 
—cum l-a denumit presa occidentală. 
Autorii legitimi ai noului născut 
și-au pu» nu puține speranțe în ceea 
ce privi-jte viitorul acestuia. Printre 
altele se prevedea atrageiea în a- 
cest bloc militar a majorității state
lor din Asia de sud și sud-est. Ei 
aveau însă să fie cuiînd dezamăgiți 
datorită refuzului de a 11 se alătura 
al unor state ca Indonezia. India, 
Birmania, Laos, Cambodqia. Ceylon.

Trei ani mai tîrziu, ideea atragerii 
Unui șir de state din Asia în siste- 
tmul blocurilor militare a fost relua- 
fă prin crearea blocului agresiv 
(S.E.A.T.O., de data aceasta 
participarea Angliei care, 
jghebarea A.N.Z.U.S.-ului, nici 
car nu fusese consultată, deși în a- 
ceastă regiune ea deținea poziții im
portante. Astfel, de la crearea pactu
lui S.E.A.T.O., în 1954, A.N.Z.U.S. a

cu 
la în- 

mă-

devenit un fel de anexă a acestuia, 
membrii săi fiind și membri ai 
S.E.A.T.O.

Atenția pe care unele cercuri din 
S.U.A. o acordă în ultima vreme 
A.N.Z.U.S.-ului nu este întîmplătoare. 
Este vorba, pe de o parte, de difi
cultățile tot mai mari pe care le în- 
tîmpină politica cercurilor americane 
în sud-estul Asiei și, pe de altă 
parte, de disensiunile crescînde din 
cadrul S.E.A.T.O. Nu se poate face 
abstracție nici de ciocnirile de inte

rese anglo-ame- 
ricane.

Acum, cercurile 
monopoliste ame
ricane se orientea
ză din nou spre 

A.N.Z.U.S., în care văd un instrument 
neocolonialist pentru promovarea in
tereselor lor în această parte a lumii. 
Războiul nedeclarat din Vietnamul de 
sud, pentru continuarea căruia 
S. U. A. nu s-au jenat să ceară 
sprijin din partea membrilor 
A.N.Z.U.S., s-a aflat multe ore în 
centrul atenției sesiunii. Participau- 
ții la dezbateri n-au putut să nu 
recunoască însă — fapt menționat 
și în comunicatul oficial — că în 
ciuda intervenției pe scară largă 
a S'. U. A. în războiul împotriva 
partizanilor sud-vietnamezi, menți
nerea regimului lui Ngo Dinh Diem 
este un lucru „dificil". Nu încape în
doială că, în pofida sprijinului acor
dat clicii diemiste, lupta poporului 
din Vietnamul de sud nu va putea fi 
înăbușită. Totodată, sprijinul pe care 
actuala sesiune de la Wellington l-a 
promis inițiatorilor colonialiști ai Fe
derației malaieze se lovește de vo
ința popoarelor din această parte a 
lumii de a-și cuceri independența de
plină și de a promova o politică 
în măsură să corespundă intereselor 
lor naționale. Nesocotind voința po
poarelor, planurile inițiatorilor blo- ’ 
cului A.N.Z.U.S. sînt — în epoca noa- | 
stră, a prăbușirii ’sistemului colonial 
— sortite eșeoului.

I

D. ȚINU

Miting la Itazuke (Japonia) împotriva cursei înarmărilor nucleare.

Întîlnirea de la București 
s-a desfășurat într-un spirit constructiv 

Declatajia președintelui Ligii iugoslave pentru pace, independentă 
și egalitate în drepturi a popoarelor

BELGRAD 7 (Agerpres). — La 
înapoierea sa de la București unde 
a participat la întîlnirea reprezen
tanților comitetelor pentru colabo
rare și înțelegere reciprocă între 
popoarele balcanice, Lazar Moisov, 
președintele Ligii iugoslave pentru 
pace, independență și egalitate în 
drepturi a popoarelor, a făcut o de
clarație unui redactor al agenției 
Taniug. El a constatat cu satisfac
ție că întîlnirea s-a desfășurat în
tr-un spirit constructiv, scoțînd în 
evidență discuțiile rodnice care au 
avut loc și eforturile pentru găsi
rea unor noi forme de activitate cu 
scopul de a dezvolta relațiile de 
colaborare șl prietenie între po
poarele balcanice.

Șeful delegației Ligii iugoslave a 
subliniat că aceasta s-a străduit ca, 
împreună cu ceilalți participanți, 
să-și aducă contribuția la studierea 
posibilităților și formelor de apro
piere între popoarele balcanice, în 
scopul întăririi prieteniei și cola
borării lor multilaterale. Vorbind 
despre importanța întîlnirii de la 
București, Lazar Moisov a amintit 
că la ea au participat reprezentanți 
eminenți ai vieții politice și pu
blice din Romînia, Bulgaria și Gre
cia, precum și observatori ai miș
cărilor pentru pace din Cipru și 
Italia.

„La întîlnirea de la București, a 
spus în continuare reprezentantul 
iugoslav, toți participanții au sub
liniat, în intervențiile lor, că rezul
tatele obținute în dezvoltarea rela
țiilor de bună vecinătate dintre 
unele țări balcanice oferă perspec
tive bune pentru activitatea vii
toare în acest domeniu. în cadrul 
discuțiilor au fost propuse nume
roase forme noi de dezvoltare a 
relațiilor de colaborare dintre ță
rile balcanice”. Reprezentantul iugo-

slav a relevat că, după cum s-a 
subliniat și în comunicatul adoptat 
la încheierea lucrărilor, de la pre
cedenta întîlnire a reprezentanților 
comitetelor de colaborare balcanică 
au avut loc o serie de acțiuni care 
au contribuit la o mai bună cu
noaștere reciprocă a popoarelor 
balcanice și la dezvoltarea colabo
rării lor bilaterale și multilaterale, 
în prezent există posibilități largi 
pentru inițierea unor noi acțiuni, 
menite să ducă la dezvoltarea cola
borării interbalcanice în domeniile 
economic, comercial, cultural, ști
ințific și sportiv. Participanții la 
cea de-a 3-a întîlnire balcanică s-au 
situat pe poziția că menținerea și 
întărirea păcii în regiunea Balcani
lor trebuie să ducă la eliminarea 
surselor de neîncredere care mai 
există încă în relațiile dintre unele 
state balcanice și s-au pronunțat 
pentru transformarea Balcanilor în- 
tr-o adevărată zonă a păcii, liberă 
de arma atomică, într-o zonă a unor 
relații de bună vecinătate, active și 
multilaterale.

„Organizatorul celei de-a 3-a în- 
tîlniri a reprezentanților comitete
lor de colaborare balcanică, Comi
tetul romîn în frunte cu prof. univ. 
Mihail Ghelmegeanu a făcut totul 
pentru a crea condiții cît mai fa
vorabile pentru desfășurarea cu 
succes a lucrărilor acestei întîlniri, 
a spus Lazar Moisov. La încheierea 
lucrărilor întîlnirii, reprezentanții 
comitetelor de colaborare balcanică 
au fost primiți de președintele Con
siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer. Cele cîteva zile pe care 
le-am petrecut după această întîl
nire, vizitînd unele regiuni din Ro
mînia, ne-au oferit prilejul să ne 
convingem că oamenii muncii din 
Romînia au obținut succese mari 
în construirea socialismului“.

Masă tovâraședscâ 
în cinstea delegației 

P.C.U.S. care a vizitat 
R. P. Romînă

MOSCOVA 7 Corespondentul A- 
gerpres transmite : Vineri seara Ni
colae Guină, ambasadorul R.P. Ro
mîne la Moscova, a oferit o masă 
tovărășească în cinstea delegației 
P.C.U.S. care a vizitat recent K. P. 
Romînă. Au luat parte N. V. Pod- 
gornîi, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Ucraina, membrii delega
ției, activiști de partid.

Masa s-a desfășurat într-o atmo
sferă de caldă prietenie.

Cocteil oferit la Atena 
de ambasadorul R. P. Romine
ATENA 7. — Corespondentul A- 

gerpres Al. Gheorghiu transmite : 
Vineri la prînz ambasadorul R. P. 
Romîne la Atena, Mircea Bălănescu, 
a oferit un cocteil în cinstea dele
gației grecești care a participat la 
Conferința comitetelor pentru înțe
legerea balcanică, ce a avut loc re
cent la București. Au luat parte 
membrii delegației St. Merkouris, 
P. Arghyropoulos, E. Kotris și I. 
Evanghelidis. De asemenea au par
ticipat. deputății S. Venizelos, Rus- 
sbpoulos, N. Intzes, Stefanidis, A. 
Brillakis, precum și K. Tsaldaris, 
fost prim-ministru, Th. Turkovasilis, 
președintele Partidului Naționalist, 
Manolis Glezos, A. Zakkas, preșe
dintele Comitetului pentru des
tinderea internațională și pace 
din Grecia, d-na Th. Koliva, preșe
dinta Ligii pentru apărarea dreptu
rilor omului din Grecia, Leonidas 
Spais, președintele Ligii de priete
nie greco-romîne, ambasadorii greci 
Pesmazoglu și Pappas, rectorul Fok- 
kas, profesorii universitari Evelpidis, 
Fioros, Timarisas, Varvitsioti, și 
alți oameni de cultură, ziariști. Au 
fost, de asemenea, prezenți șefi ai 
unor misiuni diplomatice acreditați 
la Atena. Cocteilul s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

PEKIN. Agenția China Nouă anun

și 21 mai anul curent. Princi- 
acuzat este colonelul în rezervă 
Aydemir, fostul comandant al 

de război din Ankara care, 
cum subliniază agențiile de

CAIRO. La 6 iunie, la Societatea ar
telor frumoase din Cairo a avut loc o 
gală de filme românești. Au fost pre
zentate filmele „In iureș de joc“, „Trei 
jocuri romînești" și „O poveste ca în 
basme“, precum și filmul despre festi
valul de folclor al țărilor balcanice și 
din zona Mării Adriatice. Au partici
pat oameni de artă și studenți ai Insti
tutului de arte.

Se intensifică lupta revendicativa
a oamenilor muncii

La chemarea Federației Sindicale Mondiale, între 7 și 15 iunie se des
fășoară Săptămâna solidarității cu poporul spaniol.

In lumea întreagă oamenii iubitori de libertate și progres își manifestă cu 
putere sentimentele de simpatie și solidaritate cu poporul spaniol, care luptă 
împotriva sângeroasei dictaturi francliiste, pentru libertatea patriei sale. Aceste 
sentimente s-au oglindit pe larg în valul de mînie și în protestele opiniei pu
blice internaționale față de crimele comise de franchiști — dintre care cea 
mai recentă a fost asasinarea luptătorului comunist Julian Grimau — în larga 
acțiune cu privire la amnistierea deținuților politici spanioli, în sprijinul luptei 
oamenilor muncii din Spania pentru interesele lor vitale.

„De mai multe luni — relatează 
ziarul ,,1’Humanlté" — în Spania se 
observă o creștere a mișcărilor re
vendicative. Lupta muncitorilor și 
țăranilor a luat o nouă amploare 
după publicarea decretului guverna
mental prin care se fixează la 60 
pesetas pe zi salariul minim al mun
citorilor necalificați. Acest minim nu 
reprezintă nici măcar jumătate din 
ceea ce revendică oamenii muncii*). 
Dealtminteri, odată cu aplicarea a- 
cestui decret, dispar și o serie de a- 
vantaje dobîndite anterior de oame
nii muncii în urma unei luote dîrze ; 
noua lege prevede includerea aces
tor avantaje în salariul minim, fă-

de

*)’ fiPolrivît buletinului „Acțiunea so
cială' patronală’’ — scrie revista „Demo
crație Nouvelle’’ — o familie de munci
tori cu doi copii are nevoie, la Madrid, 
de lin venit de 154 pesetas pe zi,
care nu dispun decit putini muncitori ca
lificați... înseși sindicatele oficiale 
cerut un salariu minim general de 80 
pesetas, socotind că costul vieții a cres
cut din 1956 cu 100’ la sută. Grupurile 
ilegale ale opoziției sindicale, care des
fășoară o amplă activitate In regiunile 
unde concentrarea proletariatului e mai 
densă, au cerut un salariu minim de 
bază de 100 pesetas”.
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au

spanioli
întreprinderi (Industrial de Hierro, 
Pegaso, Giralt Paporta, Manufactu
ras Mencanicas Madrilenas, Euzkal- 
duna, Barreiros, Marconi, Vers, Stan
dard Electrica, Companie Auxiliar de 
Transporte, Santa Maria de la Ca- 
beza, Construcciones Jotsa, Rodri
guez Asensio, Edlciones Aquilar, 
Coireos Y Télégrafos etc.). Aceste 
acțiuni s-au desfășurat ca protest 
împotriva încercărilor de a impune 
un ritm de lucru infernal, împotriva 
concedierilor, precum și pentru mă
rirea salariilor.

La Barcelona aceleași revendicări 
și aceleași forme de luptă au fost fo
losite în următoarele întreprinderi: 
Hispano Suiza, Macosa, Siemens, ' 
Talieres Văsco Catalanes, Hispano 
Olivetti, Osram, Fotofilm, Pirelli, Pa- 
pelera de Prat, Iberia. Turbojit, Sam 
Bandelio, Construcciones Espanolas 
etc.

Lupte asemănătoare s-au desfășu
rat în Asturia (Nuevas Montana Llas- 
caras, Duro Felguera, Dos Amigos. ' 
San Jorge y San Antonio, Abello, 
Constructora Gigonesa), în Guipuz- j 
coa, în. industria hîrtiei. De aseme
nea, qreve și manifestații s-au înre
gistrat și în Biscaya, la minele din 
Puertollano, în provinciile Cordo
ba. Sevilla, Valencia, Saragossa, 
Vigo și în insulele Canare.

Ca și muncitorii din industrie, 
muncitorii agricoli duc o luptă ac- 

.....................r.
Grevele și demonstrațiile se întețesc 
în toate zonele rurale. Timp de două 
zile au făcut grevă muncitorii aqri- 
coli din provincia Cadix. Cei din 
Villanueva del Fresno (Estramadu- 
ra) au făcut grevă timp de trei zile.

ță că la 7 iunie a avut loc a 98-a 
ședință a Comitetului Permanent al 
Adunării reprezentanților populari 
din întreaga Chină, în cadrul căreia, 
după cuvîntarea rostită de Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de stat al R. P. 
Chineze, și lămuririle date de el, 
s-a adoptat hotărîrea de a amîna pen
tru trimestrul IV/1963 cea de-a 4-a 
sesiune a Adunării reprezentanților 
populari din întreaga Chină a celei 
de-a doua legislaturi. Anterior fusese 
adoptată hotărîrea ca această sesiune 
să aibă loc în trimestrul II al anului 
curent.

MOSCOVA. Mareșalul Abdel Hakim 
Amer, vicepreședinte 
Arabe Unite, a sosit 
Moscova într-o vizită

ULAN BATOR. La 
loc la Ulan-Bator
J. Țedenbal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Mongole, și alegă
torii. Cu acest prilej, J. Țedenbal a 
vorbit despre transformările înfăptuite 
în viața social-politică, economică și 
culturală din R. P. Mongolă în pe

la alegerile

al Republicii 
la 7 iunie la 
oficială.
7 iunie a avut 

o întîlnire între

cînd astfel ca „sporul" să fie de 
fapt nul. Totodată, noul barem nici 
nu este respectat în numeroase în
treprinderi care folosesc ca mînă de 
lucru femei, după cum nu este res
pectat nici în ce-i privește pe mun
citorii agricoli.

O altă sursă de nemulțumire o 
constituie încheierea de contracte 
colective de către întreprinderi și gu
vern care, departe de a aduce cel 
mai mic avantaj oamenilor muncii, 
sînt, dimpotrivă, instrumente ale re
presiunii, fixînd un șir de „norme de 
conduită" menite să stăvilească ac
țiunea revendicativă. Aceste contrac
te prevăd sancțiuni care merg pînă 
la amputarea unei părți mari din sa
lariu.

Bilanțul impresionant al acțiunilor 
desfășurate de oamenii muncii în 
ultimele luni, și mai cu seamă în 
ultima perioadă — subliniază „l’Hu- 
manité" — demonstrează voința 111 U-LLkZl IU 1 lj jay I1UU1J UUU VU 
acestora de a da bătălii tot mai im- tivâ în sprijinul revendicărilor lor. 
portante, mergînd pînă la o grevă 
generală politică pentru cucerirea li
bertăților democratice și sociale.

La Madrid, încetarea lucrului, gre
vele de o zi și sistemul muncii în
cetinite au avut loc în numeroase

rioada care a trecut de 
precedente.

LONDRA. La 7 iunie 
s-a anunțat oficial că 
S.U.A., Kennedy, va face o vizită în 
Anglia în , zilele de 29 și 30 iunie și 
va avea convorbiri cu primul ministru 
britanic, Macmillan.

ANKARA. In capitala Turciei a 
început procesul intentat unui număr

la Londra 
președintele

de 103 persoane acuzate de organi
zarea și participarea la rebeliunea ar
mată împotriva regimului din zilele 
de 20 
palul 
Tal al 
școlii 
după 
presă, a participat și la organizarea 
puciului eșuat din 22 februarie 1962.

TEL AVIV. După o vizită de 
11 zile, Strauss, fostul ministru de 
război al Germaniei occidentale, a 
părăsit Izraelul. La aeroportul din Tel 
Aviv, în ciuda măsurilor speciale de 
securitate, grupuri de demonstranți 
l-au primit pe Strauss cu strigăte și 
lozinci de protest.

NEW YORK. Comisia pentru ener
gia atomică a S.U.A. a anunțat că la 
5 și 6 iunie pe poligonul atomic din 
statul Nevada au fost efectuate două 
noi explozii subterane. Numărul total 
al acestor explozii, anunțat oficial, se 
ridică la 66.

CAIRO. Președintele Republicii A- 
rabe Yemen, As Sallal, a avut o nouă 
întrevedere cu președintele Nasser. 
Postul de radio Cairo menționează că 
cei doi președinți au discutat 
blema „întăririi legăturilor de 
laborare în diverse domenii 
Republica Arabă Unită și Repu
blica Arabă Yemen“. Agenția 
M.E.N. anunță că la 8 iunie președin
tele Republicii Arabe Yemen, As Sal
lal, va pleca la Damasc de unde se 
va reîntoarce la Cairo.

pro- 
co- 

între

Miting la New York
legii McCarran

Carran șl-a întins tentaculele asu
pra tuturor celorlalte organizații 
progresiste, cerîndu-le să se înre
gistreze ca „agenți ai unei puteri 
străine“.

Arătînd că Curtea Supremă a a- 
nulat procesul intentat Consiliului 
național pentru prietenia america- 
no-sovietică, vorbitorul a spus : „Le
gea McCarran a primit o lovitură. 
Putem și trebuie să obținem anula
rea ei“.

Pentru anularea legii McCarran, 
pentru desființarea Comisiei Came
rei reprezentanților pentru cerce
tarea activității antiamericane, pen
tru lichidarea isteriei războinice, an- 
tidemocratke din S.U.A. s-au pro
nunțat, de asemenea, reprezentanți 
ai organizațiilor de tineret și ai altor 
organizații democratice.

pentru anularea
NEW YORK 7 (Agerpres).— La 6 

iunie a avut loc în sala „Manhat
tan-Centre“ din New York un mare 
miting, organizat de Comitetul ce
tățenesc de luptă pentru apărarea 
libertăților constituționale. Cei a- 
proximativ 2 000 de participanți au 
cerut anularea faimoasei legi Mc
Carran. în baza căreia organele de 
justiție din S.U.A. duc o largă 0- 
fensivă împotriva libertăților de
mocratice elementare.

Principala țintă împotriva căreia 
această lege își îndreaptă loviturile, 
a subliniat în cuvîntarea sa Claude 
Lightfoot, unul din conducătorii co
muniștilor din Chicago, o constituie 
Partidul Comunist din Statele Uni
te. Dar lucrurile nu se opresc aici. 
Ca o caracatiță uriașă, legea Mc-


