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RĂSPUNDEREA INGINERULUI CONSTRUCTOR

PENTRU RECOLTARE

Stațiunile de mașini și trac
toare au pregătit toate mașinile 
în vederea începerii recoltării de 
îndată ce lanurile vor da în pîr- 
gă. Au fost revizuite combinele, 
secerătorile și celelalte mașini, 
s-a asigurat necesarul de com
bustibil și lubrifianți pentru o 
perioadă îndelungată, s-au luat 
măsuri pentru aprovizionarea 
mașinilor cu piese de schimb, 
sîrmă de balotat paie și alte 
materiale și s-a făcut totodată 
instruirea mecanizatorilor pen
tru folosirea deplină a capaci
tății de lucru a mașinilor.

In vara aceasta stațiunile de 
mașini și tractoare au contractat 
cu gospodăriile colective recol
tarea cerealelor cu combina de 
pe o suprafață de peste două 
milioane ha, cu 700 000 ha mai 
mult decît în anul trecut. Volu
mul sporit de lucrări va fi reali
zat datorită înzestrării S.M.T. cu 
noi combine și alte mașini agri
cole și mai ales prin folosirea 
rațională și deplină a întregului 
parc de mașini și tractoare.

în Delta Dunării se află o bri
gadă de medici specialiști din 
cadrul Ministerului Industriei 
Petrolului și Chimiei care, timp 
de zece zile, vor acorda asisten
ță medicală muncitorilor din 
unitățile de recoltare a stufului. 
Medicii dau consultații în urmă
toarele domenii: chirurgie, sto
matologie, dermatologie, oftal
mologie, O.R.L. și neurologie. 
Totodată, ei efectuează și dife
rite analize de laborator, analize 
ale apei etc. In tot acest timp, la 
Maliuc funcționează un punct 
central de control radioscopie al 
muncitorilor stuficoli.

MAGAZINE NOI

Inginerul constructor — cadrul tehnic cu pregătire superioară — are un rol deosebit de impor
tant în buna desfășurare a activității șantierului pe care lucrează. Fie că este șef de șantier sau con
ducător al unui sector de lucru, fie că se ocupă de problemele de mecanizare sau de controlul tehnic de 
calitate, inginerul constructor contribuie — alături de muncitori, tehnicieni, maiștri — la transformarea 
în blocuri, magazine, școli și alte construcții a planurilor elaborate la planșetă de proiectanți. Cum 
muncesc inginerii pe șantiere ? Ce trebuie făcut pentru ca ei să poată asigura o asistență tehnică cît 
mai bună și mai eficientă pe toată durata lucrărilor ? 
neri constructori.

Iată ce ne relatează, din experiența lor, doi ingi-

BRAȘOV (coresp. „Scînteii'’). 
— De la începutul anului și pînă 
acum, organizația comercială lo. 
cală textile-încălțăminte Brașov 
a dat în folosință un nou maga
zin de textile și tricotaje, iar un 
alt magazin de galanterie și tri
cotaje pentru femei și copii se 
află în curs de amenajare la par. 
tend unui nou bloc din zona 
Teatrului de stat. Zilele acestea 
s-a deschis și un nou magazin 
pentru articole de sport.

Organizarea temeinică a muncii Asîstcnță tehnică permanentă „SERILE PRIETENILOR

La spectacolul festiv din sala Palatului R. P. RomineSuccese ale minerilor
Exploatările carbonifere din ca

drul trusturilor miniere „Banatul“, 
„Ardealul“, „Oltenia’’ și altele au 
fost dotate recent cu noi mașini și 
utilaje de mare randament: combi
ne, mașini de încărcat acționate 
electric și cu aer comprimat, perfo
ratoare, compresoare etc. Folosind 
cu pricepere utilajele, minorii din 
întreaga țară au livrat peste plan, 
în aoest an, mai mult de 100 000 
tone de cărbune cocsificabil și e- 
nergetic.

Spectacol
Congresului cooperației de consum

cu

Joi după-amiază a avut loc la Palatul R. P. Romîne un spectacol festiv organizat în cinstea partici- panților și invitatilor la cel de-al IV-lea Congres al cooperației de consum din R. P. Romînă.In mijlocul participanților și invitatilor la congres, care au umplut marea sală a Palatului, au sosit tovarășii Gheorghe Gheorghiu- Dej, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Chivu Stoica, Alexan-

Nouă, inginerilor constructori, ne revine o mare răspundere în realizarea la timp și în bune condiții a lucrărilor. Inginerul constructor are, înainte de toate, rolul de a conduce și a asigura buna coordonare a lucrărilor, răspunde efectiv de calitatea și de termenul de dare în folosință a construcțiilor.Organizarea muncii pe un șantier, de la începutul lucrărilor și pînă la terminarea lor definitivă, trebuie să fie prima grijă a inginerilor. în cartierul Oprișani din Turda se află în construcție un nou complex de locuințe. Pînă acum au început lucrările la 7 blocuri cu 40 de apartamente fiecare, un complex comercial cu 6 magazine, o centrală murile de acces. Construcțiile pe care le facem sînt din zidărie portantă și planșee de beton prefabricat, deci este vorba de o metodă clasică, care nu ridică multe probleme din punct de vedere tehnic. La ultimele două blocuri tie, datorită bunei organizări a muncii, am reușit să ridicăm un nivel în 7 zile. Aici am organizat brigăzi complexe de zidari și dulgheri pentru care s-a asigurat front de lucru și o aprovizionare ritmică cu materiale. Lucrul pe șantier se desfășoară pe bază de grafice zilnice de execuție. Realizarea graficelor o analizăm, împreună cu maiștrii, la sfîrșitul fiecărei zile. Analiza se face amănunțit pe baza consumului de manoperă realizat pe șantier. Acolo unde observăm că nu s-a realizat graficul, luăm de îndată măsuri. Tot în această discuție cu maiștrii fixăm și sarcinile pentru ziua următoare și necesarul de materiale, sursele lor, mijloacele de transport.A doua zi de dimineață, prima mea grijă este să văd dacă măsurile stabilite se înfăptuiesc. Mă interesez dacă mașinile transportă materialele, dacă munca se desfășoară organizat. Merg apoi la stația centralizată pentru prepararea betoanelor, văd cum funcționează și dacă ea satisface nevoile. Controlez cum funcționează și celelalte utilaje de pe șantier. Numai după aceea trec pe la birou unde, în aproximativ o oră, rezolv corespondența. în acest fel cea mai mare parte din timp o petrec în mijlocul constructorilor, pentru a-i ajuta și a le da îndrumările tehnice necesare privind executarea lucrărilor.Un lucru important pentru inginerul constructor este controlul și îndrumarea tehnică a constructorilor. Spun aceasta mai ales că, pe șantierul nostru avem o serie de maiștri tineri. înainte de a începe o lucrare, obișnuiesc să citesc și să seminarizez, împreună cu maiștrii, proiectul, detaliile lui, pentru a mă convinge dacă ei au înțeles bine ce și cum trebuie făcut. Zilnic mă interesez cum se aplică soluțiile din proiect, care este calitatea lucrărilor. în ce privește calitatea, trebuie să fim din ce în ce mai exigenți. Nu odată mi s.a întîmplat să văd defecțiuni care trebuie remediate imediat. La blocul 5 am dispus pe loc refacerea unor zugrăveli.De bună seamă că în atribuțiile inginerului constructor intră și unele sarcini administrative și gospodărești. Și acestea sînt necesare, deși consider că ele mai pot fi simplificate. Dar principalul, în munca inginerului constructor, rămîne, după părerea mea, organizarea temeinică a muncii pe șantier și executarea în cele mai bune condiții a lucrărilor încredințate.

termică și, evident, dru-

executate în luna mar

Printre marile șantiere de locuințe din Suceava se numără și ansamblul din cartierul „Ana Ipăteșcu“, care cuprinde 25 de blocuri cu 1257 de apartamente, în prima etapă au fost începute 12 blocuri, pregă- tindu-se a se da în folosință, în acest an, 600 de apartamente. Pe acest șantier lucrează 4 ingineri și arhi- tecți, 2 tehnicieni, 6 maiștri și 4 ingineri stagiari. Munca s-a desfășurat, la început, pe puncte de lucru. Supravegherea și dirijarea activității de producție s-a făcut de către un inginer sau tehnician care avea în. sarcina sa un bloc. Acest sistem de lucru ne obliga nu numai să repartizăm muncitorii pe meserii la fiecare bloc, ci și la alcătuirea unui număr sporit de formații de lucru. Avînd în vedere că procesul tehnologic cuprinde multe faze, conducătorul punctului de lucru — inginerul respectiv — nu putea asigura o supraveghere permanentă la fiecare loc de muncă.Dirijarea materialelor se făcea destul de anevoios și în cantități insuficiente, întrucît la toate blocurile se executau aceleași faze de lucru. Sistemul acesta mai îngreuna și controlul asupra calității lucrărilor, iar cadrele de specialiști nu reușeau să supravegheze și să îndrume în bune condiții activitatea de producție ; pe un front larg de lucru inginerii trebuiau să urmărească toate fazele de lucrări care se executau la un bloc. în plus, faptul că același inginer sau tehnician răspundea de toate aceste faze slăbea oarecum exigența față de calitatea lucrărilor.După o analiză amănunțită am trecut la un nou sistem care dă posibilitate inginerilor să urmărească mai îndeaproape mersul lucrărilor, să asigure o asistență tehnică permanentă. Lucrările au fost împărțite în 4 faze principale : prima fază cuprinde toate lucrările pînă la cota zero : fundații, canale termice, pardoseli de beton peste umplutură ; a doua fază — lucrările de roșu, a treia — lucrările de instalații, iar a patra — finisajele (tencuieli, gleturi,
Ing. AUREL MOLDOVANU 

întreprinderea nr. 4 construcții 
Suceava

FILMULUI"

DEVA, (coresp: „Scînteii“). — în
treprinderea regională cinematogra
fică Hunedoara a inițiat de curînd la 
Deva „Serile prietenilor filmului“. 
Sînt prezentate filme și expuneri 
despre creația celor mai cunoscuți 
cineaști. Pînă acum a avut loc o sea
ră consacrată regizorului sovietic 
Ciuhrai.

De peste hotare
LÄ 24 IUNIE, protectoratul bri

tanic Zanzibar va obține autono
mie internă.

DELEGAȚII ȚÂRILOR AFRICA
NE și ai altor țări au împiedicat 
pe reprezentantul guvernului ra
sist din Republica Sud-Airicană 
să ia cuvîntul, la 12 iunie, la se
siunea Conierinței Generale a 
O.I.M., care se desfășoară la Ge
neva.

MINISTRUL AFACERILOR EX
TERNE AL BOL1VIEI a anunțat că 
Bolivia a hotărît să se retragă din 
Organizația Statelor Americane, 
ca urmare a eșecului acestei or
ganizații de a reglementa disputa 
de frontieră dintre Bolivia și Chile.

IN GUYANA BRITANICA conti
nuă tulburările provocate de ele
mentele aflate în slujba cercu
rilor reacționare și ale colonialiș
tilor (amănunte în pag. IV-a).

200 SAVANȚI ENGLEZI au sem
nat un apel în care subliniază pe
ricolul pe care îl implică cursa 
înarmărilor nucleare.

IN YEMEN a fost descoperit un 
complot împotriva regimului re
publican. Toți ’ participanții la 
complot au fost arestați.

ia

Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne,

Consiliului de Miniștri al Republicii Populare RomîneCongresul al IV-lea al cooperației de consum din Republica Populară Romînă a primit cu entuziasm Salutul Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne. Congresul exprimă, în numele milioanelor de membri ai cooperativelor de consum și ai cooperativelor de credit de pe întreg cuprinsul țării, profunda recunoștință și cele mai calde mulțumiri partidului. Consiliului de Stat și guvernului pentru grija părintească. îndrumarea și ajutorul pe care ni le acordă permanent în activitatea noastră.Congresul exprimă deplina adeziune a njaselor de membri și lucrători ai organizațiilor cooperației față de politica înțeleaptă a partidului, hotărîrea lor de a înfăptui neabătut această politică, care oglindește și servește interesele vitale ale poporului nostru.Făcînd o amplă analiză a activității desfășurate în ultimii patra ani, congresul a prilejuit un larg schimb de experiență între organizațiile cooperației din întreaga țară în problemele principale ale activității lor. în lumina Directivelor celui de-al III-lea Congres al partidului și a prețioaselor indicații cuprin-

se în Salutul Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, congresul a stabilit sarcinile ce revin cooperației de consum pentru perioada următoare.Congresul asigură conducerea de partid și de stat, personal pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, că membrii cooperatori și lucrătorii din cooperație vor munci cu abnegație, astfel îneît cooperația de consum să devină o organizație tot mai puternică,, capabilă să aducă o contribuție și măi mare la dezvoltarea legăturilor economice dintre oraș și sat, la întărirea alianței muncito- rești-țărănești, la realizarea mărețului program elaborat de oartid pentru desăvîrșirea construcției socialiste în patria noastră, pentru întărirea și înflorirea Republicii Populare Romîne.Trăiască Partidul Romîn, inițiatorul și victoriilor noastre !Trăiască alianța de dintre clasa i nime !Trăiască scumpa noastră patrie, Republica Populară Romînă !Trăiască pacea și prietenia între popoare !

dru Moghioroș, Alexandru Bîrlă- deanu, Mihai Dalea, Gh. Gaston Marin.Conducătorii de partid și de stat au fost primiți la sosirea în sală cu îndelungi ovații și aplauze, asistența manifestîndu-și călduros dragostea și atașamentul pentru Partidul Muncitoresc Romîn și guvernul R. P. Romîne, pentru conducerea de partid și de stat în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.Spectacolul, la care și-au dat concursul corul Filarmonicii de stat „George Enescu", orchestra populară a Radioteleviziunii, ansamblul folcloric al Sfatului popular al Capitalei, precum și artiști de seamă ai scenelor bucureștene, s-a bucurat de un frumos succes.După spectacol, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și ceilalți conducători de partid și de stat au avut o convorbire cordială cu oaspeții străini care au participat la lucrările congresului : M. V. Aganin (U.R.S.S.), Van Iue-I (R. P. Chineză), Nanasi Laszlo (R. P. Ungară), Vaclav Novak (R. S. Cehoslovacă), Reiz Xhelilaj (R. P. Albania), Ivan Gheorghiev Ivanov (R. P. Bulgaria), Andrej Petelin (R. S. F. Iugoslavia), Jozef Janczak (R. P. Polonă), Ho Min Ha (R. D. Vietnam), Glafkos Petrides (Cipru), Hans Krell (R. D. Germană), Domingo Hernandez Pineda (Cuba), Alfredo Puccioni (Italia) și Kim Iun Cel (R. P. D. Coreeană).Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej a mulțumit delegaților străini pentru participarea lor la congres și pentru cuvintele de salut rostite cu acest prilej, contribuție de preț la dezvoltarea colaborării dintre organizațiile cooperatiste în spiritul ideilor păcii și prieteniei între popoare. (Agerpres)Muncitoresc organizatorul‘ ' : nezdruncinatmuncitoare și țără-

Congresul al IV-lea al cooperației de consum 
din Republica Populară Romînă

■ PRIN MODERNIZAREA MAȘINILOR
La Fabrica de rulmenți din Bîrlad 

se desfășoară o acțiune susținută în ■ 
vederea modernizării unor utilaje și / 
extinderii mecanizării. Printre ma- / 
șinile modernizate sînt și cele Iodo- , 
site la rectificarea rolelor-butoi, ma
șinile care exeoută finisarea bilelor 
de rulmenți etc. La atelierul de bo- 
binaj au fast puse în funcțiune ma
carale pivotante, întrebuințate la 
manevrarea electromotoarelor.

Sistemul hidroenergetic și de novigofie 
de fa Porțile de Fier

Ing. AUGUSTIN ȘIRLINCAN 
Șantierul de construcții 

nr. 1 TurdaCursuri de calificare
De la începutul anului, în 

cadrul fabricilor industriei 
ușoare au fost organizate 136 
cursuri de calificare și de ri
dicare a calificării, la care 
participă peste 4 000 de 
muncitori, Lecțiile sînt pre- 
țiate de inginerii și tehnicie-

nil cu experiență din între
prinderi. Asemenea cursuri 
au fost organizate la între
prinderile „Flacăra-roșie“ ți 
„Dîmbovița" din București, 
Fabrica de tricotaje de 
bumbac din Timișoara etc,

(Continuare în pag. II-a)

Secția de contort jl etalonare ■ uzinelor „Electromagnetica" din Capitală
(Foto i Agerpres)

Acolo unde Dunărea străbate lanțul munților Carpați și Balcani pentru a pătrunde în cîmpia romînă., se află unul din cele mai pitorești locuri ale patriei noastre. Bătrînul fluviu își croiește drum printr-o regiune de o neasemuită frumusețe. Malurile sale sînt strînse între ver- s-anții stîncoși care, la Cazane', se apropie pînă la 180 de metri unul de altul, ridieîndu-se aproape vertical Ia înălțimi de sute de metri, înainte de a scăpa din strînsoarea munților, fluviul trece printr-o ultimă încercare : la Porțile de Fier, unde pe trei kilometri lungime albia este presărată de stînci ce creează un prag natural uriaș, iar apele se scurg învolburate, strecurîndu-se printre colții de piatră.
Cea mai concentrară sursă 

de energie hidraulică din EuropaSectorul cataractelor Dunării nu este interesant numai prin aspectul său neîntrecut de frumos. Aici fluviul irosește o energie uriașă de peste 10 miliarde kilowați-ore anual; din punct de vedere al potențialului natural, acest sector lung de 
numai 132 km, reprezintă cea mai 
concentrată sursă de energie hi
draulică din Europa, a cărei utilizare se poate face într-o mare hidrocentrală.în același timp, datorită numeroaselor obstacole, zona cataractelor și a Porților de Fier este sectorul cel mai dificil pentru navigație de pe întreaga Dunăre inferioară ; aci, adîncimile reduse ale apei în unele puncte, vitezele mari în altele, șenalul îngust și curenții transversali au făcut ca din totdeauna navigația să fie grea și periculoasă. Cu toate lucrările costisitoare executate la sfîrșitul secolului trecut — care au constat în săparea de canale în stînca din fundul albiei, construirea de pinteni, diguri longitudinale și transversale pentru regularizarea șena- lului și executarea unui canal de ocolire a Porților de Fier — situația nu s-a îmbunătățit radical. Tre-

Ing. OCTAVIAN GROZA 
Directorul Institutului de Studii 

și Proiectări Hidroenergeticecerea unui convoi de vase prin sector durează astăzi circa 120 ore ; navigația se face numai ziua, iar în unele zone într-un singur sens, cu așteptări ; pentru trecerea prin canalul Porților de Fier și la Greben este necesară tracțiunea suplimentară cu locomotiva (halaj) sau cu un remorcher special (tuaj). La ape mici, din cauza adîncimilor reduse, se limitează încărcătura vaselor sau, în unii ani, se întrerupe temporar navigația.încă cu mulți ani în urmă numeroși specialiști au studiat posibilitățile de utilizare a potențialului hidroenergetic și de îmbunătățire a condițiilor de navigație pe acest sector. Sînt de menționat în această privință studii făcute, încă în perioada dintre cele două războaie mondiale, ale inginerilor romîni prof. Dorin Pavel, prof. Grigore Va- silescu și alții.Dar în perioada guvernării bur- ghezo-moșierești, în cele două state riverane ale sectorului cataractelor — Romînia și Iugoslavia — asemenea proiecte erau condamnate să rămînă pe hîrtie.
însemnate lucrări de cercetare, 

studii și proiectare executate 
in ultimii 6 aniîncă în 1956 la întîlnirile de la București și Brioni s-a hotărît să se studieze în comun posibilitățile de amenajare a Dunării pe sectorul Porților de Fier. în acest scop a fost formată o Comisie mixtă ro- mîno-iugoslavă pentru conducerea și coordonarea lucrărilor, care a primit sarcina întocmirii unui memoriu tehnico-economic. Au luat ființă colective mixte de proiectare, studii și cercetări. încă din această fază, proiectele s-au bazat pe rezultatele obținute printr-un însemnat volum de lucrări de cercetare de

teren, mii ue metri liniari de foraje, galerii de cercetare, ridicări topografice, studii și măsurători hidrologice. Aceste lucrări au permis întocmirea memoriului tehnico- economic în cadrul căruia, prin studiul unui însemnat număr de variante, s-a stabilit soluția cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic pentru amenajarea sectorului. La întocmirea memoriului, a documentației și a cercetărilor de teren ce stau la baza lui au lucrat timp de cîțiva ani sute de specialiști din R. P. Romînă și R.S.F. Iugoslavia, precum și un însemnat număr de muncitori și tehnicieni. Pentru efectuarea cercetărilor au fost angajate numeroase ambarcațiuni, instalații de foraj, utilaje moderne pentru măsurători hidrometrice, geotehnice și pentru ridicări sub nivelul apei.Memoriul tehnico-economic a fost aprobat de guvernele celor două țări în cursul anului 1960. După a- ceasta, colectivul mixt de proiectare și studii a trecut la elaborarea sarcinii de proiectare, care se va încheia în acest an.Lucrările de cercetare efectuate în comun în cadrul acestei faze de proiectare au avut ca prim rezultat cunoașterea amănunțită a condițiilor topografice, hidrologice, geologice și geotehnice ale terenului, necesare fixării definitive a poziției construcțiilor. în acest scop, pe o zonă cuprinzînd circa 5 km din cursul fluviului s-au executat pe ambele maluri peste 5 000 ml foraje, 300 ml galerii, încercări geotehnice ale rocii de fundație, inclusiv cercetări prin metode geo- seismice, carotaj electric și altele. S-au făcut ridicări topografice a- mănunțite ale reliefului albiei sub apă și a malurilor, precum și planurile întregii suprafețe a lacului de acumulare. într-un volum mult sporit s-au executat lucrări de cercetare hidrologică a regimului apelor, ghețurilor și aluviunilor,
(Continuare în pag. IlI-a)
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Dm dezbaterile celui de-al IV-lea Congres 
al cooperației de consum

Cuvîntul tov. Maria Isaic
(Regiunea București)în anii regimului democrat-popular, viața țărănimii muncitoare din comuna Budești s-a schimbat radical. Gospodăria noastră colectivă a împlinit 12 ani de existență. La Budești există o stațiune de mașini și tractoare, gospodărie agricolă de stat ; de asemenea, o fabrică de mobilă. precum și mai multe unități de industrie locală.Orice vizitator rămîne plăcut impresionat de magazinele specializate ale cooperativei, în care se găsesc mărfuri multe, bune și frumoase, la nivelul pretențiilor satului socialist.în comună pulsează și o intensă viață culturală. Ca învățătoare în comună, mă voi opri, pe scurt, asupra unor realizări în munca de popularizare și difuzare a cărții la noi.Conducerea cooperativei Budești s-a ocupat îndeaproape de buna organizare a acestei activități. Numai în anul 1962, volumul desfacerii cărții a fost de peste două ori mai mare față de cel realizat în anul 1961. S-a dezvoltat gustul pentru citit și, ca urmare, numărul cumpărătorilor de carte a crescut continuu.Dintre metodele pe care le-am

Cuvîntul tov. Janoș Fazekaș, 
ministrul industriei alimentareMinisterul Industriei Alimentare, întreprinderile sale au strînse și trainice relații cu cooperația de consum, relații ce trebuie să se dezvolte în continuare. Cooperația de consum — a arătat vorbitorul — a- provizionează întreprinderile industriei alimentare cu o gamă largă de produse agricole vegetale și animale, care sînt industrializate, și desface totodată prin rețeaua sa cantități mereu mai mari de produse ale industriei alimentare. în anul 1963 se desfac la sate asemenea produse în valoare de circa 7 miliarde de lei.întreprinderile industriei alimentare se străduiesc să îndeplinească în cele mai bune condiții obligațiile contractuale de livrări pe care și le-au asumat față de unitățile cooperației de consum. Cu toate aces- lea, au fost cazuri cînd organele comerciale cooperatiste au sesizat în mod justificat calitatea necorespunzătoare a unor produse alimentare. S-au produs întîrzieri în expedierea unor produse și nu totdeauna sortimentele livrate au corespuns cu cele contractate. Nu în suficientă măsură s-au ocupat întreprinderile noastre de realizarea unor produse care să țină mai mult seama de specifi
Cuvîntul tov. Emil Pătruică

(Regiunea Oltenia)Organizațiile cooperatiste din regiunea noastră — a spus tov. Emil Pătruică, președintele Uniunii regionale Oltenia—au desfășurat în ultimii patru ani o activitate rodnică și au obținut rezultate economi- co-financiare tot mai bune. Valoarea mărfurilor desfăcute în această perioadă a fost cu 1 miliard 542 milioane de lei mai mare decît cea realizată în cei patru ani premergători congresului al III-lea al cooperației. în perioada analizată, unitățile cooperației de consum au achiziționat produse agro-alimentare a căror valoare depășește 757 milioane de lei.Vorbitorul s-a referit apoi la eforturile făcute pentru îmbunătățirea activității economice, gospodărirea judicioasă a unităților și reducerea cheltuielilor de circulație, eforturi concretizate în creșterea fondurilor proprii cu aproape 70 milioane de lei, reducerea de peste 6 ori a imobilizărilor în debite și împrumuturi restante, în sporirea de peste 2 ori față de 1958 a numărului cooperativelor autofinanțate. în continuare, el a amintit de măsurile luate de uniunea regională pentru adoptarea unor forme organizatorice corespunzătoare noilor condiții create în urma colectivizării agriculturii. Astfel, întreprinderile comerciale raionale au fost comasate în trei uniuni interraionale, care-și desfă-
Cuvîntul tov.

ministrulReferindu-se la unele aspecte ale activității economico-financiare a cooperației, vorbitorul a arătat că o problemă centrală, izvorîtă din directivele Congresului al III-lea al P.M.R., este aceea a reducerii continue a cheltuielilor de circulație. In această privință, eforturile lucrătorilor din unitățile cooperatiste au avut ca rezultat o reducere însemnată a nivelului cheltuielilor de circulație. și anume de la 9,06 la sută în anul 1959, la 7,41 la sută în 1962.Aceasta nu epuizează însă posibilitățile de care dispune cooperația de consum. Dintr-o analiză multilaterală, efectuată recent de către organele de resort asupra activității economico-financiare a unui număr însemnat de unități cooperatiste, s-a desprins limpede faptul că prin- tr-o mai bună gospodărire a fondului de mărfuri și de ambalaje, prin împiedicarea pătrunderii pe rețea a unor mărfuri necorespunzâ- toare din punct de vedere calitativ, prin organizarea mai eficientă a transporturilor etc., cheltuielile de circulație pot fi și mai mult reduse.Aprovizionarea peste necesar, cu unele mărfuri, a anumitor unități 

folosit în munca cu cartea, vreau să scot în evidență acțiunea de formare a bibliotecilor personale, în prezent, ne mîndrim cu faptul că în 660 de case din comuna noastră există biblioteci, că numeroși colectiviști și mecanizatori au pește 80-100 de volume fiecare. Vorbitoarea a mai amintit — în continuare — de alte metode folosite : prezentarea de cărți în cadrul cercurilor de citit, organizarea „Lunii cărții la sate", amenajarea de standuri la cursurile agrozootehnice.în munca de difuzare am fost a- jutați prin buna aprovizionare cu cărți din partea cooperativei.Cu toată strădania noastră, nu în toate cazurile cererile privind unele lucrări din literatura romînă și universală, ca și alte cărți, au putut fi satisfăcute. Așa este cazul cu toate edițiile din poeziile lui Eminescu, broșurile din colecția „în jurul lumii", precum și cu alte volume. La noi, la Budești, am simțit, de asemenea, lipsa unor lucrări pe teme deloc sau mai puțin tratate ca: zonarea solurilor, tîmplăria mecanică (ultima fiind cererea a 100 de muncitori de la Fabrica de mobilă din Budești) și altele.
cul local. Asigurăm congresul cooperației de consum că vom acorda cea mai mare atenție înlăturării acestor lipsuri, îndeplinirii în condiții mai bune a tuturor obligațiilor ce ne revin.Referindu-se la posibilitățile multiple pe care le are cooperația de consum de a pune la dispoziția industriei alimentare cantități sporite de materii prime agricole vegetale și animale, vorbitorul a arătat, printre altele, că dacă fiecare producător ar contracta cîte 3—4 găini sau pui, s-ar putea atrage suplimentar, la fondul central al statului, pentru aprovizionarea populației, cei puțin 22—27 mii de tone de carne. De asemenea, cooperația poate să-și aducă o contribuție mai mare la îmbunătățirea producției industriei pastelor făinoase și a celei de produse zaharoase, sporind livrările de ouă, nuci, alune. Prin aceasta se vor satisface mai bine și cererile de produse alimentare ale satelor.Vorbitorul a subliniat. în încheiere, că pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin, este necesar ca între întreprinderile industriei alimentare și unitățile cooperației de consum să existe o continuă și sistematică colaborare.
șoară activitatea în șase raioane administrative. Tot în acest sens, în urma unei analize temeinice, s-a trecut la fuzionarea a 121 de cooperative cu activitate economică redusă și cu o rentabilitate scăzută. Ca urmare, în regiune funcționează acum 168 de cooperative sătești, puternice din punct de vedere economic și capabile să desfășoare o activitate multilaterală.Au fost luate măsuri organizatorice corespunzătoare și în sectorul valorificării produselor agricole, cele nouă agenții de valorificare fiind transformate în servicii operative. S-au creat astfel condiții mai bune pentru îndeplinirea sarcinilor. în anul 1962, de exemplu, s-au achiziționat, față de anul 1958, cu 12 600 tone mai multe legume, cu 2 287 tone mai multe fructe, cu 3,5 milioane mai multe ouă și altele. Aceste măsuri au dus și la obținerea unei economii anuale de peste 1 milion lei.Eficacitatea măsurilor luate și-ă găsit expresia în îmbunătățirea indicilor economico-financiari: în primul trimestru al acestui an, volumul activității economice a crescut față de perioada corespunzătoare a anului trecut cu 11,4 la sută, cheltuielile de circulație s-au redus cu 646 000 de lei, iar cele de administrație și conducere ale cooperativelor au scăzut cu aproape 400 000 de lei.
Aurel Vi joii, 

finanțelor>ale cooperației de consum, iese în relief dacă facem o comparație între regiuni și grupe de mărfuri, în ce privește viteza de circulație realizată. Astfel, la țesături de bumbac, regiunea Bacău a realizat o viteză de circulație de 105 zile, în timp ce regiunea Hunedoara a realizat 150 de zile. La încălțămintea de piele, în regiunea Ploiești s-a înregistrat o viteză de circulație de 128 de zile, iar în regiunea București 203 zile. Interesele cooperației de consum și ale bugetului de stat impun o mai justă planificare și repartizare a fondului de mărfuri pe rețea, în toate verigile cooperației.Reducerea cheltuielilor de circulație mai poate fi obținută prin e- liminarea pierderilor care provin din depășirea normelor legale de perisabilitate și prin mai buna organizare a transporturilor.Vorbitorul a enumerat, în continuare, unele mijloace de sporire a beneficiilor cooperației, printre care: extinderea sistemului de aprovizionare prin tranzit, reducerea imobilizărilor de mijloace circulante, dezvoltarea activității de contractări și achiziții etc. Se impune, 

de asemenea, lărgirea mai rapidă a activității de prestări de servicii la sate.Ministerul Finanțelor va continua să acorde tot sprijinul pentru ridicarea pe o treaptă superioară a ac
Cuvîntul tov. Ion Sofonea

(Regiunea Brașov)După ce a amintit cîteva din realizările de anul trecut ale cooperativei din comuna Voila — unde lucrează ca președinte — printre care sporirea volumului desfacerilor de mărfuri cu peste 3,1 milioane lei față de anul 1958 și a volumului de produse agro-alimentare valorificate cu peste 3 milioane lei, vorbitorul a relevat că toate acestea, cît și buna gospodărire, s-au reflectat în rezultate financiare din ce în ce mai bune. Cheltuielile de circulație au fost reduse cu 28 la sută, beneficiile realizate sporind la 354 000 lei în 1962.Pentru a atrage și mobiliza masa membrilor la realizarea sarcinilor ce au revenit cooperativei noastre — a spus el — au fost folosite consfătuirile cu cooperatorii, stabilindu-șe cu acest prilej măsurile ce trebuie luate pentru a asigura îndeplinirea
Cuvîntul tov. Francise Țapoș,
vicepreședinteCreșterea producției agricole a creat și creează în continuare condiții din ce în ce mai bune pentru atragerea în fondul central a unui volum sporit de produse vegetale și animale — a arătat vorbitorul. Organizațiile cooperatiste au cumpărat în anul 1962 aproape de două ori mai multe legume, cu peste 125 milioane mai multe ouă, precum și cantități importante de alte produse față de anul 1958.Cooperația de consum a preluat în exclusivitate sarcina aprovizionării cu legume și fructe a populației din 8 regiuni, iar în restul țării este, de asemenea, prezentă în foarte multe localități. Sîntem astfel obligați să asigurăm o cît mai bună aprovizionare a orașelor, centrelor muncitorești, stațiunilor bal- neo-climaterice și a localităților de deal și munte. în afara măsurilor ce trebuie luate în acest scop de către Centrocoop și direcțiile sale de specialitate, este necesar ca organizațiile cooperatiste, atît din regiunile furnizoare, cît și din cele beneficiare, să colaboreze cît mai strîns în vederea livrării și dirijării spre centrele de consum a unor produse de calitate cît mai bună ; și aceasta pe căile cele mai scurte.Pentru a folosi la maximum utilajele moderne cu care au fost înzestrate întreprinderile cooperației, a fost întocmit un plan de măsuri care prevede lărgirea sortimentelor de produse deshidratate, în special legume, necesare atît aprovizionării populației în timpul iernii, cît și pentru export.

Cuvîntul tov. Daniel Roth
(Regiunea Mureș-Autonomă Maghiară)în munca noastră, a arătat în cuvîntul său Daniel Roth, președintele G.A.C. Șona — raionul Tîrnăveni, primim un ajutor permanent din partea cooperativei de consum. Ea ne aprovizionează cu materiale de construcție, semințe, îngrășăminte chimice și altele. în felul acesta cooperativa ne-a ajutat să sporim producția la hectar și să realizăm venituri sporite atît pentru gospodăria colectivă, cît și pentru membrii colectiviști.La rîndul nostru, am valorificat, cu sprijinul membrilor colectiviști, numai anul trecut peste 260 000 de ouă, 370 tone de fîn și paie, precum și cantități sporite de fructe, plante medicinale, melci și altele. Anul a- cesta vom valorifica prin cooperativă mai multe ouă și alte produse, contribuind astfel la o mai bună a- provizionare a oamenilor muncii de la orașe și din centrele muncitorești. Veniturile sporite realizate de populația satelor prin valorificarea surplusurilor de produse agricole ne-a permis să cumpărăm de la coope
Cuvîntul tov. Eugen Alexe, 

vicepreședinte al Consiliului Superior 
al AgriculturiiVorbitorul a arătat că reorganizarea conducerii agriculturii, precum și îndeplinirea celorlalte măsuri trasate de Plenara C.C. al P.M.R. și de sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale din aprilie 1962, menite să ridice agricultura pe o treaptă superioară, deschid mari posibilități pentru intensificarea și dezvoltarea multilaterală a producției agricole în vederea aprovizionării mai depline a oamenilor muncii și ridicării bunăstării colectiviștilor.După reorganizarea sistemului de aprovizionare tehnico-materială a agriculturii, cooperației de consum îi revine în continuare sarcina exclusivă de a livra gospodăriilor colective colectiviștilor și țăranilor cu gospodării individuale din zonele de munte, unelte pentru grădinărit, utilaj mărunt pentru creșterea animalelor, pentru vii, pentru pomicultură și altele. Cunoașterea mai aprofundată a cerințelor celor care lucrează în agricultură, exigența în ceea ce privește calitatea uneltelor livrate prin cooperație vor contribui la o mai bună aprovizionare cu utilajele necesare producției agricole.Datorită creșterii puterii de cumpărare a colectiviștilor, sporesc cerințele pentru bunuri de larg con

tivității cooperației de consum, pentru întărirea disciplinei financiare și de plan, pentru o cît mai bună gospodărire a valorilor materiale și bănești, pentru asigurarea integrității avutului obștesc.
lor. Sarcinile de achiziții, precum și cele privind încasarea fondului social și înscrierea de noi membri, au fost repartizate pe consilii sătești, circumscripții și lucrători.Referindu-se la construcții, vorbitorul a amintit una din metodele eficiente folosite de conducerea cooperativei : vizitarea de către cooperatori a satelor apropiate, unde s-au făcut construcții cu aportul membrilor cooperatori. Astfel, în ultimii trei ani s-au ridicat 4 magazine mixte cu bufet și s-au amenajat alte 2 unități, contribuția bănească și munca voluntară a cooperatorilor reprezentînd peste 35 la sută din valoarea noilor construcții. Avînd în față aceste exemple, membrii cooperatori au cerut, în adunările sătești și generale, să se construiască, cu sprijinul lor, magazine noi și în alte trei sate.
al CentrocoopO problemă căreia nici Centrocoop, nici celelalte organizații cooperatiste nu i-au acordat importanța cuvenită a fost aceea a valorificării surplusului de produse ale colectiviștilor, ale întovărășiților și ale țăranilor cu gospodării individuale din satele de munte. Ca largă organizație de masă, care are relații strînse și cu aceste categorii de producători — în mare majoritate membri ai cooperativelor — cooperația de consum trebuie să acorde atenție mai mare valorificării unor produse ce se pot obține din gospodăriile amintite. Bunăoară, am în vedere extinderea Creșterii iepurilor de casă, creșterea și îndoparea gîștelor și rațelor, îndeletniciri care presupun cheltuieli minime și de pe urma cărora se pot obține venituri însemnate. Astfel, un producător care crește 6 iepuri-matcă poate obține într-un an cel puțin 100 de iepuri ; valorificîndu-i prin cooperația de consum, obține un venit de circa 2 700 de lei.Pe lîngă produsele ce se pot obține în gospodăriile personale ale colectiviștilor, există și alte resurse naturale ale țării noastre insuficient valorificate — ca broaște, raci, melci etc. — care, fiind solicitate la export, pot aduce venituri bănești însemnate atît țăranilor, cît și economiei naționale. De asemenea, ne vom ocupa mai mult și de valorificarea altor produse, printre care : căpșunile, coacăzele-ne- gre, smeura de grădină, plantele medicinale etc.
rativă mai multe mărfuri de bună calitate.Vorbitorul s-a referit apoi la însemnătatea pe care o are. sporirea volumului de produse achiziționate, mai ales de la membrii colectiviști, în comuna noastră, â arătat el, e- xistă multe posibilități în această privință. Deși sînt colectiviști care se ocupă cu stupăritul, cooperativa nu a făcut achiziții de la aceștia. De asemenea, există posibilități pentru sporirea achizițiilor de ouă și păsări de la colectiviști. în același timp, cooperativa trebuie să-i sprijine pe colectiviști, vînzîndu-le iepuri- matcă și ■ pui de o zi.în încheiere, vorbitorul a arătat că gospodăria colectivă va acorda o atenție sporită calității produselor pe care le valorifică, cerînd, în același timp, ca recepționarea unor mărfuri industriale de către cooperativă să se facă cu mai multă exigență, spre a fi puse în vînzare numai articole de cea mai bună calitate.

sum și exigența privind calitatea acestora. Aprovizionarea magazinelor sătești și lărgirea activității unităților de prestări de servicii la sate au un rol important în crearea condițiilor pentru folosirea mai rațională a timpului colectiviștilor atît în producție, cît și în activitatea culturală, sporește cointeresarea lor în sporirea producției agricole.Generalizarea experienței pozitive cu privire la respectarea disciplinei contractuale este o sarcină comună a organelor agricole și a celor cooperatiste și înfăptuirea ei va duce la o aprovizionare mai abundentă cu produse agricole.Pe măsura întăririi și dezvoltării lor economice, gospodăriile colective vor livra cooperativelor de consum cantități tot mai mari de produse agricole. în același timp, în gospodăriile personale ale colectiviștilor există unele rezerve care permit dezvoltarea creșterii păsărilor, a albinelor, a iepurilor de casă, cultivarea căpșunilor și altele, care pot asigura cu investiții minime cantități importante de miere, carne, fructe etc. Surplusuri de produse agricole, necesare pieții, se pot realiza în fiecare sat ; acestea trebuie identificate și valorificate de către cooperativele de consum.

La odihnă, în stațiunea Slănic-Moldova fFoto : Gh, VlnțUăl

CITITORIINE SESIZEAZĂ
O șosea prost întreținută

Pe șoseaua ce duce de la Turda la 
Abrud este o intensă circulație de 
autovehicule. Întreținerea șoselei lasă 
însă de dorit. Anul trecut, întreprin
derea regională de drumuri a făcut 
unele reparații. Dar în scurt timp, șo
seaua a devenit din nou impractica
bilă. De repararea ei nu se mai ocu
pă astăzi nimeni. Credem că secțiu
nea drumuri a Sfatului popular re
gional Cluj ar trebui să ia măsuri 
pentru buna întreținere a acestei șo
sele. (De la Emil Popa și Alexan
dru Rațiu, profesori).

Potrivit 
prevederilor contractuale

Întreprinderea comercială raională
Marghita se aprovizionează cu fier- 
beton. pentru desfacerea cu amănun
tul de la Combinatul siderurgic Hu
nedoara. Deși în contractul încheiat 
s-a prevăzut ca fierul-betoh să fie li
vrat în colaci, a căror greutate să 
nu depășească 100 kg, C. S. Hune
doara ni-l trimite în colaci de cîte 
400—600 kg. Manipularea lor în 
magazine se face greoi, deseori prici- 
nuindu-se unităților comerciale chel
tuieli suplimentare. Toate acestea ar 
putea fi evitate dacă întreprinderea 
furnizoare ar respecta prevederile 
contractului. (De Ia Aurel Cioară, directorul întreprinderii comerciale raionale Marghita).

Așteptăm cam de mult
Anul trecut, administrația Spitalu

lui nr. 2 din Botoșani a trimis coope
rativei „Electrobobinajul" din Bucu
rești două injectoare pentru a li se 
rebobina motoarele. Abia în luna fe
bruarie a acestui an, cînd credeam 
că injectoarele au fost reparate, co
operativa trimite spitalului oferta de 
executare a lucrării, cerînd să i se 
comunice încă o dată numărul de 
cont și modalitatea de plată a lucră
rii. S-a răspuns și, de atunci, tot aș
teptăm injectoarele. (De la Constan
tin Ardeleanu, administratorul Spitalului nr. 2 din Botoșani).

Un magazin 
cu articole de sport

Dacă te afli la Vaslui și vrei să 
cumperi diverse articole de sport, 
mai ales din cele necesare în excursii, 
cu greu le găsești. Deși în raionul 
nostru sportul — și îndeosebi turis
mul — este în continuă dezvoltare, 
nu există un magazin cu articole 
sportive. (De la Ion Rîmbu, colectivist).___________________________________________

Cinematografe)
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romîne : Oedip — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Sărutul Cia- 
nitel — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. C'araglale" (Sala Comedia) : 
Orfeu în infern — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : Adam și Eva — (orele 20). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra- (bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Mamouret — 
(orele 19,30). (Sala Studio — str. Alex. 
Sahia nr. 76) : Tache, Ianke șl Cadîr — 
(orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara' (Sala 
Magheru) : Frații Karamazov — (orele
19,30).  (Sala Studio) ; Băieții veseli — 
(orele 20). (Parcul Herăstrău) : Casa 
cu două intrări — (orele 20). Tea
trul de Comedie : Umbra — (ore
le 20). Teatrul pentru tineret și co
pil (Sala „C. Miile") : PIguIete plus 
cinci fete — (orele 16) , Chlrlța în pro
vincie — (oreie 20). Teatrul satiric mu
zical „C. Tănase" (Grădina Boema): 
Ocolul pămîntului în 30 de melodii — 
(orele 20,15). Teatrul Țăndărică (Sala 
Academiei) : Umor pe sfori — (orele 10). 
Circul de stat : Curaj șl tinerețe — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : Colegii ; Patria 
(8.30, 11,45; 14; 16,30; 19 ; 21,15), înfrățirea 
între popoare (15,45; 10; 20,15), Gh.
Doja (10; 12,30; 16; 18,30; 21). Plaja : 
I. C. Frlmu (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 șl cele zece porunci : rulează la 
Republica (9; 11,15; 13,45; 16,30; 19; 21,30). 
Stadionul Dlnamo (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
lează în continuare de la orele 10 pînă

Scrisori din stațiunile de odihna
Gazde os

îmi peiteec concediul 
de odihnă la Buziaș. 
Condițiile de cazare și 
tratament sînt bune. Me
dicii se interesează în
deaproape de sănăta
tea noastră. Tratamen
tele sînt aplicate la 
timp și cu pricepere. 
Tovarășul Vasile Bulgă- 
ruș, responsabilul can
tinei, ne cere deseori 
părerea în alcătuirea 
unor meniuri variate. La 
clubul stațiunii audiem

Despre munca culturală
La Amara s-au tă

cut recent noi instala
ții pentru băi, au fost 
construite încă 4 blocuri. 
La parterul blocurilor 
funcționează o cantină- 
restaurant, biblioteca cu 
săli de lectură, un 
club etc. Cele 4 dispen
sare din stațiune sînt în
zestrate cu aparatură 
moderpă, personalul 
medico-sanitar desfă
șoară o muncă conștiin
cioasă și atentă.

Altfel stau însă lu

p i i a I i e r e
conferințe cu caracter 
cultural-educativ, se or
ganizează concursuri 
„Cine știe, cîștigă“, 
jocuri distractive etc. 
Biblioteca este zilnic vi
zitată de numeroși citi
tori.

Se poate spune, pe 
drept cuvînt, că întreg 
colectivul stațiunii se 
străduiește să ne asigu
re un concediu plăcut. 
(De la Constantin Ioni- 
ță, muncitor-București).

crurile cu activitatea 
culturală. Au loc prea 
puține manifestări cul
turale plăcute, intere
sante. Nu se țin expu
neri cu caracter educa- 
tiv-sanitar. La cinemato
graful de vară filmele 
nu pot fi vizionate în 
condiții bune : deseori 
au loc întreruperi. Ce 
părere are colectivul 
care se ocupă de orga
nizarea muncii cultu
rale? (De la Tache 
Bunghez, acar, stația 
C.F.R.-Hagieni).Acțiuni gospodărești

CORABIA (coresp. „Scînteii“). — în 
întrecerea pentru cel mai frumos și mai 
bine gospodărit oraș din regiunea Olte
nia, orașul Corabia a ocupat anul trecut 
primul Ioc. Mii de cetățeni, mobilizați 
de deputății lor participă și în prezent 
la lucrările de înfrumusețare a orașu
lui. Din luna aprilie și pînă acum la 
Corabia s-au efectuat numeroase lucrări 
edilitare. Printre altele s-au pavat și

Răspunderea inginerului constructor
(Urmare din pag. I-a) pardoseli, vopsitorii, zugrăveli, finisaje la tîmplărie etc). S-au format astfel 4 loturi, fiecare condus de cîte un inginer. In acest fel a crescut răspunderea inginerilor și tehnicienilor pentru executarea la timp a lucrărilor, pentru calitatea lucrului executat pe faze. Totodată se realizează o specializare a muncitorilor și a cadrelor tehnice, ceea ce duce la scurtarea termenelor de execuție, la ridicarea calității lucrărilor.Organizarea lucrului pe loturi permite cadrelor tehnice să folosească timpul mai rațional, să studieze

la orele 14, după-amiază 16; 18,15; 20,30), 
Grivița (10; 12; 16,15; 18,30; 20,45). G.
Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21), Stadionul 
(Hulești (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 (10,45; 
13; 15,15; 17,30; 19,45), 23 August (9.45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21,15 - grădină orele
20,30),  Patinoarul 23 August (orele 20,30). 
Cumpără-ți un balon : Tineretului (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30) Floreasca (15; 17; 
19; 21). Divorț italian : Victoria (10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). 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 Mai (10; 12,15; 15,30; 18;
20.30) , Flacăra (16; 18,15; 20,30). Meșter la
toate î 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 (31). Șapte dădace : 
rulează la cinematograful C-tln David 
(16,30; 18,30; 20,30). Descoperirea lui Ju
lian Böll ; rulează la cinematografele V. 
Roaltă (10; 12,15; 16; 18,15; 20.30), Arta
(18; 18,15; 20,30). Tinerețea Iu) Maiakov- 
skl s Unirea (16; 18,15). Mila regească : 
rulează la cinematograful T. Vladiml- 
rescu (16; 18; 20). 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 Rie Plntllie (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). 
Imperiul soarelui — cinemascop : Grădi
na Unirea (20,30). Noaptea pe autostradă:

Pregătiri... 
în plin sezon

In ultimii ani mi-am 
petrecut concediul de 
odihnă în. diferite eta- 
țlunl balneo-climaterice. 
Pretutindeni s-a făcut 
simțită grija ca oaspeții 
să aibă cît mai bune 
condiții de odihnă și 
tratament. Anul acesta 
am fost la Borsec. La 
biroul de cazare am aș
teptat cam mult bonul 
de repartizare. In inte
riorul vilelor se făceau 
reparații și zugrăveli și 
am fost obligați să ne 
mutăm dintr-o cameră 
într-alta. Nu erau termi
nate nici unele reparații 
în localul băilor.

Oare conducerea sta
țiunii nu socotește că 
pregătirile trebuiau fă
cute din vreme ? (De 
la Constantin Tănase, 
muncitor-Iași).

pietruit 2 800 mp străzi, s-au construit 
6 km drum care leagă satele Tudor Vla- 
dimirescu și Vîrtop de orașul Corabia. 
Spațiile verzi s-au extins pe încă 3 000 
mp. Valoarea economiilor realizate de la 
începutul anului prin contribuția volun
tară a cetățenilor la lucrările de înfru
musețare a orașului se ridică la 655 000 
lei.

mai profund metodele avansate de lucru, să ajute efectiv pe constructori la locurile lor de muncă.Intre muncitorii și specialiștii șantierului s-au statornicit relații strînse, inginerii și tehnicienii lu- crînd, în permanență, cu aceiași oameni și mai tot timpul în mijlocul lor. Inginerii cunosc acum mal îndeaproape nevoile muncitorilor, nelămuririle lor asupra unor soluții tehnice și-i pot ajuta operativ în rezolvarea lor.Deși introdusă numai de două luni, această metodă a dat rezultate bune, care se oglindesc în sporirea productivității muncii și în îmbunătățirea calității lucrărilor.

rulează la cinematografele Olga Bancic 
(15,30; 18 — grădină 20,30). Aurel Vlaicu 
(15,30; 18; 20,30) Haiducii din Rio Frio : 
Drumul Serii (16; 18; 20). Perle negre : 
30 Decembrie (16; 18,15; 20.30). Umbre
albe — cinemascop : Grădina T. Vladlmi- 
rescu (orele 20,30). Mizerabilii — cine
mascop (ambele serii) : Popular (16;
19,30).  Scrisoare de Ia o necunoscută : 
Grădina Arta (orele 20,15).

?i •*> fiM,CuTn va fi
Vv r wjy -5 vremea7^1 X

Ieri în țară : In cursul zilei vremea 
a fost ușor instabilă, cu cerul temporar 
noros mai ales după-amiaza, cînd au 
căzut averse locale, însoțite de descăr
cări electrice. Vîntul a suflat slab ' cu 
intensificări temporare în prima parte 
a zilei, în Moldova, predominînd din 
vest șl nord-vest. Temperatura aerului 
la ora 14 avea valori cuprinse între 16 
grade la Miercurea Ciuc și Toplița și 
28 grade la Băilești și Turnu Măgurele. 
In București : Vremea a fost în general 
călduroasă Cerul a fost temporar noros. 
Vîntul a suflat în general slab. Tempe
ratura maximă 27 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 15, 
16 șl 17 iunie. In țară ; Vreme instabilă 
cu cerul schimbător. Izolat vor cădea 
ploi sub formă de averse. Vînt slab, 
pînă la potrivit. Temperatura staționară. 
Minimele vor fi cuprinse între 8 șl 18 
grade, iar maximele între 20 și 30 de 
grade. In București : Vreme Instabilă, 
cu cerul schimbător. Vînt slab, pînă la 
potrivit. Temperatura staționară.
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Balastiera Bragadiru. Se încarcă nisip și pietriș pentru șantierele de locuințe din Capitală. (Foto : Agerpres)

PE VALEA MĂRITEI

Masă tovărășească cu prilejul încheierii lucrărilor 
celui de-al IV-Iea Congres al cooperației de consumUniunea centrală a cooperativelor de consum a organizat joi seara o masă tovărășească la restaurantul „Pescăruș“, cu prilejul încheierii lucrărilor celui de-al IV-lea Congres al cooperației de consum din R. P. Romînă.Au participat tovarășii Mihai Da- lea, secretar al C.C. al P.M.R., Gh.

A

In întâmpinarea
Congresului mondial al femeilor

București și alte localități se 
desfășoară zilele acestea alegerile 
delegatelor care vor reprezenta miș
carea de femei din țara noastră la 
Congresul mondial al femeilor care 
va avea loc la Moscova între 24 și 
29 iunie.

în adunările care au avut loc în 
București, la Institutul politehnic, 
Uzinele textile „7 Noiembrie“ și 
Institutul de științe economice au 
fost alese prof. ing. Suzana Gîdea, 
prorector al Institutului politehnic 
din București, președinta Consiliu
lui Național al Femeilor din R. P. 
Romînă, Stana Drăgoi, vicepreșe. 
dintă a Consiliului Național al FeSesiuni ș't i î n ț i f i c e

GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — Ieri 
la Galați au început lucrările sesiunii 
metodico-științifică interregională, orga
nizată de societatea de științe istorice 
și filologice din R. P. Romînă. în prima 
zi s-au prezentat 3 referate metodice cu 
privire la predarea istoriei patriei noas
tre și a limbii și literaturii romîne în în
vățământul de cultură generală. în 
cursul zilei de azi cadrele didactice, ac
tiviști de stat, studenți și ceilalți parti
cipant Ia sesiune vor asculta și discuta 
mai multe comunicări științifice ale sec. 
ției de istorie, a societății. La sesiunea 
interregională participă delegați din re
giunile Iași, Dobrogea, Ploiești, Bacău, 
Suceava, Crișana, Galați și din Capitală.

k
Joi s-a încheiat sesiunea științifică a 

Institutului meteorologic, care a avut loc 

Gaston Marin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, miniștri, conducători ai unor instituții centrale, delegați și invitați la congres, precum și reprezentanții organizațiilor cooperatiste de peste hotare, care au asistat la lucrările congresului. (Agerpres)

meilor, și lectorul universitar Ma
ria Groza, secretară a Consiliului 
Național al Femeilor.

Asemenea adunări au mai avut 
loc la Institutul medico-farmaceu- 
tic și Institutul de fizică atomică, 
în care au fost alese dr. Elena Vîl- 
coci Ababei, secretară a Consiliului 
Național al Femeilor din R. P. Ro- 
mînă, secretară a Federației Demo
crate Internaționale a Femeilor, și 
cercetătoarea principală Marieta 
Nicolae, candidat în științe.

La adunarea de la Fabrica de pos
tav din Buhuși a fost aleasă munci
toarea fruntașă Catinca Mihalache.

(Agerpres)

în Capitală între 10 și 13 iunie. în ca
drul sesiunii au fost prezentate 36 de 
comunicări și referate întocmite de spe
cialiștii romîni și străini. Printre lucră
rile prezentate au figurat cele referitoa
re la problemele de prevederea timpului 
pe lungă și scurtă durată și protecția 
navigației aeriene, lucrări cu directă 
aplicabilitate în economia națională. în 
cadrul sesiunii au fost dezbătute, de a- 
semenea, referate din domeniile agrome- 
teorologiei, fizicii atmosferei, climatolo- 
giei și au fost prezentate unele con
strucții de aparate meteorologice reali
zate în țara noastră. După încheierea 
sesiunii pentru participant au fost or
ganizate excursii de studii în țară.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Academia de Arte Frumoase a Fran

ței a acordat „Premiul Marmottan“ a- 
cademicianului profesor Gheorghe O- 
prescu, directorul Institutului de istoria 
artei al Academiei R. P. Romîne. După 
cum se subliniază în comunicarea se
cretarului permanent al Academiei de 
Arte Frumoase a Franței, premiul „Mar
mottan“ — denumit astfel în memoria 
unui cunoscut istoric francez al artei — 
a fost acordat acad. Gh. Oprescu, cu 
unanimitate de voturi, pentru meritele 
sale de savant și istoric, care a mani
festat interes față de arta franceză și a 
scris — în limba franceză — lucrări de 
specialitate în acest domeniu.

(Agerpres)

leurtdin toată tara
ECONOMII DE COMBUSTIBIL. Re

ducerea consumului specific de com
bustibil constituie unul din obiecti
vele importante în întrecerea pe 
care o desfășoară mecanicii și fo- 
chiștii din cadrul Direcției regionale 
C.F.R. Craiova. In ultima vreme ei 
au economisit o cantitate de com
bustibil cu ajutorul căruia pot fi re
morcate 620 perechi de trenuri pe 
distanța Craiova—Turnu Severin. 
Cele mai bune rezultate le-au obți
nut mecanicii și fochiștii de la de
poul C.F.R. Craiova.

COMPLEX DE DESERVIRE A 
POPULAȚIEI. De curînd la Urziceni, 
regiunea București, a fost dat în folo
sință un complex pentru deservirea 
populației. Noua clădire cuprinde ate
liere de confecții pentru bărbați și fe
mei, frizerie și coafură, ateliere pen
tru reparații de radio și televizoare, u- 
nități de încălțăminte de comandă, de 
reparat ceasornice, foto etc.

NOI CONSTRUCȚII ȘCOLARE. — 
In cartierul Steagul roșu din Brașov se 
apropie de sfîrșit construcția unui nou 
local de școală cu 24 săli de clasă. Co
piii oamenilor muncii din orașele și sa
tele regiunii vor începe noul an școlar 
în alte 126 săli de clasă noi.

CINEMATOGRAFE SĂTEȘTI.— De 
curînd, în satul Burdusaci a fost inau
gurat al 41-lea cinematograf sătesc din 
raionul Adjud. (De Ia loan Arhi're, co
resp. voluntar).

Mitinguri de solidaritate 
cu lupta poporului spaniol
Ieri, la ora prînzului, numeroși 

muncitori, tehnicieni, ingineri și 
funcționari de la uzina metalurgică 
„Vulcan" din Capitală s-au întru
nit în sala de festivități a uzinei. 
Luînd ouvîntul în numele oelor pre- 
zenți la miting tov. Cornel Boitan, 
președintele Comitetului sindicatului 
uzinei, a spus printre altele :

„De un sfert de veac, poporul spa
niol îndură regimul de cruntă dicta
tură a lui Franco. In urma instau
rării acestui regim, au fost supri
mate în Spania cele mai elementare 
drepturi cetățenești. Franchiștii au 
interzis organizațiile sindicale, au 
dizolvat toate organizațiile demo
cratice, iar conducătorii acestora 
sînt urmăriți și arestați. Prin mă
suri teroriste, autoritățile franchiste 
au privat oamenii muncii din Spa
nia de dreptul de întrunire, manifes
tații, de dreptul la grevă. Spania 
franchistă a devenit o adevărată în
chisoare a muncitorilor, o citadelă 
a reacțiunii și terorii.

Sindicatele, oamenii muncii din 
țara noastră au fost și sînt mereu 
alături de lupta eroică a clasei mun
citoare din Spania împotriva dicta
turii fasciste“.

SPORT
CICLISM T u r u

LONDRA 13 (Agerpres). — Cea de-a 
12-a etapă a Turului ciclist al Angliei 
s-a desfășurat joi între orașele Scarbo
rough și Newcastle (173 km). A fost una 
dintre cele mai grele etape ale competi
ției. Concurentii au trebuit să înfrunte 
numeroase urcușuri și, în ultima parte 
a cursei, o ceață deasă care a învăluit 
șoseaua. Etapa a fost cîștigată de engle
zul Baty care a sosit primul în orașul 
său natal, Newcastle. Din echipa R. P. 
Romîne numai Constantin Dumitrescu a 
reușit să se mențină în plutonul fruntaș 
păstrîndu-și mai departe locul doi în 
clasamentul general individual, Ziegler și 
Neagoe au pierdut multe minute în 
această etapă, astfel că echipa noastră 
a fost întrecută de selecționata Brita- 
niei.

Clasamentul etapei : 1. — Bâty (Brita-

A FOT
în meciurile tur ale semifinalelor 

„Cupei Europei Centrale“ la fotbal Ze- 
lezniclar Sarajevo a terminat, la egali
tate : 1-1 (1-0) cu M.T.K. Budapesta, 
iar Vasas Budapesta a învins cu 5-1 
(3-0) pe F. C. Torino.

•k

La Zagreb s-a disputat primul meci 
al finalei „Cupei orașelor tîrguri“ care 
a opus echipei locale Dynamo formația

In cîteva r î n duri
Campionatul republican de polo pe 

apă programează duminică meciul dintre 
echipele bucureștene Știința și Steaua. 
Jocul se va desfășura cu începere de la 
orele 11 la ștrandul Tineretului.

*
Simbătă de la orele 19 în parcul spor

tiv Progresul se va disputa meciul de 
box Progresul-Constructorul Galați din 
cadrul campionatului republican pe e- 
chipe. Gala începe la orele 19.

Mitinguri asemănătoare au avut loc 
șl la întreprinderea „Industria Bum
bacului“ din București și la rafină
ria 3 Teleajen. Aici a vorbit Constan
tin Cîrlig. președintele comitetului 
sindicatului din întreprindere. „In 
fruntea luptei oamenilor muncii, a 
întregului popor spaniol, a spus el, 
se găsește eroicul Partid Comunist 
al Spaniei — partid cu vechi tradi
ții revoluționare care își desfășoară 
activitatea în adîncă ilegalitate. Se 
intensifică lupta oamenilor muncii 
spanioli pentru libertăți și drepturi 
cetățenești, pentru o viață mai bună.

Alături de oamenii muncii din în
treaga lume, urăm deplin succes oa
menilor muncii și întregului popor 
spaniol în lupta sa eroică și neîn
fricată împotriva fascismului".

în încheierea mitingurilor, au fost 
adoptate moțiuni de solidaritate cu 
poporul spaniol, prin care oamenii 
muncii din R. P. Romînă își exprimă 
încredeiea că forțele progresiste din 
Spania, unindu-și și mai strîns rîn- 
durile, vor înfăptui năzuința poporu
lui spaniol, de a trăi într-o tară libe
ră, democratică șl iubitoare de 
pace.

1 Angliei
nia) 4h53’10“ i 2. — Addy (Britania) 
4h57'30’’ ; 3. — Zarate (Spania) 4h57’31“ i 
4. — Butler (Anglia) 41157’31“ ; 5. — Per
kins (Britania) 4h57’34“ ; și apoi la di
ferențe de secunde Chisman, Gazda, Du
mitrescu etc.

Clasamentul general individual : 1. — 
Chisman (Anglia) 50hl0’14“ i 2. — C. Du
mitrescu (R.P.R.) la 5’19’’ I 3. — Herger 
(Elveția) la 10’51“ i 4. — Spuhler (Elve
ția) la 12’08“ I 5. — Goyeneche (Spania) 
la 13’53“ i 6. — Metcalfe (Britania) la 
13’54”. In cursă au mai rămas 54 de 
concurenți din cei 69 care au luat star
tul în prima etapă. Pe echipe conduce 
Anglia, urmată de R. P. Polonă și Bri
tania.

Astăzi, penultima etapă, Newcastle •— 
Morecambe (186 km), iar mîine ultima — 
Morecambe — Blackpool (99 km).

BAL
Valencia. Oaspeții au terminat învingă
tori cu 2-1 (0-1). Returul se vă disputa 
la 26 iunie la Valencia.

*■
Selecționata bulgară de fotbal și-a 

continuat turneul în R.F. Germană lu
cind la Gelsenkirchen cu echipa 
„Schalke 04“. Gazdele au obținut victo
ria cu 1—0.

Echipa de fotbal „Cerno More“ Varna 
din prima categorie a campionatului bul
gar, și-a început turneul in țara noastră, 
jucind ieri la Craiova cu formația Știința 
din localitate. Au cîștigat fotbaliștii bul
gari cu scorul de 3—2 (1—1).

*
Joi s-a disputat ia Arad meciul inter

național de fotbal dintre echipele U.T. 
Arad și Buducnost Titograd (R.S.F. Iu
goslavia). Intîlnirea s-a încheiat la ega
litate 1 — 1 (1-0). (Agerpres)

Am pornit cu mașina din Sofia, 
într-o călătorie de-a lungul văii 
Mariței, în zorii unei dimineți de 
iunie. Apele fluviului le-am întîl- 
nit nu departe de izvoarele sale 
din masivul Rila. Pe măsură ce 
ies din strlmtorile înălțimilor, a- 
pele Mariței curg din ce în ce 
mai domol, valea se lărgește, în
soțind șoseaua și calea ferată ce 
duc spre Pazarglc și Plovdiv.

al 
vl- 
cu 

fru- 
intere- 

cons-

Am făcut primul popas în ora
șul Pazarglc șl curînd aveam cî
teva cunoștințe în rîndul lucrăto
rilor de la ziarul local „Septem- 
vriisko zname’’. Împreună cu Țve- 
tan Ghlzdov, re- ___________
dactorul-șef 
ziarului, am 
zitat orașul, 
parcul său 
mos și 
sânt, cu 
trucțiile sale noi și întreprinderile 
sale.

De la corespondentul 
nostru la Sofia

Cea mal însemnată întreprin
dere din Pazargic este fabrica de 
acumulatori. Aflată în al treilea 
an de cînd a intrat în funcțiune, 
ea produce acumulatori de dife
rite tipuri, de la cele mici pentru 
motociclete și pînă la baterii mari 
pentru electrocare. Deși unitate tî- 
nără — ne spune tovarășul llia 
Kosev, directorul fabricii — acu
mulatorii de aici se bucură de a- 
preciere.

...A doua zi, ajuns în localitatea 
Peștera, am cunoscut cîteva co
lective harnice de muncitori, prin
tre care și pe cel al fabricii de 
antibiotice pentru sectorul zooteh
nic. Aici, tovarășul Lazăr Pehliov, 
directorul întreprinderii, mi-a spus, 
între altele, că tehnologia de fa
bricație este asemănătoare celei 
de la fabrica de antibiotice din 
Razgrad (oraș din nordul Bulga
riei) și că aceasta, la rîndul el, 
a folosit experiența fabricii de 
antibiotice din Iași.

Am continuat drumul spre Plov
div, pe aceeași șosea pietruită, în 
parte asfaltată, de-a lungul flu
viului Marița, care străbate pe aici 
aîmpii cultivate cu cereale, le
gume sau tutun, Plovdivul, ve

Vedere din Plovdiv

chiul Filipopoll, este, ca mărime, 
al doilea oraș din Bulgaria. Cu 
orlglnea-i străveche, datlnd de pe 
vremea lui Filip al doilea Mace
doneanul, el își întinde străzile 
ca un uriaș evantai pînă la poale
le celor șapte coline. De pe înăl
țimea uneia din ele, Colina Li
bertății (vechiul Bunarglc), ima
ginea cinemascoplcă a orașului 
ți se înfățișează în toată amploa
rea. Pe fundalul vechilor clădiri, 
printre care șl acelea ale tradițio
nalului Tîrg Internațional, dispuse 
pe malul sting al Mariței, se su

prapune peisajul 
plin de prospe
țime al noilor 
blocuri de lo
cuințe, al parcu
rilor și terenu
rilor de sport, 

care dau bătrînului oraș o
nouă tinerețe. In anii puterii
populare, în Plovdiv au fost ridi
cate un șir de construcții social- 
culturale, s-au lărgit întreprinde
rile existente șl s-au creat unele 
noi. Dintr-o întreprindere care în 
1947 avea 200 de muncitori s-a 
dezvoltat Combinatul textil „Ma
rița’’, în care lucrează circa 4000 
de țesătoare și filatoare. Fabrica 
se extinde treptat. Cu cîteva luni 
în urmă au intrat în producție 
35 000 de noi fuse, iar acum este 
în construcție o nouă secție de 
vopsitorie și apretură. Am vizitat 
această întreprindere și am avut 
ocazia să cunosc diferite aspecte 
ale muncii și ale realizărilor ob
ținute. O preocupare permanentă 
a colectivului este îmbunătățirea 
calității produselor, crearea de 
noi articole, modele și desene 
care să satisfacă cerințele cum
părătorilor. '

...O călătorie pe valea fluviului 
Marița este nu numai deosebit de 
pitorească, oferind numeroase pri
veliști plăcute, dar constituie, și 
un bun prilej de a cunoaște as
pecte interesante din viața șl re
alizările oamenilor muncii de pe 
aceste meleaguri ale Bulgariei 
prietene.

C. LINTE

ehsœje:

Sistemul Ur&energ&tis și de aâi/igA 
de h Porțile de fier

(Urmare din pag. I-a)S-au studiat rezervele de materiale de construcții locale: nisip, pietriș, piatră de construcție.Toate aceste lucrări au permis alegerea definitivă a amplasamentului tuturor lucrărilor hidrotehnice, zona prezentînd condiții de teren optime. Toate construcțiile hidrocentralei vor fi fundate pe roci cristaline sănătoase, caracterizate printr-o bună rezistență și impermeabilitate.Lucrările de proiectare efectuate de inginerii romîni și iugoslavi au dus la soluționarea principalelor probleme energetice, constructive, hidraulice și de organizare a execuției lucrărilor. O mare parte din problemele ridicate la proiectarea construcțiilor și execuției au fost studiate prin încercări pe model, în laboratoarele hidraulice ale celor două țări. O serie de calcule energetice s-au făcut la mașina electronică de calcul. în cursul proiectării s-au îmbunătățit continuu soluțiile energetice și constructive ale amenajării. Caracteristic în această privință este faptul că față de puterile instalate ale centralelor de 400 000—500 000 kilowați, preconizate de unele din proiectele mai vechi, în sarcina de proiectare, prin utilizarea la maximum a resurselor hidraulice ale sectorului, s-a ajuns la o putere instalată de circa 2 000 000 kilowați.în R.P. Romînă, proiectantul general al sistemului hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier este Institutul de Studii și Proiectări Energetice (I.S.P.E.) din cadrul Ministerului Minelor și Energiei Electrice, care a a- vut drept colaboratori în problemele de specialitate privind șoselele și căile ferate, navigația, minele, problemele forestiere, de cercetări hidraulice și altele — Institutul de Proiectări, Transporturi și Telecomunicații, Institutul de Proiectări Miniere, Institutul de Proiectări Forestiere, Institutul de Studii și Cercetări Hidrotehnice și altele. în studiile și proiectele legate de hidrocentrala Porțile de Fier sînt angrenați în prezent cîteva sute de ingineri, tehnicieni și specialiști din cele mai diverse ramuri.
Concomitent cu lucrările de stu

dii și proiectare, delegațiile guver
namentale ale celor două țări au 

pregătit Acordul și Convențiile care reglementează drepturile și obligațiile celor două state privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemului hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier. A- cordul și celelalte documente au fost parafate la București, la 12 iunie 1963. Documentele parafate prevăd un program de desfășurare a lucrărilor care are în vedere ca execuția sistemului hidroenergetic și de navigație să înceapă în anul 1964 și să fie terminată în anul 1971.Trebuie să menționăm că în decursul pregătirii Acordului și a celorlalte documente, tratativele între cele două părți s-au desfășurat în- tr-un spirit de colaborare și înțelegere reciprocă.
0 hidrocentrală cu o producție 

de energie de poste 10 miliarde 

kilowați-ore pe anHidrocentrala de la Porțile de Fier va fi, după marile hidrocentrale de pe Volga, cea mai mare din Europa. Puterea instalată a hidrocentralei atinge 2 milioane kilowați, iar producția de energie într-un an mediu va fi de peste 10 miliarde kilowați-ore. Pentru a se putea face o comparație este bine să amintim că în 1948, cînd s-a înfăptuit naționalizarea principalelor mijloace de producție, țara noastră dispunea de o putere instalată, în toate centralele existente atunci, de numai 730 000 kW. Aceasta a fost tot ce s.a construit în Romînia, în zeci de ani, sub regimul burghezo- moșieresc.Nevoile de energie electrică sporesc repede an de an, atît în Romînia cît și în Iugoslavia. Puterea și energia hidrocentralei de la Porțile de Fier se vor împărți în mod egal între cele două țări riverane. In aceste condiții, puterea și energia hidrocentralei Porțile de Fier se încadrează în mod favorabil în sistemele energetice ale celor două țări, acoperind, la nivelul anului 1970, peste 15 la sută din consumul de energie electrică al ambelor țări. Costul unui kWh de energie electrică ce se va produce de această hidrocentrală va fi mult mai redus decît cel al energiei produse în centralele electrice pe lignit.

în afara efectului energetic, construcțiile complexe de la Porțile de Fier vor aduce o schimbare radicală a condițiilor de navigație, în- lăturînd definitiv obstacolele și îngrădirile din calea acesteia. Dacă astăzi se poate asigura un trafic de maximum 12 milioane tone capacitate anual (valoare care a fost a- proape atinsă în cei doi ani precedent), după intrarea în funcțiune a barajului și ecluzelor se va putea asigura un trafic de peste 45 milioane tone capacitate anual, adică se deschid posibilități de sporire a traficului de peste 4,5 ori față de cel actual, acoperindu-se dezvoltarea prezumată a traficului pînă la sfîr- șitul acestui secol. Condițiile înseși în care se va naviga vor fi radical îmbunătățite, realizîndu-se pe întreaga cale fluvială pînă la Belgrad, adîncimi de peste 3,50 metri. Prin ridicarea nivelului apelor în amonte de baraj vor dispare șî zonele cu viteze mări, cu șenal îngust ; va deveni posibilă navigația concomitentă în ambele sensuri, atît ziua cît și noaptea. în acest fel se vor micșora considerabil cheltuielile de transport, iar durata de trecere prin sector se va reduce de la 120 la circa 35 ore.Rezolvarea radicală a problemelor pe care le ridică astăzi" navigația în sectorul Porților de Fier și înlăturarea dificultăților care există în prezent, se poate face numai prin construirea barajului și ecluzelor prevăzute în proiectul sistemului hidroenergetic și de navigație, aceasta fiind soluția cea mai potrivită din punct de vedere tehnic. Această soluție elimină toate dificultățile actuale specifice navigației în sectorul Porților de Fier, începînd cu întreruperile lungi ale navigației, viteza mare a fluviului, adîncimile mici, navigația într-un singur sens, folosirea insuficientă a capacității navelor și pînă la imposibilitatea folosirii navelor modeme și economice.
Principatele obiecte ale sistemului 

hidroenergetic și de navigație 

de la Porțile de FierAnsamblul construcțiilor hidroenergetice și de navigație va fi amplasat în zona localităților Gura Văii (R.P. Romînă) și Sip (R.S.F. 

Iugoslavia), la capătul aval al actualului canal ele la Porțile de Fier. Aici fluviul are o lățime de circa1 000 m. Prin construcțiile de reten- ție el va fi barat iar nivelul apelor se va ridica cu circa 33 m față de apele medii. în spatele barajului și a hidrocentralei se va forma un mare lac de acumulare de peste 150 km lungime, care se va întinde pe teritoriul ambelor țări.Construcțiile principale ale amenajării Porților de Fier sînt : două centrale hidroelectrice, cîte una la fiecare mal, barajul-stăvilar dever- sor și ecluzele pentru trecerea vaselor, cîte una pe fiecare mal, fiecare țară fiind proprietara obiectelor de pe malul său.Cele 12 agregate turbină-genera- tor vor fi amplasate în număr egal în cele două centrale situate lingă cele două maluri. înălțimea acestor centrale — de circa 60 m — este egală cu cea a unei case cu 20 etaje. Puterea fiecăruia din agregate este de circa 170 000 kW, nu- mărîndu-se astfel printre cele mai mari de pe glob. Ca putere, debite și gabarite turbinele și generatoarele se vor încadra în limita celor mai bune performanțe tehnice mondiale. Este semnificativ de, arătat că fiecare din turbinele hidrocentralei va putea „înghiți“ peste 700 metri cubi de apă pe secundă, adică de circa 5 ori debitul mijlociu al Oltului.în mijlocul albiei va fi construit barajul deversor din beton. El va avea 14 cîmpuri de 25 m lățime, acoperite cu stavile metalice, pu- tînd să descarce circa 15 000 metri cubi pe secundă din apele de viitură ale fluviului. Tot prin deschiderile deversorului se vor evacua și cantitățile uriașe de gheață aduse de Dunăre.Prin dimensiunile lor, camerele ecluzelor — avînd lungimea de 310 metri, lățimea de 34 metri, și nu- mărîndu-se printre cele mai mari de pe glob — vor face posibilă trecerea celor mai mari convoaie de vase fără a fi necesară desfacerea lor. Ecluzele vor fi prevăzute cu cele mai moderne sisteme de umplere și golire, de automatizare și telecomandă, permițînd trecerea rapidă a vaselor dintr-o parte în cealaltă parte a barajului.în amonte și în aval, la intrarea și ieșirea din ecluză, sînt proiectate porturi de așteptare cu cheiuri de acostare în lungime totală de peste2 km pe fiecare mal.
în afara lucrărilor necesare pen

tru construcția barajului și ecluze
lor, sa va executa un însemnat vo

lum de lucrări în lacul de acumulare al amenajării, cu toate că inundările pe care le produce ridicarea nivelului apelor după barare sînt relativ reduse față de alte amenajări hidrotehnice complexe cunoscute pe fluvii mari. Astfel, se vor construi un număr de diguri, sisteme de desecare și stații de pompare pentru apărarea de inundație a unor terenuri agricole ; vor fi construite, de asemenea, locuințe noi pentru locuitorii care vor fi strămutați ; totodată, se vor construi 200 km șosele și 24 km de cale ferată, precum și diverse alte lucrări pe ambele maluri, în zona lacului de acumulare. Un însemnat volum de lucrări se va efectua și pentru regularizarea afluenților cu caracter torențial spre a reduce astfel transportul de aluviuni în lacul de acumulare.Realizarea sistemului hidroenergetic și de navigație va începe prin executarea lucrărilor de organizare a șantierului ; după aceasta se vor ataca lucrările principale din albia fluviului ce se vor construi în incinte puse la uscat, la adăpostul unor diguri provizorii (batardouri). într-o primă fază, la adăpostul ba- tardourilor se vor construi cele două centrale și ecluzele ; în acest timp navigația se face prin mijlocul albiei, rămasă liberă. După aceasta se va trece treptat la construirea barajului, situat în mijlocul albiei, iar navigația se va face prin una din ecluze ; odată cu a- ceasta vor începe să producă energie primele agregate ale hidrocentralei.Pentru executarea lucrărilor va fi organizat un șantier dotat cu utilaje moderne de construcție ; numărul de muncitori necesari execuției trece de 5 000 pe un singur mal.Execuția lucrărilor — care se prevede să dureze circa 6—7 ani — se va asigura prin întreprinderile de construcție ale celor două țări în volum aproximativ egal.
★Proiectarea, execuția și exploatarea sistemului hidroenergetic și de navigație din sectorul Porților de Fier se va face prin colaborare de către cele două state. Construirea de către Republica Populară Romînă și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia a uriașului sistem hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier va constitui una din marile realizări ale timpurilor noastre în domeniul hidroenergeticii și al hidrotehnicii.

TELEGRAME EXTERNE

Congresul Partidului Comunist din GermaniaBERLIN 13 (Agerpres).— După cum anunța postul de radio „Deutscher Freiheitssender 904“, în conformitate cu hotărîrea plenarei a 22-a a C.C. al P.C. din Germania, a avut loc Congresul Partidului Comunist din Germania. La lucrările Congresului au participat 217 delegați. Congresul a fost salutat de delegații ale partidelor comuniste si muncitorești din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germană, Polonia, Ungaria, U.R.S.S., Austria, Belgia, Marea Britanie, Danemarca, Grecia, Italia, Luxemburg, Olanda, Spania, Suedia.Din partea Partidului Muncitoresc Romîn, tov. Gh. Stoica, membru al C.C. al P.M.R., a transmis Congresului salutul Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn. Pe adresa Congresului s-au primit, de asemenea, mesaje de salut din partea Partidului Comunist Chinez și a altor partide frățești.
încheierea lucrărilor sesiunii G O* §♦ P» A* R«VARȘOVIA 13 (Agerpres). — în capitala Poloniei și-a încheiat lucrările cea de-a 6-a sesiune a Comitetului internațional pentru cercetarea spațiului cosmic (C.O.S.P.A.R.).La ședința plenară au fost ascultate rapoartele reprezentanților grupurilor de lucru și au fost aprobate rezoluțiile prezentate de grupurile de lucru. în cadrul C.O.S.P.A.R. au fost, de asemenea, primiți noi membri.Acad. A. A. Blagenravov a declarat că, paralel cu activitatea C.O.S.P.A.R., a avut loc o întîlnire între oameni de știință sovietici și americani care fac cercetări în

rotestul Secretariatului F. S. M. împotriva legilor 
fasciste din Republica Sud^AfricanăPRAGA 13 (Agerpres). — în legătură cu noul val de represiuni întreprinse de guvernul Republicii Sud- Africane împotriva democraților și activiștilor sindicali din țară, Secretariatul F.S.M. a dat publicității o declarație de protest împotriva noii legi fasciste adoptate de guver

La Congres, M. Reimann, prim-se- cretar al C.C. al P.C. din Germania, a prezentat raportul de activitate a Comitetului Central : „Sarcinile în lupta pentru salvarea păcii, în apărarea drepturilor democratice, pentru bunăstarea socială“. W. Mohn, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Germania, a făcut o expunere de motive pe marginea proiectului Statutului modificat al partidului. Congresul a adoptat în unanimitate declarația-pro- gram, Statutul modificat al partidului și un mesaj de salut către toți membrii partidului și luptătorii pentru pace, care zac în închisori. Delegații au aprobat raportul de activitate a Comitetului Central și au ales noua componență a C.C.La prima ședință a C.C. al P.C. din Germania, M. Reimann a fost reales în unanimitate prim-secre- tar al Comitetului Central.
domeniul cuceririi Cosmosului. La întîlnire s-au discutat rezultatele obținute cu ajutorul stațiunilor interplanetare „Marte-1“ și „Mariner- 2“. Schimbul de păreri s-a desfășurat într-o atmosferă foarte sinceră și cordială. Ambele părți au constatat că asemenea întîlniri sînt foarte utile și contribuie la extinderea colaborării între oamenii de știință din Uniunea Sovietică și S.U.A.Comitetul internațional pentru cercetarea spațiului cosmic a ho- tărît ca sesiunea viitoare să fie convocată în vara anului 1964 la Florența (Italia).

nul Republicii Sud-Africane, îndreptată împotriva activității organizațiilor sindicale și democratice. F.S.M. cheamă pe oamenii muncii și organizațiile sindicale din lumea întreagă să-și afirme solidaritatea cu frații lor de clasă din Republica Sud-Africană.
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Evenimentele din Guyana britanică
® Tulburări provocate de cercurile reaefionare ® 10 000 de manifesfanjl 

își afirmă sprijinul fajă de guvernGEORGETOWN 13 (Agerpres). — în Guyana britanică continuă tulburările provocate de elemente a- flate în slujba cercurilor reacționare și ale colonialiștilor. Agenția France Presse anunță că la 12 iunie a fost aruncată o bombă asupra automobilului în care se afla primul ministru al Guyanei britanice, Cheddy Jagan, în timp ce acesta părăsea clădirea parlamentului. Explozia bombei nu a provocat victime. în același timp, elemente reacționare au săvîrșit un atac împotriva ministrului transporturilor, Wilson, care a fost ușor rănit. Asupra clădirii reprezentanței O.N.U. la Georgetown, ca și a reședinței primului ministru Jagan, au fost organizate atentate cu bombe. După cum transmite A.F.P. poliția a deschis focul împotriva bandelor de huligani care s-au dedat la atacuri împotriva locuințelor și magazinelor din capitala țării. De asemenea, s.a anunțat că poliția a descoperit o însemnată cantitate de dinamită,

pregătită de cercurile reacționare pentru a începe noi atacuri și a- tentate.în semn de protest împotriva a- cestor acțiuni, în capitala Guyanei britanice a avut loc o mare demonstrație la care au participat peste 10 000 de persoane. Manifestanții și-au afirmat sprijinul față de guvernul condus de primul ministru Cheddy Jagan și au condamnat tulburările și grevele provocate de o- poziție, la ordinele cercurilor reacționare și colonialiste. într-o declarație făcută la Georgetown, Janet Jagan, secretar general al Partidului popular progresist, a subliniat că evenimentele din Guyana britanică se datoresc opoziției reacționare și fasciste, care caută să nimicească, prin orice mijloace Partidul popular progresist, întrucît aceasta este un partid combativ, revoluționar. Dar majoritatea oamenilor muncii — muncitorii de la plantațiile trestie de zahăr și țăranii — bara calea fascismului.

Boîivia a hotărît 
să se retragă din 0. S. A.LA PAZ 13 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Externe al Boliviei a anunțat la 12 iunie că Bolivia a hotărît să se retragă din Organizația Statelor Americane, ca urmare a e- șecului acestui organism de a reglementa disputa de frontieră dintre această țară și Chile. După cum transmite agenția U.P.I., ministrul bolivian al afacerilor externe, Fel- man Velarde, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că „Organizația Statelor Americane a dovedit că este un organism ineficace, întrucît nu a putut să rezolve conflictul cu Chile cu privire la apele rîului Lauca”. Potrivit agenției, guvernul bolivian afirmă că intenția Republicii Chile de a construi un baraj pe rîul de frontieră Lauca va transforma într-un deșert teritorii întinse din Bolivia.

Consultări pentru rezolvarea crizei 
de guvernATENA 13. — Corespondentul Agerpres, Al. Gheorghiu, transmite : în prima zi de consultări pentru rezolvarea crizei politice, care s-a ivit în Grecia ca urmare a demisiei guvernului Karamanlis, regele a primit. ieri, pe președintele parlamentului, Rodopoulos, pe liderul Uniunii de centru, Papandreu, și pe liderul Partidului progresist, Marke- zinis. Agenția France Presse relevă că „regele Paul se orientează spre formarea unui guvern care să se bucure de încrederea parlamentului și pare să fi respins în mod definitiv propunerea de a numi un cabinet format din personalități neparlamentare a cărui sarcină s-ar limita la organizarea unor noi alegeri“.Unele organe de presă grecești, ca de pildă, ziarul „Athena Daily Post“, își exprimă părerea că soluția cea mai bună a actualei crize ar fi con-

din Grecia

de vor Un nou val de demonstrații antirasiste 
în S.U.A.

Semnarea tratatului privind regimul 
frontierei de stat romîno-ungare

Situația din Irak
® Știri contradictorii despre operațiunile militare o Proclamata 

conducătorului partizanilor kurziConducătorul partizanilor kurzi, Barzani — relatează France Presse — a dat publicității o proclamație în care se spune : „Noi nu avem altă alternativă decît de a lupta pentru apărarea poporului nostru și a satelor noastre". „Vom continua lupta pînă ce guvernul irakian va ridica blocada economică și militară și va accepta cererile noastre cu privire la reglementarea pașnică a conflictului. Continuăm să credem că poporul nostru poate trăi în mod pașnic în sinul Republicii irakiene și în sînul unei Uniuni federale arabe”. Barzani a dezmințit apoi comunicatele militare ale guvernului irakian arătînd că „forțele kurde înaintează cu scopul de a ocupa totalitatea zonei locuite de kurzi”. Potrivit spuselor sale, întreaga provincie Kirkuk, cu excepția orașului cu același nume, este ocupată de forțele kurde, care, în același timp, gresează în provincia Mosul și au ocupat o mare parte a provinciei Diala.

BAGDAD 13 (Agerpres). —• Operațiunile militare dintre trupele i- rakiene și partizanii kurzi continuă. Comunicatele oficiale ale guvernului irakian afirmă că trupele guvernamentale ar fi obținut succese în cursul luptelor, dar alte dezmint aceste știri.
La 24 iunie

surse
Zanzibarul va obține 

autonomia internăLONDRA 13 (Agerpres). — Ministerul Coloniilor al Angliei a anunțat că la 24 iunie protectoratul britanic Zanzibar va căpăta autonomie internă.Constituția după care urmează să se conducă Zanzibarul după obținerea autonomiei interne a fost elaborată în cadrul unei conferințe speciale care a avut loc anul trecut la Londra.Potrivit noii constituții, alegerile pentru desemnarea noului guvern se vor desfășura în prima jumătate a lunii iulie.

NEW YORK 13 (Agerpres). — Asasinarea liderului populației de culoare din Jackson, Medgar Evers, a dezlănțuit în Statele Unite un nou val, și mai puternic, de demonstrații antirasiste. Potrivit agenției United Press International, 13 preoți negri care au organizat un marș al tăcerii în memoria conducătorului populației de culoare, au fost arestați de poliție. Drept răspuns la a- ceastă acțiune represivă, la Jackson au avut loc noi demonstrații de o amploare mult mai mare. Agenția Reuter relatează că alți 146 de negri au fost arestați.în statul Maryland, la Cambridge, au avut loc, de asemenea, puter

nice demonstrații. Cu acest prilej între rasiști și demonstranți au a- vut loc ciocniri. Trei persoane au fost rănite.Agenția U.P.I. relatează, de asemenea, despre demonstrații ale populației de culoare din statele Virginia, Georgia, Florida, Carolina de nord și Carolina de sud.La 13 iunie, președintele Kennedy a invitat la Casa Albă numeroși membri ai congresului, atît din partea partidului republican, cit și din partea partidului democrat, cu care a discutat în legătură cu propunerile privitoare la drepturile civice pe care urmează să le prezinte congresului săptămîna viitoare.

stituirea unui guvern cu participarea tuturor partidelor politice. Desigur. o asemenea soluție depinde de poziția partidului E.R.E. Cercurile guvernamentale au declarat însă de pe acum că nu vor sprijini o asemenea formulă, ceea ce înseamnă că vor avea loc, probabil, alegeri la 11 august. Ziarul menționat subliniază că cel puțin Uniunea de centru nu va participa la aceste alegeri, dacă nu vor fi asigurate condiții corespunzătoare pentru exprimarea liberă de către alegători a votului lor și un sistem electoral cinstit.Merită atenție reacția stîrnită în rîndul aliaților Greciei din cadrul N.A.T.O. de demisia guvernului Karamanlis. Ziarul „Ethnos“ remarcă că unii aliați ai Greciei urmăresc cu neliniște evoluția crizei politice. Ziarul menționează că ceea ce a provocat nemulțumirea „unor aliați“ (americani — nr.) a caracterul filobritanic ției regale.E.D.A. a adresat un lui grec să apere și primele succese obținute în lupta politică.

ții

pro-
âo Adunarea Mațioaaală SraiacezăPARIS 13 (Agerpres). — în după- amiaza zilei de 13 iunie, în Adunarea națională franceză au fost reluate dezbaterile în problema ratificării tratatului franco-vest-german.Primul care a luat cuvîntul la dezbaterile de astăzi a fost Guy Mollet, liderul Partidului socialist fran-

fost tonul și al proclamaapel poporu- să lărgească
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BUDAPESTA 13 (Agerpres). — In urma tratativelor care au decurs într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă, la 13 iunie a.c. s-a semnat la Budapesta tratatul privind regimul frontierei de stat și colaborarea în problemele de frontieră dintre R. P. Romînă și R. P. Ungară,Acest tratat, luînd în considerare experiența acumulată, reînnoiește și dezvoltă convențiile similare încheiate în 1952 și 1958 între cele două state.Din partea romînă, tratatul a fost semnat de Mihail Roșianu, ambasadorul extraordinar și plenipo

tențiar al R.P. Romine în R. P. Ungară, iar din partea ungară de Föl- des Lâszlo, prim-adjunct al ministrului afacerilor interne al R. P. Ungare.La semnare au fost de față membrii celor două delegații, Pap Iănos, ministrul afacerilor interne, Erdely Kâroly, adjunct al ministrului afacerilor externe, generalul Korom Mihâly, comandantul trupelor de grăniceri, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Afacerilor Externe ale R.P. Ungare și reprezentanți ai Ambasadei R.P. Romîne.
Resursele omenirii — 

pentru construcția pașnică
Apelul unor savanji engleziLONDRA 13 (Agerpres). — Săptămânalul britanic „New Scientist” a publicat la 13 iunie un apel semnat de 200 savanți englezi, printre care John Bernal, președintele e- xecutiv al Prezidiului Consiliului Mondial al Păcii, în care se subliniază pericolul pe care îl implică cursa înarmărilor nucleare.

Apelul arată că un e- ventual război nuclear s-ar solda cu un număr de morți și răniți fără precedent. „Noi considerăm, se spune în apel, că orice război între puterile ce posedă arme nucleare se va transforma inevitabil într-un război nuclear general".Semnatarii apelului subliniază că riscul u- nui asemenea război

general va dispare numai dacă armele nucleare vor fi interzisa printr-un acord internațional. în același timp, oamenii de știință britanici au adresat un apel guvernelor lumii, chemîndu-la să-și îndrepte eforturile „spre folosirea resurselor omenirii pentru rezolvarea problemelor construcției pașnice”.
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Scăderea producției de oțel 
în principalele țâri capitalisteWASHINGTON ----------- 4 milioane tone13 (Agerpres).— Un raport al Departamentului oțel mai puțin de- Departamentul co- comerțului S.U.A. < *'merțului S.U.A. a —dat publicității la 12 iunie un raport în care recunoaște că în timp 

ce în primul trimestru al anului 
1963, producția de oțel a Uniunii 
Sovietice a înregistrat o creștere 
de aproape un milion de tone, pro
ducția de oțel a Statelor Unite și 
a celorlalte țări capitaliste mari 
din lume a scăzut. Datorită acestui fapt, se arată în raport, producția mondială de oțel în această perioadă a scăzut cu 2,9 milioane tone față de primul trimestru al anului trecut.Potrivit relatărilor agenției Associated Press, raportul menționează că în primele trei luni ale anului 1963 Statele Unite au produs cu

cit în primul trimestru al anului 1962. Raportul arată, de asemenea, că producția de oțel a țărilor membre ale Comunității europene a cărbunelui și oțelului a fost mai mică cu 304 000 tone față de aceeași perioadă a a- nului trecut. „Cea mai însemnată descreștere — se subliniază în raport — a fost înregistrată în Germania occidentală, unde oțelăriile au produs cu 4 la sută mai puțin decît în primul trimestru al anului trecut”. De asemenea, în Franța s-a produs cu 1,4 la sută mai puțin oțel, în Japonia producția a scăzut cu 300 000 tone, iar în Anglia cu 200 000 tone.

cez, care a supus unei aspre critici politica externă a guvernului. Această politică, a arătat vorbitorul, care mizează în primul rînd pe axa Paris-Bonn, duce la depărtarea Franței de Anglia și de alte țări vest-eu- ropene, de partenerii Franței din N.A.T.O. și Piața comună. De pe a- celeași poziții ale „integrării europene“, Guy Mollet s-a pronunțat și îm- potriva unei serii de prevederi concrete ale tratatului franco-vest-ger- man care, după cum a spus el, slăbesc Franța și afectează serios poporul francez. încheindu-și cuvînta- rea, liderul partidului socialist a declarat că în aceste condiții socialiștii nu pot vota pentru ratificarea tratatului.
Corespondență din Vlena

Procesul unui criminal 
de război nazist
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Argentina în preajma alegerilor 
generale
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Cetățenii Hiroșimel urează bun 
venit participanților la marșul păcii 
N agasaki-Hiroșima.

Colonialismul portughez in AfricaUna din rezoluțiile conferinței șefilor de state africane independente de la Addis Abeba se referă Ia luarea de măsuri pentru ajutorarea mișcării de eliberare națională a popoarelor care luptă împotriva colonialismului portughez. Rezoluția privitoare la decolonizare recomandă statelor africane să rupă relațiile diplomatice și consulare cu Portugalia, să interzică avioanelor și navelor portugheze folosirea spațiului aerian, a aeroporturilor sau porturilor africane, să boicoteze mărfurile portugheze. Conferința a hotărît să creeze un fond pentru ajutorarea mișcării de națională.în ultimele zile, unele mandările preconizate de ță au început să se înfăptuiască. Noul guvern al Kenyei, condus de Jomo Kenyatta, a închis consulatul portughez de la Nairobi, iar guvernul algerian a încetat importurile de produse alimentare din Portugalia. Alte țări africane au anunțat luarea unor măsuri similare.Cînd premierul algerian Ben Bella a luat poziție de la tribuna conferinței împotriva colonialismului portughez, ministrul de externe al Portugaliei, Alberto Franco Nogueira, a declarat indignat că „nu este treaba Iui Ben Bella să vorbească în numele Africii“. Dar după ce, rînd pe rînd, toți participant la această conferință au înfierat crimele colonialiștilor și s-au pronunțat pentru alungarea ultimelor rămășițe coloniale de pe pămîntul Africii, poziția ministrului portughez s-a schimbat subit. La o conferință de presă, care a avut loc zilele trecute, același Nogueira a propus, în numele guvernujui sala- zarist, organizarea unei „discuții sincere și practice“ cu toate statele africane și, îndeosebi, cu cele învecinate cu „teritoriile portugheze“ din Africa. Ministrul „a uitat“ însă să precizeze că „teritoriile portugheze", la care se referă, sînt de fapt teritorii africane și că denumirea dată de el figurează doar în actele întocmite la Lisabona. întreaga lume știe că Angola, Mozam-

bicul, Insulele Capului Verde, Guineea așa-zis portugheză sînt colonii și nicidecum „provincii de peste mări“ ale Portugaliei, cum pretind salazariștii. Aceștia din urmă au întreprins un șir de măsuri pentru a „portugaliza“ populația din colonii, acordînd cetățenie portugheză acelor africani care au învățat limba colonialiștilor, știu să scrie și să citească și au capital. Dar în ciuda încercărilor de legalizare a jugului colonial, numărul „asimilaților“ din Angola se ridică doar la 45 000 de oameni dintr-o populație de aproxi-eliberaredin reco- conferin- COMENTARIUL ZILEI

mativ 5 milioane. Situația este asemănătoare și în celelalte colonii portugheze.în ultimul timp, mișcarea de eliberare din coloniile portugheze a luat o amploare fără precedent. Patrioții angolezi controlează a șasea parte din 1 Guineea, mișcarea

ziarului englez „Guardian“, în anul trecut numai războiul din Angola a costat Portugalia peste 57 milioane de lire sterline.Totodată, în Portugalia se intensifică lupta împotriva regimului fascist al lui Salazar. Revista italiană „Punto“ remarca recent că „în Portugalia se pregătește o furtună pe care nimic nu o poate pre- întîmpina“. „Toate aceste fenomene scria ziarul „Le Monde“, agitația mocnită care domnește de patru ani în țară și în cercurile conducătoare de la Lisabona arată că re; gimul lui Salazar slăbește din zi în zi“.Așadar, „propunerea“ ministrului portughez nu este decît o încercare de a salva unele poziții deja pierdute. Manevra aceasta însă nu este în măsură să salveze colonialismul portughez de la pieire.

Presa austriacă a publicat in aceste 
zile relatări ample despre desfășurarea 
unui proces care reamintește crime 
din cele mai oribile ale naziștilor în pe
rioada grea cînd țara s-a aflat sub ocu
pația lor. Este vorba de procesul cri
minalului de război Franz Murer, care 
are loc în prezent în orașul Graz. in 
fața tribunalului se perindă martori din 
Austria, Republica Federală Germană, 
Statele Unite și Izrael. Actul de acu
zare înșiră zeci de cazuri de asasinate 
comise de Murer în ghettoul din Vilna, 
confirmate de martori care adaugă re
latări zguduitoare.

„Aș fi fericit dacă părinții mei ar fi 
avut posibilitatea să se apere așa cum 
se poate apăra acest om", a spus marto
rul Wulf 7,awodsky din Braunschweig. 
El a relatat despre cele văzute, copil 
fiind. „Dacă Murer arăta pe cineva cu 
degetul, aceasta însemna sentința de 
condamnare la moarte“, a spus martorul.

Martorul Israel Szelubski din Mün
chen a relatat că Murer a dat dispoziții 
de schingiuire a fiului său pentru că a 
încercat să introducă cîțiva cartofi în 
ghettou. Copilul și-a pierdut mințile și 
se află și în prezent într-o clinică.

Intre anii 1941 — 1943 Murer a 
fost, ca civil, adjutantul comandantului 
regiunii Vilna.

La procesul lui Eichmann au reieșit 
o mulțime de crime ale lui Murer, fapt 
pentru care autoritățile austriece l-au 
arestat. Acum, după doi ani de zile de 
cercetări, a început procesul de la Graz, 
care va dura 10 zile.

ȘT. DEJU

BUENOS AIRES 13 (Agerpres). — Pe măsură ce se apropie data de 7 iulie, ziua fixată pentru ținerea alegerilor generale, în Argentina se intensifică activitatea politică. Se succed reuniunile președintelui Guido cu miniștri militari ai cabinetului său pentru „examinarea situației politice". Numai în zilele de 9 și 10 iunie s-au ținut trei asemenea reuniuni după care generalul Ernesto Taquini, ministrul informațiilor, a comunicat doar că „se continuă studierea situației politice în general”.Fapt este că desemnarea candida- ților la postul de președinte al țării întîmpină serioase dificultăți. Partidului justițialist, care grupează pe adepții fostului președinte Peron, i s-a interzis să prezinte candidați la posturile de președinte, vicepreședinte sau guvernatori. în a- ceste condiții s-au dus negocieri între peroniști și Uniunea civică radicală a poporului, partidul fostului președinte deportat Frondizi, pentru desemnarea unui candidat prezidențial persoana avocatu-

lui conservator Vicente Solano Lima. Dizidenții din ambele grupări se opun însă ; unii lideri pe- roniști au amenințat cu boicotarea alegerilor, iar o grupare dizidentă a partidului lui Frondizi a desemnat un candidat propriu în persoana fostului guvernator Oscar Alen- de. în afară de aceasta, în cercurile din capitala Argentinei nu se exclude ipoteza unui veto din partea guvernului militar împotriva desemnării lui Solano Lima, deoarece conducătorii militari se tem că acesta ar putea facilita revenirea lui Peron sau Frondizi, îndepărtați de la conducerea țării, după cum se știe, prin puciuri militare.Partidul Comunist a tost interzis și nu poate prezenta candidați. „Pentru moment, după cum se exprimă revista americană „Newsweek”, în Argentina domnește confuzia. Nimeni nu pare să știe cîți candidați se vor prezenta și nici nu există siguranța că cel care va obține majoritatea voturilor își va putea chiar asuma în mod real funcțiunile de președinte”.

Franchiștii pun la cale 
noi crimePARIS 13 (Agerpres). — Agenția Union Française d’information anunță că curajosul patriot spaniol Ramon Ormazabal, conducătorul mișcării muncitorești din Țara Bascilor, membru al C.C. al Partidului Comunist din Spania, a fost transferat la închisoarea din Madrid, închisoare unde a fost executat Julian Grimau.

*PARIS 13 (Agerpres). — Din relatările presei pariziene s-a aflat despre o nouă crimă a călăilor franchiști. în februarie a.c. ei au arestat pe tînărul poet spaniol Manuel Moreno Barrenco, iar după zece zile acesta a încetat din viață în spitalul închisorii. Autoritățile franchiste au declarat rudelor a- cestuia că poetul a încercat să se sinucidă, aruneîndu-se pe o fereastră a închisorii. Această versiune oficială nu este nouă. întreaga lume își amintește că exact în același fel franchiștii au încercat să mascheze încercarea lor de a se răfui cu eroul comunist Julian Grimau.

1 teritoriul țării. în ocupată de colonialiști, de eliberare națională cauzează trupelor portugheze pierderi însemnate, într-o singură săptămînă colonialiștii au pierdut un vas militar, 11 camioane cu echipament, zeci de oameni. în Mozam- bic, ca și în alte colonii, trupele portugheze au suferit o serie de înfrîngeri, iar moralul lor este foarte scăzut. Zilnic, presa consemnează noi dezertări ale soldaților și ofițerilor portughezi care adesea se alătură mișcării de eliberare națională. Ziarele relatau chiar că nu de mult, la Luanda, capitala Ango- lei, poliția secretă a lui Salazar a descoperit un complot în rîndurile armatei care urmărea răsturnarea guvernatorului portughez și realizarea unei înțelegeri cu patrioții angolezi.în același timp, cu tot sprijinul primit din partea aliaților lor din N.A.T.O., economia Portugaliei rezistă din ce în ce mai greu războiului colonial continuu pe care această țară îl duce în Africa. Potrivit

A. BUMBAC

Ultima oră a colonialismului
(După un desen din „Algemeen Handelsblad“, Amsterdam)

marile fluvii din 
a U.R.S.S. într-un

francez a respins 
cu 128 de voturi

MOSCOVA. A intrat în funcțiune 
nodul hidraulic de la Cerepoveț, con
siderat unul dintre cele mai mari de 
pe traseul căii navigabile Volga-Ma- 
rea Baltică aflate în construcție. Acum 
au devenit navigabile două treimi 
din traseul său de 360 km. Noua cale 
navigabilă va uni 
regiunea centrală 
complex unic.

PARIS, Senatul 
în a doua citire,
față de 35 contra și 76 abțineri, pro
iectul de lege guvernamental cu pri
vire la modificările și completările la 
bugetul de stat pe anul în curs. 
Proiectul de lege prevede sporirea 
poverii impozitelor pentru unele ca
tegorii ale populației franceze, creș
terea cheltuielilor militare și reduce
rea alocațiilor pentru ocrotirea sănătă
ții și învățămînt

BELGRAD. La 13 iunie, președin
tele Indoneziei, 
Belgradul, unde 
trei zile.

NEW YORK.
cane au anunțat 
„Atlas-Agena“ care transporta un sa
telit „spion" a explodat miercuri la 
baza Point Arguelo (California), nu
mai la cîteva secunde după lansare. 
După cum transmite A.F.P., racheta 
„Atlas-Agena" este folosită în special 
pentru lansarea sateliților spioni de 
tipul „Midas" și „Samos".

Sukarno, a părăsit 
a făcut o vizită de

Autoritățile ameri
că o rachetă tip

CARACAS. Președintele Venezue- 
lei, Romulo Betancourt, sub pretextul 
descoperirii unui „complot", a anun
țat, in cadrul unei cuvîntări radio
difuzate, că a ordonat „arestarea pre
ventivă a tuturor membrilor parti
dului comunist și ai Mișcării revo
luționare de stingă din întreaga țară". 
A.F.P. relatează că președintele ve- 
nezuelean a cerut Congresului să e- 
xamineze de urgență un proiect de 
lege guvernamental în legătură cu 
măsurile represive împotriva forțelor 
progresiste din țară.

GUAYAQUIL. Aproximativ 1000 
de învățători de la școlile de stat din 
Guayaquil (Ecuador) au declarat gre
vă. cerînd guvernului achitarea sala
riilor restante. In provincia Manabi 
sute de învățători din școlile de stat 
sînt în grevă de o săptămînă. Reven
dicările greviștilor sînt sprijinite de 
„Frontul în apărarea școlii de stat“, 
creat recent de învățătorii cu vederi 
democratice.

WASHINGTON. Wirtz, ministrul 
muncii al S.U.A., comentînd cifrele o- 
ficiale pe luna mai ale șomajului, a 
subliniat „seriozitatea situației care ne
cesită măsuri urgente pentru îmbună
tățirea ei". Potrivit datelor oficiale, 
procentajul șomerilor în luna mai 
este de 5,9 la sută față de 5,7 la sută 
cu o lună în urmă și 5,5 la sută în mai 
1962. Numărul șomerilor tineri a cres
cut în luna mai cu 300 000.

BAGDAD. La 13 iunie, președintele 
Republicii Arabe Yemen, As Sallal, a 
sosit la Bagdad, venind de la Damasc. 
E] va face o vizită de trei zile în Irak, 
la invitația președintelui Abdul Sa
lam Aref.

PARIS. Peste 2 000 de mineri, so
siți din toate colțurile bazinului Mo
selle, au străbătut orașul Metz, în- 
dreptîndu-se spre clădirea prefecturii, 
unde aveau loc tratativele între re
prezentanții patronilor și muncitori cu 
privire la viitorul minelor de fier din 
Moselle. Reducînd producția, patro
nii amenință să concedieze în curînd 
cîteva sute de muncitori.

ANKARA. In capitala Turciei a în
ceput judecarea celui de-al doilea grup 
de persoane acuzate de participare la 
rebeliunea armată împotriva regimu
lui, din zilele de 20 și 21 mai a.c., re
latează A.F.P. Potrivit unui comu
nicat oficial, dat publicității la Ankara 
de comandamentul stării de asediu, 
grupul de acuzați, care urmează să 
fie judecat de tribunalul militar spe
cial nr. 2, cuprinde 1 459 persoane 
care se află în stare de arest.

LONDRA. Din cauza ceței, în Ca
nalul Mînecii s-au ciocnit vasul pa
namez „Carmen“ cu vasul turcesc 
„Sadîk Zade". Ca urmare a ciocnirii 
„Carmen“ s-a scufundat și doi membri 
ai echipajului său au dispărut. In a- 
ceeași noapte s-au ciocnit motonava 
greacă „Leandros“ și petrolierul en
glez „Clyde Sergeant“.
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