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Lună de lună, 
o producție ritmică

Experiența noastră și a altor uzine 
din țară ne-a convins că desfășu
rarea ritmică a producției consti
tuie o cale importantă de valorifi
care la un nivel superior a rezerve
lor interne de sporire a producției 
și productivității muncii, de îmbu
nătățire a calității produselor. A- 
ceastă- problemă a stat în atenția 
noastră și încă de la începutul anu
lui am luat un șir de măsuri pentru 
ca planul să fie îndeplinit ritmic, 
luna de lună. Ce am întreprins în 
acest sens ?

înainte de toate am trecut la re
organizarea atelierelor strungărie și 
freze, pe baza aplicării metodei teh
nologiei de grup. în locul celor două 
ateliere au fost organizate 7 linii 
tehnologice pe familii de piese simi
lare, reamplasîndu-se în acest scop 
peste 100 de mașini pe flux tehnolo
gic în cadrul linii
lor. Reamplasarea 
utilajelor a avut 
efecte pozitive și 
asupra specializă
rii muncitorilor și, 
deci, asupra creșterii productivității 
muncii la fiecare loc de muncă. Prin 
noul flux de fabricație s-au creat 
condiții favorabile pentru introdu
cerea uzinării reperelor importante, 
după metoda paralel succesivă — 
metodă care contribuie în mare mă
sură la reducerea ciclului de fabri
cație.

Prin așezarea mașinilor-unelte pe 
linii tehnologice s-a redus cu peste 
30 la sută volumul lucrărilor de 
transport, piesele circulînd acum pe 
un drum mult mai scurt decît 
atunci cînd se transportau de la un 
atelier la altul. Au fost desființate 
boxele de control interfazic, opera
ție cu care se irosea timp mult 
pentru transportul și controlul pro- 
priu-zis al pieselor. în locul acestui 
sistem de control a fost introdus 
controlul pe linii, la locul de muncă. 
Acest sistem, pe lîngă faptul că re
duce timpii de stagnare între ope
rații, a dus și la prevenirea rebutu
rilor, controlul efectuîndu-se în 
multe cazuri chiar paralel cu prelu
crarea pieselor.

Organizarea fabricației pe familii 
de piese similare a contribuit la re
ducerea ciclului de fabricație, la 
îmbunătățirea calității, la creșterea 
productivității muncii, asigurîndu-se 
în același timp și decalajul necesar 
între secția uzinaj și secția montaj 
— domeniu în care anul trecut au 
existat unele deficiențe. Noua orga
nizare a avut și un alt efect pozitiv : 
s-a ușurat în mod simțitor munca de 
programare și urmărire zilnică a 
producției.

O altă problemă de bază care a 
stat în fața conducerii uzinei și a or
ganizației de partid, în scopul asi
gurării ritmicității producției, a fost 
mărirea capacităților de lucru la 
unele locuri „înguste", prin adapta
rea unor mașini mai puțin utilizate 
pentru execuția pieselor care se pre
lucrau înainte pe utilaje supraîncăr
cate. De pildă, pentru a evita gîtui- 
rile care existau la mașinile de fre
zat portale a fost modernizată ma
șina de frezat portal cu două breșe. 
Trebuie precizat că, înainte de mo
dernizare, această mașină nu era 
încărcată cu comenzi nici pentru un 

Uzina de mașini și unelte agricole „7 Noiembrie"-Craiova. Se tac 
ultimele verificări la un lot de sape rotative, înainte de a fi trimise uni
tăților agricole socialiste din țară. (Foto : Agerpres)

schimb. După modernizare, la a- 
ceastă mașină se prelucrează 4 re
pere importante, asigurîndu-se func
ționarea ei în trei schimburi. Pentru 
eliminarea strangulărilor care exis
tau la fabricarea pieselor normali, 
zate, începînd din luna ianuarie 
strungurile automate au început să 
funcționeze în trei schimburi, mă- 
rindu-se astfel indicele de utilizare 
a acestora. La un număr de peste 
20 de repere, în locul frezării indivi
duale a suprafețelor în trepte, a- 
cum se efectuează prelucrarea si
multană a mai multor suprafețe 
cu ajutorul unor freze compuse, 
care au fost proiectate, executate 
și date în exploatare.

La asigurarea îndeplinirii ritmice 
a planului a contribuit simțitor și 
îmbunătățirea tehnologiei de fabri
cație. La prelucrarea roților dințate 

s-au introdus o se
rie de procedee 
tehnologice de 
înaltă productivi
tate și anume : 
strunjirea unui 

număr de peste 20 de roți dințate a 
fost trecută de pe strunguri univer
sale pe strunguri semiautomate, cu 
cuțite multiple, asigurîndu-se o 
creștere a productivității muncii la 
aceste operații, în medie, cu 120 la 
sută. Pentru îmbunătățirea calității 
fontei turnate a fost introdusă in- 
suflarea oxigenului, care înlătură e- 
fectul negativ al cocsului mai slab 
asupra fontei lichide. De asemenea, 
la mai multe repere importante, 
cum sînt carcasa cutiei de avansuri, 
carcasa căruciorului, s-au redus 
simțitor abaterile dimensionale da
torită îmbunătățirilor tehnologice 
aduse.

Comitetul de partid al uzinei a 
îndrumat birourile organizațiilor 
de bază să analizeze decadal cum 
se realizează sarcinile de plan și 
să propună conducerilor secțiilor 
luarea de măsuri acolo unde se 
iveau unele rămîneri în urmă.

Toate acestea au contribuit la 
realizarea, decadă cu decadă, a sar
cinilor de plan. Dacă în primele 
luni ale anului trecut, mai mult de 
jumătate din producția-marfă a 
fost realizată în ultima decadă, în 
trimestrul I din acest an, produc
ția-marfă a fost realizată lunar, în 
medie, după cum urmează : 34,72 la 
sută în prima decadă, 32,49 la sută 
în decada a doua și 35,85 la sută 
în decada a treia.

în primele 4 luni ale acestui an, 
ca urmare a realizării ritmice a 
producției, colectivul uzinei noastre 
a îndeplinit planul la producția 
marfă în proporție de 102,7 la sută, 
a sporit productivitatea muncii cu 
6,3 la sută și a realizat economii 
suplimentare la prețul de cost în 
valoare de 633 000 lei.

Realizările obținute pînă în pre
zent în îndeplinirea ritmică a pla
nului au întărit convingerea munci
torilor și tehnicienilor că, îmbună
tățind în continuare organizarea 
muncii și a producției, vom pune în 
valoare noi rezerve interne de spo
rire a productivității muncii, de ri
dicare a nivelului calitativ al pro
duselor și de reducere a prețului de 
cost.

MARȚIAN FUCIU 
directorul Uzinei „Strungul“-Arad

Ingrășăminte chimice 
peste plan

Colectivul Uzinei de îngrășăminte 
chimice din Valea Călugărească a 
produs de la începutul anului pînă 
acum 3 000 tone de îngrășăminte 
chimice peste plan. Acest succes 
este în mare măsură rezultatul folo
sirii mai judicioase a capacității de 
producție a agregatelor, ceea ce a 
contribuit la sporirea productivității 
muncii. Totodată, prin îmbunătățirea 
controlului procesului chimic de sin. 
tetizare a amestecului, a fost ridica
tă calitatea îngrășămintelor chimice.

Ca urmare a creșterii productivită
ții muncii cu 5,1 la sută, față de sar
cina planificată, și a mai bunei gos
podăriri a materiei prime, în primele 
5 luni din acest an colectivul uzinei a 
redus cu mult prețul de cost al pro
duselor, realizînd pe această cale e- 
conomii suplimentare de aproape 
800 000 lei.

(Foto : M. Cioc)

luna 
de 
!n medie, cu 22 
la sută. Toate 
lucrările pe 
care le-a exe
cutat de la în
ceputul anului 
au fost de bună 
calitate. El aju
tă cu dragoste 
pe alți munci
tori din sector 
să-și ridice ca
lificarea.

BRAȘOV La Timișul de 
Sus, Bran, Zizin, 

Sîmbăta de Sus, Săliște și în alte 
locuri pitorești din regiunea Brașov 
își vor petrece vacanța de vară anul 
acesta peste 10 000 de pionieri și 
școlari din diferite regiuni ale țării. 
Vilele în care aceștia vor fi găzduiți 
au fost renovate și dotate cu mobi
lier nou, iar cabanele — înzestrate 
cu aparate de radio, televizoare 
și diferite jocuri distractive. Au 
fost, de asemenea, reamenajate tere
nurile de volei, fotbal, baschet și al
tele. Programele de activitate din 
timpul vacanței prevăd vizitarea 
unor obiective industriale șl instituții 
de artă, întîlniri cu oameni ai mun
cii din diferite ramuri de activitate, 
excursii pe crestele munților, întîlniri 
sportive etc.

Din regiunea Brașov vor pleca 
să-și petreacă vacanța de vară pe li
toral peste S 000 de pionieri și șco
lari, iar aproximativ 150 000 vor lua 
parte la drumeții locale.

CLUJ Taberele de vară
de la Colibița, 

Sîngiorz Băi, Bistrița și Meseși, din 
regiunea Cluj, au terminat pregăti
rile în vederea găzduirii celor peste 
3 500 de elevi și pionieri care își vor 
petrece aici o parte din vacanța de 
vară.

Din regiunea Cluj vor pleca în 
timpul vacanței de vară în taberele 
de pe litoral și în cele de la munte, 
din alte regiuni, aproape 1 300 de 
pionieri și școlari. In programul va
canței sînt înscrise, de asemenea, 
numeroase excursii. (Agerpres)

Noi trasee de autobuze
în scopul îmbunătățirii transportului 

interurban, în regiunea Brașov s-au în
ființat noi trasee de autobuze pe ruta 
Brașov — Tîrgu Mureș și Brașov — 
Rupea. Autobaza de călători I.R.T.A.- 
București a luat măsura ca pe traseele 
care leagă Capitala de localitățile înve
cinate să sporească parcul existent cu 
35 de autobuze noi.

La Onești s-au dat în folosință în acest an numeroase apartamente și s-a terminat glisarea a 9 blocuri cu cîte 10 nivele. Iată, în foto
grafie, cîțiva dintre constructorii de pe șantierul 3 care obțin rezultate deosebite în muncă : Gheorghe Cojocaru, parchetar, Gavrll Fülöp, zu
grav, Marin Duminică, zidar. Ștefan Dragomlr, zidar, șl Constantin Hod or, mozaicar. (Foto : Gh. VințiiSI

lucrările celui de-al IV-leu Souffres 
ai cooperației de consum

Orchestra Filarmonicii de stat „George Enescu"
s-a înapoiat

Marți după-amiază s-a înapoiat în 
Capitală orchestra simfonică a Fi
larmonicii de stat „George Enescu", 
care a întreprins un turneu de a- 
proape trei săptămîni în Austria și 
Italia. Concertele susținute în ca
drul „Săptămînilor festive ale Vie- 
nei” în orașele Graz, Linz, Inps-

Muncitorul 
Andrei Manole, 
din sectorul 
montaj al Ate
lierelor „9 Mal" 
din București, 
se evidențiază 
prin realizările 
pe care le ob
ține în produc
ție. El lucrează 
cu o produc
tivitate sporl- 

depășln- 
lună de 
sarcinile 

producție.

După inundațiile din comuna Gîrlița^Dobrogea

Simțim grija părintească

după-amiaza zilei de 2 iunie 
a. c„ pe dealurile de la sud de co
muna Gîrlița, raionul Adamclisi, re
giunea Dobrogea, a avut loc o 
puternică rupere de nori. Obser- 
vînd că apele adunate într-un 
puhoi de 2—3 metri înălțime se 
rostogolesc vijelios spre Gîrlița, 
grănicerii au anunțat telefonic sfa
tul popular comunal să dea alar
ma : „Toți locuitorii care au casele 
pe firul văii să le părăsească și să 
urce sus, pe deal’. Dar n-a fost 
vreme să fie anunțați toți cel ame
nințați. Au trecut numai cîteva mi
nute și puhoiul, rostogolind pie
troaie, arbori, izbi casele de pe fi
rul văii.

începu o luptă grea cu furia ape
lor, pentru salvarea oamenilor, a 
bunurilor gospodăriei colective și 
ale colectiviștilor loviți de calami
tate. In această împrejurare ne
obișnuită s-au manifestat cu putere 
spiritul de solidaritate și de întra
jutorare,, abnegația și tăria morală 
a colectiviștilor, rod al noului mod 
de viață al țărănimii, al muncii e- 
ducative desfășurate de partid.

Cei cinci copii ai lui C. Norocel 
s© aflau singuri în casă. Colec
tivistul Stancu Bistreanu se repe
zi în casă, scoase copiii și, tre- 
cînd cu ei prin apa care creștea 
mereu, îi duse Ia un loc ferit. In 
altă parte, colectiviștii Dumitru 
Ghiran și Constantin Cluceru, în- 
fruntînd primejdia, au salvat de la 
înec pe Ion Pădureanu, Ștefan So- 
col și Ștefan Cluceru. Riscîndu-și 
viața, Gheorghe Scurtu i-a scos din 
apă pe Dumitru Băltiș, soția și fiica 
acestuia. El a salvat și vitele colec
tivistului și abia a putut fi smuls 
apoi din valuri de către alți săteni. 
Nu s-a pierdut nici o ființă ome
nească. Copii, femei, bătrînl au gă
sit repede adăpost, căldură și o 
vorbă de îmbărbătare la ceilalți 
colectiviști din sat.

In vremea aceasta, alți oameni 
luptau să salveze averea gospodă
riei colective. Președintele, Andrei

în Capitală
bruck, Dornbirn, Salzburg, precum 
și la radiodifuziunea italiană, la 
Scala din Milano, Bologna, Sulmo- 
na, dirijate de artistul poporului 
George Georgescu și artistul emerit 
Mircea Basarab, avînd ca solist pe 
violonistul Ion Voicu, artist emerit, 
s-au bucurat de o caldă apreciere.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
artiștii au fost întîmpinați de re
prezentanți ai Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, ai O.S.T.A. 
și ai vieții noastre muzicale.

(Agerpres)

Linie de înaltă tensiune
CĂREI (coresp. „Scînteii'). — In 

regiunea Maramureș s-a dat recent 
în funcțiune o nouă linie de înaltă 
tensiune de 15 kV pe distanța Ca
rei—Supuru de Jos, în lungime de 41 
km. Terminată cu 30 de zile mai de
vreme față de termenul planificat, 
noua linie creează posibilitatea ra
cordării la sistemul energetic națio
nal a 30 de localități din raionul Că
rei, dintre care 12 vor fl electrificate 
pînă la sfîrșltul anului 1963.

La

Cursuri pentru 
bibliotecarii din școli

DEVA (coresp. „Scînteii“). —
Sebeș au început zilele acestea cursurile 
de instruire a bibliotecarilor din școlile 
medii și profesionale din regiunea Hu
nedoara. Timp de o lună, ei vor partici
pa la o serie de lecții, expuneri și de
monstrații practice legate de îmbunătă
țirea activităților bibliotecilor școlare în 
viitorul an de învățămînt.

Ivanov, a coboiît intr-un suflet în 
vale, unde se găsea la pășune ci
reada de vite a gospodăriei. împre
ună cu îngrijitorii, a minat vitele 
spre deal ; 60 de viței au fost scoși 
din apa care pătrunsese în grajd de 
către colectiviștii Marin Ivașcu, Cris- 
tache Pamcu și Mircea Stamate.

In aceste momente, printre cei 
care și-au făcut datoria cu abnega
ție s-au aflat tînăra doctoriță Lidia 
Dieu, inginerul agronom Iordache 
Dobrescu. Prin ploaie, prin 
doctorița a ajutat Ia salvarea 
multor copii, a mers în casele 
erau găzduiți cei rămași _fără 
post, ca să împartă medicamente și 
să-i îngrijească pe cel a căror viață 
fusese în primejdie. In lupta pentru 
salvarea vieților oamenilor, a bunu
rilor gospodăriei și ale colectiviști
lor, comuniștii au dat dovadă de ini-

apă, 
mai 

unde 
adă-

vecine, 
de stat,

mas 
tăți. 
mai 
stat.
Conducerea de partid și (Continuare în pag. IlI-a)

Tovarășul Alexandru Moghioroș, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Vasile Vîlcu, prim-secretar al Comitetului regional P.M.R. Dobrogea, și alți reprezentanți 
ai unor organe centrale și locale. împreună cu colectiviști din Gîrlița, îndreptîndu-se spre locurile calamitate.

Marți, în cea de-a doua zi a ce
lui de-al IV-lea Congres al coopera
ției de consum, au continuat discu
țiile la darea de seamă a Consiliu
lui Uniunii Centrale a Cooperative
lor de Consum și la raportul Co
misiei de revizie.

Lucrările ședințelor de dimineață 
și după-amiază au fost prezidate de 
tovarășii Savin Niculescu, președin
tele uniunii regionale Iași, Francise 
Țapoș, vicepreședinte al Centrocoop, 
Valentin Bota, președintele uniunii 
regionale Maramureș, și Ionel Mun- 
teanu, președintele Comisiei de re
vizie Centrocoop.

Au luat cuvîntul tovarășii Emil 
Pătruică, președintele uniunii re
gionale Oltenia, Maria Apostol, pre
ședinta cooperativei de credit din 
comuna Moțca, regiunea Iași, Fran
cise Gașpar, președintele uniunii 
regionale Hunedoara, Rarița Zaha- 
rescu, contabilă la cooperativa de 
consum din comuna Cornul Luncii, 
regiunea Suceava, Valentin Bota, 
președintele uniunii regionale Mara
mureș, Sima Tiberiu, președintele 
cooperativei de consum din comu
na Pișcolț, regiunea Crișana, Iosif 
Stoica, președintele uniunii regio
nale Cluj, Ilie Purcărescu, directo
rul întreprinderii comerciale inter- 
raionale București, Constantin Iruc, 
vicepreședinte al uniunii regionale 
Galați, Aurel Marcu, gestionar la 
cooperativa de consum din comu
na Belis, regiunea Cluj, Maria Isaic, 
învățătoare din comuna Budești, re
giunea București, Radu Stan, pre
ședintele uniunii interraionale Foc
șani, Sigismund Covaci, președintele 
uniunii raionale Carei, Gheorghe 
Andren, președintele uniunii raio
nale Tg. Neamț, Daniel Roth, pre
ședintele gospodăriei agricole co
lective din comuna Șona, regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară, Gheor
ghe Vîrlan, președintele cooperati
vei de consum din comuna Nicolae 
Bălcescu, regiunea Iași, Stela Ne- 
delcu, membră cooperatoare din 
comuna Crucea, regiunea Dobrogea, 
Ladislau Varga, contabil șef al 
uniunii raionale Sf. Gheorghe, Va
sile Stărică, președintele uniunii

țiativă, curaj și hotărîre. Nicolae Sto. 
chiță, Niță Coacoveanu și alți mem
bri de partid au fost în fruntea ac
țiunilor de salvare.

Puhoiul de ape a pricinuit pagu
be gospodăriilor personale ale co
lectiviștilor și gospodăriei lor colec
tive. 46 de case au devenit de nelo
cuit, unele dintre ele fiind complet 
distruse. Din gospodăriile personale 
ale colectiviștilor au pierit vite și 
păsări. Au fost distruse de ape 82 
ha culturi cerealiere și 5 ha de le
gume ; gospodăria colectivă a pier
dut 24 de porci, 10 viței și 40 stupi 
de albine.

Locuitorii comunei Gîrlița n-au ră- 
singuri în fața acestei calami- 
In ajutorul lor au venit nu nu- 
organele locale de partid și de 
colectiviștii din satele 

regionale Suceava, Petre Ștefan, 
președintele uniunii raionale Luduș, 
Ioana Pîrvulescu, președintele co
operativei de consum din comuna 
Bodești, regiunea Argeș, Vasile 
Pascu, președintele cooperativei de 
consum din comuna Urlați, regiu
nea Ploiești, Florica Chiș, președin
ta consiliului sătesc din Apa, regiu
nea Maramureș, Francise Țapoș, 
vicepreședinte al Centrocoop, Con
stantin Pîrvuțoiu, vicepreședinte al 
uniunii regionale Oltenia, Irina 
Turcaș, membră cooperatoare din 
comuna Horoatu Crasnei, regiunea 
Cluj.

Au vorbit, de asemenea, tovarășii 
Mihail Levente, ministrul comerțu
lui interior, Gogu Rădulescu, mi
nistrul comerțului exterior, Janoș 
Fazekaș, ministrul industriei ali
mentare, și Aurel Vijoli, ministrul 
finanțelor.

Dintre oaspeții de peste hotare, 
invitați la lucrările congresului, au 
adus salutul organizațiilor coopera
tiste din țările lor Van Iue-i, vice
președinte al Uniunii cooperative
lor de aprovizionare și desfacere 
pe întreaga Chină, Petrides Glafkoș_, 
secretar general adjunct al Băncii 
centrale cooperatiste din Cipru, 
Kim Iun Cel, vicepreședinte al 
Uniunii centrale a cooperativelor 
de consum din R.P.D. Coreeană, 
Domingo Hernandes Pineda, res
ponsabil pe provincia Oriente al 
Asociației micilor producători din 
Cuba, Hans Krell, membru în Co
mitetul executiv al Uniunii coope
rativelor germane de consum (R.D. 
Germană), Alfredo Puccioni, mem
bru în Consiliul general al Ligii na
ționale a cooperativelor și ajutoru
lui reciproc din Italia, Andrej Pe- 
telin, membru în Comitetul de con
ducere al Uniunii centrale a coope
rativelor agricole din Iugoslavia, 
losef Ianczak, vicepreședinte al 
Uniunii centrale a cooperativelor 
agricole „întrajutorarea țărănea
scă" din Polonia, Nanasi Laszlo, 
președintele Comisiei de revizie a 
Uniunii cooperativelor din Ungaria.

Lucrările congresului continuă.
(Agerpres)

personal tovarășul Gheorghe Gheor-, 
ghiu-Def, s-a interesat îndeaproape 
de cele întîmplate la Gîrlița și de 
luarea urgentă a măsurilor necesare, 

în mijlocul locuitorilor din Gîr- 
lița au sosit tovarășii Alexandru 
Moghioroș, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Vasile 
Vîlcu, prim-secretar al Comitetului 
regional P.M.R. Dobrogea, Ion Tul
pan, adjunct al ministrului finanțe
lor, specialiști și alți reprezentanți 
ai unor instituții centrale și lo
cale. Tovarășul Alexandru Moghio
roș a mers la fiecare casă, a 
stat de vorbă cu oamenii, interesîn- 
du-se cum s-au întîmplat lucrurile, 
ce a pierdut fiecare, ce nevoi ime
diate are, cum socotește că trebuie 
să se procedeze pentru refacerea 
locuințelor.

Era impresionant să-i vezi și să-i 
asculți pe acești oameni, cărora 
inundația le-a distrus tot sau aproa
pe tot ce-au agonisit o viață întrea- 

Sînt, într-adevăr, îndurerați că
N. MARINESCU 
N. ENUȚĂ
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Dîn dezbaterile celui de-al IV-lea Congres 
al cgppBtétW de consum

Cuvîntul tov. Ion Bălteanu
(Regiunea Argeș)

Unitățile cooperatiste din regiu
nea Argeș au obținut rezultate bune 
în dezvoltarea schimbului de măr
furi dintre oraș și sat, a ară
tat tov. Ion Bălteanu, vicepre
ședinte al Uniunii regionale Argeș. 
Numai în anul 1962, volumul măr
furilor desfăcute în satele regiunii 
a fost de peste un miliard de lei. 
In același an, cooperativele de con
sum din regiune au achiziționat cu 
134 la sută mai multe produse agro- 
alimentare decît în anul 1958.

Dacă pînă nu de mult, pentru aco
perirea cerințelor de consum la le
gume și fructe, eram nevoi ți să 
aducem unele cantități din alte re
giuni, în prezent, ca urmare a ex
tinderii suprafețelor cultivate și a 
creșterii producției medii la hectar, 
sîntem în măsură să le satisfacem 
în cea mai mare parte din produc
ția regiunii.

Regiunea Argeș este unul din im
portantele bazine producătoare de 
fructe din țară. Creșterea patrimo
niului pomicol, de la 11,3 milioane 
pomi în anul 1958, la 19,3 milioane în 
anul 1963, precum și creșterea apre
ciabilă a ponderii soiurilor supe
rioare, au pus în fața cooperației de 
consum din regiunea noastră pro

Cuvîntul tov. Gheorghe Botezatu
(Regiunea Iași)

în comparație cu anul 1958, popu
lația sătească din raionul Bîrlad a 
cumpărat anul trecut, prin magazi
nele cooperației de consum, cu 60,7 
la sută mai multe mărfuri, a arătat 
tov. Gh. Botezatu, președintele Uni
unii raionale Bîrlad. în anii 1959— 
1962, în satele și comunele din 
raion au fost construite 40 de ma
gazine moderne care, alături de 
noile localuri ale școlilor, cămine
lor culturale, construcțiilor gospo
dărești ale unităților socialiste din 
agricultură și de locuințele noi ale 
colectiviștilor, au contribuit la 
schimbarea înfățișării satelor. în 
atenția noastră a stat și folosirea 
cît mai rațională a spațiilor comer
ciale existente, introducerea unor 
noi forme de comerț.

Deși, așa cum am arătat, în ulti
mii ani s-au dobîndit o seamă de 
succese, comitetul executiv al uniu
nii noastre raionale nu s-a ocupat 
îndeajuns de dezvoltarea, pe mă
sura necesităților, a bazei tehnico- 
materiale a comerțului. Nici Uniu-

Cuvîntul tov.
(Regiunea Crișana)

în raionul Criș, cooperativele de 
consum au desfăcut, în cei patru 
ani care au trecut de la Congresul 
al III-lea al cooperației, mărfuri în 
valoare de peste patru sute milioa
ne de lei. Ajutorului multilateral 
primit din partea clasei munci
toare, țăranii colectiviști din raio
nul nostru i-au răspuns prin valo
rificarea, an de an, a unui volum 
mai mare de produse agro-alimen- 
tare. în anul 1962, a arătat tov. 
Petre Bodonea, vicepreședinte al 
U.R.C.C. Criș, unitățile cooperației 
au achiziționat de 3,3 ori mai multe 
produse agricole decît în anul 1958.

Ținînd seama de condițiile deo
sebit de prielnice pe care raionul 
nostru le are pentru dezvoltarea 
culturilor legumicole, în special la 
roșii, varză, castraveți, cartofi tim
purii, rădacinoase și altele, preocu
parea noastră centrală a fost să 
stimulăm creșterea suprafețelor 
cultivate și a producției-marfă la 
sortimentele mai mult solicitate. 
S-au format astfel noi bazine legu
micole puternice, suprafața culti
vată cu legume de gospodăriile a- 
gricole colective crescînd de la 79 
de hectare în 1958, la peste 900 de 
hectare în 1963.

Cooperația de consum a asigurat 
aprovizionarea gospodăriilor agri
cole colective cu materialele nece

Cuvîntul tov. lanca Ojoc
(Regiunea Galați)

După ce a arătat că în ultimii pa
tru ani volumul desfacerii de măr
furi prin cooperativa din Ivești — 
unde lucrează ca președintă — a 
sporit de aproape trei ori, vorbitoa
rea s-a referit la o serie de rezultate 
dobîndite în anul 1962, cînd s-au a- 
chiziționat cantități sporite de ouă, 
carne de pasăre, miere de albine și 
alte produse ; în același timp, s-au 
achiziționat importante cantități de 
deșeuri metalice. Pentru a face 
față sarcinilor crescînde privind 
aprovizionarea cu mărfuri a țără
nimii colectiviste — a arătat în 
continuare vorbitoarea — consiliul 
de conducere al cooperativei a luat 
măsuri pentru înființarea a 5 noi 
unități de desfacere, dotate cu mo
bilier nou. Mergînd pe linia specia
lizării rețelei, cooperativa din Ivești 
are astăzi 2 magazine alimentare, 

Cuvîntul tov. Călin Radu
(Regiunea Ploiești)

După ce a arătat că volumul vân
zărilor de mărfuri prin magazinele 
cooperativei a fost în anul 1962 cu 
mult mai mare decît în 1958, iar 
achizițiile de produse agricole au 
crescut în această perioadă de peste 
3 ori, tov. Călin Radu, membru 
cooperator din comuna Ciorăști, s-a 
ocupat pe larg de experiența dobin- 
dită de cooperativa din care face 
parte în dezvoltarea rețelei unități
lor, în continua lor modernizare. El 
a arătat că, în momentul de față, în 
comună există 14 magazine. La rea
lizarea lor și-au adus contribuția 
cetățenii comunei, prin muncă și 
materiale. Noi — a spus vorbitorul 
— am căutat să sprijinim coopera

blema valorificării pe o scară mai 
largă a producției mereu sporite.

In perioada de la cel de-al IlI-Iea 
Congres al cooperației de consum 
și pînă în prezent, cu sprijinul pre
țios al partidului și statului nostru, 
în regiunea Argeș au fost construi
te și date în exploatare 20 de uscă- 
toare mecanice moderne pentru 
fructe și legume.

Modernizarea utilajelor a dus la 
sporirea substanțială a producției 
marfă destinată aprovizionării ora
șelor, creînd totodată posibilitatea 
lărgirii sortimentelor de produse 
conservate. S-au făcut experimen
tări pentru încă 12 noi sortimente 
de fructe și legume deshidratate.

Trebuie să arăt că nu ne-am ocu
pat suficient de cointeresarea colec
tiviștilor pentru extinderea suprafe
țelor plantate cu căpșuni pe lotu
rile lor personale și nu am reușit 
să achiziționăm în întregime sur
plusurile de produse agricole.

în activitatea de achiziționare și 
industrializare a legumelor și fruc
telor întîmpinăm și unele greutăți, 
ca urmare a paralelismului exis
tent în activitatea de valorificare 
desfășurată de diferite organizații 
economice.

nea regională Iași nu ne-a sprijinit 
cu destulă hotărîre în această pri
vință. întreprinderea de construcții 
a uniunii regionale tărăgănează exe
cutarea lucrărilor, dîndu-ne în folo
sință noile spații cu mari întîrzieri 
față de termenele prevăzute ; nici 
calitatea lucrărilor nu este întot
deauna corespunzătoare. Eu soco
tesc, de pildă — a spus vorbito
rul — că este bine ca la proiec
tele tip pentru construcțiile noilor 
magazine să se reanalizeze împărți
rea spațiului comercial pe raioane, 
spre a se asigura condiții mai bune 
de prezentare și vînzare a mărfu
rilor. Este necesar, totodată, să se 
îmbunătățească actualele normative 
ale sortimentelor de mărfuri pe ti
puri de magazine și localități, în 
vederea unei aprovizionări și pre
zentări mai corespunzătoare a pro
duselor. Propun să se analizeze și 
posibilitatea executării unor noi ti
puri de mobilier comercial, care să 
contribuie la înfrumusețarea maga
zinelor.

Petre Bodonea

sare sporirii producției. Numai în 
anul 1962 s-au livrat acestora, pen
tru dezvoltarea sectorului legumi
col, peste 50 tone de semințe, 570 
metri cubi de cherestea, aproape 
10 mii metri pătrați de sticlă, pre
cum și însemnate cantități de în
grășăminte chimice și alte mate
riale.

Raportăm că în cinstea celui 
de-al IV-Iea Congres al cooperației 
am realizat și depășit sarcinile a- 
nuale la contractările de păsări, iar 
pînă la 31 mai am realizat sarcinile 
de achiziții la ouă pe întreg tri
mestrul II. Cu toate acestea, reali
zările la ouă și păsări puteau fi mai 
mari.

în ultimul timp, am acordat o 
atenție deosebită creșterii iepurilor 
de casă și stupăritului. în acest 
scop, am achiziționat și distribuit 
crescătorilor din comunele Satu 
Nou și Țipar, iepuri de reproduc
ție din rasele Chinchilla și Marele 
Belgian. Crescătorii au fost spriji
niți și cu materiale pentru confec
ționarea adăposturilor, ceea ce a 
făcut ca această preocupare să se 
extindă. Pentru a stimula într-o 
mai mare măsură creșterea iepuri
lor de către colectiviști, propun să 
se extindă sistemul de contractare 
cu acordarea de avansuri în bani 
și iepuri pentru reproducție.

2 magazine de textile-încălțămînte, 
2 pentru produse metalo-chimice, 2 
librării, o cofetărie.

Spre a asigura o bază trainică 
realizării sarcinilor ce ne revin în 
direcția intensificării schimbului 
de mărfuri între oraș și sat, ne-am 
ocupat de întărirea organizatorică 
a cooperativei, de desfășurarea 
muncii cultural-educative în rîndul 
membrilor cooperatori. Ca urmare, 
numărul membrilor a crescut, de 
la 1100 la sfîrșitul anului 1958, la 
aproape 5 700 în anul 1962.

Datorită strînsei colaborări din
tre cooperativă și căminul cultural, 
s-au organizat o serie de acțiuni 
comune pe linia activității cultu
rale, cu care ocazie s-au dezbătut 
diferite teme ce interesează pe 
membrii cooperatori din comună.

tiva pe toate căile. Anul trecut, de 
pildă, potrivit hotărîrii luate într-o 
consfătuire a membrilor cooperati
vei, am construit în satul Salcia 
Nouă un local numai prin contri
buție voluntară. Uniunea raională 
Rm. Sărat ne-a acordat asistența 
tehnică, punîndu-ne la dispoziție 
proiectul pentru construcție, pre
cum și mobilierul necesar, astfel că 
magazinul nostru cu bufet a fost 
dat în folosință într-un timp scurt 
și ne-a costat în total 104 000 lei.

Acțiunea noastră a servit ca 
exemplu și cooperatorilor din cele
lalte sate ale comunei, care au ho- 
tărît și ei să construiască magazine 
prin contribuție voluntară.

Vorbitorul a subliniat apoi nece
sitatea înființării în comună a unor 
unități de prestări de servicii : ate
liere de cismărie, croitorie, frizerie,

Cuvîntul tov. Vasile Moroșan
(Regiunea Suceava)

Tovarășul Vasile Moroșan, pre
ședintele cooperativei din comuna 
Dorna Cîndreni, a subliniat în cu
vîntul său grija consiliului de con
ducere și a lucrătorilor cooperativei 
pentru buna aprovizionare a locui
torilor comunei, din care peste 2 000 
lucrează în exploatările forestiere. 
Pentru a face față unor desfaceri 
sporite, pentru buna aprovizionare 
a muncitorilor forestieri și a fami
liilor lor cu mărfuri specifice con
sumului local, unitățile cooperatiste 
au fost extinse, modernizate și spe
cializate. în prezent, funcționează în 
comună 26 de magazine. O mare 
parte din acestea sînt situate la gu
rile de exploatare forestieră, asigu- 
rînd astfel aprovizionarea muncito
rilor direct la locul de muncă. în a- 
nul 1962, în comună au fost desfă
cute mărfuri în valoare de peste 14 
milioane lei, cu 67 la sută mai mult 
decît în 1958.

Vorbitorul s-a referit în continuare 
la unele metode folosite de consiliul

Cuvîntul tov. Vasile Gavrilă
(Regiunea Dobrogea)

Desfacerea an de an a unui volum 
sporit de mărfuri a impus și luarea 
de măsuri pentru dezvoltarea și 
modernizarea bazei tehnico-mate- 
riale a comerțului — a arătat tov. 
Gavrilă Vasile, președintele coope
rativei din Topraisar, regiunea Do
brogea. Dacă în anul 1958 aveam un 
singur magazin și un bufet, în pre
zent avem un magazin universal cu 
etaj, un magazin alimentar, un bu
fet nou, iar peste puțin timp vom 
da în funcțiune și o cofetărie.

Rezultate bune au fost obținute și 
în sectorul achizițiilor de produse 
agricole. Față de anul 1958, în 1962 
cooperativa a achiziționat cu 68 000 
mai multe ouă și 5 500 kg mai multă 
carne de pasăre, iar în primele 5 
luni ale anului acesta a achiziționat 
peste 154 000 ouă, adică mai mult 
decît în întreg anul 1962.

Venind în întîmpinarca cerințe
lor membrilor cooperatori, consi
liul cooperativei s-a interesat în
deaproape de dezvoltarea unităților

Cuvîntul tov. Alexandru Stan
(Regiunea Bacău)

Țăranii muncitori din comuna Ho- 
mocea, uniți în gospodăria agricolă 
colectivă „23 August” — a spus tov. 
Alexandru Stan, președintele gospo
dăriei — urmînd politica înțeleaptă 
a partidului, dezvoltă continuu pro
ducția agricolă, iar prin valorifica
rea unor cantități tot mai mari de 
produse, își aduc contribuția la a- 
provizionarea mai îmbelșugată a oa
menilor muncii de la orașe. Bucu- 
rîndu-ne de sprijinul acordat de stat 
prin asigurarea de mașini și unelte 
pentru lucrarea în bune condiții a 
pămîntului și datorită cadrelor cali
ficate, care ne-au îndrumat să apli
căm regulile agrotehnice, am reușit 
să sporim an de an producția la 
hectar.

între gospodăria noastră și coope
rativa de consum S-au statornicit le
gături temeinice de întrajutorare, 
care s-au dezvoltat și întărit perma
nent. Gospodăria colectivă și-a pu
tut valorifica prin cooperație pro
ducția marfă de legume, fructe și 
alte produse. Totodată, colectiviștii 
își pot valorifica surplusul lor de 
produse direct prin cooperativă. Nu
mai în trimestrul I al anului, gos
podăria noastră și membrii colecti
viști au vîndut cooperativei 44 000 
de ouă, peste 1 200 kg carne de pa
săre și 500 kg de caș. Din valorifi
carea produselor agricole, gospodă
ria noastră a încasat în anul 1962 
peste 1 680 000 lei, ceea ce a contri
buit din plin la sporirea valorii zilei- 
muncă și la creșterea nivelului da 
trai al colectiviștilor.

Ca urmare a rezultatelor bune ob
ținute, în acest an am contractat 
peste 1 000 tone de legume, adică de

Cuvîntul tov. Iosif Stoica
(Regiunea Cluj)

Consiliul Uniunii regionale și con
ducerile organizațiilor cooperației 
de consum din regiunea Cluj, a 
spus tov. Iosif Stoica, președintele 
uniunii regionale a cooperativelor 
de consum, și-au îndreptat întreaga 
atenție spre întărirea legăturilor cu 
membrii cooperatori, spre atrage
rea acestora în cît mai mare mă
sură la activitatea cooperativelor.

Una din metodele de bază fo
losite de noi a constituit-o organi
zarea cu regularitate a consfătuiri
lor și adunărilor cu membrii coo
peratori. Cu această ocazie au fost 
dezbătute problemele legate cje 
activitatea cooperativelor și s-au 
făcut propuneri concrete pentru 
îmbunătățirea muncii. Organizîn- 
du-se achiziții de ouă prin acțiuni 
la domiciliul membrilor coopera
tori, în primele 5 luni ale acestui 
an s-au realizat în raionul Dej 
peste 3 milioane de ouă.

Un număr mare de membri coo
peratori și gospodării agricole co
lective — ca urmare a angajamen
telor luate în consfătuiri și adunări 
— au contribuit prin muncă, ma
teriale sau transporturi la construc
țiile și amenajările de magazine. 
Țutem afirma că în ultimii 4 ani nu 
a fost construit sau amenajat nici 
un magazin la care membru coo
peratori din satul respectiv să nu-și 
fi adus contribuția. Faptul că tot 
mai mulți membri participă, într-o 
formă sau alta, în mod direct, la 
construirea magazinelor are o deo
sebită însemnătate educativă. 

etc., așa cum sînt în alte sate. El 
a arătat că Uniunea raională Rm. 
Sărat trebuie să sprijine mai mult 
cooperativa în acest domeniu.

de conducere pentru cunoașterea și 
satisfacerea cerințelor consumatori
lor, pentru ridicarea calificării lu
crătorilor cooperativei, pentru atra
gerea la activitatea organizatorică 
și economică, la gospodărirea avu
tului obștesc, a unui număr tot mai 
mare de membri. Rentabilitatea 
cooperativei a crescut, în anul 1962 
realizîndu-se un beneficiu de peste 
3 ori și jumătate mai mare decît cel 
obținut în anul 1958.

în încheiere, vorbitorul a arătat și 
unele lipsuri din activitatea coope
rativei, care nu a reușit să asigure 
în permanență buna aprovizionare 
cu legume și fructe a muncitorilor 
forestieri. De altfel, atît Uniunea 
raională Vatra Dornei, cît și Uniu
nea regională Suceava ar fi trebuit 
să dea o mai mare atenție acestei 
probleme, deoarece în timp ce din 
uncie unități legumele și fructele 
proaspete lipseau, altele primeau 
cantități peste necesar.

de prestări de servicii, între care o 
secție de frizerie și un atelier de 
cismărie.

Anul trecut, unii cooperatori au 
ridicat problema înființării, de că
tre cooperativă, a unei brutării. 
Drept plată pentru coacerea pli
nii, membrii cooperatori au pro
pus să dea o anumită cantitate 
de făină. Conducerea cooperativei 
a analizat propunerea făcută și în 
anul 1962 a înființat o brutărie mo
dernă, în care toate operațiile, de 
la cernutul făinii pînă la frămîntat, 
sînt făcute de aparate acționate 
electric. Deservită de lucrători cali
ficați prin școlile organizate de 
cooperație, brutăria asigură zilnic 
pîine proaspătă, de bună calitate. 
Avantajele pe care le oferă coacerea 
pîinii prin brutăria cooperativei au 
făcut ca numărul celor care aduc 
făină spre a li se coace pîine să a- 
jungă la peste 60 la sută din totalul 
familiilor de colectiviști.

5 ori mai mult decît în 1962, iar la 
cartofii de toamnă am dublat can
titatea contractată. De asemenea, 
am asigurat aprovizionarea centru
lui de incubație de la Adjud, livrîn- 
du-i pînă în prezent peste 30 000 de 
ouă de la găinile de rasă ; pînă în 
momentul de față, gospodăria noa
stră a primit 1 200 pui de o’zi.

Cooperativa din comuna noastră 
a pus la dispoziția consumatorilor 
și gospodăriei noastre colective 
mărfurile de care avem nevoie în 
cantități mereu sporite. Am fost 
sprijiniți de cooperație în obținerea 
de semințe selecționate, îngrășă
minte chimice, materiale pentru ră
sadnițe, precum și cu uneltele agri
cole necesare ; de asemenea, cu ma
teriale pentru executarea construc
țiilor în care să adăpostim anima
lele.

Cu toate aceste realizări, a spus 
vorbitorul, trebuie să arăt că s-au 
întîmpinat și unele greutăți în ridi
carea Ia timp, de către cooperativă, 
a unor cantități de produse contrac
tate, întîrzieri care au dus la depre
cierea calității produselor și, deci, 
la pierderi. Trebuie să existe mai 
multă preocupare din partea condu
cerii cooperativei noastre și pentru 
a valorifica mai mult din surplusul 
de produse al colectiviștilor, din 
cantitățile pe care aceștia le primesc 
la zi-muncă, precum și din produc
ția de pe loturile ajutătoare. în ace
lași timp, cooperativa să asigure în 
condiții mai bune aprovizionarea cu 
sape, furci, greble, lanțuri și cu alte 
unelte, care în unele cazuri au lipsit 
sau au fost aduse cu întîrziere.

întreaga muncă organizatorică și 
cultural-educativă de masă, precum 
și întărirea continuă a relațiilor 
economice cu gospodăriile agricole 
colective, s-a reflectat în dezvolta
rea activității economice și consoli
darea situației financiare a organi
zațiilor cooperației de consum. în 
perioada dintre cele două congrese, 
volumul desfacerii mărfurilor a 
crescut — în prețuri comparabile 
— cu peste 81 la sută, au fost con
struite 184 de magazine universale 
noi, iar 570 de unități au fost ame
najate și dotate cu mobilier nou.

Ca urmare a grijii manifestate 
pentru desfășurarea activității cu 
cheltuieli cît mai reduse, pentru în
casarea fondului social subscris și 
gospodărirea mai rațională a mij
loacelor materiale și bănești, am 
reușit să creștem fondurile proprii 
de peste două ori și jumătate ; în 
cinstea celui de-al IV-lea Congres 
al cooperației de consum toate coo
perativele sătești din regiunea Cluj 
au trecut la autofinanțare.

Vorbitorul a propus să se lăr
gească drepturile și atribuțiile con
siliilor sătești, mărindu-se totodată 
perioada pentru care acestea sînt 
alese, în scopul asigurării unei mai 
mari continuități în muncă. De 
asemenea, gestionarii să fie aleși în 
adunările sătești, iar conducătorii 
magazinelor universale și ai restau
rantelor să fie confirmați de către 
adunările generale.

°- ParPalâ : „Dezvoltarea intensivă și multilaterală 
a producției în gospodăriile agricole colective“

Principala cale de consolidare eco- 
nomico-organizatorică a gospodăriilor 
agricole colective o constituie dez
voltarea intensivă și multilaterală a 
producției în aceste unități socialiste. 
De tratarea acestei probleme impor
tante în etapa actuală se ocupă tov. 
O. Parpală în lucrarea sa apărută în 
Editura politică.

Cartea prezintă cititorului, la în
ceput, cîteva considerații teoretice a- 
supra dezvoltării intensive și multila
terale a producției agricole. Noțiunile 
privitoare la dezvoltarea intensivă și 
caracterul multilateral al producției a- 
gricole sînt redate în înțelesul lor dis
tinct, autorul subliniind, totodată, le
gătura strînsă dintre ele. Intr-adevăr, 
în condițiile agriculturii socialiste in
tensificarea producției nu poate fi 
ruptă de dezvoltarea ei multilaterală, 
după cum crearea de noi ramuri în 
unitățile agricole nu este posibilă de
cît prin intensificarea producției în 
fiecare ramură în parte. în continuare 
se relevă că investirea de noi mijloa
ce în gospodăriile colective trebuie să 
asigure obținerea unor cantități de 
produse suplimentare în condiții de 
eficacitate economică sporită. Pentru 
aceasta, în orientarea investițiilor 
succesive este necesar să se facă o 
analiză temeinică a posibilităților și a 
particularităților natural-economice 
ale fiecărei gospodării.

Trecînd la căile de intensificare și 
dezvoltare multilaterală a producției 
agricole, autorul tratează aceste pro
bleme în raport cu importanța lor în 
producție: investițiile de stat, fondurile 
fixe proprietate obștească, utilizarea ra
țională a pămîntului, dezvoltarea creș
terii animalelor, aplicarea metodelor a- 
grozootehnice înaintate etc. Relevînd 
sprijinul substanțial pe care statul îl 
acordă gospodăriilor colective în ve
derea consolidării lor economico- 
organizatorice, autorul arată — pe 
baza unor exemple concludente — că, 
odată cu creșterea parcului de trac
toare și mașini agricole din S.M.T., 
volumul lucrărilor executate de a- 
cestea în gospodăriile colective s-a 
mărit considerabil ; totodată, el su
bliniază rolul important al sporirii

Publicată de Editura Academiei 
R. P. Romine în colecția „Clasicii ști
inței universale", lucrarea lui Charles 
Darwin constituie una din principale
le Iui opere care își păstrează actua
litatea.

Lucrarea, apărută în Editura politi
că, se ocupă de pătrunderea și răs- 
pindirea filozofiei marxiste în Romi- 
nia, îmbrățișînd perioada de la sfîr
șitul secolului al XIX-Iea și începutul 
secolului al XX-lea.

Recent apărută în Editura tehnică, 
cartea descrie operațiile care se e- 
xecută în procesul forajului hldro- 
geologic — de la proiectare și pînă 
la punerea în exploatare a sondelor 
hidrogeologice. Ea se adresează tehni
cienilor și inginerilor care execută lu
crări de studii hidrogeologice și ali
mentări cu apă.

O lucrare utilă medicilor
Un simplu proces de 

„uzură", de îmbătrînire 
a vaselor, cu alte cuvin
te un atribut oarecum 
inevitabil al înaintării în 
vîrstă, așa a fost consi
derată multă vreme a- 
teroscleroza, una din bo
lile cardio-vasculare. Lu
crările experimentale au 
dus la concluzia că din 
grupul afecțiunilor de
semnate prin termenul 
de „arterioscleroză", tre
buie să fie desprinsă a- 
teroscleroza ca o boală 
aparte, în esență meta
bolică, cu mecanisme 
proprii de producere, 
căreia i se pot opu
ne cu succes anumi
te măsuri profilacti
ce și terapeutice. Ac
ceptarea de către unii 
oameni de știință a teo
riei „metabolice" a sti
mulat considerabil inte
resul cercetătorilor, nu
mărul publicațiilor con
sacrate acestei boli de
venind în momentul de 
față, practic, de necu
prins. în același timp, 
avînd o răspîndire de 
masă, ateroscleroza con
stituie în multe țări o 
problemă de sănătate 
publică. Iată de ce apa
riția unei lucrări consa
crate acestei boli este 
privită cu interes nu 
numai de specialiști, dar 
și de publicul larg dor
nic să fie informat asu
pra perspectivelor ac
tuale de vindecare.

Recent, Editura Aca
demiei R. P. Romîne a 
publicat monografia „A- 
TEROSCLEROZA“ scri
să de acad. A. Moga 
și Șt. Hărăguș în colabo

rare cu un grup de ana- 
tomo și fiziopatologi, 
biochimiști și igieniști. 
Este prima lucrare ro- 
mînească de amploare 
consacrată acestei boli. 
Bazîndu-se pe o bogată 
experiență personală, o 
parte din aspectele ate- 
rosclerozei făcînd obiec
tul unor cercetări origi
nale, autorii abordează 
în cuprinsul celor aproa
pe 400 de pagini toate 
problemele de bază ale 
bolii. Interpretînd da
tele cercetărilor epi- 
demiologice întreprinse 
în regiunea Cluj, au
torii au ajuns la 
concluzia că în ge
neza aterosclerozei in
tervin mai mulți factori 
(alimentația bogată în 
grăsimi, ocupații com- 
portînd tensiuni ner
voase, unele infecții, 
sau toxice cum este ni
cotină, viața trepidantă 
din mediul urban ș.a.) 
în complexitatea cărora 
un rol revine sistemului 
nervos central. Ei ac
ționează producînd de
reglări ale metabolismu
lui lipidelor (grăsimi
lor), cu depunerea con
secutivă a acestora în 
pereții arteriali. Pe în
treg parcursul expunerii 
autorii dau dovadă de 
un puternic spirit de 
discernămînt manifestat 
prin prelucrarea judici
oasă a materialului pre
zentat, prin atitudinea 
critică față de datele bi
bliografice.

In lucrare se insistă 
asupra faptului că pen
tru practica medicală

fondurilor fixe aflate în proprietatea 
obștească a colectiviștilor.

în lucrare se evidențiază legătura 
dintre dezvoltarea intensivă și multi
laterală a producției agricole și folo
sirea forței de muncă în gospodăriile 
colective. Autorul arată importanța 
pe care o are deplina folosire a brațe
lor de muncă în creșterea rapidă a 
producției și ridicarea nivelului de trai 
al colectiviștilor. „Folosirea cît mai 
uniformă în cursul anului a forței 
de muncă ocupată în procesul de 
producție în gospodăriile colecti
ve — se arată în lucrare — este una

Note de lectură

din cerințele de seamă ale utilizării ra
ționale a forței de muncă pe baza dez
voltării intensive și multilaterale a pro
ducției". în carte sînt indicate căile de 
folosire cît mai uniformă a forței de 
muncă în cursul anului : dezvoltarea 
sectorului zootehnic, îmbinarea rațio
nală a diferitelor culturi vegetale al 
căror timp de muncă (datorită perioa
dei lor diferite de vegetație) nu se su
prapune, îmbinarea producției agricole 
cu cea neagricolă (întreprinderi anexe, 
construcții gospodărești etc.). Tot în a- 
ceastă parte a lucrării sînt prezentate 
o serie de aspecte interesante și in
structive cu privire la ridicarea califi
cării profesionale a colectiviștilor.

Un capitol cuprinzînd probleme care 
interesează în mod deosebit gospodă
riile colective este „Eficacitatea eco
nomică a dezvoltării intensive și multi
laterale a producției în gospodăriile 
colective". Aici autorul sintetizează, cu 
ajutorul unor indicatori de bază — 
producția globală și producția-marfă la 
100 ha teren agricol, producția medie 
la ha, mărimea și structura fondului 
de bază (indivizibil) și a veniturilor 
bănești la 100 ha etc. — rezultatele 
obținute de G.A.C. cît și pe diferite 
gospodării. Ca urmare a dezvoltării in
tensive și multilaterale a producției 
agricole din gospodăriile colective, 

nu este suficientă stabi
lirea diagnosticului de 
ateroscleroză, ci și pre
cizarea fazei de dezvol
tare. Cunoașterea sta
diului în care se află 
boala îndreaptă atenția 
medicului spre diagnos
ticul precoce și permite 
aplicarea cu succes a 
măsurilor curativo-profi- 
lactice. Actualele cunoș
tințe ușurează depistarea 
și înlăturarea factorilor 
care ar putea determina 
dereglarea metabolismu
lui lipidic. Diagnosticul 
precoce al aterosclerozei 
se poate face azi cu a- 
jutorul testelor biochi
mice.

Eliminarea factorilor 
determinanți sau favori- 
zanți se realizează prin 
măsurile de igienă, de 
cultură fizică medicală 
și cele dietetice care se 
încadrează printre mij
loacele de bază ale tra
tamentului profilactic al 
aterosclerozei.

Deși atacă pe un 
front larg problema ate
rosclerozei, autorii au 
orientat monografia în 
primul rînd spre nevoile 
clinicii. Medicul spe
cialist găsește în lucrare 
un ajutor prețios nu nu
mai pentru înțelegerea 
bolii, dar și pentru fo
losirea unor criterii 
practice de diagnostic, 
pentru adoptarea unei 
atitudini active, optimis
te, în ceea ce privește 
profilaxia și tratamentul 
ei.

Dr. E. FRONESCU 

prin investiții succesive efectuate pe 
unitatea de suprafață agricolă, se a- 
rată în lucrare, producția medie la ha, 
atît pe fiecare cultură în parte cît și 
pe ansamblul producției agricole, a 
crescut considerabil. Astfel valoarea to
tală a producției agricole terminate din 
gospodăriile colective la 1 ha de teren 
agricol a crescut în 1959—1961 față 
de 1956—1958 cu 37,5 la sută. După 
părerea mea, era necesar ca autorul 
să analizeze în acest capitol și alți in
dicatori ai eficienței economice cum 
sînt : venitul global la 100 de ha, ve
nitul net la 100 de ha, și, cu toate 
greutățile pe care le comportă, să fi 
indicat specialiștilor din agricultură 
o metodă de calcul a acestor indica
tori practică și mai simplă.

Lucrarea se încheie prin prezenta
rea unor probleme și aspecte impor
tante ale dezvoltării intensive și mul
tilaterale a producției agricole în gos
podării colective situate în diferite 
zone natural-economice. Criteriul de 
alegere a gospodăriilor colective ana
lizate : nu numai din aceeași zonă, 
dar și în imediata apropiere (avînd 
deci condiții economice și naturale si
milare), permite autorului să compare 
metodele folosite de gospodării pen
tru dezvoltarea intensivă și multilate
rală a producției agricole și să apre
cieze just aceste măsuri. Referindu-se 
însă numai la rezultatele dintr-un an, 
analiza nu dă cititorului posibili
tatea să se documenteze asupra pro
cesului de intensificare și creare de 
noi ramuri în cadrul fiecărei unități. 
Utilitatea lucrării putea fi și mai mare 
dacă autorul prezenta, în lumina 
sarcinilor care stau în fața gospodării
lor colective, și alte probleme impor
tante, ca proporționarea rațională a 
diferitelor ramuri de producție, spe
cializarea și diviziunea teritorială a 
muncii etc.

Cartea lui O. Parpală se înscrie ca 
o lucrare meritorie de economie a- 
grară, fiind de folos cadrelor de spe
cialiști din agricultură, celor care se 
preocupă de problemele dezvoltării și 
întăririi gospodărilor colective.

Conf. nniv. V. V. TOPOR

în librării
Matematică-Chimie

O. ONICESCU și alții : Funcții sumă 
(Editura Academiei R. P. Ro
mîne).

SILVIA IONESCU : Reacții chimice 
induse de radiațiile ionizante (Edi
tura Academiei R. P. Romîne).

Cursuri universitare
N. TEODORESCU : Curs de ecua

țiile fizicii matematice (Editura 
didactică și pedagogică).

D. TEAÇI : Curs de organizarea te
ritoriului. Sistematizarea centrelor 
de producție și populate rurale 
(Editura didactică și pedagogică).

Cărți tehnice 
de care avem nevoie
Un rol important in rezolvarea unor 

probleme tehnologico-chimice, de ex
ploatare și întreținere rațională a ma
șinilor moderne cu care sînt înzestrate 
întreprinderile de prelucrare a maselor 
plastice, îl are literatura tehnică de spe
cialitate. Pînă în prezent însă, cu ex
cepția cîtorva traduceri, nu a fost ti
părită decît o lucrare originală („Cal
culul și construcția utilajului chimic" 
—- vol. III de M. Renert), care tratea
ză problemele mecanice ale mașinilor 
pentru prelucrarea materialelor plasti
ce. De aceea, consider necesară publica
rea unor monografii de genul celor 
apărute în „Colecția de atelier" (E- 
ditura tehnică) privitoare la tehnolo
gia mecanică de întreținere a mașini
lor de injecție și a matrițelor, a mașini
lor de extrudere și a instalațiilor anexe 
etc. Totodată, pentru cadrele tehnico- 
inginerești ar fi utilă elaborarea unei 
lucrări închegate despre mașinile de 
injecție, mașinile de extrudere, cape
tele de extrudere șt caracteristicile teh
nice ale tipurilor de utilaje moderne 
folosite în domeniul nostru, despre ma
șinile speciale pentru prelucrarea ma
selor plastice.

Ing. RADU MARCU 
Fabrica de mase plastice-Bucureștl
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GHEORGHlENI (coresp. „Scînteii“). — Zilele acestea au 
sosit în stațiunea Lacu Roșu, pentru a-și petrece concediul 
de odihnă, primii oaspeți.

Pentru noii sosiți vor fi organizate excursii în jurul lacu
lui, pe muntele Suhardul Mic, pe vîrful Ucigașul, pe Va
lea Bicăjelului, iar cu ajutorul O.N.T.-ului—excursii de cîte

două zile la hidrocentrala Bicaz și pe muntele Ceahlăul. 
Zilnic, la casa de cultură din stațiune se organizează audiții 
muzicale, se expun conferințe, au loc concursuri de ghici
tori. Echipe artistice vor prezenta programe culturale. Bi
blioteca casei de cultură a stațiunii, care cuprinde 11 000 
de volume, stă la dispoziția vizitatorilor.

„Simțim grija părintească 
a partidului și statului”
(Urmare din pag. I-a)

s-a abătut asupra lor această cala
mitate, dar nu sînt demoralizați, nu 
se tem de viitor. „Au mai tost inun
dații în satul nostru — a spus colecti
vistul Ion Iordan. în 1937, după o a- 
semenea inundație, mulți rămăsese- 
răm fără adăpost și hrană. Am mers 
la prefectură să cerem ajutor. Dar 
nimeni n-a aplecat urechea să ne 
asculte. Acum, îndată ce 
s-a aflat de nenorocire, au 
și început să vină ajutoa
rele. Sîntem emoționați vă- 
zînd că însăși conducerea 
partidului se interesează 
de soarta noastră. Cuvin
tele de îmbărbătare frans-' 
mise din partea conduce
rii partidului și a tovară
șului Gheorghe Gheoighiu- 
Dej personal ne-au mers la 
inimă, ne-au întărit încre
derea că vom trece cu 
bine peste necazurile ce 
ni le-a pricinuit inundația. 
Simțim din plin grija pă
rintească a partidului și 
statului nostru democrat- 
popular. Mulțumim din ini
mă pentru ajutorul ce ni 
se dă“.

în cadrul unei adunări la 
sfatul popular, tovarășul 
Alexandru Moghioroș a a- 
dus la cunoștința celor 
loviți de calamitate măsurile luate 
în sprijinul lor. în primul rînd, s-au 
asigurat alimente, îngrijire sanitară 
celor care a>u răcit sau au sufe
rit accidente ; s-a adus sămînță de 
porumb timpuriu, de sorg hibrid 
și secară pentru a se face ime
diat reînsămînțarea suprafețelor ca
lamitate (sînt posibilități să se obți
nă o recoltă bună de furaje pe tere

c

nurile respective). în al doilea rînd, 
s-a trecut la calcularea despăgubi
rilor cuvenite fiecărui colectivist și 
gospodăriei colective, care vor fi 
plătite de A.D.A.S. Un ajutor deose
bit li se acordă sinistraților pentru 
a-și construi locuințe noi. Organele 
regionale au trimis specialiști care 
întocmesc un proiect de sistematiza
re a satului. S-au repartizat terenuri 
și se stabilesc amplasamentele și ti

Printre cei care și-au făcut datoria cu abnegație ș-a 
aflat ?i tînăra doctoriță Lidia Dieu, care a ajutat Ia 
salvarea mai multor copii, a îngrijit pe cei a căror 
viață a fost în primejdie.

pul noilor locuințe ale celor loviți de 
calamitate. Ei sînt ajutați direct la 
construirea locuințelor cu materiale 
și îndrumări tehnice, cu echipe de 
constructori. în sprijinul colectiviști
lor s-au trimis specialiști de la cen
tru care, împreună cu organele loca
le, vor întocmi un plan concret de 
întărire și dezvoltare a gospodăriei 
colective.

Pentru toate acestea, țăranii din 
Gîrlița și-au manifestat dragostea și 
devotamentul față de partid, hotărî- 
rea de a munci pentru sporirea pro
ducției agricole, pentru întărirea 
continuă a gospodăriei colective.

Aflînd despre cele întîmplate la 
Gîrlița, organizațiile de partid, sfa
turile populare, colectiviștii din sa
tele vecine — Lipnița, Canlia, Oltina, 
Beilic, Ostrov, Satu Nou și altele — 

au trimis camioane încăr
cate cu alimente : făină de 
grîu, porumb, ulei, legume. 
Vorbind despre acest aju
tor, colectivistul Niță Cor- 
coveanu a spus : „Aș vrea 
<3ă arăt un lucru caire m-a 
mișcat mult și anume spri
jinul moral și material pe 
care ni l-au acordat gospo
dăriile colective din satele 
vecine. Acest lucru nu se 
putea întîmpla în condițiile 
în care colectivizarea nu 
era înfăptuită".

Firește, cele întîmplate la 
Gîrlița te îndurerează. Dai 
nu se poate să nu încerci 
un sentiment de satisfacție 
și mîndrle văzînd cum lo
cuitorii satului, uniți în gos
podăria colectivă, reușesc 
să facă față urmărilor inun
dației. Ajutați de statul oa
menilor muncii, ei își vor 
reface, în ecurt timp, că

minele, se vor bucura maț departe 
de roadele muncii lai. Sprijinul dat 
celor loviți de calamitate este 
— în condițiile agriculturii co
lectivizate — o manifestare vie a în
trajutorării ■socialiste, a frăției oa
menilor muncii, a ajutorului dat de 
clasa muncitoare și de colectiviști 
între ei.

Cocteil oferii de ambasadorul 
R. S. F. Iugoslavia

Ambasadorul R.S.F. Iugoslavia în 
R. P. Romînă, Arso Milatovici, a o- 
ferit marți după-amiază un cocteil 
cu prilejul apropiatei parafări a 
acordului privind construcția hi
drocentralei de la Porțile de Fier.

Au luat parte Alexandru Bîrlă- 
deanu și Gheorghe Gaston Marin, 
vicepreședinți ai Consiliului de Mi
niștri, Gogu Rădulescu, ministrul 
comerțului exterior, Bujor Almă- 
șan, ministrul minelor și energiei e- 
lectrice, Gheorghe Pele, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Au fost de față Nicolae Gheor
ghiu, adjunct al ministrului mine
lor și energiei electrice, conducăto
rul delegației romîne pentru pre
gătirea acordului privind realizarea 
sistemului hidroenergetic și de na
vigație de la Porțile de Fier, și Sto- 
ianovici Bogoliub, conducătorul de
legației iugoslave, precum și mem
bri ai celor două delegații.

(Agerpres)

125 de ani de la nașterea 
lui B. P. Hașdeu

IAȘI (coresp. „Scînteii"). Cu prilejul 
aniversării a 125 de ani de la nașterea 
lui Bogdan Petriceicu Hașdeu a avut 
loc ieri seară în aula filialei Academiei 
R. P. Romîne o interesantă manifesta
re cultural-științifică. Despre activita
tea de scriitor, filolog și istoric a lui 
Bogdan Petriceicu Hașdeu au vorbit 
prof. univ. Alexandru Dima, membru 
corespondent al Academiei R. P. Ro- 
mîne, prof. univ. Gavril Istrate și prof, 
univ. Dumitru Berlescu. Cercetătorul 
științific Alexandru Teodorescu a făcut 
o expunere despre scrisorile inedite ale 
lui Bogdan Petriceicu Hașdeu către 
A. N. Veselovski.

INFORMAȚII
© Marți 11 iunie a.c. a plecat spre 

Budapesta, la invitația Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din R. P. Ungară, de
legația Consiliului Central al Sindicate
lor din Republica Populară Romînă, con
dusă de tov, Ion Cotot, secretar al C.C.S. 
Delegația va face un schimb de experi
ență in domeniul muncii sindicale. La 
plecare, delegația a fost condusă de tov. 
Vasile Mușat, vicepreședinte al C.C.S., și 
tov. Ludovic Csupor, secretar al C.C.S., 
de activiști ai C.C.S.

© La Legația Finlandei din București a 
avut loc marți seara o recepție cu pri
lejui prezenței în tară a unei delegații a 
Uniunii Scriitorilor Finlandezi, compusă 
din M. Santavuori, președintele uniunii, 
și poeții Klrstinä Väinö și Harry Kaasa- 
loinen, sosiți la invitația Uniunii Scriito
rilor din R. P. Romînă. Au participat 
Mihai Beniuc, președintele Uniunii Scrii
torilor din R. P. Romînă, și membri ai 
conducerii uniunii, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, scriitori.

© Marți dimineața a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre patrie, deputatul grec 
Georges Mavros, vicepreședinte al grupu
lui parlamentar de prietenie Grecia-Romî- 
nia, care a făcut o vizită în țara noastră. 

(Agerpres)

Știri culturale
1

Marți seara, la Ateneul R. P. Romîne 
a avut ioc recitalul pianistului Eugene 
List (S.U.A.). Programul a cuprins so
nate de Brahms, Chopin, Schumann și 
trei piese pentru pian de Gottsehalk. în 
cadrul turneului pe care îl întreprinde în 
țara noastră, pianistul american a mai 
concertat la Cluj și Timișoara.

(Agerpres)

în cadrul Teatrului de păpuși din Tg. 
Mureș a luat ființă recent o secție 
romînă. Colectivul acestei secții a pre
zentat în premieră piesa „Punguța cu 
doi bani", dramatizare de Viorica Fili- 
poiu, după cunoscuta povestire a ]ui Ion 
Creangă. Regia artistică a piesei este 
semnată de Antal Paul. Spectacolul s-a 
bucurat de succes.

TELEGRAME EXTERN
0 nouă contribuție a științei sovietice la explorarea spațiului cosmic

Cercetarea prin radiolocațîe 
a planetei Marte

MOSCOVA 11 (Agerpres). — Acad. 
Vladimir Kotelnikov, directorul In
stitutului de radiotehnică și electro
tehnică al Academiei de Științe a 
U.R.S.S., subliniază în numărul din 
11 iunie al ziarului „Pravda” că cer
cetarea prin radiolocație a planetei 
Marte de la o distanță de peste 100 
milioane de km și culegerea de date 
noi reprezintă o nouă contribuție a 
științei sovietice la explorarea spa
țiului cosmic și a planetelor siste
mului solar.

Cercetările prin radiolocație asu
pra planetei Marte, efectuate în 
Uniunea Sovietică în prima jumă
tate a lunii februarie a.c., au permis 
să se identifice pe suprafața plane
tei un număr destul de mare de 
porțiuni orizontale netede de cîțiva 
kilometri și chiar mai mari, se spu
ne în „Pravda”.

Cercetările prin radiolocație, arată 
acad. Kotelnikov, s-au efectuat în
tr-o perioadă de opoziție a planetei. 
Deși opoziția din acest an a fost 
nefavorabilă pentru observațiile a- 
supra lui Marte (această planetă s-a

Pregătiri în vederea Congresului 
tineretului latino-american

HAVANA 11 (Agerpres). — Apro
piatul Congres al tineretului latino- 
american, a declarat la Havana Pa
tricio Valdes, vicepreședinte al 
F.M.T.D., va demonstra solidaritatea 
popoarelor din America Latină cu 
Cuba. El va contribui, de asemenea, 
la întărirea principiilor autodetermi
nării și neamestecului în treburile 
interne ale altor țări.

Patricio Valdes a arătat, de ase
menea, că acest congres, care va 
avea loc în august 1963 la Santiago 
(Chile), va permite o mai bună cu

Fasciștii spanioli 
pregătesc o nouă crimă
PARIS 11 (Agerpres). — Ziarul 

„L’Humanité" a relatat în numărul 
său din 10 iunie că din Spania fas
cistă sosesc știri alarmante. Fas
ciștii intenționează să comită o 
nouă crimă. Ei intenționează să 
aducă din nou în fața tribunalului 
militar pe Ramon Ormazabal, 
membru al C.C. al Partidului Co
munist din Spania, spre a-1 „judeca" 
de data aceasta pentru „crime“ pe 
care le-ar fi „săvîrșit“ în anii răz
boiului civil.

Ramon Ormazabal a fost condam
nat în septembrie anul trecut la 22 
ani închisoare pentru participare la 
organizarea grevelor oamenilor 
muncii în primăvara anului 1962. 
La 31 mai 1963 el a fost transferat 
în secret de franchiști de la închi
soarea din Burgos la Madrid. De 
atunci nu se știe nimic de soarta sa. 

Partizanii păcii din Olanda au organizat un marș împotriva armelor 
atomice, Iată-i în timpul tunui miting organizat în localitatea Völkel.

aflat la o distanță de 100—101 mi
lioane km de Pămînt) observațiile 
s-au efectuat cu succes. Undele de 
radio au străbătut în ceva mai mult 
de 11 minute întreaga cale de la Pă
mînt la Marte și înapoi. Observațiile 
s-au efectuat pe o frecvență de 
aproximativ 700 MHz.

După cum se arată în articol în 
continuare, faptul că a fost identi
ficat un semnal reflectat care avea 
un spectru cu o lățime de cel mult 
4 Hz (pentru Marte lățimea totală 
a spectrului unui semnal reflectat 
putea atinge 2 200 Hz) atestă că pe 
suprafața planetei există suficiente 
porțiuni orizontale netede.

Observațiile prin radiolocație asu
pra planetei Marte, scrie autorul ar
ticolului, au permis să se verifice 
valoarea „unității astronomice” — 
principalul etalon al sistemului so
lar. în articol se spune în încheiere 
că aceste observații confirmă rezul
tatele măsurării „unității astrono
mice”, obținute cu prilejul cercetării 
anterioare de către oamenii de știin
ță sovietici a planetelor Venus și 
Mercur cu ajutorul radiolocației.

noaștere a situației tineretului mun
citor, țărănesc și studențesc din ță
rile Americii Latine. în numeroase 
țări, a subliniat el, tineretul a și în
ceput pregătiri active în vederea 
congresului. F.M.T.D. a hotărît, de 
asemenea, să organizeze la sfîrșitul 
lunii iunie o săptămînă a solidari
tății cu Cuba și cu revoluția cubană. 
Pentru pregătirea acestei săptămîni, 
a arătat Valdes, s-au creat comitete 
în Brazilia, Chile, Columbia, Italia, 
Franța și în numeroase alte țări.

F.S.M. contestă valabilitatea 
mandatelor „delegaților“ 

spanioli la O. I. M.
PRAGA 11 (Agerpres). — Louis 

Saillant, secretar general al F.S.M., 
a adresat președintelui celei de-a 
47-a sesiuni a Conferinței Interna
ționale a Muncii o scrisoare în care 
se arată că, încălcîndu-se Carta 
O.I.M., „delegații“ spanioli la con
ferință au fost numiți „reprezen
tanți ai oamenilor muncii din Spa
nia".

Pentru oamenii muncii ar fi de 
neînțeles, se spune în scrisoare, 
dacă O.I.M. nu ar ține seama de 
puternica mișcare de solidaritate 
cu oamenii muncii spanioli și dacă 
ea nu ar exclude de la conferință 
pe „delegații" numiți de guvernul 
fascist. F.S.M. cere Comisiei pen
tru verificarea împuternicirilor să 
declare nevalabile mandatele „dele
gaților" spanioli.

O declarație a P.C, 
din Japonia

TOKIO 11 (Agerpres). — Ziarul 
„Akahata“ din 9 iunie publică decla
rația Prezidiului C.C. al P.C. din Ja
ponia, în care se arată că raportul 
prezentat în parlament de ministrul 
afacerilor externe al Japoniei, Ohira, 
în care acesta a încercat să de
monstreze că submarinele atomice 
ale S.U.A. nu ar prezenta nici un 
pericol, nu este decît o tentativă de 
a „înșela poporul“.

Clasa muncitoare din țara noastră 
și întregul popor japonez, care nă
zuiesc cu înflăcărare spre indepen
dență și pace, se subliniază în de
clarație, vor desfășura și mai larg 
lupta împotriva staționării subma
rinelor atomice și a avioanelor a- 
mericane „F-105“ în Japonia, împo
triva concedierii muncitorilor și a 
majorării prețurilor, pentru lichi
darea noii variante a proiectului de 
lege antipopular cu privire la „pre- 
întîmpinarea violențelor politice“, 
în apărarea altor drepturi demo
cratice vitale.

In memoria 
lui G. Lambrakis

LONDRA 11 (Agerpres). — Pre
ședintele executiv al Prezidiului 
Consiliului Mondial al Păcii, cu
noscutul om de știință britanic 
John Bemal, a anunțat la 11 iunie 
la Londra că comitetul prezidențial 
a hotărît instituirea unui premiu 
al păcii în memoria lui Grigorios 
Lambrakis.

După cum relatează agenția Reu
ter, celor distinși cu acest premiu 
al păcii li se vor înmîna o medalie 
de argint cu efigia și numele lui 
Lambrakis pe una din fețe, iar pe 
revers porumbelul păcii pictat de 
Picasso și inscripția: „Consiliul Mon
dial al Păcii". Potrivit agenției, acest 
premiu va fi decernat anual, cu pri
lejul comemorării morții lui Lam
brakis, unui număr de 50 de luptă
tori pentru pace.

ATENA 11 (Agerpres). — 30 de 
cunoscuți oameni de cultură, de 
știință, _ fruntași ai vieții publice și 
sportivi din Grecia au creat „Mișca
rea democratică a tineretului—Gri
gorios Lambrakis“. Din această or
ganizație fac parte cunoscutul com
pozitor Theodorakis, artistul Ale- 
xandrakis, artista Papaatanasiu, pic
torița Katraki etc. Această organiza
ție își propune să dezvolte mișcarea 
de tineret pentru pace și demo
crație.

ATENA 11 (Agerpres). — După 
cum relatează presa, un membru al 
Areopagului (Tribunalul suprem) 
dm Grecia, care cercetează împreju
rările în care a fost asasinat Lam
brakis, a prezentat guvernului un 
raport în care constată că răspun
derea pentru asasinarea lui Lambra
kis revine autorităților polițienești. 
Guvernul s-a întrunit de două ori în 
ședințe extraordinare nentru a sta
bili dacă raportul trebuie sau nu 
dat publicității.

Pe calea luptei împotriva 
colonialismului

BAMAKO 11 (Agerpres). — La 
Bamako și-a încheiat lucrările Con
ferința națională a partidului Uniu
nea Sudaneză — partid de guvernă- 
mînt a) Republicii Mali. Conferința 
națională a proclamat drept princi
pii de bază ale politicii externe a 
republicii : neamestecul în treburi
le interne, respectarea suveranității 
și integrității teritoriale ale altor 
țări, promovarea neabătută a poli
ticii de neaderare, de colaborare cu 
toate țările lumii și în special cu 
statele africane.

Conferința a declarat că Uniunea 
Sudaneză este un partid revoluțio
nar, care a pornit cu hotărîre pe 
calea luptei împotriva colonialis
mului și neocolonialismului, pre
cum și a sprijinirii necondiționate 
a popoarelor africane care desfă
șoară o luptă justă pentru elibe
rarea lor.

„Cupa IL C« E» C« O* M.“
Ciclistul dinamovist Ion Cosma este 

noul lider în „Cupa U.C.E.C.O.M.“ 
după etapa a treia Sibiu — Cluj 
(164 km) cîștigată de Ion Ardeleanu 
(Steaua) în 41z 20'19”. In același 
timp cu Ardeleanu au sosit Cosma, 
Linde (R. P. Polonă), C. Moiceanu 
(Olimpia), S. Duță (Steaua), Miko- 
laczyk (R. P. Polonă), A. Devay 
(R. P. Ungară), M. Iliev (R. P. Bul
garia), N. Grigore (Steaua), E. Rusu 
(Cluj).

Clasamentul general individual: 1. 
— I. Cosma llh 20’27”; 2. — N. 
Grigore la 0T'; 3. — Bădără la 
22"; 4. — Horvath la 45"; 5. — De
vay la 1’. Pe echipe conduce Voin
ța, urmată de Steaua fi Dinamo. As
tăzi, etapa a patra, Cluj — Tg. 
Mureș (110 km).

Turul Angliei
LONDRA 11 (Agerpres). — Etapa 

a 9-a a turului oiclist al Angliei, 
desfășurată marți pe ruta Cleethor- 
pes—Scarborough (175 km), s-a în
cheiat cu victoria alergătorului po
lonez Eugen Pokorny, învingătorul 
de anul trecut al acestei competiții. 
Pokomy a evadat chiar de la start 
împreună cu spaniolul Gandarias și 
englezul Cowley. Cei trei fugari 
și-au creat un avans de cîteva mi
nute și cu toate eforturile plutonu
lui n-au mai putut fi ajunși pînă 
la sosire. Acțiunea ciclistului polo
nez a făcut ca echipa țării sale să 
treacă pe locul doi în clasamentul 
general, înaintea echipei R. P. Ro
mîne,

Clasamentul etapei : 1. Pokomy 
a parcurs 175 km în 4h 12’25” (me
die orară 41,500 km) ; 2. Gandarias 
— 4h 12’25” ; 3. Cowley 4h 13’33” ; 
4. Perkins (Britania) 4h 16’06” și la 
interval de cîteva secunde un grup 
numeros în care se aflau și cicliștii 
romîni.

Clasamentul genefal individual :
1. Chisman (Anglia) 43h 58’33” ;
2. C. Dumitrescu (R.P.R.) la 7’31” ;
3. Herger (Elveția) la 10’46” ; 4. 
Spuhler (Elveția) la 11’47” ; 5. Per
kins (Britania) la 13’35” ; 6. Ziegler 
(R.P.R.) la 14’08”.

Clasamentul pe echipe : 1. Anglia 
132h 21’02” ; 2. R. P. Polonă la 
1’47” ; 3. R.P. Romînă la 5’32” etc.

Astăzi, la Scarborough, se dispută 
etapa 10-a care cuprinde o cursă 
contra cronometru pe munte (4 km) 
și o probă de circuit pe distanța de 
42 km (zece ture).

ÎN REGIUNEA BUCUREȘTI

Peste SOOOOO participant la spartacLiada de vară

Întrecerile etapei l-a 
ale spartachiadei de vară 
a tineretului se bucură 
de un succes deosebit în 
asociafiile sportive din 
orașele și satele regiunii 
București. Dovadă nu
mărul mare de partici- 
panți înregistrat pînă în 
prezent — peste 200 000 
din care 50 000 fete.

Cele mai numeroase 
participări au fost înre-

gistrate în raioanele 
Giurgiu. Zimnicea, Olte
nița, Slobozia, Călărași, 
Roșiori de Vede, Răcari 
șl Lehliu.

Pe ramuri de sport, 
participări masive s-au 
înregistrat la : atletism 
peste 48 000, gimnastică 
32 000, fotbal 19 000, tu
rism și excursii 10 000, 
volei 17 000 și ciclism 
22 000.

zile va sosi in țara noas- 
fotbal Kickers Offenbach, 
in prima categorie a cam- 

Germane. Oaspeții vor

Peste citeva 
tră echipa de 
care activează 
pionatului R. F. 
întîlni duminică la Ploiești echipa olim
pică a R. P. Romîne care se pregătește în 
vederea meciului cu Danemarca de la 23 
iunie. Marți 18 iunie, în nocturnă, pe 
stadionul 
Progresul

Republicii, Kickers va juca cu 
București.

★
de șah dintre echipele U.R.S.S.

în fa-

Meciul 
și R.S.F. Iugoslavia s-a încheiat la Rijeka 
cu scorul de 35,5—24,5 puncte 
voarea șahiștilor sovietici.

Luptătorii noștri își continuă 
rile în vederea celei de-a 16-a 
campionatelor mondiale de lupte clasice 
care va avea loc în zilele de 1, 2 și 3 
iulie în orașul suedez Halsingborg. Acum 
luptătorii romlnl se află în ultima fază 
a pregătirilor, urmînd ca la 
să plece în Suedia.

k
Marele maestru sovietic 

evskl continuă să conducă 
turneul internațional de șah de la Soci, 
cu 7,5 puncte după 9 runde. El este ur-

pregăti- 
ediții a

sfîrșitul lunii

Lev Poluga- 
neînvins în

li,.'

Cu această ocazie s-a 
amenajat un număr de 
378 de baze sportive 
simple din care 167 te
renuri de volei, 101 de 
fotbal și 99 de handbal 
redus, asigurîndu-se în 
mare măsură baza mate
rială necesară bunei des
fășurări a concursurilor.

STAN CRISTEA 
coresp. voluntar 

mat de Smislov cu 6 puncte șl Krogius 
5,5 puncte. Maestrul romîn Victor Ciocîl- 
tea are 3,5 puncte și o partidă întreruptă, 
tn rundele a 8-a și a 9-a el a obținut 
două remize, la Krogius și Boboțov.

★
La 22 iunie își va începe turneul în 

țara noastră echipa de box Sempre 
Avanti Bologna. Pugiliștii italieni vor în
tîlni la București echipa clubului sportiv 
Dinamo. Apoi, oaspeții vor evolua la 25 
iunie la Craiova și la 29 iunie la Galați. 

(Agerpres)

NOTE
Concurs sau improvizație?

Activitatea de natație în aer liber s-a 
reluat de mult timp. Totuși înotătorii 
bucureșteni n-au avut posibilitatea să 
participe la un concurs decît la sfîrșitul 
săptămînii trecute. Concursul acesta s-a 
disputat (este un fel de-a spune) într-un 
complet anonimat. Puținii înotători 
prezenți au realizat rezultate slabe, iai 
unii dintre ei au concurat în probe la 
care nu sînt specializați. întrecerea s-a 
transformat astfel într-o competiție for
mală, nefolositoare. Singura excepție a 
făcut-o înotătoarea Cristina Balaban 
(Dinamo) care, cu acest prilej, și-a ve
rificat aptitudinile pentru distanțe lungi, 
corectînd două recorduri (senioare și ju
nioare) la 800 și 1 500 m.

Comisia orășenească de natație, care 
a organizat concursul, are datoria să 
privească cu mai mult simț de răspun
dere competițiile și să manifeste mai 
multă exigență față de acei antrenori 
care înscriu la concurs înotători nepre
gătiți. Este cazul ca, în astfel de ocazii, 
și federația de specialitate să acorde 
sprijin organizatorilor, întrucît este vor
ba de înotătorii fruntași.

Becher și umbra trecutului său
Revista elvețiană „SIE UND ER“ a 

consacrat o serie de articole „carierei" 
multimilionarului Kurt A. Becher, unul 
din cei mai hogați oameni din porttd 
Bremen (R. F. Germană).

„Kurt A. Becher, astăzi mare negus
tor de cereale din Bremen, a cărui avere 
este evaluată la 120 milioane de mărci 
— relatează revista — a fost Standarten
führer SS. In timpul războiului el era 
nu numai „consilier economic" al lui 
Eichmann în Ungaria, ci a avansat chiar 
la gradul de inspector general al lagă
relor de exterminare".

„Cînd reporterii publicației „Sie und 
Er" l-au întrebat pe Kaisen, primarul 
orașului Bremen, dacă îl cunoaște pe 
Becher, el a răspuns că n-a auzit nicio
dată de acest nume. Primarul Kaisen nu 
este unicul om care „nu știe nimic" . 
Becher plătește avocatului său, Willi 
Mielke din Hamburg, 100 000 de măreț 
anual, pentru ca acesta să-l apere de 
umbra trecutului său. Această umbră 
există însă și nu poate fi distrusă.

In anii 1944—1945, cînd armatele fas
ciste de invazie se retrăgeau sub lovitu. 
rile armatelor sovietice, misiunea lui Be
cher era „să transporte bunurile la 
loc sigur". Intre 20 octombrie 1944 
și 4 mai 1945, unitatea lui Be
cher a scos din Ungaria 1 167 de 
trenuri formate din 55 000 de vagoane 
încărcate cu diferite bunuri. Pe Dunăre 
au fost transportate mașini, materii pri
me, semifabricate și produse finite pro
venite din 514 fabrici. 605 000 de ca
pete de vite au căzut, de asemenea, pra
dă jefuitorilor. Autoritățile ungare a- 
preciază valoarea bunurilor evacuate de 
unitatea lui Becher la circa 13 miliarde 
franci elvețieni.

In 1945, Becher s-a aflat în prizonie
rat american. In 1946, cînd Ungaria a 
cerut extrădarea lui și a altor naziști — 
criminali de război, S.U.A. au respins 
această cerere. Nici cererile similare a- 
dresate ulterior autorităților americane 
n-au avut vreun efect. Abia la 8 sep
tembrie 1949, serviciul juridic al coman
damentului american din Germania a 
comunicat oficial guvernului ungar că, 
în viitor, nu mai pot fi extrădați cetă
țeni germani. Această dată este semni
ficativă — subliniază „Sie und Er" — 
deoarece o zi mai tîrziu, lumea a asistat

Răsfoind presa străină

la nașterea Republicii Federale Ger
mane".

In continuare în articol se spune :
„Herbert Kettlitz, unul din colabora

torii lui Becher, a afirmat cu toată ho- 
tărîrea că generalul Lucius Clay, fost 
guvernator militar al zonei de ocupa
ție americane în Germania occidentală, 
i-a arătat lui Becher posibilitățile ce i 
se deschid în față la Bremen și l-a în
demnat să-și deschidă o întreprindere în 
acest oraș,

Marele financiar Pferdmenges, pe 
care Becher îl cunoștea din 1942, și 
bancherii Oppenheim au finanțat acum 
15 ani primele afaceri de după război 
ale fostului Standartenführet SS.

Acte importante referitoare la activi
tatea criminală a lui Becher au dispărut 
pur și simplu din arhive Dosarul Becher 
de la American Document Centre din 
Berlinul occidental conține doar docu
mente fără însemnătate. La Washington, 
dosarul Becher 137 737, cate exista pe 

lîngă dosarul Becher 221 259, nu poate 
fi pur și simplu găsit. Livretul militar 
și alte importante documente, care ar 
putea elucida cariera sa militară, lip
sesc de asemenea.

Totuși se știe că înainte de a fi trans
ferat în Ungaria, Becher își desfășura 
activitatea în Polonia ocupată. „Sie und 
Er“ arată că Becher s-a îmbogățit în 
Polonia de pe urma bunurilor furate și 
de pe urma unor afaceri murdare cu 
bunurile celor deportați sau asasinați.

După atacul împotriva Uniunii Sovie
tice — continuă „Sie und Er" — re
gimentele de cavalerie SS au săvîrșit ma
sacre în rîndul populației civile. In cali
tate de comandant de pluton și de 
ofițer de ordonanță pe Ungă statul major 
al unei brigăzi, Kurt Becher a participat 
la exterminarea a zeci de mii de oameni. 
La 11 iulie 1941, Reichsführerul SS 
Himmler l-a însărcinat pe Becher, prin 
ordinul special nr. 17, să coordoneze ji 
să supravegheze, împreună cu Fegelein, 
în cadrul brigăzii de cavalerie SS. acti
vitatea unităților de pedepsire în lupta 
lor împotriva partizanilor. 1n iulie 1941, 
Becher a fost numit de Himmler supra
veghetor și coordonator al acțiunilor de 
exterminare".

In încheiere „Sie und Er" întreabă : 
„Unde au dispărut documentele ? Cine 
face, în cadrul justiției germane (adică 
din R. F. Germană — n. r.) jocul 
murdar al lui Becher P Sînt oare acuza
țiile noastre suficiente pentru a-l aduce 
pe fostul Standartenführer SS și pe ac
tualul multimilionar Kurt Becher în fața 
tribunalului pentru ca să dea socoteală 
de crimele sale P Sau Becher va reuși și 
în viitor să se sustragă răspunderii P 
Dacă acest lucru îi va reuși, atunci cine-1 
protejează pe Becher P“
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Succes al partidului comunist
din Siciliain alegerile

Evenimentele din Irakul de nord

Ecouri Ia acordul privind reluarea la Moscova a tratativelor 
pentru încetarea experiențelor nucleare

STATELE UNITE

Ședința Consiliului 
de Securitate

NEW YORK 11 (Agerpres). - 
Știrea că reprezentanți ai S.U.A., 
U.R.S.S. și Angliei se vor întîlni cu- 
rînd la Moscova pentru a discuta 
problemele interzicerii experiențe
lor nucleare este primită cu satis
facție de opinia publică americană. 
Această reacție oglindește fără în
doială starea de spirit a majorității 
covîrșitoare a poporului american, 
care își dă seama de primejdia ce o 
prezintă continuarea experiențelor 
nucleare și de necesitatea de a se 
face noi pași pe calea dezarmării 
generale și totale. Numai în ziua de 
9 iunie peste 1 200 de profesori și 
asistenți de Ia șapte universități și 
colegii din S.U.A. au publicat în zia
rul „New York Times“ o declarație 
care cuprinde o pagină întreagă de 
ziar și în care cer președintelui 
Kennedy „să facă tot posibilul în 
vederea încheierii tratatului cu pri
vire la interzicerea experiențelor 
nucleare”.

în Congres, discursul președinte
lui, în care acesta anunța acordul 
intervenit între conducătorii de stat 
ai U.R.S.S., S.U.A. și Angliei, a stîr- 
nit reacții contradictorii. în timp ce 
liderul democraților din Senat, 
Mansfield, senatorul Thomas Dodd 
și alți cîțiva congresmeni au califi
cat această știre „Un pas impor
tant într-o direcție justă", „turbă
rii” (denumire dată de presa din 
S.U.A. congresmenilor care se situ
ează pe pozițiile întețirii cursei 
înarmărilor — N.R.) au condamnat 
îndată orice încercări de a se reali
za o înțelegere cu Uniunea Sovie
tică și de a se încheia un acord cu 
privire la încetarea experiențelor. 
Printre aceștia se numără și liderul 
republicanilor de extremă dreaptă, 
senatorul Barry Goldwater, care a 
cerut ca S.U.A. să nu renunțe la 
efectuarea de experiențe nucleare 
în atmosferă, pe pămînt și sub pă- 
mîrit.

Ziarul „New York Times“ se 
oprește asupra pasajului din dis
cursul președintelui S.U.A. în care 
acesta a cerut „revizuirea atitudinii 
noastre față de Uniunea Sovietică“.

Ziarul scrie : Trebuie să căutăm 
o cale pentru ca lumea să poată 
trăi în pace iar cursa înarmărilor 
să fie oprită. Dacă conferința de la 
Moscova va marca un început în 
această direcție, aceasta va consti
tui un însemnat moment pentru o- 
menire“.

tărît desigur convocarea acestei 
conferințe dacă nu ar fi nutrit cel 
puțin speranța unui acord parțial“. 
„Este sigur, declară ziarul în con
tinuare, că dacă se va ajunge la un 
acord, aceasta nu va însemna de
zarmarea, dar ar putea fi un pas 
pe această cale. Acest lucru ar fi 
primul semn al unei încrederi reci
proce fără de care nu se poate rea
liza nimic".

Ziarele „Times“ (independent), 
„Guardian“ (laburist) și „Daily Te
legraph” (conservator), deși fac 
unele rezerve, își exprimă satisfac
ția față de întîlnirea tripartită de 
la Moscova.

CANADA
OTTAWA 11 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul la 10 iunie în Camera Co
munelor, Paul Martin, ministrul de 
afaceri externe al Canadei, a de
clarat : „Guvernul nostru subscrie 
pe deplin la obiectivul cons tind în 
a pune capăt, pe baza unui tratai 
internațional, tuturor experiențe
lor nucleare. Noi vom continua să 
facem tot ce stă în puterea noas
tră pentru a atinge acest scop“.

DANEMARCA

COPENHAGA 11 (Agerpres). — 
Ziarul „Actuelt“ scrie că primul mi
nistru al Danemarcei, O. Krag, luînd 
cuvîntul la 10 iunie la Copenhaga a 
declarat că guvernul danez speră că 
tratativele de la Moscova vor duce 
la rezultate pozitive. Popoarele din 
întreaga lume vor urmări cu spe
ranță desfășurarea tratativelor care 
vor începe ca urmare a acestei ini
țiative noi și pozitive.

NEW YORK 11 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate și-a reluat 
lucrările la 11 iunie. După o scurtă 
declarație a secretarului general al 
O.N.U., a luat cuvîntul reprezentan
tul Uniunii Sovietice, Nikolai Fedo
renko. După ce a relevat că Yeme
nul a fost victima unei agresiuni 
străine imediat după victoria revo
luției, reprezentantul sovietic a de
clarat că Uniunea Sovietică este de 
acord cu trimiterea unui număr 
limitat de observatori ai O.N.U. în 
zonele de frontieră ale R.A. Yemen. 
Subliniind că în trecut trimiterea 
unor observatori ai O.N.U. a fost 
folosită de către puterile imperia
liste pentru a impune controlul lor 
asupra unor regiuni, el a arătat că 
trimiterea de observatori nu con
stituie în mod necesar o garanție 
dintre cele mai eficace împotriva 
reînnoirii agresiunii. Reprezentan
tul sovietic, relevînd eforturile se
cretarului general al O.N.U., U 
Thant, pentru a obține realizarea 
unei reglementări pașnice a con
flictului dintre Yemen și Arabia 
Saudită, a subliniat, totodată, că 
singurul organ în măsură să hotă
rască adoptarea unor măsuri pen
tru menținerea păcii, precum și a 
modului de finanțare a unor ase
menea operațiuni este Consiliul de 
Securitate.

Apoi, delegațiile Ghanei și Maro
cului au depus un proiect de rezo
luție în care, salutînd inițiativa se
cretarului general și acceptarea de 
către părțile interesate a acestei 
inițiative, cere secretarului general 
să trimită misiunea de observatori 
în Yemen.

în favoarea rezoluției marocano- 
ghaneze au votat 10 delegații. Dele
gația U.R.S.S. s-a abținut de la vot.

S-au dat publicității rezultatele ale
gerilor pentiu noua Adunare regională 
a Siciliei, care au avut loc duminică. 
Partidul Comunist Italian a înregistrat 
un important succes, totalizînd 24,8 la 
sută din voturi, față de 22 la sută în 
1959. în comparație cu alegerile pre- 

numărul voturilor obținute 
P.C.I. a sporit de la 533 148 

567 202. Partidul 
de repiezentanți, 
Adunarea regio-

cedente, 
de 
la
22 
în 
nală. Trebuie spus, 
în legătură cu des
fășurarea campaniei 
electorale, că demo 
crația creștină a fo
losit împotriva partidului comunist toate 
mijloacele — de la anticomunism la co
rupție, intimidări ale mafiei, amestecul 
direct al clerului etc. Rezultatul alege
rilor arată însă că principalul obiectiv 
pe care și l-au propus partidul demo- 
crat-creștin și partidele de dreapta — 
și anume să învingă partidul comunist 
pentru a demonstra că recentul vot al 
italienilor în alegerile parlamentare ge
nerale de la 28 aprilie, cînd din 4 ale
gători unul a votat pentru partidul co
munist, a fost o eroare — a eșuat.

Partidul democrat-creștin a reușit să 
recupereze o parte din voturile pierdute 
în alegerile precedente (întrunind a- 
cum 42,1 la sută), această recuperare 
făcîndu-se pe seama partidelor de dreap-

comunist va avea 
din totalul de 90,

Corespondență telefonică

ta (monarhiștii au pierdut 1,4 la sută, 
liberalii 1 la sută). Chiar și aliații săi 
direcți, partidul social-democrat și par
tidul republican, au pierdut voturi. Ca 
și în alegerile generale, partidul socia
list a dat oarecum înapoi, pierzînd 
peste 30 000 de voturi (1 la sută). A- 
cesta este, evident, un rezultat al cola
borării conducătorilor săi de dreapta 
cu partidul democrat-creștin, cu care 
participă la guvernul regional.

Comentînd rezul
tatele alegerilor din 
Sicilia, ziarul bur
ghez „II Tempo“ 
scrie : „Succesul co
muniștilor este prin

cipalul indiciu al alegerilor din Sicilia. 
Creșterea voturilor comuniștilor este 
foarte semnificativă“. în editorialul său 
de marți, „l’Unitâ" a subliniat semnifi
cația generală a votului sicilian: „Succe
sul partidului nostru aduce confirmarea 
faptului că orientarea spre stînga a ma
selor continuă să se afirme, oricare ar 
fi tactica pe care partidul democrat- 
creștin ar vrea s-o adopte, oricare ar fi 
dorința reacționară de revanșă de care 
acesta este animat“.

G. PASTORE

• Kurzii au respins ultimatumul guvernului irakian • Radio 
Bagdad difuzează în permanență comunicate militare

BAGDAD 11 (Agerpres). — Ca ur
mare a reluării operațiunilor mili
tare împotriva partizanilor kurzi, gu
vernul irakian a ordonat, printr-un 
comunicat difuzat de radio Bagdad, 
tuturor militarilor aflați în concediu 
să se întoarcă de îndată la unitățile 
lor. Comunicatul precizează că a- 
ceastă măsură a fost luată datorită 
împrejurărilor speciale și avertizea
ză că cei care nu se vor prezenta la 
posturile lor în termenele fixate vor 
fi sancționați.

în același timp, „Comitetul pentru 
apărarea drepturilor poporului 
kurd” a publicat o declarație în care 
subliniază că kurzii nu pot decît să 
respingă ultimatumul guvernului de 
la Bagdad de a depune armele în 
decurs de 24 de ore. Declarația 
arată că partizanii kurzi își vor con
tinua lupta pentru dobîndirea auto
nomiei în cadrul Irakului. Guvernul 
de la Bagdad, se spune în declarație, 
poartă întreaga răspundere a reluă
rii războiului din regiunile de nord 
ale Irakului.

★
BAGDAD 11 (Agerpres). — Agen

ția France Presse relatează că Ira
kul se află în stare de război ca 
urmare a reluării operațiunilor mi
litare împotriva partizanilor kurzi 
care desfășoară lupta pentru auto
nomie. Radio Bagdad difuzează în 
permanență comunicate militare. 
La 11 iunie, postul de radio Bagdad 
a anunțat introducerea unor res
tricții de circulație în provinciile

Kirkuk, Suleimania și Erbil. într-un 
alt comunicat s-a cerut din nou tu
turor locuitorilor provinciilor de 
nord să predea toate armele pe 
care le au în posesia lor celui mai 
apropiat post de poliție. Totodată, 
postul de radio a făcut cunoscut 
că orice persoană care va sprijini 
pe partizani va fi condamnată la 
moarte. Tribunale speciale au fost 
instituite pentru judecarea sumară 
a tuturor celor care s-ar face vino- 
vați de sprijinirea partizanilor kurzi. 
Autoritățile au instituit o recompen
să de 100 000 dinari pentru uciderea 
conducătorului kurzilor, Barzani.

Revendicările kurzilor
La Bagdad au devenit cunoscute 

corespondenților de presă revendică
rile kurzilor. Reprezentanții popu
lației kurde, care au dus tratative 
cu guvernul de la Bagdad, au cerut 
acordarea autonomiei, în cadrul 
Irakului, în regiunea locuită de 
kurzi, numirea unui reprezentant 
al populației kurde, în funcția de 
vicepreședinte al Irakului, include
rea în guvernul irakian a unor 
kurzi, proporțional cu numărul 
populației de origine kurdă, și alte 
revendicări. Guvernul irakian a pro
pus însă constituirea mai multor 
regiuni, bucurîndu-se de o anumită 
autonomie, între care un număr de 
trei regiuni pe teritoriul locuit de 
kurzi.

în Irak locuiesc aproximativ 1 
milion de kurzi care compun 16 la 
sută din întreaga populație a țării.

Demisia premierului 
Greciei,
ATENA 11.

Agerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
Premierul Greciei, Karamanlis, 

și-a prezentat demisia regelui Paul 
al Greciei. Demisia a fost accepta
tă, în urma unei vizite făcute marți 
după-amiază la palat de către Ka
ramanlis. S-a anunțat că se va da 
publicității o declarație în care vor 
fi explicate cauzele demisiei.

Ziarele care au apărut în capi
tala Greciei au menționat că unul 
din motivele demisiei poate fi dez
acordul dintre Karamanlis și palat 
în legătură cu oportunitatea vizitei 
familiei regale grecești la Londra. 
Karamanlis fusese de părere că a- 
-----— *--i— : -x c'"t amî-

Karamanlis
Corespondentul

ANGLIA

ceastă vizită ar tiebui să fie 
nată.

Potrivit unor observatori și unor 
cercuri de presă din capitala Gre
ciei, demisia guvernului poate fi 
pusă și în legătură cu evenimen
tele care au urmat după asasinarea 
luptătorului pentru pace și demo
crație, Gregorios Lambrakis.

JT '
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LONDRA 11 (Agerpres). — Zia
rul „Daily Mail“ (conservator) opi
nează că „cei trei mari n-ar fi ho-

Intilnirc
GENEVA 11 (Agerpres). — La 11 

iunie, la reședința delegației sovie
tice din Geneva a avut loc o întîl- 
nire a celor doi copreședinți ai Co
mitetului celor 18 state pentru 
dezarmare — S. K. Țarapkin, re
prezentantul U.R.S.S. în comitet, și 
Ch. Stelle, reprezentantul S.U.A. în 
comitet.

Muncitori din Duisburg (R.F.G.) și din împrejurimi, în timpul unei 
demonstrații de protest împotriva „reformei“ asigurărilor sociale efec
tuată de autoritățile de Ia Bonn.

MOSCOVA. La 11 iunie, Nikita 
Hrușciov, prim-secretar al C. C. al 
P.C.U.S., l-a primit pe Luigi Longo, 
secretar general adjunct al Partidului 
Comunist Italian. în timpul convor
birii, la care au participat Mihail 
Suslov, membru al prezidiului și se
cretar al C.C. al P.C.U.S., Boris Po- 
nomariov, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
a avut loc un schimb de păreri cu 
privire la activitatea celor două par
tide frățești.

DAMASC. La 10 iunie a sosit în
tr-o vizită oficială la Damasc, venind 
de la Cairo, președintele Republicii 
Yemen, mareșalul As-Sallal. După 
cum transmite agenția France Presse, 
înainte de a părăsi capitala R.A.U., 
mareșalul Sallal a declarat, în cadrul 
unui interviu acordat ziarului „Al 
Ahbar“, că „Arabia Saudită continuă 
să maseze trupe la frontierele Yeme
nului“. într-o altă declarație făcută la 
postul de radio Cairo, președintele 
Sallal a subliniat că „acțiunile agresi-
—

ve ale Arabiei Saudite și emiratului 
Boihan împotriva Yemenului nu au 
încetat niciodată“.

PARIS. La 10 iunie a avut loc la 
Oradour (Departamentul Haute Vien
ne) comemorarea victimelor terorii 
hitleriste. Cu 19 ani în urmă în aceas
tă localitate un detașament de hitle- 
riști din divizia „Das Reich“ a îm
pușcat pe toți bărbații, iar pe femei 
și copii i-au ars de vii în biserică. Pe 
locul unde detașamentele SS au să- 
vîrșit atrocități s-a deschis o casă-mu- 
zeu.

coloniile spaniole Rio Muni și Fer
nando Po (Guineea Spaniolă).

PARIS. Comitetul Executiv al 
U.N.E.S.C.O. pentru salvarea monu
mentelor din antichitate a aprobat pla
nul prezentat de guvernul R.A.U. pri
vitor la mutarea templului antic Abu 
Simbol, care se află în prezent pe lo
cul unde urmează să fie creat marele 
lac artificial al barajului de la Assuan. 
După cum transmite A.F.P., acest 
plan prevede desfacerea templului și 
reconstruirea lui deasupra falezei, cu 
60 de metri mai sus decît noul nivel 
al Nilului.

cu majoritatea poporului

MBABANE (Swaziland). Poliția co
lonialistă a folosit gazele lacrimogene 
și a operat arestări pentru a-i împrăș
tia pe cei 2 000 de africani care au 
demonstrat la 10 iunie în centrul mi
nier Havelock din protectoratul en
glez Swaziland. Demonstrația a fost 
organizată în semn de protest împo
triva arestării a 14 mineri africani 
acuzați de a fi organizatorii grevei 
declanșate cu patru săptămîni în 
urmă la mina de azbest din Havelock. 
Greviștii cer mărirea salariilor.

PARIS. Autoritățile franceze au 
arestat la 10 iunie două persoane acu
zate de încercare de atentat la viața 
președintelui Franței, de Gaulle, în 
timpul recentei sale călătorii în dife
rite localități din vestul Franței. în 
timpul anchetei, cei doi arestați, 
Christophe de Beaunay și Pierre 
Lecardonnel, au recunoscut că sînt 
membri ai organizației teroriste 
O.A.S.

Recent, parlamentul australian a 
aprobat acordul cu privire la con
struirea așa-numitei baze de comu
nicații a foițelor maritime militare 
americane în vestul Australiei. Baza 
constituie o importantă verigă în 
planurile strategiei nucleare a 
Pentagonului. Ei îi revine rolul de a 
recepționa comunicatele și ordinele 
și de a le transmite — pe o rază de 
4 000 de mile — submarinelor care 
circulă prin apele Oceanului Pacific 
și ale Oceanului Indian.

Guvernul lui Robert Menzies a în
cheiat acest nou acord, care leagă 
și mai mult Australia de blocurile 
agresive A.N.Z.U.S. și S.E.A.T.O. al 
căror partener docil este, în ciuda o- 
poziției opiniei publice din țară care, 
cerînd lichidarea bazelor militare 
străine, se pronunță în același timp 
pentiu transformarea întregii emi
sfere australe într-o zonă denu- 
cle'arizată. Pronunțîndu-se împotri
va construirii noii baze militare, la
buristul Tom Wren 
neliniștea populației 
rat că, prin instalarea acestei baze, 
în cazul unui război 
tralia va deveni 
o contralovitură nucleară. Opi
nia publică este cu atît mai îngri
jorată cu cît — după cum mențio
nează ziarul „Courier Mail” — în 
țară funcționează o rețea întreagă 
de baze, stațiuni și alte instalații mi
litare străine, printre care : stațiunea 
„meteorologică“ ultrasecretă din a- 
propierea localității Alice 
bazele de la Laverton și 
pentiu „studierea păturilor 
oare ale atmosferei“, care 
late cu avioane „U-2".

„Guvernul Menzies — se 
Raportul la conferința organizației 
din Sidney a P. C. din Australia — 
duce fără scrupule o politică în care 
cursa înarmărilor ocupă primul loc, 
iar interesele poporului ocupă ulti
mul loc. în fiecare an încă 200 de 
milioane de lire, cheltuite în sco
puri militare, sînț incluse în cea 
mai mare parte în contractele fabri
canților de armament australieni și 
străini. în același timp, viețile aus
tralienilor sînt puse la dispoziția ac
țiunilor agresive din Malaya, Viet
namul de sud, Tailanda sau din ori
care alt loc unde cere Washingto-, 
nul. Cu un guvern angajat să 
slujească militarismului american, 
poporul australian trăiește sub ame-

exprimînd 
a dscla-

nuclear Aus- 
o țintă pentru 
nucleară.

Springs, 
Avalon 
superi- 

sînt do

arată în

continuă a războiului impetuos, an după an, investițiile de 
capital străin.

In virtutea unor vechi tradiții, An
glia continuă să fie sursa principală 
a investițiilor de capital străin. Ca
pitalul englez este concentrat mal a- 
les în bănci, în flota comercială, so
cietăți de asigurări, în industria Unii. 
Compania zootehnică „Dalgetyand 
Co.* deține aproape 24 la sută din 
producția totală de lînă australiană. 
Capitalul englez deține monopolul, 
de asemenea, în industria colotranți- 
lor, controlează producția de fibre 
sintetice, industria tutunului etc.

Totodată, Australia a devenit un 
adevărat cîmp de bătălie între ca
pitalul englez și cel american. In 
perioada postbelică, investițiile de 
capital american au crescut mai ales 
în industria de automobile șl aceea 
de prelucrare a țițeiului. Monopolul 
companiilor petroliere engleze 
„Shell* șl „British Petroleum* a dis
părut, ele împărțindu-șl acum contro
lul cu trei companii americane.

Caracteristică pentru Jaful imperia^ 
list în Australia este activitatea fi
lialei concernului american „Gene
ral Motors“, care produce 44 la sută 
din totalul autoturismelor ce se des
fac pe piața australiană și 68 la 
sută din totalul de camionete. îm
preună cu „Ford Motors Company“, 
aceste concerne dispun de 2/3 din 
industria australiană de automobile, 

împotriva exploatării monopoluri
lor străine ?i autohtone se ridică la 
luptă clasa muncitoare, oamenii 
muncii din Australia. In 1962, mișca
rea grevistă în Australia a atins cel 
mai înalt nivel din ultimul deceniu. 
Marile greve izbucnite recent la în
treprinderile americane „General 
Motors* și „Ford* arată că clasa 
muncitoare este în fruntea luptei îm
potriva jefuirii țării de către mono
polurile străine și-și revendică drep
turile de care trebuie să se bucure 
în bogata sa țară.

Politica lui Menzies întîmpină o 
opoziție tot mai hotărîtă. Recent, o- 
poziția laburistă din parlament a 
prezentat o nouă moțiune de neîn
credere în guvern. Acesta a reușit să 
se mențină la putere din nou numai 
datorită unei majorități de... un vot.

Actuala politică a guvernului 
australian de aservire față de inte
resele străine se îndreaptă împotriva 
lui însuși, asemenea unui bumerang.

D. BRATU

nințarea 
nuclear“.

Profunda nemulțumire a opiniei 
publice australiene față de politica 
antipopulară a lui Menzies se vede 
și din faptul că guvernul acestuia, 
alcătuit din coaliția reacționară a 
partidelor liberal și agrar, s-a căță
rat și se menține la putere cu o ma
joritate infimă. După cum s-a mal 
scris, imediat după alegerile gene
rale din decembrie 1961, în parla
ment s-a creat o situație încordată. 
„La ultimele alegeri — arată prof. 
Macmahon Ball, de la Universitatea 
din Melbourne, într-un articol publi
cat în ziarul „Times“ — se părea că 
el (Menzies) ar putea fi învins. Dar 
la numărarea voturilor, coaliția par
tidului liberal și agrar, condusă de

COMENTARIUL ZILEI

Menzies, a ieșit învingătoare au o 
majoritate do 2 votuii, mai precis, 
cu un singur vot, după ce a fost ales 
speaketul“ (președintele Camerei).

Și pe plan intern guvernul lui 
Menzies promovează o politică an
tipopulara, subordonată intereselor 
oligarhiei financiare, politică ce 
duce la înrăutățirea situației oame
nilor muncii, la intensificarea șoma
jului. Conform datelor oficiale, șo
majul a atins în Australia un nivel 
record pentru perioada postbelică, 
cuprinzînd 100 000—120 000 de oa
meni (publicația „Financial Review“ 
apreciază șomajul la 140 000—150 000 
de oamenij.

Vrînd să creeze aparența unei con
cesii făcute opiniei publice, nu de
mult, guvernul Menzies a făcut cu
noscută Intenția sa de a pune în 
discuția parlamentului federal un 
proiect de lege îndreptat „împotri
va monopolurilor“. în realitate, prin 
această manevră guvernul urmăreș
te doar să pareze efectele lup
tei păturilor largi ale populației 
împotriva monopolurilor. Căci pro
iectul de lege „antimonopol“ nu 
prevede nici o măsură concretă care 
să apere economia națională de do
minația capitalului financiar străin 
și autohton. Or, după cum arată o 
parte a presei australiene, aseme
nea măsuil se impun cu atît mai 
mult cu cit în Australia au crescut

Presa internațională 
comentează pe larg noua 
perioadă de criză pe 
care o străbate regimul 
dictatorului sud-vietna
mez, Ngo Dinh Diem.

De la începutul aces
tui an, trupele diemiste 
au înregistrat un șir de 
înfrîngeri și pierderi se
rioase în oameni și ma
terial militar, în ambus
cadele cu forțele patrio
tice. Izolarea în care se 
află vîrfurile regimului 
diemist este adîncită șl 
de conflictul acestora cu 
clerul și credincioșii bu
diști, a cărui origină o 
constituie evenimentele 
sîngeroase din orașul 
Hue de la 8 mal.

Cum s-a ajuns la a- 
cest conflict? Regiunea 
Hue este „fieful“ celor 
doi frați ai lui Diem, 
dintre care unul este ar
hiepiscop și decan al 
episcopatului catolic din 
Vietnamul de sud. La 
începutul lunii mai, a- 
cesta din urmă și-a săr
bătorit o aniversare. El 
a așteptat și o telegra
mă de felicitare din par
tea președintelui asocia
ției budiștilor din Hue 
care, în ciuda tuturor 
presiunilor făcute de ar
hiepiscop asupra sa, n-a 
sosit pe adresa celui in
teresat. Președintele aso
ciației a refuzat să dea 
girul său, fie și pe a- 
ceastă cale, familiei Ngo. 
Fratele dictatorului n-a 
uitat această umilire: 
printr-o hotărîre guver
namentală, budiștilor li 
s-a interzis să poarte în 
public, la sărbători, em
blemele tradiționale; tot
odată, postului de radio

Hue i s-a interzis să re
transmits, ca de obicei, 
reportajul unei ceremonii 
budiste care avea loc, la 
8 mai, tn oraș. La afla
rea acestor vești, mulți
mea — evaluată la circa 
20 000 de persoane, care 
participa la ceremonie 
— a început să se agi
te. Care blindate au în
conjurat-o, iar unități 
militare au deschis un 
foc viu, ucigînd și rănind 
numeroși locuitori, prin-

NOTE EXTERNE

tre care copii și femei. 
In urma acestor eveni
mente. conducătorii cle
rului budist au adresat 
mesaje secretarului gene
ral al O.N.U., diferite
lor personalități politice 
și religioase din țările 
Asiei de sud-est care au 
fost rugate să „avertize
ze opinia publică mon
dială asupra situației din 
Vietnamul de sud“.

In săptămînile urmă
toare, conflictul dintre 
budiști și regimul lui 
Diem n-a încetat să ia 
amploare. Sute de mem
bri ai clerului au parti
cipat la o grevă a foamei 
ca protest împotriva per
secuțiilor diemiste și pen
tru a sprijini cererea de 
„libertate și egalitate“ în 
raport cu catolicii. Potri
vit ultimelor știri trans
mise de agenția Associa
ted Press, în orașul Hue 
domnește o situație în
cordată. Trupele diemis
te continuă să înconjoa
re pagoda principală din 
oraș, în care se află 300

de preoți budiști, dintre 
care unii au declarat 
greva foamei ; la Saigon 
sînt împărțite manifeste 
și broșuri ale budiștilor 
împotriva regimului die- 
mist. Numeroși preoți 
budiști au fost arestați 
de poliție.

In dimineața zilei de 
11 iunie, în cadrul unei 
procesiuni la care au 
participat sute de preoți 
budiști, pe una din pie
țele centrale ale Saigo- 
nului, un membru al cle
rului și-a dat foc și a 
ars ca o torță vie. Acest 
gest tragic a fost menit 
să atragă din nou aten
ția asupra 
lor diemiste.
un 
nant“, — a transmis co
respondentul agenției 
„France Presse“, care 
notează de asemenea că 
procesiunea s-a desfășu
rat „în fața unei mul
țimi importante masate 

. de-a lungul străzilor“.
La zdruncinarea pozi

țiilor pe care se mai 
reazimă scaunul pre
zidențial al dictatorului 
sud-vietnamez contri
buie, de bună seamă, și 
agravarea conflictului cu 
budiștii. După cum re
marcă agenția U.P.I., 
„este tot mai evident și 
pentru americanii aflați 
la fața locului, că pre
ședintele (Diem) are de 
făcut față unui profund 
conflict politic cu majo
ritatea poporului său. 
Mulți vietnamezi au cre
dința că Diem rămîne 
la putere în mare mă
sură datorită sprijinului 
american“.

E. MIRONESCU

persecuții- 
„A fost 

spectacol haluci-

La Viena au avut loc demonstrații împotriva întoarcerii in Austria a 
fostului arhiduce Otto de Habsburg.

MOSCOVA. în baza unui acord, 
U.R.S.S. va acorda un ajutor tehnic 
Cubei la construirea în anii 1963— 
1965 a unui centru pentru pregătirea 
mecanizatorilor destinați agriculturii, 
cu o capacitate de 1 200 locuri.

de

MOSCOVA. Ministerul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. a declarat per
sona non grata pe V. Morrison, pri
mul secretar al Ambasadei australie
ne la Moscova, pentru că a desfășurat 
o activitate de spionaj.

WASHINGTON. Secretarul
Stat adjunct pentru problemele Afri
cii, Mennon Williams, va întreprinde, 
cu începere da la 21 iunie, o nouă 
călătorie în Africa occidentală, în 
cursul căreia va vizita Camerunul, 
Congo (capitala Brazzaville) și Congo 
(capitala Leopoldville), Gabon, Gha
na, Liberia și Nigeria. De asemenea, 
„la invitația guvernului spaniol", 
Mennon Williams va face o vizită în

CIUDAD DE MEXICO. „închiso
rile militare din Guatemala sînt pline 
cu deținuți politici dar, în ciuda aces
tui fapt, mișcarea de guerilă împotri
va dictaturii lui Peralta Azurdia creș
te cu fiecare zi". Această declarație a 
fost făcută în cadrul unei conferințe 
de presă, ținute la Ciudad de Mexico 
de ziariștii guatemalezi Federico 
Guillermo Palmieri și Humberto Gon
zalez, care au fost expulzați din țară 
datorită activității lor democratice.

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne : Lacul lebedelor — 
(orele 19,30). Teatrul de stat de ope
retă : Paganini — (orele 19,39). Teatrul 
Național „I, L. Caraglale" (Sala Comedia); 
Orfeu !n Infern — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : Adam șl Eva — (orele 20). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" (bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Cezar și 
Cleopatra — (orele 19,30). (Sala Studio 
— str. Alex. Sahia nr. 76) : Menajeria 
do sticlă — (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : Antoniu șl 
Cleopatra — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Unchiul Vania — (orele 20). Teatrul 
pentru tineret șl copii (Sala ,,C. Miile“): 
Logodnicul de profesie se însoară — 
(orele 20). (Sala Libertatea) : O felie de 
lună — (orele 16). Teatrul satiric mu
zical „C. Tănase" (Sala Savoy) : Ca la 
revistă — (orele 20). Teatrul Țăndărică 
(Sala Academiei) : 
(orele 10). Circul de 
nerețe — (orele 20).

CINEMATOGRAFE
11,45; 14; 16,30; 19
(10‘; ' 12,30; 
Frimu (0;

Umor pe sfori — 
stat : Curaj șl ti-

Colegii : Patria 
; 21,15), înfrățirea 

18; 20,15), Gh. 
18.30; 21). Plaja : 
' ; . 16,15; 18,45; 

Stadionul Dinamo

(9.30; _ . .
între popoare 
Doja 
I. C.
21,15 — grădină
(orele 20.39), Libertății (9,15; 11,39; 13,45; 
16; 18,30; 20,45 " ----- ~
șl cele zece 
publica (9; 11,15; 13,45; 16,30; 19;
Grădina Progresul (orele 20,30).
prietenă a tatii : rulează la cinemato
grafele Magheru (9,45;
18,45; 21), Elena
16,15; 18,30; 20,45 — grădină 20,15), Ștefan 
cel Mare (10; 12; 14,30; 16,45; 19; 21),
Luceafărul (15; 17,15; ----- " " “
20.30) . Cereomuski :
tografele V. Alecsandri (15; 17; 19; 21). 
Lumina (rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 14, după-amiază 
16; 18,15; 20,30), Grivița (10; 12; 16,15; 
18,30; 20,45), G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 
19; 21), Stadionul Glulești (orele 20,15). 
Căpitanul Fracasse — cinemascop :
București (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19;
21.15) , Alex. Sahia (9; 11,15; 13,30; 15,30;
17,45; 20), ......................... “ " -----
17,30; 19,45), 
16,30; 18,45;
Patinoarul 
Cumpără-țl
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Floreasca (15; 17; 
19; 21). Divorț italian : Victoria (10; 
12,15; 14,30; 16.45; 19; 21,15), 16 Februarie 
(16; 18; 20). Muzicantul orb : Central 
(10,30; 12,30; 14.30: 16,30; 18,30; 20,30)
A fost prietenul meu: rulează la cinema
tograful Maxim Gorki (15,45; 18; 20,15). 
Cerul n-are gratii : Glulești (10; 12; 14; 
16; 18.15; 20,30), Moșilor (16; 18,15 — gră
dină 20,30). Niciodată : rulează Ia cine
matografele 1 Mai (10; 12,15: 15,30; 18;
20.30) Flacăra (16; 18,15; 20,30). Meșter la 
toate ; Cultural (14,30; 16,45: ", 
Vîrsta dragostei : rulează la cinemato
graful Alex. Popov (9; 11; 13; 15; 17; 19;
21.15) . Miracolul lupilor — cinemascop : 
8 Martie (11; 15; 17,30; 20 - grădină 20.30) 
GTădina V. Roaltă (21). Șapte dădace :

(15,45
*16;

11,15; 13,30;
20), ~ ”
- grădină 20,15). Dracul 

porunci : rulează la Re- 
' " ' ---- ‘ 21,30).

Noua
12; 14,15; 16,30; 

Pavel (9,30; 11,45; 14;
14,30;

Fracasse 
(10;

19,30 — grădină 
rulează la cinema-

Miorița (10,45; 13; 15,15:
23 August (9,45; 12; 14,15; 

21,15 — grădină orele 20.30).
23 August (orele 20,30). 

un balon : Tineretului (10;

19; 21,15).

rulează Ia cinematograful C-tin David 
(16,30; 18,30; 20,30). Descoperirea lui Ju
lian Böll : rulează la cinematografele V. 
Roaltă (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), Arta
(16; 18,15; 20,30). Tinerețea Iul Maiakov- 
ski : Unirea (16; 18,15). Mila regească :
rulează la cinematograful T. Vladimi- 
rescu (16; 18; 20). Rocco șl frații săi : 
Munca (16; 19), B. DelavraAcea (10; 16; 
19,30). Moartea în Insula de zahăr : ru
lează la cinematograful M. Eminescu 
(16; 18,15; 20,30). Idiotul : rulează la cine
matograful Iile Pintilie (16; 18,15; 20,30 — 
grădină 20,15). Bunica Sabella : Volga 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). Grădina Alex. Sa
lua (orele 20,30). Camelia : rulează la ci
nematograful G. Bacovia (15; 17; 19; 21). 
Imperiul soarelui — cinemascop : Grădi
na Unirea (20.30). Noaptea pe autostradă: 
rulează la cinematografele Olga Bancic 
(15,30; 18 — grădină 20,30), Aurel Vlaicu 
(15,30; 18; 20,30). Haiducii din Rio Frio : 
Drumul Serii (16; 18; 20). Perle negre : 
30 Decembrie (16; 18.15; 20,30). Umbre
albe — cinemascop : Grădina T. Vladimi- 
rescu (orele 20,30). Mizerabilii — cine
mascop (ambele serii) : Popular (16; 
19,30). Scrisoare de la o necunoscută : 
Grădina Arta (orele 20,15).

TELEVIZIUNE : Orele 17,00 — Emi
siunea pentru cluburile din întreprin
deri. Din cuprins : Telejurnalul săptă- 
mînii. Despre reutilarea și modernizarea 
atelierelor de reparat material rulant. 
Vorbește ing. Cornel Mihallovici, direc
tor general în Ministerul Metalurgiei șl 
Construcțiilor de Mașini. Inovații și ino
vatori. Filmul documentar „Ieșim 
larg". Muzică distractivă, 
pentru sate. Sfaturi 
tori. în încheiere : 
buletin meteorologic.

în
Emisiunea 

pentru telespecta- 
Buletin de știri,

CUM VA FI VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

călduroasă și instabilă, cu cer variabil, 
Au căzut averse locale, însoțite de des
cărcări electrice în toate regiunile țării. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura aerului la orele 14 înre
gistra valori cuprinse între 28 grade la 
Giurgiu și 15 grade la Cîmpulung Mol
dova. In București : Vremea s-a men
ținut călduroasă și instabilă, cu cer 
variabil. După-amiază s-au semnalat 
averse parțiale. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit. Temperatura maximă a 
atins 28 grade. Timpul probabil pentru 
zilele de 13, 14 și 15 iunie. (n țară • 
Vreme călduroasă, dar instnliilă, mai 
ales în prima parte a intervalului Ceru) 
variabil. Ploi locale sub formă de 
averse, însoțite de descărcări electrice, 
vor cădea în cursul după-amiezelor. 
Vînt moderat. Temperatura staționară. 
Minimele vor fi cuprinse între 6—18 
grade, iar maximele între 20—30 grade, 

călduroasă, cu 
după-amiezelor 
durată. însoțite 
Vînt moderat.

In București : Vreme 
cer variabil. Tn cursul 
vor cădea ploi de scurtă 
de descărcări electrice. 
Temperatura staționară.
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