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© Vasile Mușat : Solidari cu 
lupta oamenilor muncii și a po
porului spaniol (pag. 6-a).

în rîndurile

în gospodăriile agricole colective, 
din regiunea Argeș au fost consti
tuite 141 comitete de partid. Deși 
n-au trecut decît 8 luni de cînd au 
fost înființate, rezultatele activității 
lor se reflectă în îmbunătățirea 
simțitoare a muncii politice și or
ganizatorice. în centrul activității 
comitetelor de partid se află munca 
politică pentru rezolvarea unor pro
bleme economice importante, cum 
sînt pregătirea campaniilor agricole, 
aplicarea regulilor agrotehnice în 
vederea sporirii producției agricole, 
dezvoltarea sectorului zootehnic, 
valorificarea terenurilor slab pro
ductive, fertilizarea solului, mări
rea avutului obștesc și altele.

Pozitiv este și faptul că cele mai 
multe comitete de partid dau un 
ajutor concret, eficace consiliilor de 
conducere ale G.A.C. în organiza
rea temeinică a muncii. Cu prilejul 
analizării unor probleme, unele co
mitete de partid alcătuiesc colective 
care studiază sub toate aspectele 
problemele ce urmează să fie dez
bătute. Pentru pregătirea ședinței 
în care a analizat munca în secto
rul zootehnic, co
mitetul de partid 
din gospodăria co
lectivă Teslui, ra
ionul Slatina, a 
format un co
lectiv din membri 
ai comitetului, ai 
consiliului de con
ducere, inginerul zootehnist și me
dicul veterinar, care a analizat 
temeinic activitatea în acest sec
tor. Materialul 
supus discuției în cadrul comite
tului. Pe baza propunerilor fă
cute, consiliul de conducere a luat 
măsuri pentru introducerea unei 
stricte discipline în respectarea 
programului de grajd, pentru in
struirea periodică a lucrătorilor din 
zootehnie de către inginerul zooteh
nist și medicul veterinar, retribui
rea lucrătorilor din zootehnie după 
producția obținută și altele. Ca ur
mare a îmbunătățirii furajării ani
malelor, s-a înregistrat o creștere 
simțitoare a producției de lapte.

Rezultate bune au obținut multe 
comitete de partid în îndrumarea 
organizațiilor de bază pe brigăzi. Ma
joritatea comitetelor de partid încre
dințează membrilor lor sarcina de 
a se ocupa de anumite organizații 
de bază în vederea sprijinirii activi
tății lor. Astfel, comitetele de. 
partid din G.A.C. Căldăraru, raionul 
Costești, și din Stoiceni, raionul 
Rm. Vîlcea, se îngrijesc ca membrii 
comitetelor să ajute birourile la 
pregătirea și buna desfășurare a 
adunărilor de partid, la organizarea 
muncii politice de masă, la exerci
tarea dreptului de control. Membrii 
acestor comitete de partid prezintă 
informări asupra felului cum și-au 
îndeplinit sarcinile încredințate.

Prin crearea comitetelor de partid 
s-a întărit mult munca de partid 
în gospodăriile colective. Participa
rea comuniștilor la viața organiza
ției a luat o amploare și mai mare. 
Membrii și candidații de partid 
participă mai activ la dezbate
rea și rezolvarea sarcinilor pri
vind dezvoltarea economică a gos
podăriilor colective. S-a îmbună
tățit simțitor activitatea politico- 
educativă desfășurată de organiza
țiile de partid pentru primirea celor 
mai bum colectiviști în rîndurile 
membriloi și candidaților de partid. 
Organizațiile de partid folosesc în 
ultimul timp cu mai multă compe
tență și operativitate dreptul de 
control asupra activității consiliilor 
de conducere Discutînd în preala
bil dările de seamă ale consiliilor 
de conducere și ale comisiilor de 
revizie pe anul 1962, precum și pla
nurile de producție pe 1963, toate 
comitetele de partid au făcut pro
puneri prețioase pentru îmbunătă
țirea lor, pentru continua întărire 
și dezvoltare a gospodăriilor colec
tive.

îndrumate și sprijinite de comi
tetele de partid, organizațiile de 
bază pe brigăzi exercită și ele mai 
bine controlul asupra activității 
brigadierilor și șefilor de echipe. 
Este bună metoda folosită de orga
nizațiile de bază din brigăzile de 
cîmp ale G.A.C. Valea Mare, din 
brigada zootehnică a G.A.C. Ștefan 
cel Mare, raionul Găești, brigada a 
V-a a G.A.C. Sinești, raionul Hore
zu, care au analizat în adunările 
generale ale organizațiilor de bază 
stadiul reparării utilajelor în vede
rea campaniei de primăvară și alte 
probleme principale, stabilind mă
surile necesare pentru îndeplinirea 
sarcinilor cuprinse în planurile de 
producție ale brigăzilor respective.

Din activitatea comitetelor 
de partid din G. A. C. 

regiunea Argeș

întocmit a fost

Analizmd prevederile planului de 
producție pe anul 1963, comuniștii 
de la G.A.C. „Scînteia“ din comuna 
Văleni, raionul Drăgănești-Olt, au 
adus o serioasă contribuție la îm
bunătățirea lui. De pildă, la propu
nerea comuniștilor s-a stabilit ca 
suprafața care trebuie lucrată în așa 
fel îneît să se obțină producțiile cele 
mai mari să fie de 550 ha în loc de 
350 cît se prevăzuse inițial.

în ultimele luni se observă o pre
ocupare mai mare pentru educarea 
și folosirea activului fără partid. 
Comitetele de partid au îndrumat 
organizațiile de bază să atragă tot 
mai mulți colectiviști în rîndurile 
activului fără partid, iar numărul 
acestora să nu fie considerat ca 
ceva static. în prezent, activul fără 
partid al organizațiilor de bază din 
gospodăriile colective numără circa 
16 300 de tovarăși. Tovarășii din ac
tiv participă la principalele acțiuni 
întreprinse de organizațiile de bază 
pentru bunul mers al muncii în gos
podăriile colective, ajută pe comu
niști în antrenarea colectiviștilor la 
pregătirea și desfășurarea în bune 

condiții a campa
niilor agricole.

Instruirea co
lectivelor de agi
tatori se face cu 
mai multă regu
laritate și dife
rențiat, s-a îmbu
nătățit activitatea 

lor în mobilizarea maselor de co
lectiviști. Comitetele de partid din 
G.A.C. Ștefănești, Stoicănești, Tes- 
lui și altele au instruit separat pe 
agitatorii care activează în brigă
zile de cîmp, în brigăzile legumi
cole, în fermele zootehnice etc. La 
instruire sînt invitați specialiști din 
agricultură ; ei explică agitatorilor 
pe larg principalele reguli agrozoo
tehnice care trebuie aplicate pen
tru etapa imediat următoare.

în gospodăriile colective Scorni- 
cești, raionul Slatina, Călinești și 
Mihăiești, raionul Drăgănești-Olt, 
Valea Mare, raionul Găești, și al
tele sînt acum expuse panouri care 
înfățișează dezvoltarea gospodăriei 
colective, grafice privind creșterea 
producției vegetale și animale, pa
nouri cu principalele reguli agrozoo
tehnice, lozinci mobilizatoare etc. 
în fejul acesta agitația vizuală con
tribuie la cunoașterea de către co
lectiviști a situației economice a 
gospodăriei colective și la mobiliza
rea lor pentru îndeplinirea'obiecti
velor stabilite în planurile de pro
ducție.

în majoritatea gospodăriilor co
lective există o preocupare intensă 
pentru crearea formațiilor artistice 
și îmbunătățirea repertoriului lor. 
Multe din conferințele ținute în <-> 
rioada de iarnă la 
raie au 
vitatea 
raionul 
dariile 
fost legate de specificul condițiilor 
concrete ale solului din fiecare co-

căminele cultu- 
tratat teme legale de acti 

gospodăriilor colective (n 
Costești, în toate gespo- 

colective conferințele au

PETRE DUMINECA 
secretar al Comitetului regional 

de partid Argeș

Congresul al IV-lea al cooperației

— încheierea lucrărilor —
Miercuri s-au încheiat lucrările ce

lui de-al IV-lea Congres al coopera
ției de consum din R. P. Romînă.

în ședința de dimineață, prezidată 
de tov. Ion Buftea, președintele 
Uniunii regionale Banat, la discuțiile 
de la primele două puncte ale ordi- 
nei de zi au mai luat cuvîntul tova
rășii Eugen Alexe, vicepreședinte al 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
și Constantin Dumitrescu, președin
tele Uniunii regionale Dobrogea.

Delegații și invitații au ascultat 
saluturile aduse congresului de 
M. V. Aganin, membru în condu
cerea Uniunii centrale a cooperati
velor de consum din Uniunea Sovie
tică, și Ho Min Ha, reprezentantul 
Uniunii centrale a cooperativelor de 
aprovizionare-desfacere din R. D. 
Vietnam.

Congresul a aprobat apoi în una
nimitate activitatea Consiliului U- 
niunii centrale a cooperativelor de 
consum și a Comisiei de revizie.

La punctul trei al ordinei de zi, 
tov. Miron Șerban a prezentat ra
portul la proiectul de statut modi
ficat al Uniunii centrale, uniunilor 
regionale și raionale (interraionale) 
și la proiectul de statut-model mo
dificat al cooperativei de consum.

Lg discuțiile asupra proiectelor au 
luat cuvîntul tovarășii Nicolae Ga- 
neț, președintele Uniunii regionale 
Galați, Ion Marcu, președintele 
cooperativei de consum din comuna 
Dragoș Vodă, regiunea București,

Ștefan Kocsis, președintele Uniunii 
regionale Mureș-Autonomă Maghia
ră, Simion Bulceag, președintele 
cooperativei de consum din comuna 
Marginea, regiunea Suceava, și A- 
lexandru Buican, președintele Uniu
nii interraionale Constanța.

Congresul a aprobat în unanimi
tate proiectele discutate și a reco
mandat cooperativelor să adopte în 
adunări generale proiectul de statut- 
model modificat al cooperativei de 
consum.

în continuare, ședința a fost con
dusă de tov. Constantin Mateescu.

Delegații și invitații au primit cu 
mare însuflețire salutul C.C. al 
P.M.R., Consiliului de Stat și Con
siliului de Miniștri al R. P. Romîne 
adus congresului de tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Biroului Politic al C. C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Miniștri.

Prin aclamații și aplauze înde
lungi, participanții la congres și-au 
exprimat dragostea față de Partidul 
Muncitoresc Romîn, față de Comi
tetul său Central, în frunte cu to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

în numele congresului și al coope
ratorilor de pe întreg cuprinsul ță
rii, tov. Constantin Mateescu a mul
țumit din toată inima conducerii de 
partid și de stat pentru cuvintele 
însuflețitoare adresate, pentru apre
cierea dată activității cooperației de 
consum, care constituie un puternic 
imbold în dezvoltarea și îmbunătă

țirea muncii acestei organizații do 
masă.

Congresul a ales apoi prin vot se
cret Consiliul Centrocoop, alcătuit 
din 135 de membri și 35 de su- 
pleanți, precum și Comisia de cen
zori.

în continuare, ședința a fost con
dusă de tov. Emil Pătruică, preșe
dintele Uniunii regionale Oltenia.

Congresul a adoptat în unanimi
tate proiectul de hotărire.

în încheierea lucrărilor congresu
lui s-a adus’ la cunoștința delega- 
ților și invitaților că în prima sa șe
dință Consiliul Uniunii centrale a 
cooperativelor de consum a ales Co
mitetul executiv, compus din to
varășii : Constantin Mateescu, pre
ședinte, Constantin Filoreanu, Filip 
Geltz, Miron Șerban, Francise Ța- 
poș, vicepreședinți, Ion Vetrineanu, 
secretar, Tudor Anghel, Valentin 
Bota, Ion Buftea, Ilarion Covași, 
Ion Chico, Constantin Dumitrescu, 
Ștefan Kocsis, Emillan Lustig, Ion 
Neamțu, Savin Niculescu, Emil Pă
truică, Ion Smedescu, Ion Sîrbu, 
Dumitru Țubic, Albert Vila, membri. 
Comisia de cenzori a ales ca pre
ședinte pe tov. Ionel Munteanu.

Participanții la congres au adresat 
o telegramă Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, Con
siliului de Stat și Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne.

(Agerpres)

prezentat de tovarășul Ion Gheorghe Maurer
Către

Congresul al IV-lea al cooperației de consum din R. P. Romînă

Aspect din secția a II-a cazangerie a Uzinei mecanice de utilaj chimic din 
București. Sudorii Gheorghe Tudor și Gheorghe Sănduiescu lucrează la asam
blarea virolelor unui cazan necesar industriei chimice.

(Foto : Agerpres)

Consfătuire pe țară
a Setoolloșjilor

din industria navală

GALAȚI (coresp. „Sclnteii"). 
La Galați are loc consfătuirea 
țară a tehnologilor din industria na
vală, organizată de Ministerul Meta- 

. lurgiei și Construcțiilor dc - Mașini, 
în cadrul consfătuirii se dezbat pro
bleme cum sînt : tehnologia de grup, 
metodă de mare randament ; masele 
plastice ca înlocuitor al metalelor ; 
metode tehnologice înaintate în con
strucția cargourilor ele. 
ginea unor comunicări, 
zi a consfătuirii au fost 
demonstrații practice la 
naval din Galați, 
tinuă.

pe

Pe mar
in prima 
organizate

Șantierul 
Lucrările

Unități sanitare

con-

Anul acesta, la Titu a fost dată 
în folosință o policlinică modernă. 
Noua construcție este înzestrată eu 
instrumentar și aparatură, moderne, 
în raionul Titu, in ultimii doi ani, 
au fost înfitnțale circumscripții sa
nitare noi la Petreșii, Malul Spart, 
Florești, Găiseni, iar case de naș
tere la Braniștea, Titu-tîrg, Ungu
reni și Găiseni.

Examenul de maturitate —-
sesiunea iunie 1963

șco-Examenele de maturitate la 
Iile de cultură generală și la școlile 
medii de artă, precum și examenele 
de stat la școlile pedagogice de în-

vățători și educatoare din sesiunea 
iunie 1963 încep, in întreaga țară, 
în ziua de 15 iunie orele 9 dimi
neața, cu proba scrisă la limba și li
teratura romînă. Ziarul „Scînteia ti
neretului" nr. 4 376 din 12 iunie a pu
blicat lista centrelor unde vor func
ționa comisiile, școlilor care vor 
prezenta candidați la fiecare centru 
și președinților-.comisiilor.'. ' "

Combine noi
pentru campania

de recoltare
CRAIOVA (coresp. „Scînteii”). — 

La, stațiunile de mașini și tractoare 
din Băilești, Caracal, Circea, Vtnjti 
Mare și altele din regiunea Oltenia 
au sosit recent noi combine, 
vor fi folosite in campania de 
coltare a cerealelor păroase. 
Începutul acestui, an, stațiunile 
mașini și tractoare clin Oltenia 
fost dotate cu 625 combine noi.

core
>e-

De la 
de 
au

Sfanduri cu cărți 
în parcuri șâ grădini

Pentru a oferi cumpărătorilor po
sibilitatea de a-și procura cărțile do
rite și în zilele de sărbătoare, 
C.L.D.C.-București a luat inițiativa 
ca în fiecare duminică să funcțio
neze în parcuri și grădini standuri 
mobile cu cărți. Pînă acum aseme
nea . standuri au fost organizate în 
parcul de cultură și odihnă „Herăs
trău" și în grădina Cișmigiu. Acestea 
pun la dispoziție ultimele noutăți 
editoriale și jucării pentru cei mici.

întreprinderea „Flacăra Roșie" București. Brigada condusă de Paula Militaru obține, lună de lună. rezul
tate deosebite în producție ; în luna mai brigada a economisit 8 205 dm.p. de piele, din care se pot 
conlecționa peste 530 perechi fețe de pantoii. In fotografie : cîleva muncitoare din brigadă (de la stînga la 
dreapta) Vera Pop, Paula Militam, Mihaela Grigore și Florica Popescu.

(Continuare în pag. V-a)
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(Foto : M. Cioc)

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 

Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne transmit un călduros salut celui 
de-al IV-lea Congres al cooperației de consum din Re
publica Populară Romînă, milioanelor de membri ai 
cooperativelor de consum și de credit, tuturor lucrăto
rilor din cooperație.

Acest congres are loc în condițiile muncii avîntate 
a poporului nostru pentru înfăptuirea mărețului pro
gram al desăvîrșirii construcției socialismului, al în
floririi patriei, elaborat de Congresul al III lea al 
Partidului Muncitoresc Romîn. Prevederile planului 
de șase ani se îndeplinesc și se depășesc. în primele 
5 luni ale acestui an, planul de stat a fost realizat 
în proporție de 101,8 la sută. Poporul romîn se poate 
mîndri cu rezultatele obținute în dezvoltarea armo
nioasă a economiei,’cu Ti lipii! ra'pid Ale creștere a pro
ducției, trăsătură caracteristică tuturor ramurilor e- 
conomiei noastre națională. Pe baza dezvoltării indus
triei și agriculturii socialiste, a creșterii venitului na
țional, se ridică sistematic nivelul de trai material 
și cultural al celor ce muncesc.

Satul nostru, în care s-au statornicit definitiv re
lațiile de producție socialiste, cunoaște, profunde pre
faceri înnoitoare. Țărănimea muncitoare se bucură de 
ajutorul frățesc al aliatului său de nădejde, clasa 
muncitoare, de ajutorul puternic al statului demo
crat-popular. Folosind din plin acest ajutor, țărăni
mea colectivistă lucrează cu spor în gospodăriile co
lective, obținînd recolte tot mai bogate. Cresc con
tinuu veniturile bănești ale țărănimii, oamenii muncii 
de la sate se hrănesc și se îmbracă incomparabil mai 
bine decît în trecut, viața lor devine tot mai confor
tabilă. Numai în ultimii trei ani, industria noastră 
socialistă a pus la dispoziția oamenilor muncii de la 
sate, prin rețeaua cooperației de consum, mărfuri în 
valoare de peste 35 miliarde de lei. Țărănimea noastră 
se bucură tot mai din plin de binefacerile științei și 
culturii, ale traiului civilizat.

Răspunzînd acestui sprijin puternic, multilateral, 
țărănimea muncitoare se străduiește să sporească 
producția agricolă-marfă, pentru îmbunătățirea con
tinuă a aprovizionării oamenilor muncii de la orașe 
cu produse agro-alimentare.

Succesele obținute în grandioasa operă de făurire 
a vieții noi. socialiste, oglindesc justețea politicii mar- 
xist-leniniste a Partidului Muncitoresc Romîn, pe care 
eroica noastră clasă muncitoare, harnica țărănime co
lectivistă, intelectualitatea o urmează neabătut, cu 
nețărmurită încredere, ca pe propria lor politică.

Tovarăși,
La munca entuziastă a întregului nostru popor par

ticipă în mod activ și cooperația de consum, largă 
organizație de masă a țărănimii, care cuprinde în 
prezent peste șase milioane de membri. „Cooperația 
de consum — a arătat tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej b precedentul dv. congres — are de îndeplinit un 
important rol economic, social și cultural-educativ în 
viața țărănimii și a satelor ; ea aduce o contribuție 
imporfantă la dezvoltarea legăturilor economice din
tre oraș și sat, la întărirea alianței muncitorești-tă- 
rănești, la construirea socialismului“.

Așa cum a reieșit și din lucrările acestui congres, 
cooperația de consum, îndeplinindu-și rolul încredin
țat de partid, și-a dezvoltat continuu activitatea. Creș
terea producției industriale și agricole a creat con
diții tot mai prielnice cooperației de consum pentru 
îmbunătățirea aprovizionării cu mărfuri a populației 
sătești. Este grăitor faptul că numai în primele 5 luni 
ale anului acesta s-a desfăcut prin cooperative un 
1953™ dC mărfuri egal cu cel reaIizat în întreg anul

Lărgind legăturile economice cu masele țărănimii, 
aplicînd sistemul stimulativ de contractări, cooperația 
de consum a adus un aport însemnat la valorificarea 
producției agricole, la aprovizionarea tot mai bună a 
populației orășenești cu produse agro-alimentare și a 
industriei socialiste cu materii prime de proveniență 
agricolă.

Pe baza îmbunătățirii întregii sale activități, coope
rația de consum și-a consolidat situația financiară ; 
este un succes demn de relevat faptul că în prezent

toate organizațiile ei sînt rentabile, iar marea majo
ritate a cooperativelor se autofinanțează.

Partidul și guvernul acordă toată prețuirea muncii 
rodnice desfășurate dc milioanele de membri și lu
crători ai cooperației dc consum și Ic transmit dc la 
această tribună calde felicitări și urări de noi succese.

Tovarăși,
Din numeroasele intervenții ale delegaților și invi

taților, care au luat cuvîntul la congres, se desprind 
bogate învățăminte ce vor fi de un mare folos în în
treaga activitate a cooperației noastre de consum. 
Fără îndoială că dezbaterile acestui congres vor con
stitui un puternic îndemn pentru membrii cooperati
velor, lucrătorii din organizațiile cooperatiste, de a 
munci cu perseverență pentru înlăturarea lipsurilor 
care mai dăinuie în activitatea cooperației, pentru 
continua ridicare- a nivelului aceslei activități.

Întărind neîncetat legăturile cu masele de coopera
tori, cu întreaga, țărănime, organele cooperației tre
buie să. folosească din plin marile rezerve ce există 
pentru intensificarea schimbului de mărfuri dintre 
oraș și sat.

Dezvoltarea permanentă a agriculturii noastre so
cialiste creează posibilități sporite de achiziționare a 
produselor agro-alimentare.

îmbunătățind relațiile economice cu gospodăriile 
colective, cooperativele de consum vor trebui să dea 
o atenție deosebită valorificării surplusului de pro
duse agricole ale țăranilor colectiviști, ale întovărășiți- 
lor și țăranilor individuali din localitățile de munte. x 
în acest scop, este necesar ca organele cooperației să 
stimuleze, prin contracte și învoieli reciproc avanta
joase, gospodăriile țărănești în dezvoltarea producției 
agricole și vînzarea ei prin cooperative.

Sporirea veniturilor bănești ale țărănimii, creșterea 
nevoilor sale de consum pun în fața cooperației sar
cina de a îmbunătăți aprovizionarea popula'iei sătești 
cu mărfuri variate și de bună calitate conform ce
rințelor locale. O mai mare atenție decît pînă acum 
trebuie acordată aprovizionării centrelor muncitorești 
din mediul rural, exploatărilor forestiere, precum și 
satelor mai îndepărtate și de munte.

Prin unitățile de desfacere ale cooperației de con
sum să pătrundă la sate un număr tot mai mare de 
cărți, care să satisfacă setea crescîndă de cunoștințe 
și cultură a țărănimii noastre.

Lărgirea și modernizarea rețelei magazinelor de des
facere, a unităților dc alimentație publică, de pres
tare a serviciilor în mediul sătesc, promovarea unor 
forme noi, civilizate, de deservire a populației, trebuie 
să constituie o preocupare de seamă a uniunilor 
cooperativelor de consum, a tuturor lucrătorilor din 
cooperație.

Chezășia succesului în întreaga activitate a organi
zațiilor cooperației este atragerea tot mai largă a ma
selor de cooperatori la conducerea cooperativelor, cul
tivarea în rîndurile lor a simțului de răspundere pentru 
buna gospodărire a avutului obștesc, pentru îndepli
nirea sarcinilor economice de către fiecare unitate 
în parte.

Partidul și guvernul vor acorda și în viitor tot spri
jinul necesar cooperației de consum, pentru ca aceasta 
să-și îndeplinească din ce în ce mai bine rolul cc-i 
revine în dezvoltarea legăturilor economice între oraș 
și sat, în întărirea alianței dintre clasa muncitoare 
și țărănime.

Statul nostru militează cu consecvență pentru 
triumful principiilor coexistenței pașnice, pentru pace .Zi
și colaborare internațională. Cooperația de consum,7''* 
din țara noastră este chemată să-și aducă și pe viițer’ > 
contribuția la promovarea acestei politici de pace/și ? 
prietenie între popoare, întărind colaborarea frățească 
cu organizațiile cooperatiste din celelalte țări socia
liste, dezvoltînd legăturile cu cooperatorii din în
treaga lume și militînd pentru lărgirea Alianței Coope
ratiste Internaționale.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri al Republi
cii Populare Romîne își exprimă ferma convingere că 
masele membrilor cooperatori și lucrătorii din coope- 
rație vor munci cu abnegație, alături de întregul nos
tru ^popor, pentru înfăptuirea mărețului program de 
desăvîrșire a construcției socialiste, pentru întărirea 
și înflorirea scumpei noastre patrii.

Fabricile din industria 
ușoară au pregătit pen
tru vara aceasta un bo
gat sortiment de articole 
de sezon. De asemenea, 
țintnd cont de cerințele 
și sugestiile cumpărăto
rilor creatorii de modele 
pregătesc articole care 
vor apărea în curînd în 
comerț. Vă prezentăm 
cîteva noutăți.

ARTICOLE PENTRU 
MUNTE Șl MARE. Pen
tru litoral au fost create 
costume de plajă tricota
te pentru femei, costume 
de bate din țesături sin

tetice, bumbac și in, ha
late, prosoape șt cearcea
furi cu imprimeuri spe
cifice. compleuri în dife
rite nuanțe, pălării de 
pat ș.a. Fabricile au pro
dus, de asemenea, un 
mare număr de pantaloni 
pescărești, bluze din tri
cot pentru munte, pu
lovere subțiri etc. Ra
ioanele și magazinele 
specializate pun la dispo
ziția cumpărătorilor o- 
biecte de voiaj în mo

dele diverse : sacoșe, va
lize, geamantane de voiaj 
care cuprind articolele 
strict necesare ș.a.

CĂMĂȘI BĂRBĂTEȘTI 
OPACIZATE. Sînt foarte 
căutate cămășile băr
bătești din fire sinte
tice. De curînd, fabricile 
„Tînăra Gardă", „AdeS- 
go", „Tricotajul Roșu“ și 
altele au început să pro
ducă cămăși din relon o- 
pacizate ( netransparen
te).

TRICOTAJE. Tricoterii 
s-au străduit să fie pre- 
zenți în magazine cu pro
duse de sezon atrăgătoa
re. Se vor găsi în curînd 
în magazine seturi com
puse din jachete și scam- 
polouri. Tricotajele im
primate vor apare în mo
dele noi datorită moder
nizării și dezvoltării ca
pacității de imprimare a 
Fabricii „Luceafărul". 
Sporește și sortimentul 
de tricotaje din fire vo
luminoase. In magazine 
apar în aceste zile costu
me noi pentru vară, pan
taloni, taioare și fuste 
din tergal.

Cărbune peste plan
PETROȘENI (coresp. „Scînteii“). — 

Minerii din Valea Jiului au luat anul 
acesta o seamă de măsuri menite să 
ducă la sporirea producției și producti
vității muncii. în abataje s-au introdus 
numeroase mașini și utilaje miniere mo
deme, s-au extins armarea metalică și 
mixtă a galeriilor și abatajelor.

De la începutul anului și pînă acum, 
minerii din Valea Jiului au extras din 
adîncuri peste 60 000 tone de cărbune 
cocsificabil și energetic peste sarcinile 
planificate.

în scopul sporirii productivității mun
cii, minerii au aplicat noi metode avan
sate de lucru, precum și inițiative va
loroase cum sînt : „2 cîmpuri de căr
bune pe schimb și aripă" și „3 fîșii de 
cărbune la două zile".

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliul de Stal 
și Consiliul de Miniștri al R. P. Romine

„Bun pentru cereale"
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 

In atelierul I.R.T.A. Dobrogea se 
lucrează intens la repararea și re
vizuirea autovehiculelor care vor fi 
folosite la transportul cerealelor în 
campania agricolă de vară. Pînă a- 
cum 900 camioane din cele 1030 pla
nificate șt 200 remorci au și fost 
pregătite pentru lucru. S-a făcut de 
asemenea instruirea conducătorilor 
auto șt a șefilor de coloană.

Pentru remedierea defecțiunilor 
ce se pot ivi au fost pregătite 4 a- 
teltere mobile dotate cu toate scule
le șt materialele necesare.

Solemnitatea unor decorări
Printr-un decret al Consiliului de 

Stat al R.P. Romîne, s-a conferit 
„Ordinul Muncii“ clasa a IlI-a și 
„Medalia Muncii“ unui număr de 
aproape 600 de lucrători din coope
rație, cu prilejul celui de-al IV-lea 
Congres al cooperației de consum, 
pentru merite deosebite în muncă 
și pentru activitate îndelungată.

La solemnitatea înmînării „Ordi
nului Muncii“, care a avut loc 
miercuri la Palatul R.P. Romîne, 
au luat parte tovarășii Ștefan Voi- 
tec, vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, Constantin Ma

teescu, președintele Centrocoop, și 
alți conducători ai cooperației de 
consum.

Tovarășul Ștefan Voitec, după ce 
a înmînat înaltele distincții, a feli
citat călduros pe cei decorați în nu
mele C.C. al P.M.R., al Consiliului 
de Stat și guvernului, al tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej perso
nal, și le-a urat sănătate, fericire și 
noi succese în muncă.

în numele celor distinși a răspuns 
tovarășul Ion Buftea, președintele 
Uniunii regionale a cooperativelor 
de consum Banat.

(Agerpres)
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Cuvîntul tov. Ion Buftea
(Regiunea Banat)

'Din octombrie 1962, toate cele 
de cooperative sătești din re

giunea Banat lucrează cu fonduri 
proprii, linul din factorii de bază 
care au contribuit an de an la creș
terea fondurilor proprii l-a consti
tuit intensificarea eforturilor pen
tru dezvoltarea operațiunilor eco
nomice. în anul 1962, valoarea des
facerilor a fost cu 84 la sută mai 
mare decît în anul 1958 și s-au 
achiziționat cu 60 la sută mai multe 
legume și zarzavaturi, precum și 
cantități sporite de ouă, miere, de
șeuri metalice și altele.

Vînzînd an de an tot mai multe 
mărfuri, într-un ritm mai accelerat 
și în condițiile bunei gospodăriri, 
am reușit să folosim mai eficient 
fondurile noastre bănești. Astfel, vi
teza medie de circulație a mărfu
rilor la cooperativele sătești a cres
cut cu 6 zile, cu toate că sortimen
tele s-au dublat.

Organizațiile cooperatiste din 
regiunea noastră s-au ocupat cu 
perseverență de reducerea cheltuie
lilor de circulație. Dacă în 1958, la 
o sută de lei mărfuri vîndute chel
tuiam 10.08 lei, în anul 1962 am 
cheltuit 7,12 lei, adică cu 28 la sută 
mai puțin, ceea ce înseamnă că în 
anul J962 am desfășurat activitatea 
comercială cu cheltuieli mai mici 
cu 44 milioane de lei. Aceste eco
nomii sînt urmarea măsurilor luate 
pentru identificarea și eliminarea 
cheltuielilor neeconomicoase, gos
podărirea cu grijă a ambalajelor,

Cuvîntul tov.
(Regiunea Iași)

Cooperativa noastră de credit se 
numește „Moldova” și a luat ființă 
cu 70 de membri și doar 4 000 de 
lei fond social. Acum ea își extinde 
activitatea în trei comune și 10 sate, 
avem 2 830 de membri cooperatori și 
un fond de 330 500 lei, a spus tova
rășa Maria Apostol, președinta 
cooperativei de credit din comuna 
Moțca, raionul Pașcani.

Putem da multe exemple care do
vedesc interesul mare manifestat de 
țăranii colectiviști față de coopera
tiva de credit. Rostul acesteia este 
acordarea de împrumuturi pe ter
men lung și pe termen scurt ori-

Cuvîntul tov.
(Regiunea 

în cuvîntul său, tov. Ilie Purcă- 
rescu, directorul întreprinderii co
merciale interraionale-BuCurești, a 
relevat îmbunătățirea continuă a 
activității comerțului cooperatist 
în regiunea București, în urma în
ființării de întreprinderi comerciale 
mai mari, prin comasarea unor 
întreprinderi raionale. întreprinde
rea interraională București aprovi
zionează 60 de cooperative din 8 ra
ioane situate în jurul Capitalei. 
Enumerînd avantajele acestei mă
suri, vorbitorul a spus : în prezent, 
aprovizionarea populației din aceste 
raioane sé face în condiții mai bune, 
unitățile de desfacere cu amănuntul 
primesc mărfurile la timp și într-un 
sortiment mai complet. în același 
timp, se asigură mai buna gospodă
rire a fondului de marfă, iar coope
rativele se pot ocupa îndeaproape 
de organizarea și desfășurarea co
merțului cu amănuntul, de deservi
rea civilizată a consumatorilor. Vo
lumul desfacerii mărfurilor a cres
cut, de la 250 de milioane în 1959, la 
peste 350 de milioane în anul 1962, 
viteza de circulație s-a accelerat de 
la 34 de zile la 28 do zile, în timp ce

Cuvîntul tov. Alexandru Sencovici,
ministrul industriei ușoare

Vorbitorul a arătat că în perioa
da 1960—1963, în industria ușoară 
s-au realizat peste prevederi pro
duse în valoare dc 3 miliarde de 
lei, fapt câre s-a reflectat și în can
titățile sporite dc produse livrate 
CENTROCOOP. Valoarea produse
lor' industriei ușoare trimise coope
rației a crescut, în anul 1962. cu 
circa 60 la sută față de anul 1958. 
Lucrătorii din industria ușoară a- 
cordă o atenție deosebită produc
ției de articole specifice mediului 
rural, îmbunătățirii calității produ
selor, lărgirii sortimentelor.

Prin grija partidului, industriei 
ușoare i se alocă în continuare în
semnate fonduri de investiții pentru 
dezvoltarea producției, în așa fel ca 
să se facă față cererilor crescînde 
ale consumatorilor. CENTROCOOP 
poate să contribuie în mai mare 
măsură la această dezvoltare, să 
sprijine mai intens industria ușoară 
în achizițiile de lînă, deșeuri tex
tile etc. Pentru achiziționarea 
acestor materii prime, care deter
mină nivelul producției industriei 
ușoare, în afară de organele minis
terului nostru, un mare rol îl de
ține cooperația de consum. Se știe,

Cuvîntul tov. Radu Stan
(Regiunea Galați)

în anii care au trecut de la cel 
de-al IlI-lea congres al cooperației 
de consum, cele 39 de organizații 
cooperatiste din raza de activitate a 
uniunii noastre — a spus tov. Radu 
Stan, președintele Uniunii interra- 
ionaîe Focșani — au contractat cu 
gospodăriile colective și au achizi
ționat de la colectiviști cantități 
tot mai mari de struguri. Dacă 
în anul 1959 s-au contractat 3 600 
de tone, în anul 1962 cantitățile 
contractate și achiziționate se ridi
că la peste 10 000 tone struguri de 
masă de bună calitate. O atenție 
deosebită am acordat achiziționării 
de struguri direct de la colectiviști.

utilizarea mai rațională a mijloa
celor de transport proprii și închi
riate, folosirea pe scară largă a 
transporturilor pe C.F.R. De ase
menea, ele se datoresc îmbunătă
țirii formelor organizatorice prin 
fuzionarea unor cooperative și în
treprinderi comerciale cu volum 
redus de activitate, organizării mai 
raționale a muncii în depozitele cu 
ridicata, creșterii productivității 
muncii lucrătorilor. O contribuție 
însemnată la reducerea cheltuieli
lor aduce faptul ca, în prezent, în 
regiunea Banat, tranzitul de la in
dustrie la cooperative reprezintă 
30,5 la sută din volumul total al 
desfacerilor. Beneficiile — sursă 
principală de creștere a fondurilor 
proprii — s-au ridicat, pe regiune, 
de la 33 milioane lei în 1958, la 63,6 
milioane lei în anul 1962. Sprijinul 
membrilor cooperatori s-a oglindit 
în snorirea fondului social încasat 
în ultimii patru ani cu 16 milioane 
lei. Prin toate aceste căi s-a obținut 
sporirea averii obștești a organiza
țiilor cooperatiste din regiunea Ba
nat de la 151 milioane lei, în 
1958. la 323 milioane lei în 1962.

Arătînd că mai sînt unele coope
rative și întreprinderi care înre
gistrează încă cheltuieli ridicate, au 
stocuri peste necesar, fonduri imo
bilizate în debite restante etc vor
bitorul a subliniat necesitatea unei 
preocupări mai intense în vederea 
îmbunătățirii situației financiare a 
tuturor organizațiilor.

Maria Apostol

cărui membru cooperator care, bine
înțeles, are nevoie de acest lucru. 
Din evidența noastră rezultă că 30 
la sută din aceste împrumuturi au 
fost acordate pentru construcții de 
locuințe, 50 la sută pentru cumpă
rări de animale de producție, jar 20 
la sută pentru alte nevoi gospodă
rești. împrumuturile luate de la 
cooperativa de credit au ajutat ast
fel pe țăranii din comuna noastră 
să-și ridice case frumoase, să și le 
mobileze după gust, să-și cumpere 
obiecte de folosință îndelungată, 
vaci de lapte și altele.

Ilie Purcărescu
București)
numărul articolelor comercializate a 
crescut de aproape două ori. în a- 
celași timp, volumul mărfurilor li
vrate în tranzit a crescut de la 8 la 
sută la 28 la sută. Toate acestea, 
precum și grija pentru utilizarea 
mai rațională a mijloacelor de 
transport, folosirea judicioasă a am
balajelor și alte măsuri luate au dus 
la reducerea cheltuielilor de circu
lație cu 27 la sută.

Activitatea întreprinderii noastre 
a influențat în mod favorabil și re
zultatele obținute de cooperativele 
pe care le aprovizionăm.

Nu putem spune — a încheiat 
vorbitorul — că am epuizat toate 
rezervele de care dispunem pentru 
îmbunătățirea comerțului coopera
tist din regiunea noastră. Uneori, 
întreprinderea nu a respectat gra
ficele de livrare a mărfurilor către 
cooperative. El a propus continua
rea specializării rețelei comerciale 
cooperatiste și a cerut ca industria 
locală și cooperația meșteșugăreas
că să acorde o mai mare atenție 
producerii unor articole mărunte, 
dar mult solicitate de populația sa
telor.

bunăoară, că dintr-o tonă de lînă 
se pot produce 2 000 metri pătrați 
de stofă, iar dintr-o tonă de piei 
se pot confecționa 600 perechi de 
încălțăminte. Sîntcm convinși că 
în acest domeniu există încă mul
te posibilități de dezvoltare a acti
vității, întrucît modul de organizare 
al cooperației permite achiziționa
rea unor cantități mai mari de 
materii prime.

Nu este lipsit de interes să vor
besc și despre iepurii de casă care, 
pe lingă carne, dau un produs foar
te căutat de industria noastră ușoa
ră : părul de iepure, cu care se pot 
îmbunătăți și înfrumuseța stofele, 
se pot fabrica pălării frumoase 
pentru femei și bărbați. De aici re
zultă și interesul pc care trebuie 
să-l acorde organele cooperației de 
consum achiziționării de piei și 
blănuri de iepure.

Noi nu vom precupeți nici un 
efort pentru îmbunătățirea calității 
produselor industriei ușoare, pen
tru a lărgi sortimentele și, prin a- 
ceasta, să aducem o contribuție 
sporită Ia ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

Anul trecut unitățile cooperatiste 
au achiziționat aproape 14 000 tone 
de fructe, cantitate ce reprezintă 
de două ori mai mult decît volu
mul realizat în anul 1958. Achizițio
narea unor cantități sporite de 
fructe și legume a creat condiții 
pentru îmbunătățirea aprovizionă
rii populației cu aceste produse atît 
în stare proaspătă, cît și conser
vată. în centrele de semiindustria- 
lizare de la Focșani, Odobești, Cîn- 
dești și la uscătoarele din Năruja, 
Vizantea, Valea Sării s-au produs, 
mai mult decît în anul 1958, cu 
peste 300 tone de prune uscate, cu 
460 tone de pulpe, sucuri și marcuri 

de fructe, cu peste 70 tone de semi- 
conserve de legume și altele.

Una din sarcinile principale care 
ne revine pe linia valorificării pro
duselor agro-alimentare o constituie 
achizițiile de ouă, în special din 
gospodăriile personale ale colecti
viștilor. Folosind diferite metode de 
stimulare și cointeresare a produ
cătorilor agricoli pentru valorifica

Cuvîntul tov. Mihai Levente, 
ministrul comerțului interior

Tov. Mihai Levente a relevat că în 
ultimii trei ani ritmul de creștere 
al desfacerilor de mărfuri a atins 
14,4 la sută, față de 12,2 la sută 
prevăzut în planul de 6 ani. Rezul
tate bune au fost dobîndite în în
tărirea bazei tehnico-materiale, în 
modernizarea rețelei comerciale și 
în ridicarea nivelului de deservire a 
populației. La succesele obținute de 
comerțul nostru socialist a adus o 
contribuție însemnată cooperația 
de consum, prin ale cărei unități 
se desface mai mult de o treime 
din întregul fond de marfă.

în noile condiții create de avîn- 
tul industriei noastre, de încheierea 
colectivizării agriculturii, odată cu 
modificarea proporțiilor și structu
rii producției gospodăriei țărănești, 
intervin schimbări adinei în volu
mul și structura cererii de măr
furi a acesteia. Ele necesită studie
rea temeinică a orientării însăși a 
comerțului cooperatist, o atenție 
mai mare acordată așezării terito
riale a rețelei cooperației, profilului 
unităților.

Amintind unele lipsuri ale coope
rației de consum în ceea ce pri
vește satisfacerea cît mai deplină a" 
cerințelor și exigențelor crescînde

Cuvîntul tov.
(Regiunea Maramureș)

în cuvîntul său, tov. Valentin 
Bota, președintele Uniunii regio
nale Maramureș, s-a referit întîi la 
realizările pe care unitățile coope
ratiste din această regiune le-au 
obținut în desfacerea mărfurilor — 
al căror volum a crescut în 1962 
de aproape 2 ori față de 1958 — la 
experiența pe care a dobîndit-o 
uniunea regională în scurtarea căi
lor de circulație ; în prezent, în
treaga rețea de desfacere este apro
vizionată prin numai 4 întreprin
deri comerciale interraionale, față 
de 9 asemenea întreprinderi, cite 
existau în trecut. Vorbitorul a 'a- 
rătat, de asemenea, că în aceeași 
perioadă a sporit de peste 2,2 ori 
volumul achizițiilor.

în continuare, vorbitorul a îm
părtășit experiența Uniunii regio
nale Maramureș în selecționarea, 
pregătirea și promovarea cadrelor, 
în munca noastră — a spus el — 
ne-am îndreptat în primul rînd a- 
tenția asupra calificării lucrători
lor și adîncirii cunoștințelor profe
sionale. Atît în conducerea uniunii 
regionale, cît și a uniunilor raio

Cuvîntul tov. Gogu Rădulescu,
ministrul comerțului exterior

Folosesc acest prilej — a spus 
vorbitorul — pentru a sublinia a- 
portul însemnat pe care coopera
ția de consum îl aduce la întărirea 
și dezvoltarea schimbului de măr
furi dintre oraș și sat, ,1a creșterea 
fondului de produse necesare apro
vizionării populației și industriei, 
la mărirea disponibilităților de 
mărfuri pentru export.

Referindu-se, în continuare, la 
unele aspecte ale dezvoltării co
merțului exterior al R.P. Romîne 
— relații cu peste 80 de țări, dubla
rea în anul trecut a volumului 
schimburilor față de 1958, schim
bările structurale intervenite în 
favoarea produselor industriale — 
tov. Gogu Rădulescu a vorbit pe 
larg despre contribuția adusă și în 
acest domeniu de cooperația de 
consum — furnizor principal de 
produse agro-alimentare pentru ex
port. Volumul mărfurilor livrate la 
export de cooperația de consum 
în 1962 s-a dublat față de anul 
1958. Aceasta arată că și activitatea 
cooperației de consum s-a încadrat 
în ritmul general de dezvoltare a 
comerțului nostru exterior. în con
tinuare, vorbitorul a scos în evi
dență rezultatele pozitive obținute

Cuvîntul tov. Francise Gaspar T1EÆT1R1E • ceo ® • ‘Te/ev/z/une
(Regiunea Hunedoara)

După ce a arătat că în anul 1962, 
față de 1958, volumul mărfurilor 
desfăcute populației sătești din re
giunea Hunedoara a sporit cu a- 
proape 100 la sută, iar volumul a- 
chizițiilor cu 50 la sută, tov. Fran
cise Gaspar, președintele Uniunii 
regionale Hunedoara, s-a referit la 
felul în care a fost îndeplinită una 
din sarcinile de bază ale coopera
ției de consum : aprovizionarea cu 
legume și fructe a centrelor mun
citorești din regiune, a minerilor, 
siderurgiștilor, metalurgiștilor, ce
feriștilor și lucrătorilor forestieri. 
S-a folosit sistemul contractual și 
de achiziții pentru cointeresarea 
materială a gospodăriilor agricole 
colective și a colectiviștilor în spo
rirea producției de legume și valori
ficarea acestora prin cooperație. 
Drept urmare, în acest an se va asi
gura, din producția regiunii, o can
titate de 21 mii de tone legume, a- 
dică de aproape două ori mai mult 
decît în anul 1959. Acest lucru va 
permite obținerea unei economii de 
cca. 500 mii lei numai pe seama re
ducerii cheltuielilor de transport.

Nu în măsură corespunzătoare a 
crescut însă exigența lucrătorilor 
din cooperație față de calitatea 
produselor. Spre a preîntîmpina pe 
viitor pătrunderea pe rețea a unor 

rea ouălor prin cooperație, am reu
șit să sporim volumul achizițiilor 
de la an la an. Astfel, în 1962 am 
achiziționat circa 3 milioane de ouă. 
De asemenea, am înființat o crescă
torie de iepuri-matcă, pentru a veni 
în sprijinul colectiviștilor care doresc 
să se ocupe cu această îndeletnicire 
aducătoare de venituri.

ale consumatorilor de la sate, tov. 
Mihai Levente a subliniat că stu
dierea cererii populației este o obli
gație comună atît a organelor Mi
nisterului Comerțului Interior, cît 
și ale cooperației, trebuind să fie 
întărită colaborarea reciprocă în 
vederea obținerii de la industrie a 
unui sortiment nou și variat, cît și 
pentru ridicarea calității bunurilor 
de consum.

Vorbitorul s-a ocupat pe larg de 
unele aspecte ale activității de a- 
chiziții și contractări desfășurate de 
cooperație, arătînd că aceasta poa
te contribui în mai mare măsură la 
formarea fondului de stat de pro
duse agricole.

Tov. Mihai Levente a scos în evi
dență faptul că dezvoltarea comer
țului socialist și creșterea continuă 
a volumului de mărfuri destinate 
aprovizionării populației impun lua
rea unor noi măsuri care să ducă 
la simplificarea căilor de circulație 
a produselor, la reducerea în con
tinuare a cheltuielilor de circulație. 
El a asigurat congresul de un spri
jin și mai susținut al Ministerului 
Comerțului Interior acordat în con
tinuare cooperației de consum pen
tru înfăptuirea sarcinilor ce-i revin.

Valentin Bota

nale au fost alese, în marea lor 
majoritate, cadre calificate, cu pre
gătire superioară sau medie. Pen
tru completarea posturilor vacante 
de vînzători, gestionari, bucătari și 
cofetari au fost recrutați și trimiși 
la școlile profesionale ale coopera
ției numeroși tineri.

în încheiere, președintele Uniunii 
regionale Maramureș a făcut o 
serie dc propuneri menite să asi
gure o mai bună pregătire a ca
drelor din cooperație. Printre al
tele, el a propus înființarea, pe 
lîngă Institutul de științe econo
mice, a unei facultăți care să pre
gătească specialiști pentru coopera
ția de consum ; organizarea unor 
școli medii tehnice de cooperație 
cu specialitățile : contabilitate, mer- 
ceologie și planificare ; îmoreună cu 
Ministerul Comerțului Interior să 
se studieze posibilitatea organizării 
unor școli profesionale, în care ar 
putea fi pregătiți vînzători, bucă
tari, cofetari, ospătari, precum și 
cadre pentru unitățile de prestări 
de servicii ale cooperației.

de cooperație în livrarea pentru ex
port de legume și fructe proaspete, 
miere, plante medicinale, melci, 
iepuri de casă etc, a subliniat pre- 
octmarea cooperatorilor pentru va
lorificarea de noi produse solicitate 
pe piața internațională, livrate în 
condiții din ce în ce mai buhe.

Totodată, ministrul comerțului 
exterior s-a referit la unele aspecte 
negative, amintind de unele unități 
din regiunile. Ploiești, Cluj, Crișana 
care nu au avut o preocupare sus
ținută pentru realizarea sarcinilor 
de livrări pentru export.

Vorbitorul a subliniat posibilită
țile pe care le are cooperația de 
consum de a-și spori în continuare 
livrările pentru export, de a înre
gistra noi progrese pe linia îmbu
nătățirii calității și prezentării măr
furilor.

Colaborarea strînsă care s-a sta
tornicit între unitățile comerțului 
exterior și cele ale cooperației de 
consum — a spus în încheiere vor
bitorul — a contribuit la obținerea 
unor rezultate pozitive în munca 
noastră comună. îmi exprim con
vingerea că în viitor colaborarea 
noastră va duce la rezultate și mai 
bune.

produse de calitate necoreșpunză- 
toarc, vom lua măsuri hotărîte pen- 
tur întărirea muncii de recepție.

în vederea asigurării de condiții 
cît mai bune desfacerii legume
lor și fructelor, s-a dezvoltat sim
țitor și baza tehnico-materială., tn 
Ultimii 3 ani au fost înființate 18 
noi unități de desfacere, iar alte 
32 au fost amenajate, dotate cu 
mobilier și utilaj corespunzător. în 
orașul Hunedoara a fost construit 
Un depozit-siloz și o unitate pentru 
semiindustrializare-

Succesele înregistrate de noi ar 
fi fost și mai mari dacă sprijinul 
conducerii Centrocoop și al direcții
lor sale de specialitate ar fi fost mai 
șistematic și, în unele cazuri, mai 
operativ. Mă refer, de pildă, la 
construcția unor unități pentru 
care uniunea regională a trimis la 
Centrocoop documentația necesară, 
dar la care nici astăzi nu are răs
puns. Este exagerat și numărul de 
circulări referitoare la ambalaje 
primite de la Centrocoop, Ministe
rul Comerțului Interior și alte orga
ne. în stilul de muncă și în meto
dele folosite de Comitetùl executiv 
Centrocoop și aparatul acestuia este 
necesar, deci, să se aplice, din acest 
punct de vedere, ‘măsuri de îmbu
nătățire.

RÄSIPÜNDUM 
CBTIITORDIL©^

GH. ACHIMESCU — Alba Iulla :
Aveți un copi] care în curînd 

va absolvi școala dp meserii din 
localitate și doriți să știți ce con
diții trebuie să îndeplinească 
pentru a putea urma școala teh
nică de maiștri. După cum ne 
răspunde Ministerul Învățămîntu- 
lui, absolvenții școlilor de mese
rii pot urma cursurile școlii teh
nice de maiștri după 5 ani de ac
tivitate în producție avînd reco
mandarea întreprinderii linde lu
crează.

M. CONSTANTINESCU — Pitești:.
In urma noilor construcții de lo

cuințe și industriale ridicate în 
ultimul timp în localitate — ne 
comunică Statul popular al ora
șului Pitești — a devenit nece
sară și îmbunătățirea rețelei de 
alimentare cu apă. în prezent se 
execută o serie de lucrări pentru 
mărirea . capacității, gzinei și a 
conductelor de apă. Aceste lu
crări vor ii terminate în. luna iu
lie a.c.

I. RÄDOI — Brăîla :
Dicționarul ruso-romîn — ne 

comunică Centrala editurilor și 
difuzării cărții — va apare în E- 
ditura științifică în cursul acestui 
an, iar dicționarul romîno-rus — 
anul viitor. în prezent, există în 
librării dicționare romîno-rus și 
ruso-romîn, format de buzunar.

C. DUMITRU — comuna Bie- 
zoi, raionul Rm. Vîlcea :

Doriți să știți dacă pe ruta Bre- 
zoi-Maiaia-Voineasa se poate în
ființa o cursă de autobuze. între
prinderea regională de transpor
turi auto-Argeș ne-a comunicat 
că, după ce Sfatul popular al co
munei Malaia va lua măsuri pen
tru repararea drumului, se va pu
tea experimenta rentabilitatea și 
utilitatea acestui traseu.

N. COSMA — Constanța :
Referindu-se la scrisoarea dv, 

Consiliul local al sindicatelor 
Constanța ne informează că dor
mitoarele muncitorilor de la 
T.C.E.H., situate în stațiunea E- 
forie Sud. vor intra în curînd în 
reparații. Ținîndu-se seama de 
propunerea dv, aceste dormitoa
re vor fi legate de rețeaua de ra- 
dioficare a comunei Tuzla sau 
vor fi dotate cu aparate de ra
dio. Pentru muncitorii de aici, va 
fi creată o bibliotecă volantă, iar 
comitetul de secție sindicală va 
organiza în mod permanent ma
nifestări cultural-educative.

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne : Carmen — (orele
19,30)..  Teatrul de stat de operetă : 
Lysistrata — (orele 19,30). Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : 
Vizita bătrînei doamne — (orele 20). 
(Sala Studio) : Ancheta (orele 20). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra“ (bd. 
Schitu Mägureanu nr. 1) : Cezar și Cleo
patra — (orele 19,30). (Sala Studio — 
ștr. Alex. Săhia nr. 76) : Tache, Ianke șl 
Cadîr — (orele 19,30). Teatrul „C. I. No
ttara“ (Sala Magheru) : Vlaicti Vodă
— (orele 19,30) (Sala Studio) : Patru sub 
un acoperiș — (orele 20). (Parcul Heră
strău) : Femela îndărătnică — (orele 20). 
(Grădina „9 Mal“) : Băieții veseli — 
(orele 20). Teatrul de Comedie : Umbra
— (orele .20). Teatrul pentru tineret șl 
copii (Sala „C. Miile") : Chirița în pro
vincie — (orele 16) ; O folie de lună — 
(orele 20). Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : Ca Ia revistă — 
(orele 20). Teatrul Țăndărică (Sala Aca
demiei) : Umor pe sfori — (orele 10). 
Circul de stat : Curaj șl tinerețe — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE ; Colegii : Patria 
(9,00; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,15), înfrățirea 
între popoare (15,45; 18; 20,15), Gh. 
Doja (10; 12,30; 16; 18,30; 21). Plaja : 
I. C. Frimu (9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 
21,15 — grădină 20), Libertății (9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 20,45 — grădină 20,15).
Dracul și cele zece porunci : rulează la 
Republica (9; 11,15; .13,45; 16,30; 19; 21,30), 
Stadionul Dinamo (orele 20,30). Noua 
prietenă a tatii : rulează la cinemato
grafele Magheru (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Grădina Progresul (orele 20,30), 
Elena Pavel (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45 — grădină 20,15). Ștefan cel Mare 
(10; 12; 14,30; 16,45; 19; 21), Luceafărul
(15; 17,15; 19,30 — grădină 20,30). Cereo- 
mușkl : rulează la cinematografele V. 
Alecsandrl (15» 17; 19; 21), Lumina (ru

Cursuri de perfecționare a cadrelor didactice
Incepînd din luna iulie, în Capitală 

și în diferite centre din țară se vor 
desfășura cursuri organizate de institu
tele de perfecționare a cadrelor didac
tice pentru sprijinirea profesorilor care 
vor susține examenele de definitivat și 
gradul II. în aceeași perioadă, se vor 
ține cursuri regionale de pregătire a 
cadrelor didactice care predau obiectul 
„Agricultura“ la școlile de 8 ani de la 
sate. în afara participării la lecții teo
retice, cursantă vor face și aplicații 
practice pe terenuri agricole. în pro

Cronica judiciară
N-a prevăzut...
Era iarnă și Constan

tin Pavel eseu, gestio
narul unui depozit de 
mărfuri de pe str. Bu- 
zești nr. 2, a pus pe 
foc mai multi cărbuni 
ca de obicei. Seara, 
înainte de a pleca, fără 
a . verifica mai întîi 
dacă n-a mai rămas 
cumva jăratec, a slrîns 
cenușa din sobă și. în 
Ioc s-o arunce afară, a 
depozitat-o într-o ladă 
din magazie. Prima im
prudentă. Alta : a lăsat 
lîngă ladă tot felul de 
cartoane de ambalaje. 
Convins că fotul este 
în ordine, s-a dus aca
să. A fost poftit în 
timpul nopții să vadă 
cum incendiul izbucnit 
Ja depozit a distrus 
mărfuri în valoare de 
peste 24 000 lei. Măr
furi din avutul obștesc.

Nu vom intra în a- 
mănuntele procesului. 
De retinut însă un fapt 
semnificativ. In lata 
instanței de judecată a 
tribunalului raional „30 
Decembrie’’, gestiona
rul, recunoscînd im
prudentele săvîrșite, a 
declarat :

— N-am prevăzut...
Un astfel de argu

ment, evident, nu poa
te li luat în seamă. Ca 
gestionar. îndeplinea o 
muncă de răspundere. 
Pe mina lui erau măr
furi din avutul obștesc. 
Avea, prin urmare, o- 
bligatia de a se asigu
ra și de buna păstrare 
a mărfurilor, dar și de 
luarea acelor măsuri 
care să preîntîmpine 
eventualele pagube a- 
duse depozitului. In a- 
ceastă direcție e ne
voie Să privești totul 
cu ochi de gospodar, 
să evifi graba, super
ficialitatea. Ca să nu

mai spunem că a nu 
fine cenușa în casă — 
dar, mi-te într-un depo
zit de mărfuri ! — e un 
lucru mai mult decît 
elementar.

Suferind rigorile le
gii, acoperind prejudi
ciile cauzate, gestiona
rul Constantin Paveles- 
cu .va avea prilejul să 
se. gîndească că neg li-: 
fentele costă, cîteoda- 
tă, scump.

La o cafea
Se ocupa cu ghicitul 

în cafea sau — cum 
spuneau cu gingășie a- 
vocatU care au apă
rat-o — cu „studiul 
psihologic”. O profe
siune rentabilă. Tarilul 
era de 10-15 lei de fie
care „psihologie” stu
diată. Se ocupa de a- 
cest gen de escro
cherie din 1959. Dar 
niciodată acasă la ea. 
Cunoștea legile și era 
prudentă. Legea inter
zice și pedepsește prac
ticarea ghicitului ca și 
a oricăror asemenea 
înșelătorii. Celor că
rora le ghicea în za
țul caldei, le cerea să 
aducă si alte prietene. 
Punea o singură condi
ție : să fie persoane 
discrete, ca să nu aibă 
nenlăceri.

. Numai sieși nu și-a 
putut ghici ce o aștep
ta. La acest capitol, 
„studiul psihologic’’ s-a 
dovedit inoperant. Pen
tru înșelăciune a fost 
condamnată la trei luni 
închisoare corectională 
și confiscarea sumelor 
rezultate din tenebroa
sele ei afaceri.

Și acum, cîteva cu
vinte despre amatoa
rele de preziceri. O 
parte erau femei cu 
un nivel redus de

lează în continuare de la orele 10 pînă 
Ia orele 14, după-amlază 16; 18.15; 20,30), 
Grlvlța (10; 12; 16,15; 18,30; 20,45), G.
■Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21), Stadionul 
Ciulești (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), Miorița (10,-15; 
13; 15,15; 17,30; 19,45), 23 August (9,45: 12; 
14,15; lp,30; .18,45; 21,15 — grădină orele
20.30) , Patinoarul 23 August (orele 20,'30),
Cunipără-țl un balon : Tineretului (10; 
1?; 14; 16; 18,15; 20,30), Floreasca (15; 17; 
19; il). Divorț italian ; Victoria (10; 
12,15; 14,30; 16,45: 19; 21.15), Muzicantul
orb ; Central (10,30: 12,30; 14,30: 16.30; 
18,30; 20,30). A fost prietenul meu : ru
lează la cinematografele Maxim Gorki 
(15,45; 18; 20,15), 16 Februarie (16; 18; 20). 
Cerul n-are gratii : Giuleștl (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Moșilor (16; 18,15 — gră
dină 20,30). Niciodată : rulează la cine
matografele 1 Mal (10; 12,15; 15,30; 18:
20.30) . Flacăra (16; 18,15; 20,30). Meșter Ia
toate : Cultural (14,30; 16,45; 19; 21,15). 
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), 
Grădina V. Roaltă (21). Șapte dădace : 
rulează la cinematograful C-tin David 
(16,30; 18,30; 20,30). Descoperirea lut Ju
lian Böll : rulează la cinematografele V. 
Roaltă (10; 12,15: 16; 18,15; 20.30), Arta 
(16; 18,15; 20,30). Tinerețea lui Maiakov- 
skl ; Unirea (16, 18,15). Mila regească : 
rulează la cinematograful T. Vladimi- 
rescu (16; 18; 201. Rocco șl frații săi :
Munca (16; 19) B-. Delavrancea (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 Die Pintille (16; 18.15; 20.30 — 
grădină 20,15). Bunica Sabella : Volga 
(10; 12; 15: 17; 19; 21), Grădina Alex. Sa
hia (orele 20,30). Camelia : rulează la ci
nematograful G. Bacovla (15; 17; 19; 21). 

gram a fost introdus și un ciclu de 
expuneri în legătură cu întărirea ecoho- 
mico-organizatorică a unităților agrico
le socialiste. Din a doua jumătate a 
lunii iulie, Ministerul învățamîntului 
organizează la Predeal cursuri centrale 
de perfecționare a profesorilor care 
predau literatura romînă, economia po
litica, socialismul științific în școlile de 
cultură generală. Conferințele și lecții
le vor fi ținute de academicieni și cadre 
didactice universitare.

(Agerpres)

cultură, credule și na
ive, cu preocupări 
care nu treceau de 
gardul casei lor, gala 
să ia de bune orice 
născociri. Printre clien
tele ei au fost însă și 
femei a căror prezentă 
surprinde. Este greu de 
înțeles cum între cele 
care apelau la pricepe
rea acestei ghicitoare 
vulgare au putut fi >n" 
tîlnite persoane avînd 
pretenția de a poseda 
o pregătire școlară și 
culturală, cum ar fi 
inginera Larisa Bră- 
ilescu, asistenta me
dicală Minodora Zăvo- 
ianu, contabila princi
pală Cecilia Spilka. U- 
nele afirmă că nu cre
deau o iotă din pros
tiile ghicitoarei ; au 
vrut numai să se dis
treze. Sintern convinși 
de acest lucru. Totuși, 
cum poate măcar un 
om cu școală să coboa
re pînă acolo îneît să 
asculte „prezicerile” 
unei escroace oareca
re? Ele s-ar fi pulul 
duce Ia un film, la un 
spectacol, la un con
cert ! Ar fi fost o dis
tracție mult mai plăcu
tă și mai folositoare.

întreprinderile, insti
tuțiile, organiza/iile 
obștești din cartiere 
pot aduce o importantă 
contribuție la desfășu
rarea unei bogate acti
vități culturale, a unei 
activități vii, în forme 
variate, interesante, ie
zite de plictiseală șl 
rutină. Ea poate fi un 
bun antidot con
tra prejudecăților și su
perstițiilor, contra prac
ticilor celor care mal 
continuă să exploateze 
credulitatea și naivita
tea unor cetățeni.

V. SEBASTIAN

Imperiul soarelui — cinemascop ; Grădi
na Unirea (20,30). Noaptea pe autostradă: 
rulează la cinematografele Olga Banele 
(15,30; 18 — grădină 20,30), Aurel Vlaicu 
(15.30; 18; 20,30). Haiducii din Rio Frio : 
Drtimul’ 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- 
mașcop (amebele serii) : Popular (18;
19,30).  Scrisoare de la o necunoscută : 
Grădina Arta (orele 20,15).

TELEVIZIUNE : Orele 18.30 - Uni- 
versitatea tehnică la televiziune. 19,00 
— Jurnalul televiziunii. 19,15 — Emisiu
nea pentru tineretul școlar. 19,40 — 
Transmisiune de la Muzeul de istorie 
naturală „Grlgore Antlpa“ (IV). 20,00 — 
Vitrina literară. 21,00 — Tribuna econo
mică. 21,20 — Recital de muzică vocală 
șl Instrumentală. în încheiere ; Buletin 
de știri, buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA?
Pentru zilele de 14, 15 șl 16 iunie. 

Vremea se va menține călduroasă, dar 
Instabilă cu cer variabil. Ploi locale sub 
formă de averse însoțite de descărcări 
electrice vor cădea mai ales în cursul 
după-amlezelor. Vînt moderat, temporar 
tare, din sectorul vestic. Temperatura 
staționară. Minimele vor fi cuprinse 
între 7 și 17 grade, iar maxima Intre 20 
și 30 grade.

In București ; Vreme călduroasă dar 
ușor instabilă. In cursul după-amiezelor 
tendințe de averse de ploaie însoțite de 
descărcări electrice. Vînt moderat din 
vest. Temperatura staționară.
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activitatea servi
cii t&r de concepție de la 
Kziaa constructoare de 
mașinl^eșița toc rezol
varea pisébletnelor 
actuale aie producției }
Congresul al JII-lea al partidului a pus în 

fața industriei constructoare de mașini sar
cina de mare însemnătate de a realiza ma
șini, utilaje și instalații cu caracteristici 
constructive și funcționale la nivelul tehnicii 
avansate. în îndeplinirea acestei sarcini, un 
rol important au serviciile de concepție din 
fabrici și uzine. Ele caută să aplice în per
manență soluțiile constructive și tehnolo
gice cele mai bune și, prin aceasta, își aduc 
contribuția la ridicarea nivelului tehnico- 
calitativ al produselor, la perfecționarea 
procesului de producție.

încă de la începutul acestui an, în urma a- 
jutorului primit din partea comitetului re
gional de partid și a ministerului tutelar, în 
Uzina constructoare de mașini Reșița se des
fășoară o acțiune intensă pentru ridicarea 
la un nivel mai înalt a muncii serviciilor de 
concepție, astfel ca ele să aducă un aport 
tot mai mare la rezolvarea problemelor ac
tuale ale producției și, în mod deosebit, Ia 
cele privind creșterea productivității muncii 
și îmbunătățirea calității produselor.

Pentru a cunoaște realizările și preocupă
rile serviciilor de concepție de aici, redacția 
noastră, împreună cu redacția ziarului 
,,Drapelul Roșu" din Timișoara, au organi
zat în uzină o consfătuire cu ingineri din 
sectoarele de concepție și cadre din con
ducerea uzinei. Redăm cîteva din proble
mele discutate în cadrul consfătuirii.

în serviciile de concepție
participanta

Ia consfătuire
După cum se știe, perfecționarea 

continuă a tehnologiei constituie o 
latură importantă a progresului teh
nic. Cadrele de ingineri și tehnicieni 
de la serviciul tehnologic și din sec
toarele productive se preocupă de 
introducerea continuă a unor tehno
logii noi — cale principală de spo
rire a productivității muncii și de ri
dicare a nivelului calitativ al produ
selor complexe ce se fabrică în u- 
zină. Despre aceasta au vorbit mai 
mulți participanți la consfătuire.

Ing. IOSIF ȘCHIOPU, șeful servi
ciului tehnolog-șef : „în coloanele zia
rului „Scînteia“ și-au spus părerea pînă 
acum numeroși ingineri și tehnicieni în 
legătură cu contribuția adusă de tehno
logi la sporirea productivității muncii. în 
decursul anilor și la Reșița au fost re
zolvate multe probleme, au fost studiate 
și aplicate o serie de tehnologii noi. To
tuși, trebuie subliniat că manopera a- 
nuală este încă ridicată la o serie de 
piese. De asemenea, regimurile de aș
chiere care se aplică nu sînt pe măsura 
posibilităților utilajelor noastre moderne.

Colectivul serviciului nostru a în
ceput o vastă acțiune de revizuire a 
tehnologiilor de fabricație. Ideea care 
ne-a călăuzit a fost găsirea unor soluții

Strungarul Ratantes Iosif dă indicații tlnârulul Rusalim Lența la prelucrarea suportului 
de la agregatul pentru alezat carterul motorului locomotivei Diesel electrice. Acest utilaj 
modem, proiectat de biroul tehnologic al grupului tehnic L.D.E., contribuie Ia mărirea pro 
ductivitâții muncii la operațiile de gâurire și alezare.

tehnice care să permită reducerea 
timpului de prelucrare, precum și des
congestionarea unor mașini. Iată, pe 
scurt, ce am întreprins pentru asigura
rea unor regimuri înalte de așchiere. în 
primul rînd, am ținut seama de condi
țiile în care lucrăm : mașini moderne, 
cu mare randament. Apoi am studiat po
sibilitățile de dotare a producției cu cît 
mai multe S.D.V.-uri, precum și nivelul 
de pregătire a muncitorilor care exe
cută anumite operații. Natural, aici e 
vorba numai de piese mai complicate 
care sînt executate de cei mai calificați 
oameni. Realizarea regimurilor de aș
chiere, după noile condiții create, a per
mis să reducem considerabil manopera 
de mașină. Spre exemplu, la turbinele 
hidraulice și hidrogeneratori, în urma 
modificărilor făcute s-a redus timpul de 
prelucrare la cele trei tipuri de agre
gate cu 4 000 de ore.

Pentru a descongestiona unele ma- 
șini-unelte supraîncărcate, s-au făcut 
anumite dispozitive care permit ca o se
rie de prelucrări să se execute pe alte 
mașini. Așa, de pildă, a fost conceput 
un dispozitiv pentru prelucrarea corpu
rilor interioare de pompe. Prin folosi
rea acestuia au fost descongestionate 
mașinile orizontale de găurit, operațiile 
de prelucrare putîndu-se executa pe un 
strung cu vîrf ; productivitatea muncii 
a crescut astfel cu 27 la sută.

Stabilirea unor regimuri optime de 
așchiere a constituit doar un pas. Lu
crul principal este ca strungarii, fre
zorii, rabotorii să cunoască aceste re
gimuri, să știe cum să le aplice. Pentru 
aceasta am întocmit tabele care s-au a- 
fișat în secții ; în cel mai scurt timp, 
vom reuși să le asigurăm pentru fiecare 
mașină în parte. Inginerii care, recent, 
au fost trecuți să lucreze ca tehnologi 
de secție, urmăresc cum se aplică și dau

ajutorul necesar muncitorilor. Vom ur
mări în continuare cum se realizează 
regimurile de așchiere și, pe măsură ce 
asigurăm un progres, vom continua re
vizuirea tehnologiilor".

Ing. DUMITRU IVAȘCU, șeful ser
viciului tehnologic pentru locomoti
ve Diesel electrice : „Și în ceea ce pri
vește reducerea manoperei la realizarea 
motorului Diesel s-au obținut anumite 
realizări. Grupul nostru de tehno
logi a studiat posibilitatea introdu
cerii tehnologiei de grup. Pînă în pre
zent s-au stabilit două grupe care cu
prind 30 de piese mici și mijlocii. A- 
cest sistem de muncă permite o redu
cere considerabilă a manoperei la pre
lucrare, o folosire mai bună a capaci
tății mașinilor-unelte.

Pînă nu de mult, în acest sector exis
tau unele încrucișări de piese care 
se transportau de la o mașină la 
alta pentru diferite operații. în multe 
cazuri dura mai mult transportul decît 
prelucrarea. Pentru a se înlătura acest 
neajuns au fost organizate linii tehno
logice de prelucrare a unor ansamble 
și subansamble ale motorului. Au fost 
organizate pînă acum șase asemenea 
linii.

In prezent, grupul de tehnologi este 
preocupat de extinderea tehnologiei de 
grup, de găsirea unor noi căi pentru 
reducerea manoperei prin mărirea vite
zei de așchiere. Faptul că am redus 
substanțial manopera manuală și de ma
șină pe motor și boghiu constituie 
un îndemn de a merge și mai perseve
rent pe această cale. Scopul propus 
este de a rezolva cît mai operativ cele 
21 măsuri preconizate de conducerea 
uzinei și care vor permite obținerea 
unui spor de productivitate a muncii 
de 11 la sută".

Ing. EUGEN BOIAN, in- 
giner-șef adjunct de con
cepție pentru problemele 
tehnologice : „Sarcinile care 
ne stau în față înaripează pe 
fiecare dintre noi, ne stimu
lează în activitatea pe care o 
ducem pentru realizarea de 
produse de mare importanță 
tehnică și economică. Avem 
încă nevoie de cadre de spe
cialiști pentru sectoarele de 
concepție. Sînt de acord însă 
și cu cele spuse aici de unii 
tovarăși că trebuie să facem 
cu toții un efort mai mare 
pentru ridicarea și perfecțio
narea cadrelor proprii, chiar 
pentru promovarea unor 
maiștri buni, cu experiență 
în producție, care printr-o 
pregătire minuțioasă pot fi 
trecuți să lucreze în sectorul 
tehnologic al uzinei. Aseme
nea cadre avem, și un 
exemplu recent ni l-au dat tî- 
nărul inginer Blîndu Gheor
ghe și tov. Pișni Frederic, 
care au soluționat foarte ju
dicios problema lucrului la 
mașinile cu comandă-pro- 
gram“.

Ing. ATTILA FERENCZ, 
proiectant principal : „Am 
citit în presă multe articole 
cu privire la munca de con
cepție. Ne-a reținut atenția 
faptul că în multe uzine se 
urmărește cu perseverență 
trecerea celor mai buni ingi
neri și specialiști din secțiile 
de producție în sectoarele de 
concepție. La noi mai avem 
multe de făcut în această di
recție. Este drept, trebuie să 
ținem în permanență seama

și de nevoile de cadre ingi
nerești pentru secțiile noas
tre, care sînt secții complexe 
și realizează produse de înalt 
nivel tehnic. Dar va trebui să 
studiem mai serios această 
problemă.

Ne dăm seama bine că este 
în interesul producției și al 
activității noastre de proiec
tare de a urmări cum sînt 
montate și cum se comportă 
în exploatare mașinile și a- 
gregatele furnizate. Dar de 
aici și pînă la a scoate, pe o 
perioadă mai mică sau mai 
mare de timp, anumiți oameni 
din serviciile noastre de con
cepție, înseamnă a scădea ca
pacitatea de proiectare a a- 
cestor servicii. Pentru a înlă
tura acest neajuns propun să 
existe un birou sau o grupă 
de tehnicieni care să se ocu
pe exclusiv de acordarea de 
asistență tehnică diferitelor 
întreprinderi beneficiare.

In selecționarea . de cadre 
pentru sectoarele noastre de 
concepție ar trebui avut în 
vedere atît aducerea unor ab
solvenți tineri, care să asi
gure la început o serie de 
operații legale de calcule și 
desen, cît și a unor specia
liști cu experiență care să se 
ocupe de probleme funda
mentale ale proiectării. Ne 
vin mereu în uzină ingineri 
tineri; este o sarcină dintre 
cele mai importante să le fie 
create condiții dintre cele 
mai bune de muncă și de 
viață. Ministerul ar trebui să 
se preocupe și el de aceste 
probleme".

Ing. I. ZBEREA 
lnginer-șef de concepție

Atenție sporită sectoarelor calde
Ing. POLIDOR SULEA, șe

ful serviciului metalurg-șef : 
„Sînt întrutotul de acord cu in
ginerii Nicolae Popa și Iulian 
Cazacu care, în articolele publi
cate nu de mult în „Scînteia“, au 
arătat că, la ora actuală, în in
dustria constructoare de mașini 
cerințele progresului tehnic 
impun să ne orientăm mai ferm 
spre ridicarea nivelului tehnic 
și extinderea metodelor tehno
logice moderne în sectoarele 
calde. Diferitele procedee teh
nologice avansate de turnare 
și forjare asigură, prin adau
suri minime de prelucrare, o 
creștere simțitoare a producti
vității muncii în sectoarele 
mecanice, economii însemnate 
de metal, o calitate și o pre
cizie ridicată a produselor. Ți- 
nînd seama de, aceste avantaje, 
colectivul de metalurgi se o- 
cupă mai intens de promova
rea procedeelor tehnologice 
moderne în sectoarele calde.

La forjă, urmărim revizuirea 
tehnologiilor și aplicarea unor 
soluții economicoase pentru 
reducerea adausului de prelu
crare și scurtarea ciclurilor de 
fabricație. In acest scop am 
trecut la extinderea matrițării. 
Dintre reperele la care s-a a- 
plicat acest procedeu amintesc 
bielele de compresoare, carca
sele amortizorului de vibrații 
și altele. Prin matrițarea piese
lor pentru motorul Diesel vom 
realiza o economie de 3 tone 
metal și o reducere a manoperei 
cu 200 de ore. Acolo unde a fost 
posibil, am înlocuit piesele 
forjate cu laminate.

In sectorul turnătorii, meta- 
lurgiștii se preocupă de extin
derea turnării în cochile, cu 
ajutorul căreia se reduce tim
pul de formare și consumul de 
metal. Sînt de asemenea în 
curs de proiectare alte 12 ti
puri de cochile pentru turna
rea unor piese de oțel și me
tale neferoase. Calculele arată 
că prin folosirea acestora se 
vor economisi, pînă la sfîrșitul 
anului, 90 tone oțel și 5 tone 
aliaj neferos și se va reduce 
manopera de prelucrări meca
nice cu aproape 7 000 de ore. 
Ca și în sectorul forjă și la 
turnătorie urmărim reducerea 
adausurilor de- prelucrare.

Consider însă necesar să 
pun în discuție și unele ne-

ajunsuri care se cer înlăturate. 
De pildă, există tehnologii noi, 
revizuite care nu pot fi apli- 
cate, întrucît nu sînt gata uti
lajele necesare : matrițe, cochi- 
le, modele metalice, rame de 
turnare. Conducerile secțiilor 
către care au fost lansate a- 
ceste comenzi ar trebui să în
țeleagă că timpul care se folo
sește la fabricarea acestor uti
laje se va recupera prin redu
cerile ce se vor obține ulte
rior, ca urmare a îmbunătăți
rilor aduse la piesele turnate. 
Ar fi bine, după părerea mea, 
să se înființeze un atelier care 
să asigure echipamentul meta
lurgic necesar sectoarelor cal
de. O asemenea construcție 
este prevăzută, dar din cauză 
că nu s-a studiat bine proble
ma se tărăgănează începerea 
lucrărilor. Tot ca o greutate în 
activitatea noastră amintesc 
faptul că laboratorul nu este 
încă dotat cu toate cele nece
sare. De altfel aparatura ter- 
motehnică existentă în uzină 
nu e la nivelul celorlalte uti
laje.

Rezultate superioare s-ar ob
ține și dacă am putea folosi ca 
lianți pentru miezuri rășina 
furanică. Despre acest lucru 
s-a mai vorbit în presă. Susțin 
și eu părerea tov. ing. Iulian 
Cazacu că industria chimică ar 
putea realiza rășina furanică, 
venind astfel în sprijinul in
dustriei constructoare de ma
șini. De asemenea, considerăm 
că ar fi deosebit de util dacă 
turnătoriile ar primi pe scară 
industrială aluminiul granulat. 
Condițiile în care se reali
zează azi aluminiul granu
lat nu sînt avantajoase. Fie
care întreprindere și-l asigură 
singură și costă scump. Pro
pun, totodată, să se studieze 
posibilitatea ca nisipul pentru 
turnătorii ce-1 primim de la 
Aghireș să ne fie furnizat spă
lat după norme științifice. Pri
mind sprijinul necesar la rezol
varea acestor probleme, meta
lurgii noștri vor putea face noi 
pași înainte în extinderea teh
nologiei moderne în sectoarele 
calde.

In sectorul de proiectare 
a S.D.V.-urilor din cadrul 
serviciului tehnologic L.D.E.

(Foto : M. Andreescu)

0 problemă mult discutată : 
asigurarea producției ca S. D. L-ari
Experiența practică din 

multe uzine a dovedit că 
sculăria este unul din sectoa
rele hotărîtoare pentru per
fecționarea fabricației, pen
tru îmbunătățirea muncii în 
celelalte sectoare. Nu degea
ba se spune că sculăria este 
„inima“ fiecărei uzine. In ca
drul consfătuirii problema e- 
chipării producției cu cit mai 
multe S.D.V.-uri a fost mult 
discutată.

— In legătură cu dotarea 
producției cu scule — spunea 
ing. CONSTANTIN PO
TOCEANU, sculerul șef — 
s-au făcut lucruri bune în ul
timul timp. In două secții, as
cuțirea cuțitelor se face cen
tralizat, ceea ce scutește pe 
muncitori de pierderea u- 
nor minute prețioase și 
asigură o geometrie mai 
bună. Au fost executate 
și multe dispozitive. To
tuși cele realizate nu sînt 
pe măsura necesităților. Lip
sesc sculele normale, întru
cît întreprinderea din Rîjnov 
nu-și respectă întru totul o- 
hligațiile contractuale nici în 
ce privește cantitatea și nici 
calitatea. Geometria frezelor 
nu este corespunzătoare : ele 
nu permit să se lucreze cu 
turații ridicate.

— Lipsa de scule — ă a- 
rătat Ing. EUGEN BOIAN, 
lnginer-șef adjunct de con
cepție pentru problemele teh
nologice — se face simțită 
mai ales că în uzina noastră 
se introduc regimuri înalte de ocupa îndeaproape. Sculerul-

șef, pe lîngă organizarea u- 
nei evidențe riguroase care să 
permită împărțirea sculelor 
după necesități, mai are sar
cina asigurării geometriei cu
țitelor. Pînă la 30 iunie va fi 
extinsă ascuțirea centralizată. 
De asemenea, va fi sprijinită 
acțiunea inginerului M. Vida, 
urmînd ca să asigurăm o ma
șină de turnat centrifugal.

cuțite de strung R. 18 și R.K. 
Rezultatele sînt hune, tot așa 
cum s-a rezolvat 
realizarea frezelor 
nare centrifugală.

In legătură cu 
ridicată de tov. 
purtat discuții aprinse. Au 
fost exprimate și rezerve. Dar 
nu la ele vrem să ne referim, 
ci doar să consemnăm faptul 
că experiențele făcute la 
turnătoria de precizie 
constituit o mare 
pentru unii dintre 
prezenți. In aceste 
nu e de mirare că 
acordat de cadrele 
cepție la rezolvarea 
mei sculelor e insuficient.

In cadrul discuțiilor s-a 
pus accent și pe necesitatea 
reducerii consumului de 
scule.

— Pînă în prezent nu a- 
vem o evidență a consumu
lui — spunea tov. Potoceanu. 
Serviciul sculer-șef nu cu
noaște necesarul, întrucît 
secțiile primesc cuțitele 'de 
strung și frezele prin servi
ciul aprovizionării. Noi știm 
doar cit vine din ceea ce a 
fost comandat.

— In legătură cu situația 
sculăriei și a sculelor — a in
tervenit ing. Ion Zberea, in- 
gine.r-șef de concepție — 
trebuie să recunoaștem că lu
crurile nu sînt încă puse la 
punct. De îmbunătățirea ac
tivității secției sculărie și a 
serviciului sculer-șef ne vom

tehnic și 
prin tur-

problema 
Vida s-au

au 
surpriză 
tovarășii 
condiții, 
sprijinul 
de con- 
proble-

De la proiectare —soluții 
cît mai eficiente

lucru. De asemenea, calitatea 
abrazivelor nu este întot
deauna corespunzătoare.

— Fără îndoială, cele spu
se sînt reale, nu le contest, 
dar tot atît de adevărat este 
că se puteau rezolva multe 
probleme la noi în uzină — a 
intervenit ing. MIHAI VIDA, 
de lă turnătoria de precizie. 
In secția noastră s-au turnat

Ing. TUDOR GHERHARD, inginer- 
șef adjunct de concepție: „In ultimul 
timp, activitatea de proiectare în uzi
na noastră s-a îmbunătățit simțitor. 
Inginerii și tehnicienii de la ser
viciu] constructor-șei au reproiectat 
o serie de ansamble și subansamble 
ale unor agregate, obținîndu-se ast
fel, pe lîngă economii de metal, o 
importantă reducere a manoperei. 
De pildă, la unul din hidroagregate, 
multe repere au fost concepute ini
țial să fie turnate. Executarea lor în 
turnătorii era dificilă și o serie de 
probleme se ridicau și la prelucra
rea lor. Pentru a înlătura aceste di
ficultăți, am reproiectat unele an- 
samble; în loc ca reperele să fie tur
nate, vom folosi o construcție mixtă 
de piese turnate și sudate. în felul 
acesta se realizează o economie de 
metal de 12—13 tone pe turbină și 
se elimină operațiile de strunjire 
care necesitau sute de ore de ma
noperă. Tot la turbină, în urma tre
cerii la construcția sudată a apara
tului director, s-a redus timpul de 
prelucrare cu 700 de ore.

In atenția proiectănților au stat șl 
stau problemele legate de tipizarea 
proiectelor pentru diferite grupe de 
repere și piese. La construcția tur
binelor cu aburi, pe baza studiilor 
întocmite, au fost tipizate proiectele 
pentru numeroase repere, precum și 
grupe de piese care compun diferite 
instalații auxiliare ale acestor agre
gate. Aceasta ne-a permis să redu
cem volumul de lucrări de proiecta
re la construcția turbinelor cu aburi 
cu aproape 12 000 de ore. In pre
zent, studiem posibilitatea extinderii 
tipizării și la proiectarea altor an- 
samble și subansamble mecanice, 
hidraulice și energetice.

La introducerea uhot soluții noi în 
proiectare colaborăm cu institutele 
de cercetări, cu Academia R. P. Ro
mine șl cu cadre din învățămîntul 
superior. Baza de cercetări științifice 
din Timișoara a Academiei ne ajută 
la definitivarea unui studiu asupra 
materialelor ce se pot folosi la pa-

leta turbinelor și la perfecționarea 
procedeelor de sudură. Cu Institutul 
politehnic din Timișoara colaborăm 
în domeniul încercărilor hidraulice. 
Colaborarea aceasta ne-a permis să 
îmbunătățim o serie de parametri 
la agregatele noastre“.

In legătură cu cele spuse de tov. 
Gherhard a luat cuvîntul și tov. A. 
FERENCZ, proiectant principal. 
„Doresc să adaug șl eu ceva. 
Sprijinul pe care-1 primim e prețios. 
Tovarășii de la institutul politehnic 
își îndeplinesc integral convenția de 
colaborare încheiată. Am dori însă 
ca ei să nu se rezume doar la efec
tuarea lucrărilor stabilite prin con
venție și să ne ajute cu propuneri 
și idei noi în legătură cu problema 
aflată în studiu sau cu probleme 
apropiate.

Ar mal 11 de adăugat un lucru. 
Activitatea noastră ar fi mal rodni
că dacă ministerul s-ar îngriji mai 
îndeaproape ca beneficiarii să ur
genteze punerea la dispoziția uzinei 
a documentațiilor. In felul aceeta, 
am cunoaște din timp sarcinile, po
sibilitățile de realizare, precum și 
problemele care ar mai trebui re
zolvate. Ar fi de asemenea util să 
se organizeze mal frecvent schim
buri de experiență între serviciile de 
concepție din diferite uzine simila
re. Am avea de învățat unii de la 
alții“.

Ing. D. IVAȘCU 
șeful serviciului tehnologic 

pentru locomotive Diesel electrice

Ing. C. POTOCEANU 
sculer-șef

Cîteva probleme de viitor
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Exprimînd părerea conducerii teh- 
nico-administrative a uzinei și a co
mitetului de partid, tovarășul ing. 
ION ZBEREA a relevat cîteva din 
problemele care au lost rezolvate, 
precum și cele care mai preocupă 
conducerea uzinei.

— Cele înfăptuite pînă acum fac 
parte dintr-un vast plan de ridicare 
a nivelului tehnic al producției, a 
cărui îndeplinire trebuie să asigure 
o tehnicitate mai înaltă a produselor, 
precum șl o reducere a manoperei, 
înfăptuirea acestui plan este urmă
rită sistematic de conducerea teh
nică a uzinei, de către comitetul 
nostru de partid.

Dar, așa cum s-a subliniat și de 
ceilalți vorbitori, noi mai avem multe 
posibilități și tot atîtea sarcini. în 
lunile următoare ne vom concentra 
eforturile pentru a continua îmbună
tățirea tehnologiei de fabricație. In 
primul rînd se va asigura o echipare 
mai bună cu S.D.V.-uri a produselor 
de bază. De asemenea, vom defini
tiva unele linii tehnologice noi, dis
cutate în consiliul tehnic uzinal.

O preocupare principală va trebui

să constituie pentru noi îndeplinirea 
planului tehnic. S-a făcut puțin și 
nici analizele noastre n-au fost co
respunzătoare. In ce privește extin
derea procedeelor tehnologice noi 
s-a vorbit mai puțin despre suduiă. 
Aici lucrurile merg mai încet. Deși 
era necesar, nu a fost încă aplica
tă sudura în baia de zgură. De cu- 
rînd s-a înființat serviciul sudor-șef, 
a cărui sarcină principală este ex
tinderea metodelor noi. Tot în aten
ția noastră este înlocuirea operației 
de tușare cu altele, executate pe 
mașină.

Conducerea uzinei va urmări în
tărirea serviciilor de concepție, va 
manifesta o mai mare grijă față de 
om, dovedind în același timp o înal
tă exigență față de munca fiecăruia. 
Promovarea cadrelor o vom face din 
secții, unde mai avem oameni care, 
deși au pregătire, se ocupă mai pu
țin de tehnică. In încheiere vreau 
să spun că pentru rezolvarea multi
plelor probleme care le ridică pro
ducția va fi necesară o mai strînsă 
colaborare între serviciile de con
cepții și secțiile productive.

Din discuțiile purtate în cadrul consfătuirii a reieșit că, sub îndrumarea 
comitetului de partid, în uzină se desfășoară o intensă activitate pentru 
ridicarea Ia un nivel mai înalt a muncii de concepție.

Ce anume ar trebui subliniat în mod deosebit ?
Strădania colectivelor serviciilor de concepție din uzină de a aduce o 

contribuție sporită la rezolvarea problemelor actuale ale producției. Efortul 
de a găsi soluțiile cele mai potrivite din punct de vedere constructiv și 
tehnologic pentru a ridica nivelul tehnic al produselor, de a perfecționa 
tehnologia de fabricație în scopul obținerii unei mai înalte productivități 
a muncii.

Se poate aprecia că măsurile luate pînă în prezent în uzină au dat 
rezultate bune. Dar sînt încă lucruri de rezolvat. Părerile, diferitele propu
neri făcute cu acest prilej sînt o sursă importantă pentru luarea unor noi 
măsuri pe linia îmbunătățirii și sporirii eficacității muncii de concepție în 
uzină. Problemele ridicate în cadrul consfătuirii, privind necesitatea întă
ririi serviciilor de concepție cu noi cadre merită să fie luate în seamă de 
conducerea uzinei, cît și de ministerul tutelar.

Orientarea mai fermă a cadrelor din serviciile de concepție spre teh
nica și tehnologia nouă, spre rezolvarea problemelor esențiale ale producției 
va ajuta colectivul uzinei să obțină în acest an noi succese în îndeplinirea 
planului la toți indicatorii.
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Pe urmele materialelor publicate

Setea de cultură a poporului no
stru este bine cunoscută. Oamenii 
muncii de la orașe și sate sînt dori
tori să fie ținuți la curent cu tot 
ce este nou în știință și tehnică, vor 
să cunoască metodele înaintate cu 
ajutorul cărora pot mări producti
vitatea muncii ; în același timp 
caută să-și satisfacă necesitățile de 
informare științifică, artistică și cul
turală.

0 contribuție importantă la satis
facerea acestor cerințe o aduce 
Lectoratul Central al Consiliului 
pentru răspindirea cunoștințelor 
cu.ltural-șliințif'ice. în cadrul lecto
ratului personalități de seamă ale 
vieții noastre culturale și științifice 
participă personal la difuzarea cu
noștințelor în mase atît în Capitală 
cit și în orașele din țară, la sate.

Am participat în ultimul timp, în 
calitate de președinte al colegiu
lui de îndrumare a lectoratului, 
la un număr de asemenea mani
festări. Se constată, așa cum este 
și fiiesc, o îmbunătățire simțitoare 
și continuă a materialelor prezen
tate publicului, modul din ce în ce 
mai atractiv în care cunoștințele 
sînt transmise.

Firește că o muncă de calitate în 
aceM domeniu înseamnă, în primul 
rînd, a acorda o deosebită atenție 
conținutului expunerilor. Dar nu 
trebuie să fie cu nimic mai prejos 
nici preocuparea pentru a găsi și 
folosi cele mai bune mijloace și me
tode de transmitere a cunoștințelor.

De obicei publicul ia contact mai 
întîi, cu un anunț, cu un afiș. Pre
zentarea grafică frumoasă a acestuia 
este de natură să atragă privirea 
viitorului auditor ; important este 
însă ce-i spune acest afiș, cum este 
formulată tema conferinței, a sim
pozionului, a manifestării la care-l 
invităm. Iată un exemplu : lectora
tul a anunțat conferința „Din isto
ria muzicii, evoluția operetei“. Par
ticiparea a fost destul de slabă.
Conferința a fost repetată și anun- 

" țață cu un titlu formulat mai atrac
tiv : „Pe aripile operetei, de la 
Strauss la Dendrino". De data 
aceasta, un public numeros a um
plut sala Poate fi dat un exemplu 
și mai sugestiv. S-a bucurat de un 
mare succes simpozionul pe tema 
„Matematica și economia“ E a- 
proane sigur că dacă ar ti fost 
anunțat cu titlul științific „Metoda 
programării liniare“, participarea 
publicului s-ar fi redus la cîțiva 
specialiști.

„Unde ne petrecem 
timpul liber ?“

Se poate spune că publicitatea re
prezintă, intr-o măsură, o „carte de 
vizită“ a unui oraș Aceasta în primul 
rînd, din punctul de vedere al utili
tății ei, al rolului pe care este che
mată să-l joaca publicitatea în in
formarea multilaterală, promptă șie- 
ficientă a cetățenilor.

La Galați, paralel cu vasta acti
vitate de construcții, s-au obținut și 
unele progrese în direcția asigurării 
unei publicități corespunzătoare în
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ce privește viața culturală și artisti
că, manifestările sportive, ca și în 
domeniul reclamelor comerciale. To
tuși în această privință mai sînt 
multe de făcut.

In vara trecută, pe strada Repu
blicii apăruse un panou mare intitu
lat : „Unde ne petrecem timpul li
ber O inițiativă lăudabilă, luată 
de consiliul local al sindicatelor în 
colaborare cu organizația de U.T.M. 
și instituțiile de cultură yi aria. Pa
noul atrăgea mii de oameni. El in
forma asupra manifestărilor cultural- 
sportive, asupra excursiilor organi
zate de filiala O.NT. „Carpați“ etc. 
Da> ce păcat că, după cîtăva vreme, 
panoul a rămas gol, apoi a dispărut 
cu totul...

Astfel incit astăzi, dacă vrei să 
afli ce se întirnplă, de pildă, pe sta
dionul „Dunărea'1, trebuie să cauți 
un afiș pe la vreo agenție „Prono
sport“. iar ca să știi ce film rulează 
la grădina de vară, e neapărată ne
voie să faci o „excursie" la fața lo
cului. Teatrul Muzical are o vitrină 
fixată pe zidul restaurantului „Bu- 
cegi“ . poți vedea aici imagini foto
grafice dintr-o operetă. Fotografiile 
(care au fost așezate sub sticlă acum 
vreo două luni I) nu sînt însă înso
țite de nici un text explicativ. Cui îi 
folosește această vitrină ?

Orașul Galați dispune de intere
sante muzee de istorie, artă, științele 
naturii. Dar nicăieri, în locurile^ de 
afișaj, n-ai să întîlnești un „colț" al 
lor, de unde să afli ce e nou și inte
resant de văzut în cursul unei săptă
mâni în cadrul unuia sau al altuia 
dintre aceste muzee.

In genere, fiecare instituție cultu
rală din Galați, fiecare club sau aso
ciație sportivă face cunoscut publicu
lui activitatea sa, așa cum se pricepe. 
Insă aceasta - cu foarte rare excep
ții — doar pe strada principală, im- 
părțindu-și spațiul existent cu orga
nizațiile comerciale care, de ase
menea, au în grifă îndeosebi „cen
trul".

In port, în fața uzinelor, în cartie
rele mai depărtate de centru (cu 
toate că unele sînt complet noi) e 
greu să dai cu ochit de un panou 
care să atragă atenția gălățenilor a- 
supra numeroaselor acțiuni culturale 
și sportive care au loc în oraș.

Nu ar fi cazul ca forurile de resort 
să acorde mai multă atenție acestei 
probleme ? Gospodarii Galaților sä 
nu uite că aici este vorba yi despre 
propria lor „carte de vizită ...

V. DELEANU

Dar cum trebuie să fie expunerea 
propriu-zisă ? Nu se poate da o re
țetă universal valabilă pentru a a- 
sigura o conferință reușită. Totuși 
sînt cîteva lucruri care trebuie re
ținute. Mai întîi, în public pot să 
vorbească numai persoane care cu
nosc foarte bine subiectul tratat. 
De aceea prima grijă a lectorului 
trebuie să fie pregătirea temeinică 
în vederea întîlnirii cu auditoriul. 
Aceasta îi permite să nu utilizeze 
decit în mică măsură un text scris, 
să nu citească, ci să vorbească li
ber. La fel cum actorii nu citesc 
replicile pe scenă în timpul repre-

Cîteva păreri privitoare 
la conferințele pe teme 

cuitural-știînțîfice

zentației, tot astfel conferențiarul 
cîștigă mult mai bine atenția audi
torilor cînd expune liber. Dacă vor
bitorul nu se poate, totuși, dispen
sa de text, atunci el trebuie să-l cu
noască toarte bine. Din păcate, nu 
se întîmplă totdeauna așa. Folo
sind materiale gata elaborate, urni 
conferențiari nu se străduiesc nici 
măcar să se familiarizeze din vre
me cu conținutul lor.

Nu este o pedanterie, ci o necesi
tate să se respecte regulile care cer 
ca orice expunere să aibă o intro
ducere, unde se anunță rezumativ 
conținutul de idei ce urmează a ti 
redat, o dezvoltare propriu-zisă și 
apoi o scurtă concluzie, în care să 
se reamintească pe scurt principa
lele ulei noi puse în evidență în 
timpul conferinței. Totodată, atît 
organizatorii manifestării cît și vor
bitorul trebuie să aibă în vedere 
că atenția auditoriului nu poate să 
fie ținută încordată, fără pauză, mai 
mult de 45—50 de minute.

De cele mai multe ori, conferen
țiarul are un bagaj foarte mare cte 
cunoștințe, iar pe tema ce formea
ză obiectul expunerii sale s-ar pu
tea organiza chiar un curs univer
sitar. El trebuie să înțeleagă însă 
că publicul a venit în sală numai 
pentru a lua contact cu problema 
respectivă, pentru a-și îmbogăți cu
noștințele de cultură generală. Acei 
care vor fi interesați în mod special 
de anumite aspecte ale problemei 
expuse, îi vor cere cu siguranță in
formații suplimentare.

De asemenea, conferențiarul tre
buie să plece de la ideea că marea 
majoritate a auditorilor, fără a fi 
total în afara subiectului, totuși 
nu este în general formată din spe
cialiști calificați în același domeniu 
ca și conferențiarul. De cele mai 
multe ori se întîmplă că un student, 
un pensionar, un pionier stau cu 
toții în aceeași bancă, alături de o 
gospodină. Vorbitorul trebuie să gă
sească o metodă prin care, tară a 
denatura adevărul științific, să-1 
poată comunica într-o formă plas
tică, accesibilă auditorilor. Dacă 
pentru un specialist este clar că 
acidum acetyl salicylicum înseamnă 
aspirină, totuși este sigur că din 
200 de persoane, care formează în 
medie auditoriul la o conferință,
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Acum un an am văzut la Teatrul 
Național din Craiova „Ascensiunea 
lui Arturo Ui poate fi oprită“. Pre
mieră pe tară a unuia din cele mai 
dificile texte brechtiene. spectacolul 
a însemnai pe lîngă o reușită artis
tică, vădind capacitatea ansamblu
lui craiovean de a realiza un teatru 
de anvergură. — și o tendință spre 
un repertoriu și un stil mai accen
tuat contemporane. Față de alte 
spectacole ale Naționalului craio
vean, îd „Arturo Ui“ ■ se reușise 
în mai mare măsură să se izgoneas
că de pe scenă retorismul desuet, 
șablonul gesturilor, atitudinilor, miș
cării scenice, interpretarea meșteșu
gărească. Chiar dacă nu consecvent 
realizată, tendința era de tea
tru contemporan. Important e fireș
te, că în colectivul teatrului există 
actori cu personalitate artistică, ca
pabili de a susține un asemenea di
ficil spectacol. Dar și mai important 
ml se părea faptul .despre care s-a 
scris, de a-i pune în situația să-și 
dezvolte personalitatea, de a le ex
perimenta calitățile, de a scoate me
reu la iveală fețe noi ale talentului 
lor. In această privință „Arturo Ui“ 
se înfățișa ca un spectacol experi
mental în cel mai bun înțeles al cu- 
vîntuluî. adică în sensul de a da co. 
lectivului sarcini mereu mai mari, 
care să-1 oblige la o permanentă 
autodepășire. Abordarea unui reper
toriu de valoare, puternic legat de 
contemporaneitate, de sarcinile spe
cifice ale teatrului, permanentizarea 
studiului teoretic, a antrenamentu
lui profesional, lărgirea necontenită 
a orizontului cultural, disciplina re
petițiilor sînt Indispensabile pentru 
valorificarea resurselor ansamblului.

Am așteptat cu îndreptățit interes 
turneu) la București al Teatrului 
Național din Craiova, tocmai pentru 
a ne putea da seama, din ur
mărirea unui șir de spectacole, cum 
a evoluat colectivul, în ce măsură 
s-au făcut pași înainte pe acest drum 
înnoitor. Și trebuie să n* exprimăm 
bucuria de a fi revăzut pe unii din
tre talentații actori ai teatrului în 
compoziții interesante. Totuși, în an
samblul lui, turneul a arătat că ex
periența pozitivă de anul trecut nu 
a fost continuată și dezvoltată. A 
lipsit în primul rînd din repertoriu 
actualitatea, adică tocmai acele pie
se originale contemporane cate re
prezintă cuceririle cele mal înalte 

199 vor înțelege mal ușor termenul 
de aspirină decît termenul de aci- 
dum acetyl salicylicum. Nu trebuie 
căzut nici în cealaltă extremă, de 
a subaprecia total nivelul de cu
noștințe al auditorilor și a ne apuca 
să explicăm că 1 și cu 1 tac 2.

Vorbitorul are datoria să se adre
seze nu numai minții ci și -inimii 
auditoriului, asigurînd o expunere 
vie, colorată, în care ideile princi
pale să fie exemplificate prin com
parații plastice. în această privință, 
este de mare utilitate materialul 
intuitiv vizual. O temă politică in
ternațională cî.știgă mult atunci cînd 
este expusă în fața unei hărți, iar 
orice temă științifică devine mai 
atractivă cînd vorbitorul însoțește 
expunerea cu cîteva scheme simple 
pe tablă, făcute cu cretă colorată. 
Am întîlnit însă cazuri cînd, vor
bind despre o problemă atît de ac
tuală și de interesantă cum sînt 
succesele științei în explorarea Cos
mosului, conferențiarul nu se folo
sea de nici un material intuitiv, de
monstrativ. Ținînd seama de extin
derea mare pe care a luat-o acti
vitatea de răspîndire a cunoștințe
lor, ar fi necesar să se editeze, sau 
să se elaboreze, atît pe plan central 
de către Comitetul de stat pentru 
cultură și artă cît și de organele a- 
cestuia de la regiuni și raioane, mai 
multe materiale didactice intuitive, 
în funcție de posibilitățile locale 
concrete, se poate recurge și la pro
iecții, completate în unele cazuri 
prm experiențe simple de fizică 
sau chimie, eventual prin fragmen
te sonore. Aparatele de proiecție de 
diverse tipuri și magnetofoanele 
sînt astăzi instrumente auxiliare 
prețioase ale unei bune conferințe, 
în rețeaua cinematografică există 
peste ’341) de filme de știință popu
larizată din cele mai diverse dome
nii, care ar putea fi mai bine utili
zate.

Cei care se ocupă de răspindirea 
cunoștințelor trebuie să caute for
me noi, atractive, prin care 
scoată în relief marile cuceriri ale 
culturii și științei contemporane 
romînești și universale.

Simpozioanele, almanahurile pe 
diverse terne, întîlnirile cu repre
zentanți ai artei și științei remî- 
nești s-au dovedit a fi forme din 
cele mai preferate de public. De 
curînd. Lectoratul central a expe
rimentat cu succes o altă torroă de 
activitate și anume „dicționarul fi
lozofic". Este vorba de prezenta
rea succintă, în cadru! unei singu
re manifestări, a unor teme filozo
fice diverse care au comun doar 
inițiala temei. De exemplu: Anta
gonism, Aristotel, Abstractizare. 
Succesul înregistrat pînă în prezent 
de „dicționar“ dovedește că el con
stituie o formă interesantă de ma
nifestare culturală.

Nivelul cultural-artistic al publi
cului nostru larg, dornic de a ti in
format, de a căpăta mereu cunoș
tințe noi, este în continuă creștere. 
Totodată, publicul devine și mai 
exigent cu modul în care i se trans
mit cunoștințele. Este de datoria 
celor care participă direct la cultu
ralizarea maselor, de a da atenție 
îmbunătățirii conținutului cît și for
melor de prezentare a cunoștințelor 
științifice, pentru a le face cît mai 
accesibile, mai ușor dc însușit — ca 
o condiție esențială a sporirii efica
cității acestei activități.

TRAIAN ȘELMARU

ale dramaturgiei noastre noi. E drept 
că teatrul a reprezentat în premieră 
pe țară comedia „Mirele furat“ de 
Șt. Haralamb și Stela Neagu. Dar a- 
ceastă piesă, aparținînd unor de- 
butanți, are serioase slăbiciuni ar
tistice, prezintă într-un chip nesatis
făcător figurile unor președinți de 
gospodării colective. Teatrul are 
posibilitatea, pînă la deschiderea 
stagiunii viitoare, să lucreze mai e- 
xige-nt la îmbunătățirea textului, ca 
și a spectacolului. E inexplicabil, 
totodată, că din repertoriu lip
sesc piese originale de o mai ridi
cată ținută ideologică și artistică, a 
căror problematică să aducă în fața 
spectatorilor dezbateri de idei ac
tuale și să exercite astfel o mai 
mare înrîurire asupra formării con
științei socialiste. Din acest punct de 
vedere se resimte în repertoriu și 
lipsa unor lucrări valoroase din dra
maturgia țărilor socialiste. Nici din
tre lucrările autorilor progresiști din 
Apus nu a fost prezentată vreo pie-

A 12-a noapte . Interpretează Ion 
Pavlescu (Butonul) și Const. Sassu.

Expoziție de caricaturi

SUCEAVA (coresp. „Scînteii“). — 
La clubul minier „Valea Fierului" 
din Iacobeni, raionul Vatra Dornei, 
s-a deschis expoziția de caricaturi a 
pictorului amator Eremia Bistricea- 
nu, membru al cercului de artă plas
tică din Vatra Dornei.

Expoziția cuprinde 70 de carica
turi pe diferite teme. Ea este vizi
tată cu mult interes de minerii din 
localitate.

Muzeul de artă al R. P. Romîne a 
început să prezinte la casa de cul
tură a tineretului din raionul 30 De
cembrie un ciclu de expuneri înso
țite de proiecții și filme documen
tare, intitulat „Mari maeștri ai artei 
universale“. Numeroși tineri din 
întreprinderile, instituțiile și școlile 
raionului, iubitori ai artei plastice, au 
urmărit cu interes conferințele des
pre „Marii pictori ai Renașterii", 
yi „Pictura olandeză din secolul al 
XVII-lea”. Viitoarea expunere va fi 
consacrată picturii flamande din se
colul al XVII-lea.

Casa de cultură a tineretului din 
raionul „Grivița Roșie“ a inițiat un 
ciclu de manifestări lunare intitulat 
„Actualitatea culturală“. La prima 
manifestare numeroși tineri din raion 
au ascultat recenzia cărții „N-a fost 
în zadar“ de Al. Șiperco. Cu ajuto
rul unor proiecții, au fost prezen
tate noutăți de la Muzeul de istorie 
a orașului București.

închiderea anului școlar 
ia Universitatea populară

Cursurile universității populare 
ele artă plastică, organizate de Uniu
nea artiștilor plastici și Consiliul lo
cal al sindicatelor, care au început în 
noiembrie anul trecut, au fost frec
ventate de aproape 1 000 de oameni 
ai muncii din Capitală.

Cu prilejul închiderii anului șco
lar, a avut loc miercuri în sala Dalles 
o festivitate. Au fost premiați cîști- 
gătorii concursului pe teme de artă 
plastică, la care au participat cursan- 
ții anului II.

în legătură cu articolul 
„Catarge deasupra pădu
rii" apărut în „Scînteia“ 
nr. 5 887, Consiliul regio
nal al sindicatelor Bacău 
comunică redacției :

în scopul îmbunătățirii 
muncii cultural-educative 
in cadrul 
tiere din 
întreprins 
țiuni cum 
organelor sindicale din în
treprinderile forestiere în 
problemele muncii cultu
rale ; organizarea de ana
lize ale, muncii culturale 

unităților forès- 
regiune, s-au 

o serie de ac
ar fi : instruirea

«1 easupra
în cadrul I. F.-urilor ; ini
țierea unor cicluri de con. 
ferințe pentru muncitorii 
din I. F.-uri ; măsuri pen
tru ținerea regulată a in- ■ 
formărilor politice ; dota
rea gurilor de exploatare 
cu mai multe aparate de 
radio, șahuri, cărți etc.

Organele sindicale au 
intensificat munca cultu
rală la locurile de produc
ție în l.F.-uri, legînd a- 
ceastă muncă de realiza
rea sarcinilor de. plan.

Comitetul regional pen
tru cultură și artă Bacău 
arată în răspunsul său că,

să care să înfățișeze în mod critic 
realitățile lumii capitaliste.

Din operele clasice am văzut „Doi 
tineri din Verona“ și „A 12-a noapte“ 
de Shakespeare, „Năpasta“ de I. L. 
Caragiale și „Răzvan și Vidra" de 
B. P. Hașdeu, piese pe bună drep
tate înscrise în repertoriul unui Tea
tru Național. Unii dintre actorii tea
trului au în aceste spectacole reali
zări de valoare ce merită să fie cu
noscute de publicul bucureștean. 
Astfel, în rolul bufonului Feste din 
„A 12-a noapte“ am apreciat jocul 
inteligent și nuanțat al lui 
lescu. Es'e o compoziție 
studiată și susținută cu o 
bilă expresivitate) scenică, 
a reușit să îmbine profunzimea gîn- 
dirii shakespeareene cu efervescen
ța spirituală a personajului șf să le 
exteriorizeze nu numai prin modul de 
a rosti replica, dar și prin atitudini, 
gest, prin întreaga mișcare scenică 
stăpînită și condusă cu un deosebit 
simț al ritmului și al plasticii. In 
„Doi tineri din Verona“ Vasile Alba- 
nezu și Radu Nicolae au alcătuit un 
cuplu plin de fantezie și umor, păs- 

trîndu-se mereu pe 
linia stilului co
mediei 
reene. 
colae 
pretat 

Ion Pav- 
profund 

tsmarca- 
Pavlescu

poate

shakespea. 
Radu Ni- 
a lnter- 

?i în „A 
12-a noapte“ rolul
lui Sir Andrew, cu 
multă măsură, sa- 
tlrlzînd persona
jul cu inteligență, 
fără a recurge la 
mijloace de efect 
leftfn. Nu același 
lucru se 
spune însă din pă
cate despre șpeo- 
taoolele Shakes
peare în ansam
blul lor. Există a- 
tît în concepția 
regizorală șl în 
scenografie cît șl 
In jocul celor mal 
mulțl dintre inter- 
preți o anumită a- 
lunecare spre su
perficial șl 
de unitate, 
le scade 
tor nivelul, 
du-le mai

lipsă 
care 

simți- 
dln- 
mutt

Examenele 
studenților 

In biblioteci și săli de lectură, tn 
laboratoare și amfiteatre, ca și pe cu
loarele facultăților, domnește în aces
te zile atmosfera specifică sesiunii de 
examene. Pregătită de-a lungul între
gului an școlar, sesiunea oglindește 
munca perseverentă a majorității stu
denților, care s-au bucurat de un 
sprijin prețios din partea cadrelor di
dactice, pentru însușirea de cunoș
tințe științifice temeinice. In institu
te și facultăți „calendarul sesiunii“ 
consemnează din ce în ce mai mulți 
studenți care obțin rezultate foarte 
bune și bune, grupe integraliste.

Fotoreporterul nostru a surprins 
cîteva instantanee de la examenele 
studenților din București- la proba 
de laborator a examenului de pedo
logie, Nicolae Nicolescu și Ion Șer- 
ban, studenți în anul II la Faculta
tea de agricultură a Institutului a- 
gronomic „N. Bălcescu“, determină 
compoziția chimică a unor probe de 
sol. (fotografia de sus). Studentul 
Teodor Făgărășanu, din anul II al 
Facultății de matematică-mecanică a 
Universității, rezolvă una din proble
mele examenului de mecanică teo
retică (fotografia dir. mijloc). Una 
din imaginile des întîlnite pe sălile 
Institutului de construcții : un stu
dent, în cazul de față Constantin 
Alexandru, din anul I al Facul
tății de instalații yi utilaj, este 
felicitat de colegii săi pentru califi
cativul maxim obținut la examenul 
de chimie, (fotografia de jos).

r a K"
în colaborare cu Consiliul 
regional al sindicatelor, 
comisia pentru răspîndi- 
rea cunoștințelor cultural- 
științifice va organiza mai 
multe acțiuni culturale, în 
special la gurile de exploa
tare din păduri. Secretarul 
comisiei s-a deplasat în 
raioanele Buhuși, Tg. 
Neamț, Moinești și Tg. 
Ocna unde s-au alcătuit 
planuri concrete privind 
desfășurarea propagandei 
prin conferințe și activita
tea brigăzilor științifice în 
rîndurile muncitorilor fo
restieri.

divertisment re- 
ideilor.
doua piese cla
s-a manifestat 

: de joc vetustă.
Vidra“ ea a su-

de 
de 
ac-
de

un caracter de i 
vuistic, în dauna

Cît privește cele 
sice romîneșli, aci 
din plin o manieră 
Dacă în „Răzvan și 
părat în special prin retorismul și 
caracleiul convențional al principa
lilor interpreți, prin neglijarea a- 
proape totală a figurației, prin ar
bitrarul scenografiei și costumelor, 
în „Năpasta“, încercarea de „mo- 
dernizaire" exterioară prin artificii 
scenice n-a putut ascunde excesivul 
naturalism al jocului actoricesc.

Care sînt cauzele acestor defici
ențe, cu atît mai surprinzătoare cu 
cît, așa cum arătam la începutul 
acestor rîndun, Teatrul Național din 
Craiova părea că pornise pe un alt 
făgaș7 Ele au reieșit din discuția 
care a avut loc cu colectivul la sfîr- 
șitul turneului. Cu acest prilej, chiar 
unii dintre interpreți recunoscînd 
justețea observațiilor critice, s-au a- 
rătat nemulțumiți de felul cum s-a 
muncit la Teatrul Național din Cra
iova. E vorba mai întîi de toate de 
o insuficientă claritate în orientarea 
repertoriului, do un prea redus e- 
fort de gîndire în spre ceea ce tea
trul are de spus spectatorului 
azi, prin piesele contemporane, 
neglijarea transmiterii mesajului 
tual al textelor clasic®. Tot atît 
slabă a fost munca de aprofundare 
a pieselor din punct de vedere al 
concepției regizorale. Spectacolele 
s-au pregătit în grabă, fără o pre
ocupare susținută pentru ridicarea 
colectivului actoricesc. S-a resimțit 
în activitatea teatrului lipsa funcției 
pedagogice a regiei, care să organi
zeze pe baze științifice o activitate 
disciplinată șl continuă de studiu, 
care să aibă darul de a elimina ma
nierismul și jocul solistic desuet și 
de a statornici un climat de creație 
prielnic dezvoltării profesionale și 
închegării unui ansamblu unitar.

De curînd. Teatrul Național din 
Craiova are o nouă conducere în 
persoana tînărului regizor Călin 
Florian. Sarcina de a ridica scena 
craioveană la nivelul unul Teatru 
Național al zilelor noastre nu e de
loc ușoaTă Tinînd seama însă de 
forțele existente în trupă, de entu
ziasmul cu care s-au realizat în tre
cut spectacole de frumoasă ținută 
ideologică și artistică, putem spera 
că viitoarele stagiuni vor duce tea
trul nu numai la realizări izolate și 
sporadice, ci la o activitate ascen
dentă, continuă.

IwW

L.

■
m

Spectacolele Teatrului din Timișoara la București
Teatrul de stat din Timișoara va fi 

oaspete al publicului bucureștean intre 
21-27 iunie. Artiștii timișoreni vor pre
zenta spectacole cu piesele : „Hamlet’ 
de W. Shakespeare, „Sfinta Ioana’ de

capacitatea lor inepuizabilă 
inspira artiștilor talentați 

artistice veridice, ernoțio- 
capabile să impresioneze 

din

O pagină închinată problemelor 
actuale și sarcinilor de viitor ale ci
nematografiei sovietice a fost publi
cată recent de ziarul „Pravda“.

„în cele mai bune opere ale cine
matografiei noastre — se spune în 
articolul de fond apărut în același 
număr al ziarului — și-a găsit o in
spirată oglindire drumul eroic al 
poporului sovietic care a construit, 
sub conducerea partidului, societa
tea socialistă și care înfăptuiește în 
prezent marele său marș spre co
munism... Cuceririle de seamă ale ar
tei sovietice sînt recunoscute de în
treaga lume“.

Rodnicia ideilor și temelor revo
luționare în cinematografie, ca și în 
orice alt domeniu al literaturii și 
artei, 
de a 
creații 
nante, 
profund pe oamenii cinstiți 
orice colț al globului, este elocvent 
ilustrată de succesele celor mai 
bune realizări ale cinematografiei 
sovietice la festivalurile internațio
nale ale filmului. Cea mai recentă 
mărturie în această privință este 
succesul obținut la cel de-al XVI-lea 
Festival de la Cannes, de „Tragedia 
optimistă“, puternică transpunere 
pe ecran a celebrei piese a lui Vse
volod Vișnevski, realizată de tină- 
rul regizor S. Samsonov.

Subliniind însemnătatea legăturii 
artei cinematografice cu viața, cu
noscutul regizor Serghei Gherasi- 
mov, artist ai poporului al U.R.S.S., 
evocă impresiile pe care i le-au lă
sat călătoriile pe șantierele hidro
centralelor de pe Volga. „Iată unde 
sînt parametrii vieții contemporane, 
moralei contemporane, frumuseții 
contemporane, scrie el. Trebuie să 
prețuim la adevărata și înalta sa va
loare rolul cinematografului în a- 
ceastă ofensivă titanică“.

Cu căldură povestește în pagina 
„Pravdei" renumita artistă Vera Ma- 
rețkaia despre emoția pe care a în- 
cercat-o văzînd răsunetul profund al 
ultimului ei film „Printre oameni 
buni". Artista interpretează rolul 
— inspirat din viața reală — 
al unei simple colhoznice în
zestrate cu generozitatea sufle
tească specifică oamenilor sovie
tici. „Cîtă bucurie pentru un ac
tor — scrie Marețkaia — să știe 
că prin arta sa a insuflat oame
nilor simțăminte nobile, umane !... 
Trebuie să înfățișăm poporului, de 
pe ecran, caractere care, prin 
exemplul lor, să-l înflăcăreze la 
fapte glorioase. Trebuie să învățăm 
tineretul nostru să înțeleagă ceea ce 
e frumos în om, să trezim în el cele

G. B. Shaw, „Trei surori' de A. P. Ce- 
hov, „Căruța cu paiațe" (Matei Millo) 
de Mircea Ștefănescu, „Corabia cu un 
singur pasager’ de Dan Tărchilă, „Ta
che, lanche și Cadîr” de V. I. Popa.

în- 
lui 
ra-
a- 

ci-

mai frumoase năzuințe, cele mai 
luminoase avînturi“.

Intr-un articol semnat de redacția 
revistei „Arta cinematografică“ — 
corespondent colectiv al „Pravdei“ 
— se relevă ca unul dintre fenome
nele cele mai semnificative pentru 
dezvoltarea cinematografiei sovie
tice, înflorirea cinematografiei 
naționale într-un șir de republici. De 
mult succes s-a bucurat recent, de 
pildă, filmul uzbek „Tu nu ești or
fan", realizare plină de căldură și 
umanism, bazată pe un fapt real — 
povestea colhoznicilor Șaahmed Șa- 
mahniudov și Bahri Akramova care, 
în timpul războiului, au primit în 
casa lor să crească și să educe 14 
copii orfani, de diferite naționalități 
din Uniunea Sovietică.

„Pravda" subliniază rolul impor
tant al artei cinematografice în 
lupta dintre ideologia socialistă și 
cea burgheză. Artei burgheze deca
dente, filmul realist-socialist are 
menirea de a-i opune un profund 
umanism, patosul revoluționar, 
crederea în om, în capacitatea 
de a preface lumea pe temeliile 
țiunii și dreptății. înfăptuirea 
cestor sarcini cere din partea 
neaștilor o continuă perfecționare 
a mijloacelor lor artistice. Arta rea
lismului socialist cere artistului 
gîndire profundă asupra fenomene
lor descrise, capacitatea de a vedea 
viața în dezvoltarea ei revoluțio
nară. Ei îi sînt străine atît forma
lismul, cît și descrierea mohorîtă 
a vieții.

Cinematografia realist-socialistă 
se afirmă pe plan mondial ca pro
motor al ideilor înaintate și al înal
telor valori artistice, al umanismu
lui și păcii între popoare. Sub acest 
semn se desfășoară pregătirile pen
tru cel de-al III-lea Festival Inter
național al Filmului de la Moscova, 
manifestare înscrisă, pe drept cu- 
vînt, printre evenimentele cele mai 
de seamă ale anului cinematografic. 
La acest festival, care va avea loc 
in curînd, țara noastră va participa 
cu filmul „Lupeni 29”, puternică 
evocare a luptei revoluționare desfă
șurate de minerii Văii Jiului sub 
conducerea Partidului Comunist din 
Romînia.

Cinematografia, pe care Lenin a 
numit-o cea mai importantă dintre 
arte, e înzestrată cu o mare forță 
de pătrundere în mase. Ea are de în
deplinit o misiune educativă de răs
pundere în opera de făurire și dez
voltare a conștiinței comuniste, de 
formare a omului nou.

M. POP
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COMÜ
în urma tratativelor între dele

gațiile guvernamentale ale Repu
blicii Populare Romine și Repu
blicii Socialiste Federative Iugo
slavia. care s-au desfășurat la Bel
grad și la București în spiritul co
laborării prietenești și al relațiilor 
de bună vecinătate, au fost parafa
te la București, la 12 iunie 1963, 
Acordul și celelalte documente pri
vind realizarea și exploatarea sis
temului hidroenergetic și de navi
gație Porțile de Fier pe fluviul Du
nărea.

Acordul și celelalte documente 
au fost parafate de președintele 
delegației guvernamentale romîne, 
Nicolae Gheorghiu, adjunct al mi
nistrului minelor și energiei elec
trice, și de președintele delegației 
guvernamentale iugoslave, Bogoliub 
Stoianovici, membru al Vecei Exe
cutive a Republicii Serbia.

La parafare au fost de față Bujor 
Almășan, ministrul minelor și ener
giei electrice, Gheorghe Pele, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Ion Craiu, adjunct al mi
nistrului finanțelor, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe și Ministerul Minelor și E- 
nergiei Electrice.

*
După parafarea acordului, Bujor 

Almășan, ministrul minelor și ener
giei electrice, a oferit la restauran
tul „Pescăruș“ o masă în cinstea 
delegației guvernamentale a Repu
blicii Socialiste Federative Iugosla
via, condusă de Bogoliub Stoiano
vici, membru al Vecei Executive a 
Republicii Serbia.

Au participat Gogu Rădulescu, 
ministrul comerțului exterior, Ni
colae Gheorghiu, adjunct al mini
strului minelor și energiei electrice,

Deschiderea Expoziției de scenografie 
din R. S. Cehoslovacă

TELEGRAME EXTERNE

Miercuri s-a deschis în sala „Ni
colae Cristea“ din Capitală, Expo
ziția de scenografie din R.S. Ceho
slovacă.

La deschidere au participat re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Uniunii Ar
tiștilor Plastici, Asociației oameni
lor de artă din instituțiile teatrale 
și muzicale din R.P.R., oameni de 
artă și cultură.

Au fost de față Jaroslav Sykora, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace în

Simpozion științific la Sibiu
Filiala Cluj a Academiei R. P. Romî

ne, în colaborare cu secția de științe 
sociale Sibiu a organizai îr. sala de con
ferințe a muzeului Brukenthal din Si
biu un simpozion la care au luat parte 
academicieni si alți oameni de știință, 
reprezentanți ai organelor locale dé 
partid și de stat, precum și un numeros 
public.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de acad. Raluca Ripan, președinta filia
lei Cluj a Academiei R. P. Romîne.

Referatele cu privire la „Activitatea 
secției de științe sociale din Sibiu“, 
„Problemele fundamentale în istoria ve
che a Romîniei“, „Noile date istorice 
privind cultura și arta populară romî- 
nească intr-un document de la 1 723“, 
„Identificarea unor tablouri din mu
zeul Brukenthal", etc au fost susținute 
de acad. C. Daicoviciu, acad. E. Pétro- 
vici, N. Lupu, directorul muzeului Bru

in fo r m a ții
Tn continuarea vizitei pe care o face 

în țara noastră, delegația Uniunii 
scriitorilor finlandezi a fost primită 
miercuri de Virgil Florea, vicepreședin
te al Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă. A fost de față Aurel Mi- 
hale, președintele Consiliului editurilor.

In aceeași zi, oaspeții au vizitat cen
trul cinematografic Buftea, Muzeul de 
artă brîncovenească și Casa de creație 
Mogoșoaia. Seara, delegația scriitorilor 
finlandezi s-a întâlnit la Casa scriitori
lor „Mihail Sadoveanu“ cu scriitori și 
critici romîni. (Agerpres)

Munca de partid —
(Urmare din pag. l-a)

mună. Redăm cîteva titluri : „Cum 
putem contribui la fertilizarea so
lurilor podzolice’ „Folosirea celor 
mai avansate metode agrotehnice 
— factor important în obținerea 
unor recolte bogate“, „întreținerea 
culturilor — condiție de seamă în 
sporirea producției la hectar” etc. 
Au fost organizate numeroase seri 
de calcul, de întrebări și răspun
suri, citirea în colectiv a diferite
lor broșuri și articole din ziare.

Condițiile specifice din fiecare 
gospodărie impun însă adoptarea 
unei îndrumări diferențiate. Co
mitetul regional de partid a în
drumat comitetele raionale să țină 
seama de acest lucru în activi
tatea lor, să orienteze munca in
structorilor îneît ei să poată acor
da un ajutor diferențiat și cît mai 
calificat comitetelor de partid din 
G.A.C. și organizațiilor de bază pe 
brigăzi. Majoritatea instructorilor 
teritoriali de partid au căutat să aju
te în primul rînd organizațiile de 
bază care aveau nevoie de mai mult 
sprijin.

Pentru rezolvarea problemelor le
gate de dezvoltarea economică, cul
turală și de bună gospodărire a co
munei, sub conducerea instructori
lor teritoriali ai comitetelor raio-

NICAT
Au fost prezenți ambasadorul 

Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia la București, Arso Mila- 
tovici, și membri ai ambasadei.

Acordul prevede construirea, în 
comun, în sectorul Porțile de Fier 
a unui sistem hidroenergetic și de 
navigație, în scopul utilizării po
tențialului hidroenergetic al fluviu
lui Dunărea și al îmbunătățirii 
condițiilor de navigație în acest 
sector.

Acordul și celelalte documente se 
bazează pe egalitatea participării 
celor două țări atît la construirea 
cît și la exploatarea sistemului.

Producția anuală de energie e- 
lectrică a acestui sistem va fi de 
peste 10 miliarde kWh.

Prin îmbunătățirea condițiilor de 
navigație în sectorul Porțile de 
Fier, în care condițiile naturale 
pricinuiesc astăzi greutăți impor
tante navigației, se asigură posibi
litatea creșterii traficului fluvial de 
peste 4,5 ori față de cel actual.

Se prevede că lucrările vor în
cepe în anul 1964 și că sistemul va 
fi dat complet în exploatare în anul 
1971.

Gheorghe Pele, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Mihail Petri, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior. Ion Craiu, adjunct al mi
nistrului finanțelor, Marin Măroiu, 
adjunct al ministrului transportu
rilor și telecomunicațiilor.

Au luat parte, de asemenea, Arso 
Milatovici, ambasadorul R.S.F. Iu
goslavia în R.P. Romînă, membrii 
delegației guvernamentale a R.S.F. 
Iugoslavia și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

R.P. Romînă, membri ai ambasadei, 
precum și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Au luat cuvintut arhitectul Ștefan 
Noris și Sylva Marcsova, istoric de 
artă la Institutul de teatrologie din 
Praga. care ne vizitează țara cu 
acest prilej.

Expoziția cuprinde 46 de repro
duceri fotografice după schițele de 
decor și costume de teatru, mache
te de decor realizate de scenografi 
din R.S. Cehoslovacă.

(Agerpres)

kenthal, C. Irimie, șeful secției de artă 
populară și etnografie, Teodor lonescu, 
șeful secției de artă plastică a muzeului 
Brukenthal și alții.

ciciism; Turul Angliei
In Turul ciclist al Angliei s-au dispu

tat miercuri la Scarborough două eta
pe, ambele cîștigate de alergătorul ro
mîn Constantin Dumitrescu, care s-a a. 
propiat la 5’09" de purtătorul tricoului 
galben, englezul Peter Chisman.

Ciclistul romîn Constantin Dumitres
cu, transmite corespondentul agenției 
Reuter, a fost ieri într-o formă străluci
tă. El s-a dovedit cel mai puternic nu 
numai în etapa contra cronometrului. ci 
și in etapa pe circuit desfășurată pe un 
traseu muntos, în lungime de 42 km (10 
ture). Antrenat într-o busculadă la km. 
16, Dumitrescu a căzut împreună cu alți 
cicliști, dar cu mult curaj a reluat cursa 
și în turul 7, după o urmărire senzațio
nală, a ajuns din urmă plutonul. Apoi, 
cohorînd cu peste 80 km pe oră serpen
tinele foarte abrupte ale șoselei, s-a de
tașat de unul singur, repurtînd a doua 
victorie într-o singură zi.

Constantin Dumitrescu a cîștigat pînă 
acum trei etape, fiind cel mai comba
tiv concurent în această competiție.

Clasamentul etapei a 10-a (4 km 
contra cronometrului pe munte) : 1. C. 
Dumitrescu (R. P. Romină) 5'27 ; 2. 
Goyeneche (Spania) 5'27" ; 3. Zapala 
(R. P. Polonă) ; 4. Erenozaga (Spania) ; 
5. Herger (Elveția).

in slujba dezvoltării producției agricole
nale de partid în multe comune s-au 
organizat ședințe cu toate birourile 
organizațiilor de bază de pe. raza 
comunei. De exemplu, tov. Ștefan 
Olaru, instructor teritorial de partid 
pentru comuna Scornicești, raionul 
Slatina, a organizat o ședință cu 
toate birourile organizațiilor de 
bază din comună în care s-a anali
zat felul cum se desfășoară munca 
culturală de masă, în urma anali
zei făcute au fost stabilite măsuri 
privind continua îmbunătățire a 
muncii culturale, axarea ei pe pre
gătirea și buna desfășurare a lu
crărilor agricole.

în desfășurarea muncii politice 
și organizatorice pentru întărirea și 
dezvoltarea continuă a gospodă
riilor colective, comitetele de partid 
mai au încă multe de făcut pentru 
a se ridica la nivelul sarcinilor ce 
le revin. Comitetele de partid din 
G.A.C. Fîlfani, raionul Costești. Pri- 
seaca, raionul Slatina, Sprîncenata, 
raionul Drăgănești și altele, deși 
prevăd să analizeze probleme im 
portante, pe parcurs nu mai țin 
cont de ele și dezbat altele de 
mai mică importanță. Unele comi
tete de partid nu acordă suficientă 
atenție repartizării membrilor și 
candidaților de partid în locurile 
hotărîtoare ale producției, nu se o- 
cupă cu destulă răspundere de îm
bunătățirea muncii politice pentru

La fabrica de conserve „Flora , secția Filaret dîn București, a început 
producția de dulcețuri din noua recoltă. în fotografie : Muncitoarea Nicolae 
Stana de la secția de ambalaj. (Foto ; M. Cioc)

„Folclorul este valorificat in țara dv. 
intr-o măsură extrem de mare"

Declarațiile folcloristului 
elvețian Marcel Cellier

La invitația Ins
titutului romîn 
pentru relațiile 
culturale cu străi
nătatea, folcloris
tul elvețian Marcel Cellier a făcut 
o călătorie de mai multe zile în țara 
noastră. Admirator al folclorului 
romînesc, Marcel Cellier a organi
zat la radiodifuziunea „Suisse Ro
mande“, în ciclul intitulat „De la 
Marea Neagră la Marea Baltică“, 
șase emisiuni despre folclorul ins
trumental și vocal romînesc.

înainte de plecarea sa din țară, 
oaspetele a făcut o declarație redac
torului Agenției Romîne de Presă 
„Agerpres“, Leon Talpă. După ce a 
amintit că aceasta este a doua că
lătorie pe care o face în Romînia 
pentru a-și îmbogăți colecția și cu
noștințele sale în domeniul folclo
rului. romînesc, Marcel Cellier a. 
spus : „Parcurgînd diferite regiuni 
ale țării dv. — Moldova, Transilva
nia, Muntenia și Oltenia — am avut

Clasamentul etapei a 11-a (42 km 
circuit). 1. C. Dumitrescu (R. P. Romî
nă) lh07’14" ; 2 Goyeneche (Spania) 
Ih 07'36" și în același timp Butler (An
glia), Gandarias (Spania), Hopkins (An
glia), Zapala (R.P.P.).

Clasamentul general individual 
înaintea ultimelor trei etape : 1. Chis
man (Anglia) 45h 12’41" ; 2. C. Dumi
trescu (R. P. Romînă) la 5'09” , 3. Her
ger (Elveția) la 10’18’ ; 4. Spuhlet (El
veția) la 12’00" ; 5. Metcalfe (Anglia) la 
13'53” ; 6. Ziegler (R. P. Romînă) la
14'12" ; 7. Goyeneche (Spania) la 14’29’’ 
etc.

Cele două etape de miercuri n-au con
tat în clasamentul pe echipe, astfel că 
Anglia continuă să conducă, urmată de 
R. P. Polonă și R. P. Romină. Astăzi are 
loc etapa a 12-a, Scarborough—New
castle (173 km).

„Cupa U.C.E.C.O.M,“
Etapa a 4-a a competiției cicliste in

ternaționale „Cupa UCECOM“, Cluj— 
Tg. Mureș (110 km) a revenit lui Ion 
Ardeleana (Steaua) în 2h 44’08". în a- 
celași timp au sosit Gh. Bădără (Dina
mo) și F, Gera (Voința).

întărirea rîndurilor organizațiilor 
de bază și educarea partinică a can
didaților și noilor membri de partid.

Unele comitete raionale de par
tid — Drăgășani, Horezu, Vedea — 
nu ajută suficient organizațiile de 
bază din brigăzi în organizarea și 
desfășurarea muncii politice în rîn- 
durile colectiviștilor. Nefiind sufL 
cient sprijinite, unele organizații 
de bază din raionul Horezu nu 
exercită un control eficient asupra 
îndeplinirii planului de producție 
al brigăzilor, nu se sprijină înde
ajuns pe activul fără partid. Comi
tetul regional de partid va trebui 
să ia măsuri pentru înlăturarea a- 
cestor deficiențe, pentru îmbunătă
țirea activității tuturor comitetelor 
de partid și a organizațiilor de 
bază din G.A.C.

Asigurarea unei puternice orga
nizații de partid în fiecare gospodă
rie colectivă este o sarcină de cea 
mai mare însemnătate a comite
tului regional de partid și a comite
telor raionale de partid. Ocupîn- 
du-ne zi de zi, cu toată răspunde
rea. de înfăptuirea acestui obiectiv, 
vom reuși să ridicăm la un nivel 
tot mai înalt munca de partid la 
sate, corespunzător marilor sarcini 
politice și economice ce stau în 
prezent în fața gospodăriilor colec
tive din regiunea noastră. 

încă o dată posi
bilitatea să con
stat că poporul 
romîn este unul 
dintre popoarele 

cele mai înzestrate artistic din 
lume. Folclorul este azi în țara 
dv. valorificat într-o măsură ex
trem de mare și este cultivat în
tr-o manieră cu totul diferită de 
cea din trecut. Muzicanții, cîntă- 
reții, instrumentiștii populari, foar
te talentați, au posibilitatea în pre
zent să urmeze cursurile unor școli 
sau să se încadreze în ansambluri 
bine organizate, avînd în acest tel 
prilejul să-și manifeste pe deplin în
sușirile artistice.

Mulțumind pentru sprijinul și a- 
tenția care i-au fost acordate în 
timpul vizitei, oaspetele a declarat 
că va utiliza înregistrările făcute cu 
acest prilej pentru un ciclu nou de 
emisiuni dedicate virtuoșilor instru
mentelor populare din țara noastră.

In eaîeva
ATLETISM. La 23 iunie se va desfășură 

la Oradea meciul international feminin 
de atletism d'etre echipel’e selecționate 
ale R, P. Rpmine și R. P. Polone, tntilni- 
rea suscită un interes deosebit. Echipa 
tării noastre va cuprinde printre altoie pe 
recordmana mondială lolanda Balaș, Ioana 
Petrescu, Ana Sălăjeanu, Elisabeta Teo- 
dorov, Lia Manoliu, Maria Budan.

In zilele de 29 si 30 iunie, la Sofia, se 
va desfășura Inlîlnirea Internațională 
masculină si feminină rlc atletism dintre 
echipele R. P. Bulgaria si R. P. Romine.

★
GIMNASTICA. Finalele primului con

curs republican de gimnastică pentru co
pii vot avea loc sîmbătă între orele 9 și 
16 în sala sporturilor de. la Floreasca. La 
întreceri vor participa cele 16 echipe cam
pioane de regiuni si reprezentativa oralu
lui București, învingătoare in fazele pre
liminarii.

*
POPICE. Sîmbătă și duminică pe arena 

Unirea va avea loc dubla intîlnlre inter
națională de popice dintre selecționatele 
R. P. Romine și R. P. Ungare. Sîmbătă 
meciul începe de la ora 17, iar duminică 
de Ia ora 8 dimineața.

■fr
BASCHET. Selecționata de baschet Ju

niori a tării noastre se pregătește intens 
în vederea primului campionat balcanic 
rezervat echipelor de juniori, care va 
avea Ioc între 28 august si 2 septembrie 
în R. P. Bulgaria. Tinerii baschetbaliști 
romîni vor susține duminică seara un 
meci de verificare în compania echipei 
F.S.G.T.-Franta. Meciul începe la ora 19 
și se va disputa pe terenul Știința (Facul
tatea de drept).

*
RUGBI. Campionatul republican de 

rugbi programează duminică în Capitală 
trei întîiniri. Dimineața de la ora 9 pe 
stadionul Unirea echipa gazdă va iuca cu 
Grivița Roșie. Stadionul Dinamo va găzdui 
după-amiază, de la ora 16, meciurile 
Steaua — Gloria și Dinamo — Progresul.

*
TENIS DE MASA. „Criteriul european 

de juniori“ la tenis de masă, care se va 
desfășura între 7 și 11 fulie la Duisburg 
(R.F.G.), va reuni jucători și jucătoare din 
19 țări. în vederea acestei competiții, ti
nerii jucători romini se antrenează cu in
tensitate Printre cei selecționați în lot se 
află Mariana Jandrescu, Eleonora Mihalca, 
Hitvesi, Demian, Păun și Dumitriu.

★
FOTBAL. Astăzi de la ora 17,30 pe 

stadionul Giulești va avea loc meciul 
amical de fotbal dintre echipele Rapid 
București și Carpați Sinaia. Duminică, pe 
același stadion, de la orele 10,30. Rapid 
va susține un foc amical cu Petrolul Plo
iești. In deschidere se va disputa meciul 
da Juniori Rapid — Carpați Sinaia.

PRONOEXPRES
• La tragerea Pronoexpres nr. 24 din 

seara zilei de 12 iunie 1963 au fost extra
se din urnă următoarele numere de bază :
35 38 49 47 33 44 Numere
de rezervă : 2 24

Premii suplimentare 48 26 14 12 47
Fond de premii : 425 258.

Piața comună și penetrația 
capitalului american

BRUXELLES 12 (Agerpres). — Zi
lele acestea a avut loc în Belgia o 
reuniune a miniștrilor de finanțe ai 
celor 6 țări membre ale Pieței co
mune consacrată discutării situației 
economice în Europa occidentală ca 
urmare a indiciilor de intensificare 
a penetrației capitalului american 
în economiile țărilor respective.

în cadrul reuniunii, la insistențele 
ministrului de finanțe al Franței, 
Giscard d'Estaing, s-a hotărît ca co- 
misia executivă a Pieței comune să 
elaboreze un raport cu privire Ia 
participarea investițiilor americane 
în diferite ramuri industriale ale ță
rilor care fac parte din Piața co
mună. Cererea Franței — care con
travine în mod evident intențiilor 
S.U.A. de a-și favoriza expansiunea 
capitalului în Europa occidentală —

Un nou conflict al societăților 
de transporturi aeriene

NEW YORK 12 (Agerpres). - 
Presa americană și franceză din a- 
ceste zile se ocupă pe larg de apa
riția în cadrul relațiilor inter-occi- 
dentale a unui nou „măr af discor
diei“. Este vorba de hotărîrea com
paniei americane „Pan American 
Airways“ (P.A.A.) de a comanda 6 
avioane supersonice de transport 
de tipul „Concorde“ societății fran
ceze „Sud Aviation“ care produce 
acest nou tip de avion în cooperare 
cu societatea britanică „British 
Aircraft Corporation“.

După cum se știe, lupta pentru 
supremație care se dă în prezent 
între principalele societăți occi
dentale de transporturi aeriene, și 
care a răbufnit în timpul recentu
lui conflict al tarifelor, a determi
nat principalele societăți europene 
(Boac și Air France) să comande 
producătorilor autohtoni un nou 
tip de avion care să depășească în 
viteză avioanele de pasageri exis
tente.

Hotărîrea P.A.A. a provocat în 
rîndul societăților americane con
structoare de avioane o vie neli
niște. Cercurile constructorilor de 
avioane din America, subliniază 
„New York Herald Tribune”, și-au 
exprimat temerea că orientarea

„Strănepoții negjihr omemam de acum 100 de ani 
nu sînt însă liberi"

Cuvîntarea președintelui Kennedy
WASHINGTON 12 (Agerpres). - 

în seat a zilei de 11 iunie, președin
tele S.U.A., J. Kennedy, a rostit un 
discurs • radiotelevizat consacrat 
ptoblemei discriminării rasiale în 
S.U.A. Declarînd că poporul ameri
can trece printr-o „criză morală“, 
ca urmare a menținerii segregației 
rasiale, președintele a subliniat că 
la 100 de ani după ce negrii au ob
ținut emanciparea de Ia Abraham 
Lincoln „strănepoții lor nu sînt încă 
liberi“.

Președintele s-a referit pe larg la 
situația actuală a negrilor din 
S.U.A. și a recunoscut, în legătură 
cu aceasta, că „numai o fracțiune 
a populației de culoare a S.U.A. are 
posibilitatea de a învăța șau de a 
primi slujbe în gradul in care acest 
lucru este posibil pentru alții“. EJ 
a declarat că negrii reprezintă ca
tegoria cea mai săracă a cetățenilor 
americani și că „durata medie de 
vîrstă a negrilor este cu șapte ani 
mai mică decît a albilor. Din cauza 
culorii pielei, a continuat el, negrul 
nu poate lua masa în restaurantul 
pe care îl dorește, nu poate frec
venta școlile și în unele regiuni nu 
are dreptul de vot“.

Kennedy a recunoscut că „nume
roși copii negri învață încă în școli 
unde domnește segregația și că in
tegrarea acestor școli se desfășoară 
într-un ritm extrem de încet. Acești 
copii, a arătat el, suferă pierderi 
care nu vor putea fi remediate 
niciodată“. După ce a subliniat că 
evenimentele din Birmingham și 
alte orașe americane au făcut să se 
intensifice lupta pentru drepturi a 
negrilor, președintele S.U.A. a de
clarat că „această luptă nu mai 
poate fi ignorată în prezent“.

O înfrîngere a rasiștilor 
din Alabama

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
„încercarea de forță“ care se aș
tepta să aibă loc la 11 iunie la 
Universitatea din Tuscaloosa (sta
tul Alabama) unde urmau să fie 
înscriși doi studenți de culoare a 
luat sfîrșit prin înfrîngerea rasiști
lor albi, conduși de guvernatorul 
statului Alabama, George Wallace. 
Președintele Kennedy a emis un 
decret prin care autorizează pa 
ministrul de război „să facă a- 
pel la forțele armate ale S.U.A. în 
măsura în care el va considera ne
cesar“ pentru a pune capăt acțiu
nilor guvernatorului. Același ordin 
al președintelui a cerut ministrului 
de război să încadreze în forțele 
armate federale o parte sau toate 
unitățile gărzii naționale a statului 
Alabama pentru o perioadă nede
finită.

După cum transmite agenția 
Reuter în după-amiaza de 11 iunie 
la Tuscaloosa au sosit primele uni
tăți ale trupelor federale america
ne. Apoi comandantul gărzilor na
ționale, generalul Henry Graham, a 
informât pe guvernatorul Wallace 
că trupele sale nu vor mai asculta 
de ordinele acestuia și se află de 
acum înainte sub comanda guver
nului federal de la Washington. 
Universitatea a fost înconjurată de 
trupe și numai după aceea, cei doi 
studenți negri s-au putut înscrie. 

survine la scurtă vreme după ce 
Piața comună a adoptat o altă mă
sură, considerată de Washington 
contrară intereselor sale, și anume 
sporirea tarifelor vamale la impor
tul anumitor produse agricole ame
ricane.

După cum subliniază observatorii 
economici occidentali, măsurile de 
acest fel ale Pieței comune și în spe
cial atitudinea adoptată de Franța 
este o nouă expresie a contradic
țiilor de Interese economice dintre 
cercurile marelui capital american 
și cele francez sau vest-german 
care caută să-și asigure avantaje 
proprii în Piața comună. „Franța, 
relatează, de pildă, agenția U.P.I., se 
teme că interesele sale economice ar 
putea fi atinse de eventuala contro
lare de către capitalul S.U.A. a anu- 
mitor industrii vest-europene”.

P.A.A.-ului, cea mai importantă so
cietate de transporturi aeriene din 
S.U.A., spre producătorii vest-euro- 
peni va aduce grave prejudicii in
dustriei aeronautice americane.

Reacția producătorilor ameri
cani a fost atît de puternică îneît, 
așa după cum informează ziarele 
americane, conflictul a depășit ca
drul îngust al luptei de concurență 
dintre monopoluri. Președintele 
Kennedy, într-o cuvîntare rostită la 
Academia forțelor aeriene ameri
cane de la Colorado Springs, a ți
nut să precizeze că Administra-, 
ția nu poate vedea cu ochi buni 
acțiunea „iresponsabilă ' a P.A.A.- 
ului, care periclitează supremația 
americană în domeniul transportu
rilor civile aeriene. El a anunțat că 
guvernul său va sprijini orice pro
iect american de creare a unui a- 
vion supersonic de transport.

Pentru aceasta a fost numit un 
comitet special avînd în frunte pe 
însuși vice-președintele S.U.A., Lyn
don Johnson, care se va ocupa cu 
coordonarea lucrărilor pentru con
struirea unui astfel de avion.

Potrivit evaluărilor ziarului „Ncw 
York Times”, proiectul respectiv 
va costa aproximativ 1 miliard de 
dolari.

Atrăgind atenția asupra „valului 
crescînd al nemulțumirilor care 
pune în pericol securitatea publică“ 
președintele S.U.A. a declarat în în
cheiere că va prezenta săplamina 
viitoare Congresul un proiect de 
lege care proclamă vă „rasa nu are 
locul în viața șl nici în fața legilor 
S.U.A.“. în legătură cu aceasta, 
Kennedy a precizat că noua legisla
ție își propune să obțină lichidarea 
discriminării rasiale pe întreg teri
toriul S.U.A.

Rezumatele alegerilor prezidențiale 
din Peru

LIMA 12 (Agerpres). — Agențiile 
occidentale de presă anunță că Fer
nando Belaunde Terry, candidatul 
partidului Acțiunea populară, a ob
ținut victoria în alegerile preziden
țiale care au avut loc la 9 iunie în 
Peru. Potrivit cifrelor oficiale date 
publicității la Lima deși au mai ră
mas de cunoscut rezultatele alegeri
lor dintr-o serie de provincii, Be
launde Terry are cu peste 140 000 
mai multe voturi dccît candidatul 
partidului Apra, Hâya de la Torre.

Potrivit relatărilor agenției France 
Presse, din cele 140 de locuri ale 
Camerei inferioare a parlamentului 
Peruvian, coaliția condusă de Be
launde Terry va deține 58, apriștii

In imediata apropiere a palatului prezidențial din Port-au-Prince — Haiti 
se întind cartierele de cocioabe ale p opulației nevoiașe care trăiește în adîncă

mizerie.

In Swaziland situația 
se menține încordata
MBABANE 12 (Agerpres). — Po

trivit ultimelor informații din Swa
ziland, în urma intensificării luptei 
minerilor din centrul minier Have
lock, situația din acest protectorat 
britanic este tulbure. După cum se 
știe, aici minerii de la minele de 
azbest au declarat încă de acum 5 
săptămîni grevă.

La 11 iunie a avut loc o uriașă 
demonstrație a minerilor de la cele
lalte mine. Corespondentul agenției 
France Presse relatează că în aceeași 
zi a fost declarată din nou o grevă 
generală de solidaritate cu minerii 
de la mina de azbest. Același cores
pondent subliniază că în actuala 
mișcare grevistă de la Havelock nu 
sînt formulate numai revendicări cu 
caracter economic (majorarea sala
riilor), ci și revendicări politice. Se
cretarul general al organizației Con
gresul de eliberare națională 
„Ngwane” și lider al sindicatelor din 
Swaziland, D. Dlamirii. a adresat co
misarului rezideai englez o rezoluție 
în care este exprimată opoziția 
populației africane din acest terito
riu față de noua constituție, elabo
rată de colonialiștii englezi în vede
rea amânării acordării independenței 
și continuării exploatării populației 
africane din Swaziland.

încheierea tratativelor 
siriano-yemertita

DAMASC 12 (Agerpres). — La Da
masc a lost dat publicității comuni
catul oficial cu privire la tratativele 
dintre delegația guvernamentală a 
Republicii Arabe Siria, condusă de 
generalul El Atassi, și delegația gu
vernamentală a Republicii Arabe 
Yemen, condusă de mareșalul Al 
Sallal.

Delegațiile guvernamentale ale 
Siriei și Yemenului, se subliniază în 
comunicat, au ajuns la o părere u- 
nanimă în problema lichidării tutu
ror piedicilor în vederea realizării 
unității arabe, ale cărei baze au fost 
puse la Cairo.

Ambele părți, se arată în comu
nicat, au făcut schimb de păreri în 
problema apărării cuceririlor revo
luției yemenite de atacurile reac- 
țiumi și imperialismului. Delegațiile 
ambelor țări au discutat, de aseme
nea, o serie de probleme referitoare 
la relațiile de prietenie dintre Siria 
și Yemen.

Demonstrații studențești 
în Columbia

BOGOTA 12 (Agerpres). — Agen
ția France Presse transmite că în 
capitala Columbiei, Bogota, situația 
se menține încordată ca urmare a 
represiunilor polițienești împotriva 
studenților participanți la demon
strațiile organizate în memoria ce
lor 11 studenți uciși în urmă cu 9 
ani cînd a fost împrăștiată o mare 
demonstrație studențească. Potrivit 
agenției, studenții au declarat grevă 
la 11 iunie, ccrind eliberarea celor 
30 de colegi ai lor care sînt arestați. 
Pe străzile Bogotei au continuat de
monstrațiile studențești în cursul 
cărora au fost incendiate mai multe 
automobile. S-au produs noi ciocniri 
între poliție și demonstranți și s-au 
semnalat răniți.

52, iar candidații partidului condus 
de fostul dictator Manuel Odria au 
obținut 22. Aceeași agenție subli
niază că în Camera inferioară vor fi 
reprezentați, de asemenea, trei de- 
putați comuniști, doi social-creștini 
și un socialist. în Senat, din cele 
45 de locuri, candidații lui Belaunde 
Terry vor ocupa 22, apriștii 17 și 
odriștii 6.

Referindu-se la persoana viitoru
lui președinte a) Perului, agenția 
Associated Press subliniază că Be
launde s-a afirmat ca un puternic 
sprijinitor al Statelor Unite. Be
launde Țerry a declarat că va saluta 
investițiile de capital străin fără nici 
un fel de control din partea guver
nului.
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După demisia guvernului grec

Conferința pentru dezarmare 
de la Geneva

Intervenția reprezentantului R. P. Romîne
GENEVA 12 (Agerpres). — La șe

dința plenară din 12 iunie membrii 
Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare au continuat să discute 
problema dezarmării generale și to
tale și, în special, problema dezar
mării nucleare. Au luat cuvîntul re
prezentanții Cehoslovaciei, S.U.A., 
Romîniei, Canadei, Angliei, R.A.U., 
Braziliei și Uniunii Sovietice.

Șeful delegației R. P. Romîne, 
George Macovescu, a făcut analiza 
unor măsuri prevăzute pentru pri
ma etapă a „schiței americane a 
Tratatului de dezarmare generală și 
totală”.

Referindu-se la una din aceste 
măsuri — încetarea producției de 
materii fisionabile destinate arme
lor nucleare — George Macovescu 
a arătat că ea nu contribuie la 
dezarmarea generală și totală, nu 
înlătură pericolul războiului nuclear 
și nu este eficace. Dacă ar fi tradu
să în viață o asemenea măsură nu 
ar afecta cîtuși de puțin marile 
stocuri de arme nucleare existente 
în lume. Autorii „schiței” nu se 
sprijină în concepția lor pe ideea 
încetării producției de noi arme 
nucleare, ci, din contră, conform 
acestei concepții, procesul fabri
cării de noi și noi arme nu
cleare ar continua nestingherit. 
Propunerea guvernului Statelor U- 
nite tinde, de asemenea, spre in
staurarea controlului asupra între-

gii industrii nucleare a statelor. 
Controlul s-ar exercita în condiții 
în care, potrivit „schiței” ameri
cane, nu ar avea loc nici o măsură 
veritabilă în domeniul dezarmării 
nucleare. In fond nu este vorba 
despre altceva decît despre un con
trol prealabil dezarmării, un con
trol fără dezarmare.

La fel de lipsită de semnificație 
din punctul de vedere al dezarmă
rii nucleare, a subliniat în conti
nuare George Macovescu, este și 
propunerea americană privind 
transferarea în scopuri pașnice a 
unei cantități de 50 tone de uraniu 
atît de către Statele Unite cît și de 
către Uniunea Sovietică. Nici o sin
gură bombă nu ar dispare din ar
senalul statelor.

La rîndul său, reprezentantul 
U.R.S.S., S. K. Țarapkin, a subli
niat că puterile occidentale se pro
nunță împotriva lichidării și inter
zicerii armei nucleare, ceea ce duce 
la tergiversarea la infinit a rezol
vării acestei sarcini care stă în fața 
comitetului.

Reprezentantul S.U.A., Ch. Stelle, 
a promis că delegația S.U.A. își va 
continua eforturile pentru lichida
rea greutăților care stau în fața 
participanților la tratativele pentru 
dezarmare.

Viitoarea ședință a Comitetului 
celor 18 va avea ioc la 14 iunie.

în parlamentul canadian
OTTAWA 12 (Agerpres). — La 11 

iunie, în Camera canadiană a Co
munelor au avut loc dezbateri pe 
marginea politicii militare a guver
nului. Deputatul Stanley Knowles 
din partea noului partid democrat, 
a cerut ca guvernul să se abțină să 
procure focoase nucleare pentru 
forțele armate canadiene atîta timp 
cît la Moscova se vor desfășura tra
tativele tripartite în problema înce
tării experiențelor nucleare.

Luînd cuvîntul, primul ministru 
canadjan, Lester Pearson, a decla
rat că „salută apropiatele convor
biri dintre reprezentanții celor trei 
mari puteri“. După ce a afirmat în 
continuare că speră ca aceste trata
tive „să dea rezultate bune“, Pear
son a declarat însă că nu intențio
nează să sisteze înzestrarea forțelor 
armate canadiene cu aceste focoase 
nucleare.

★
LONDRA 12 (Agerpres).—- La 11 

iunie, 28 de femei partizane ale pă
cii și dezarmării nucleare din Ca
nada și S.U.A. au sosit la Londra, 
înccpîndu-și astfel marșul prin ță
rile Europei în sprijinul inițiativei 
O.N.U. de a se organiza Anul Na
țiunilor Unite în numele colaboră
rii internationale.internaționale.

SITUAȚIA DIN IRAK
Reînceperea operațiilor militare împotriva kurzilor

BAGDAD 12 (Agerpres). — Agen
ția Reuter anunță că la 11 iunie 
trupele guvernamentale irakiene au 
început operațiile militare împotri
va kurzilor în nordul Irakului. 0- 
perațiile se desfășoară în regiunea 
orașelor Erbil și Kirkuk. Ele au 
început după expirarea ultimatu- puse în regiunea orașelor Kirkuk și 
mului guvernului irakian prin care Erbil.

se cerea kurzilor să depună armele 
în decurs de 24 de ore.

Președintele Irakului, Aref, con
trolează personal aceste operații. 
La 11 iunie, însoțit de generalul 
Amash, ministrul de război, și de 
alți ofițeri superiori ai armatei ira
kiene, Àref a inspectat trupele dis-

Tratatul franco-vest-german 
în dezbaterea Adunării Naționale franceze

PARIS 12 (Agerpres). — Miercuri 
au început în Adunarea națională 
franceză dezbaterile asupra proiec
tului de lege guvernamental cu pri
vire la ratificarea tratatului de co
laborare franco-vest-german, semnat 
de generalul de Gaulle și de cance
larul Adenauer în luna ianuarie a.c. 
Baza tratatului franco-vest-german o 
formează articolele cu privire la 
pregătirile militare, la colaborarea 
dintre statele majore, la producția 
în comun a armamentelor.

„Balcanii trebuie să devină 
o zonă denuclearizată“

Criza politică deschisă în Grecia 
prin demisia guvernului Karamanlis 
este comentată pe larg în presa de 
miercuri dimineață. „Știrea demisiei gu
vernului Karamanlis a provocat o sen
zație considerabilă în întreaga Grecie — 
relatează corespondentul din Atena al 
agenției France Presse. Trupele servi
ciilor de securitate precum și efectivele 
poliției din Atena, Pireu și Salonic au 
rămas consemnate iar unitățile au 
primit ordinul de a se considera în 
stare de alarmă” — adaugă corespon
dentul.

Ziarele ateniene publică proclamația 
regelui și declarația guvernamentală în 
care, ca motiv oficial al demisiei, este in
vocată divergența de păreri ivită între 
palat și guvern cu privire la oportuni
tatea vizitei familiei regale a Greciei la 
Londra, fixată pentru 9 iulie.

Articolele din presa greacă susțin, 
însă, aproape în unanimitate, că moti
vele crizei politice 
sînt mai numeroase 
și mai complexe; ele 
leagă aceasta de po
litica profund con
trară voinței și in-

legeri în termen de 45 de zile pe bază 
sistemului electoral majoritar in vigoa
re. „To Vima" scrie însă că aceasta ar 
fi numai o simplă schimbare de per
soane care să continue regimul actual, 
pe baza unei legi electorale antidemo
cratice, ceea ce ar constitui o „soluție 
periculoasă".

Deși Uniunea de Centru n-a dat pînă 
acum nici o declarație, ziarele „To 
Vima“ și „Elefteria“ rezumă în modul 
următor poziția acestui partid. „To 
Vima“ se pronunță pentru un guvern 
politic de durată, care să pregătească 
alegeri libere, alcătuirea unei noi legi 
electorale, clarificarea situației cu pri
vire la incidentele de la Salonic, precum 
și „o soluție cinstită și necesară din 
punct de vedere național în problema 
deținuților politici din Grecia“. După 
cum se știe, această ultimă problemă a 
stîrnit vii critici la adresa politicii gu
vernului Karamanlis, atît în Grecia cît și

Corespondentă 
din Atena

OTTAWA. Partizani ai păcii canadieni manifestează în fața clădirii 
parlamentului. Ei poartă pancarte cu inscripțiile : „Pacea este singura 
noastră armă de apărare“, „Canada nu are nevoie de arma atomică", 
„Cerem muncă și școli — nu arme atomice".

sns

pentru înțelegere și
MOSCOVA 12 (Agerpres). — Pre

ședintele Comitetului bulgar pentru 
înțelegere și Colaborare în Balcani, 
acad. Sava Ganovski, a publicat în 
revista „Les Nouvelles de Moscou“ 
un articol intitulat „Balcanii tre
buie să devină o zonă denucleariza- 
tă“. In articol, șeful delegației bul
gare la i'ntîlnirea reprezentanților 
Comitetelor pentru colaborare ș’i în
țelegere reciprocă între popoarele 
balcanice arată că „șeful delegației 
romîne, în raportul său, reprezen
tanții delegațiilor bulgare și gre
cești, în discuțiile 
din Cipru și Italia, 
lor, au analizat în , ....... ._____
laritățile specifice ale relațiilor din
tre popoarele balcanice, au subliniat 
în mai multe rînduri că politica 
coexistenței pașnice este cea mai re
zonabilă, cea mai justă politică în 
Balcani.

lor, observatorii 
în intervențiile 

detaliu particu-

că

Un articol al președintelui Comitetului bulgar 
colaborare în Balcani

Acad. S. Ganovski subliniază
„cea de-a IlI-a întîlnire a reprezen
tanților Comitetelor pentru colabo
rare și înțelegere reciprocă între po
poarele balcanice a confirmat încă 
o dată că nu există în realitate la 
popoarele și guvernele balcanice 
probleme politice, economice și de 
altă natură care nu ar putea fi re
glementate prin mijloace pașnice. 
Pe de altă parte, dat fiind pericolul 
pe care-1 prezintă armele termonu
cleare, politica coexistenței în Bal
cani este indispensabilă în mod 
practic și istoric și există condiții 
reale pentru înfăptuirea ei atît în 
Balcani cît și în lumea întreagă.

Cea de-a IH-a întîlnire balcanică, 
încheie articolul, a fost fructuoasă, 
ea a pus Comitetelor balcanice sar
cini noi în lupta pentru transforma
rea Balcanilor într-o zonă fără arme 
atomice, într-o zonă a păcii.

Austria: Opoziție fată de întoarcerea în țară 
a Jui Otto de Habsburg

VIENA 12 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul, la 11 iunie, în cadrul unei 
conferințe de presă la Viena, Bruno 
Pittermann, vice-cancelarul Austriei 
și președintele Partidului socialist 
din Austria, a declarat că partidul 
său nu va recunoaște „în nici un 
caz“ hotărîrea Tribunalului admi
nistrativ care a dat posibilitatea lui 
Otto de Habsburg să se întoarcă 
în țară. El a subliniat că dacă

Partidul populist din Austria, care 
se pronunța în sprijinul hotărîrii 
tribunalului, nu-și va schimba pozi
ția, acest lucru va duce la destră
marea actualei coaliții guvernamen
tale. Pittermann a spus, totodată, 
că Partidul socialist din Austria 
este gata să supună problema reîn
toarcerii lui Otto de Habsburg în 
Austria spre rezolvarea unui refe
rendum popular.

De tapt, „colaborarea tranco-vest- 
germană“ a fost de mult pusă în 
practică. Pe cîmpiile provinciei 
Champagne mărșăluiesc astăzi uni
tăți ale trupelor vest-germane care 
fac instrucție la bazele militare ce 
le-au fost puse la dispoziție de auto
ritățile franceze. Presa franceză re
latează că specialiști militari vest- 
germani au obținut accesul la labo
ratoarele secrete franceze și la po
ligoanele experimentale. După cum 
scriu unele ziare corsicane, forțele 
aeriene militare vest-germane dis
pun de o bază pe insula Corsica, 
care ocupă una din pozițiile cheie 
în Mediterană. Toate acestea im
plică un pericol grav pentru Franța 
și pentru cauza păcii, ceea ce ex
plică importanța pe care poporul 
francez o atribuie actualelor dezba
teri din Adunarea națională.

în cursul primei zile a dezbate
rilor au luat cuvîntul Louis Terre- 
noire, raportor al comisiei afaceri
lor externe, care a vorbit în numele 
majorității U.N.R., și Couve de Mur- 
ville, ministrul afacerilor externe. Ei 
au căutat să aducă argumente în 
favoarea ratificării tratatului.

Partidele și organizațiile democra
tice, printre care Partidul Comu
nist Francez, partidul socialist- 
S.F.I.O. și-au făcut cunoscută opo
ziția hotărîtă împotriva ratificării 
tratatului franco-vest-german. Deja, 
în comisia afacerilor externe, che
mată să se pronunțe în ce privește 
tratatul, comuniștii, împreună cu 
socialiștii, au votat împotriva rati
ficării.

Mișcarea pentru pace din Franța 
a organizat în ultimele zile mai 
multe acțiuni împotriva ratificării 
tratatului. Numeroase comitete de
partamentale pentru pace : Seine, 
Seine-et-Oise, Moselle etc. au adre
sat o scrisoare personală fiecărui 
parlamentar din departamentul res
pectiv atrăgîndu-i atenția asupra 
pericolului pe care-1 reprezintă pen
tru Franța și întreaga lume, trata
tul franco-vest-german.

tereselor poporului grec, dusă atît pe 
plan intern cît și extern de Karamanlis, 
precum și de întărirea manifestărilor de 
opoziție fată de această politică. Ziarele 
„Elefteria", oficiosul partidului Uniunea 
de centru, și „To Vima", care exprimă 
deobicei vederile aceluiași partid, con
sideră că divergența cu privire la vi
zita suveranilor la Londra este un mo
tiv de ordin secundar si că adevăratele 
motive ale crizei trebuie căutate în 
situația politică anormală creată în 
țară de către regimul instaurat cu șapte 
ani în wmă de partidul lui Karamanlis, 
partidul E.R.E. 7Âarele citate scriu că 
această anomalie s-a accentuat și mai 
mult după alegerile parlamentare din 
octombrie 7967 pe care întreaga opo
ziție le-a declarat falsificate. In același 
timp „To Vima” arată că, prin demi
sia sa, Karamanlis încearcă să scape de 
răspunderea pentru evenimentele re
cente de la Salonic, unde, după 
cum se știe, deputatul progresist 
independent Lambrakis a fost a- 
sasinat de un fascist notoriu, membru 
al unei organizații teroriste „înrudi
te“ cu partidul E.R.E. „Opoziția
— arată France Presse — a acuzat în 
unanimitate pe șeful guvernului de a fi 
răspunzător de acest atentat, datorită 
tolerării existentei unor grupări tero
riste de extremă dreaptă". „Prin demi
sia lui Karamanlis — scrie și zia
rul „Avghi”. organul partidului E.D.A.
— a căzut una din cele mai înalte per
soane vinovate de moartea lui Lambra
kis". Ziarul scrie că indignarea stîrnifă 
în tară de evenimentele de la Salonic s-a 
adăugat nemulțumirii profunde provoca
tă în masă de falsificarea alegerilor, de 
persecutarea luptătorilor pentru pace si 
libertăți democratice, precum și de po
litica de antrenare tot mai adîncă a 
țării pe panta cursei înarmărilor nu
cleare desfășurată în cadrul N.A.T.O.

Exammind perspectivele ce se dese
nează pentru rezolvarea crizei, ziarele 
arată că, în declarația sa de demisie, 
Karamanlis a propus numirea unui gu
vern de tranziție prezidat de un nepar
lamentar care ar urma să organizeze a-

în străinătate, în
deosebi în ultima 
vreme.

„Elefteria“ arată, 
de asemenea că, 
trebuie restabilită 
asanată situația po-autoritatea legii și 

litică.
In comunicatul Comitetului adminis

trativ al Uniunii democrate de stînga 
(E.D.A.), se arată că lupta unită a po
porului a înregistrat o primă victorie, 
dar că există încă pericolul ca 
situația anormală de pînă acum să 
continue. Cerînd forțelor democra
tice să fie vigilente, E.D.A. face 
următoarele propuneri ; constituirea 
unui guvern de încredere comună, for
mat din toate partidele, și care să ia 
măsuri pentru organizarea unor ale
geri libere, pe baza sistemului piopor- 
țional, accelerarea cercetărilor pentru 
descoperirea asasinilor de la Salonic și 
pedepsirea acestora, lichidarea bande
lor paramilitare din țară, democratiza
rea aparatului de stat, acordarea de li
bertăți politice depline pentru toate 
partidele, precum și luarea de măsuri 
necesare în vederea colaborării strînse 
între partidele democrate. In domeniu! 
politicii externe E.D.A. cere ca Grecia 
să aducă o contribuție la eforturile ce 
se întreprind pentru destindere, dezar
mare și consolidarea păcii.

AL. GHEORGHIU

Plenara Comitetului 
administrativ al E.DA.

ATENA 12 (Agerpres). — între 
8—10 iunie a avut loc la Atena cea 
de-a doua plenară a Comitetului ad
ministrativ al partidului Uniunea 
democrată de stînga (E.D.A.). Ma- 
nolis Glezos, membru al Comitetu
lui Executiv al E.D.A. a prezentat 
raportul Comitetului Executiv inti
tulat „Vom bara calea fascismului. 
Pentru victoria democrației și nor
malizarea situației din țară“. Ple
nara a adoptat o rezoluție politică. 
Participanții la plenară au adresat 
poporului grec un apel în care îl 
cheamă să se unească în lupta pen
tru înfăptuirea transformărilor de
mocratice în țară.

MOSCOVA. La 12 iunie a sosit la 
Moscova Eugénie Cotton, președinta 
Federației Democrate Internaționale 
a Femeilor (F.D.I.F.), pentru a parti
cipa ]a Congresul Mondial al Femeilor 
care va avea loc între 24 și 29 iunie 
la Moscova. în cadrul congresului, E. 
Cotton va prezenta raportul cu privire 
la activitatea F.D.I.F. în lupta pentru 
pace, independență națională, pentru 
drepturile femeilor și fericirea copii
lor.

turc. Este vorba de Celal Tevfik 
Karasapan, ministrul presei, publica
țiilor și turismului, Mulilis Ete, mi
nistrul economiei și comerțului, și 
Abdulhak Cemal Yoruk, ministrul 
justiției. Toți trei sînt membri ai 
partidului național republican țără
nesc, care nu mai păstrează astfel în 
guvernul Turciei prezidat de Inonu 
decît un reprezentant, Hasan Dinçer, 
liderul acestui partid, deținînd func
ția de vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri.

Pentru lărgirea comerțului

culare din Japonia au dat publicității 
o declarație în care protestează îm
potriva staționării în Japonia a sub
marinelor atomice și a avioaneloi 
americane „F-105". Federația îndeam
nă pe toți lucrătorii din transportul 
feroviar să participe la mișcarea 
oopulară de protest împotriva trans 
formării Japoniei într-o bază atomică 
a S.U.A.

SZKJ
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Solidari gu lupta oaimoilor muncii 
și a poporului spaniolpoporului spaniol

Răspunzînd chemării Federației 
Sindicale Mondiale, oamenii muncii 
din țara noastră, alături de. clasa 
muncitoare internațională, de miș
carea progresistă din lumea în
treagă își manifestă în aceste 
zile (7—15 iunie) solidaritatea fră
țească cu clasa muncitoare și întreg 
poporul spaniol, care duc o luptă 
grea împotriva regimului fascist, 
pentru libertăți democratice, inde
pendență și pace.

Această săptămînă a fost stabili
tă pentru a marca împlinirea unui 
an de la marile greve care au avut 
loc în peninsula Iberică în 1962.

Poporul spaniol îndură de aproa
pe 25 de ani regimul de cruntă dic
tatură a lui Franco. Venind la pu
tere cu ajutorul lui Hitler și Musso
lini care au făcut totul pentru a înă
buși în singe lupta Spaniei repu
blicane, franchiștii au suprimat și 
cele mai elementare drepturi cetățe
nești. Ei au -interzis sindicatele de 
clasă, au dizolvat toate organizații
le democratice, au aruncat în tem
niță și au asasinat un mare număr 
de patrioți. Sub asuprirea fascismu
lui Spania este o adevărată închi
soare a muncitorilor, o citadelă a 
reacțiunii și terorii.

Regimul franchist apără interesele 
păturilor celor mai reacționare, in
teresele marii finanțe și ale marilor 
proprietari funciari, condamnînd 
masele populare la cea mai neagră 
mizerie. Foametea face ravagii. Nu
mărul șomerilor totali și parțiali se 
ridică la 1600 000. Cam 50 000 de 
latifundiari stăpînesc 80 la sută din 
suprafața agricolă, 10 la sută din 
aceasta aparține clerului și nu
mai 10 la sută revine la 8 milioa
ne de țărani. Peste 2 milioane de 

* țărani nu au nici un petec de pă- 
mînt. în Spania, venitul pe cap de 
locuitor este unul din cele mai scă
zute din Europa. înapoierea econo
mică și sărăcia maselor nu l-au îm
piedicat însă pe Franco să cheltu
iască anual pentru înarmări peste 
60 la sută din bugetul național.

în ciuda represiunilor și a tero
rii, poporul spaniol n-a încetat nici 
o clipă lupta pentru satisfacerea re
vendicărilor sale politice și econo
mice.

în fruntea acestei lupte se află

VASILE MUȘAT 
vicepreședinte al C.C.S.

udă, căleați în picioare, au fost 
spînzurați ore în șir de păr, de -, . -, ---- ... I.... SUi

care
mîini, de picioare, au fost 
puși la toate torturile în 
au devenit i 
găzii politico-sociale sau ai 
speciale de informații a jandarme
riei spaniole — toate acestea pen
tru a li se smulge mărturisiri care 
mai tîrziu să servească pentru con
damnarea lor la pedepse mon
struoase de către tribunalul mili
tar“.

Așa cum este cunoscut, o puter
nică indignare a pricinuit în lumea 
întreagă recenta crimă a dictaturii 
franchiste — asasinarea lui Julian 
Grimau, cunoscut fruntaș comunist, 
luptător înflăcărat pentru libertatea 
și independența patriei sale, pentru 
fericirea poporului spaniol.

Ultimele știri sosite din Spania 
arată că franchiștii pregătesc o 
nouă crimă împotriva unui fruntaș 
comunist căzut în mîinile lor. Ei 
intenționează să readucă în fața tri
bunalului militar pe Ramon Orma- 
zabal, membru al C.C. al P.C. din 
Spania, spre a-1 „judeca", așa cum 
au procedat și cu Grimau.

Fărădelegile lui Franco nu pot 
însă îngenunchea clasa muncitoare. 
Dimpotrivă, în Spania s-a creat în 

nouă, 
care se caracterizează printr-o creș
tere a combativității maselor. Cla
sa muncitoare din Spania, care a 
acumulat o bogată experiență revo
luționară. a devenit mai hotărîtă în 
lupta împotriva regimului existent, 
în jurul ei se formează un front 
larg de solidaritate al tuturor for
țelor democratice, care luptă împo
triva fascismului.

Oamenii muncii din lumea întrea
gă își manifestă simpatia și solida- • 
ritatea cu oamenii muncii și po
porul spaniol. Numeroase mitinguri 
și adunări de solidaritate au loc în 
aceste zile în toate țările socialiste, 
precum și în Franța, Italia, în ță
rile Americii Latine, Africa și Asia.

Oamenii muncii din R. P. Romînă 
au fost și sînt mereu alături de 
lupta eroică a clasei muncitoare din 
Spania. Atît în timpul războiului 
civil, cînd fii ai clasei muncitoare 
din țara noastră au luptat cu arma 
în mînă împotriva franchiștilor, 
pentru apărarea republicii spaniole,

maeștri agenții bri- 
sociale sau ai brigăziiclasa muncitoare, Partidul Comu

nist din Spania care își desfășoară 
activitatea în adîncă ilegalitate, în 
condiții de nemaipomenită teroare 
și represiuni. în această luptă ac
ționează împreună oameni aparți- 
nînd celor mai diferite convingeri 
politice sau religioase. Alături de 
Partidul Comunist se află mișcarea 
denumită Opoziția sindicală, care în 
timpul marilor acțiuni greviste din 
anul trecut și-a întărit consi
derabil influența în rîndurile cla
sei muncitoare, - în timp ce sindi
catele „legale” din Spania (sindicate 
guvernamentale de tip fascist, cor
poratist care sînt organizate și ac
ționează după principiul „colaboră
rii de clasă") s-au compromis și 
mai adînc în ochii muncitorilor.

Marile greve ale minerilor din 
Asturia — din aprilie-mai 1962 — 
au marcat, prin amploarea lor 
o fază nouă In lupta poporului 
spaniol împotriva fascismului, 
în ciuda măsurilor represive luate 
de guvern, prin proclamarea stării 
excepționale și arestarea a nu
meroși greviști, grevele s-au extins ultima perioadă o situație 
în 25 de provincii. Aproape 500 000 
de oameni ai muncii din Biscaya, 
Asturia. Catalonia au participat la 
această mișcare, care a durat mai 
multe săptămîni. Marile bătălii de 
clasă de anul trecut au dovedit în
tregii lumi că cei aproape 25 de ani 
de dictatură fascistă n-au putut 
infringe spiritul de luptă al prole
tariatului spaniol.

După aceste mișcări greviste, dic
tatura franchistă a devenit mai fe
roce, iar măsurile represive mai săl
batice. Sute de muncitori și in
telectuali au fost arestați și tor
turați în temnițe. Iată relatarea 
zguduitoare făcută de 24 muncitori 
asturieni azvîrliți în închisoarea din 
Oviedo, care au izbutit să trimită 
o scrisoare, adresată întregii lumi 
civilizate, și care a fost publicată 
în diferite ziare străine: „Au stat 
în genunchi ore întregi pe pietricele, 
pe boabe de linte, pe orez — scriu 
cei 24 de muncitori despre tovarășii 
lor torturați ; au fost loviți cu cio
magul, cu biciul, cu fîșii de pînză

cît și în întreaga perioadă a întu
necatei dictâturi franchiste poporul 
nostru și-a manifestat activ simpa
tia și solidaritatea cu lupta poporu
lui spaniol pentru libertate și demo
crație. Aceste sentimente și-au gă
sit expresie și în manifestările de 
solidarizare cu minerii greviști din 
Asturia, în protestele și înfierarea 
de către oamenii muncii a asasină
rii curajosului fiu al poporului spa
niol, Julian Grimau.

împreună cu opinia publică pro
gresistă din lumea întreagă, sindi
catele, toți oamenii muncii din țara 
noastră, își ridică glasul în apăra
rea patrioților și democraților spa
nioli, și cer să fie acordate mase
lor muncitoare din Spania libertă
țile democratice, să fie puși în liber
tate deținuții politici.

Poporul romîn își exprimă încre
derea că forțele democratice din 
Spania, unindu-și și mai strîns rîn- 
durile, vor înfăptui năzuința po
porului spaniol — de a trăi într-o 
țară liberă, democrată și iubitoare 
de pace.

RIO DE JANEIRO. După cum s-a 
anunțat la Rio de Janeiro, Santiago 
Dantas, ministrul de. finanțe al Brazi
liei, a acceptat invitația oficială de a 
vizita Uniunea Sovietică.

cu țările socialiste

ATENA. După cum relatează cores
pondentul din Atena al agenției Reu
ter, aproximativ 10 000 de lucrători 
din serviciile de telecomunicații din 
întreaga Grecie au declarat la 12 iu
nie o gievă de două zile. Greviștii cer 
majorarea salariilor.

Demisii din guvernul turc
ANKARA. Agențiile de presă anun

ță că la 11 iunie alți trei miniștri 
și-au prezentat demisiile din guvernul

EUGEN TARU
Portretul lui Franco

Desen de

LONDRA. In raportul anual prezen
tat acționarilor, W. Brown, președintele 
societății engleze Glacier Metal Com
pany“, s-a pronunțat pentru lărgirea 
comerțului cu țările socialiste. Pentru 
economia Angliei, a arătat Biown, este 
mai avantajos. să întrețină relații co
merciale cu aceste țări, decît cu țările 
Pieței comune.

BERLIN. Luptătorul pentru pace 
Lorenz Knorr din Germania occiden
tală, împotriva căruia autoritățile de 
la Bonn au intentat recent un rușinos 
proces acuzîndu-I că „a jignit" pe 
foștii generali hitleriști, a adresat lui 
Gerstenmaier, președintele Bundesta 
gului, o scrisoare în care îl roagă să 
facă o nouă anchetă asupra trecutului 
nazist a trei generali hitleriști — 
Heusinger, Speidel și Foertsch — „în 
baza unor argumente noi“.

Manevrele militare
ale S.E.A.T.O.

O nouă acțiune a patrioților
din Venezuela

CARACAS. In dimineața zilei de 77 
iunie, un detașament de patrioți din 
Venezuela a incendiat un mare 
depozit de anvelope al societății no'd 
americane „Tire And Rubber Comp“’ 
din Caracas. Incendiul, care a căpă
tat proporții deosebite, amenință să 
se extindă la instalațiile industriale 

din apropiere ale diverselor societăți,

HELSINKI. La 12 iunie, președin
tele Tunisiei, Habib Burghiba, care 
întreprinde o călătorie prin țările scan
dinave, a sosit la Helsinki într-o vi
zită de șase zile.

PNOM-PENH. Postul de radio 
Pnom-Penh a transmis că trupe sud- 
vietnameze au încălcat din nou teri
toriul Cambodgien atacînd un sat 
cambodgian situat la șase kilometri 
de frontieră. In cursul atacului au 
fost uciși doi cambodgien^ iar alți 14 
au fost luați prizonieri.

DAR-ES-SALAM. La Dares-Sa- 
lam au luat sfîrșit lucrările grupului 
de lucru însărcinat cu elaborarea con
stituției Federației Africii răsăritene 
din care ar urma să facă parte Kenya, 
Tanganica și Uganda. Luînd cuvîntul 
cu prilejul încheierii lucrărilor, Tom 
Mboya, ministrul justiției și al pro
blemelor constituționale al Kenyei, a 
relevat că „reprezentanții celor trei 
țări au căzut de acord asupra tuturor 
punctelor privind viitoarea constituție 
a Federației Africii răsăritene".

TOKIO. Peste 200 000 de membri 
ai Federației generale a sindicatelor 
muncitorilor de la căile ferate parti-

BANGKOK. La 11 iunie, în Tailan- 
da au început manevrele militare ale 
blocului agresiv S.E.A.T.O. la care 
participă aproximativ 25 000 de ofițeri 
și soldați din cele opt țări membre 
ale pactului. Manevrele se voi desfă
șura pe o suprafață de mii de mile 
pătrate, pînă la frontiera cu Laosul 
Observatorii politici fac o legătură 
între aceste manevre și încercările pu
terilor occidentale de a influența 
situația din Laos. Manevrele vor lua 
sfîrșit la 19 iunie.

CAIRO. Secretariatul permanent al 
Consiliului de solidaritate al țărilor 
Asiei și Africii a dat publicității la 
11 iunie o declarație în care protes
tează energic împotriva dislocării în 
Marea Mediterană a submarinelor nu
cleare ale țărilor N.A.T.O. El cheamă 
popoarele Asiei și Africii să întreprin
dă acțiuni comune pentru a transfor
ma Marea Mediterană într-o mare a 
păcii, într-o mare în care să nu existe 
arma nucleară.

Rezultatele alegerilor
din Islanda

REYKJAVIK. La Reykjavik au fost 
date publicității rezultatele alegerilor 
din 9 iunie pentru Alting (Parlamen
tul Islandei). Din cele 60 de locuri 
din Alting, Partidul independenței 
(conservatori) a obținut, ca și pînă 
acum, 24 de locuri. In urma alegeri
lor, coaliția guvernamentală a conser
vatorilor și social-democraților a păs
trat în Alting o majoritate neînsem
nată.
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