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35 000 ha semănate 
cu a doua cultură
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obiectiv principal în întrecere

Se pregătește elaborarea șarjei. Topitorii Nicolae Râceanu și Ion Moldovan, de Ia „Industria Sîrmei" din Cîmpia Turzii, iau o prooă 
de oțel. Lună de lună, întreprinderea realizează și depășește sarcina de creștere a productivității muncii.

Creșterea productivității muncii
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Sondorii își împărtășesc experiența

I

în prezent unul dintre cele mai însemnate obiective care stau în centrul activității politice și organizatorice pe care o desfășoară organizațiile de partid din întreprinderile industriale ale orașului Turda îl constituie îndeplinirea sarcinilor de plan în domeniul creșterii productivității muncii. Organizațiile de partid, conducerile întreprinderilor, organizațiile sindicale și de U.T.M. — la recomandarea comitetului orășenesc de partid — au stabilit încă de la începutul anului o serie de măsuri menite să ducă la valorificarea la un nivel superior a rezervelor interne existente în întreprinderi, în scopul realizării și depășirii acestui important indicator de plan.Ca urmare a investițiilor făcute de stat, întreprinderile din orașul nostru își îmbogățesc continuu „zestrea” tehnică cu noi utilaje și mașini modeme, de mare randament. La Uzinele „Industria Sîrmei“ din Cîmpia Turzii au fost instalate 10 mașini noi de trefilare, care sporesc producția cu circa 3 000 tone de sîrmă trefilată pe an. ToJ: aici s-au pus în funcțiune o mașină de înfășurat bare, o mașină de poleit filiere etc. Noile linii de ciment de la Fabrica „Victoria Socialistă“ din Turda sînt înzestrate cu apara- taj modern, în cea mai mare parte automatizat. Dar, paralel cu dotarea cu noi mașini și utilaje, în întreprinderi se desfășoară o largă acțiune pentru folosirea din plin a capacităților de producție existențe, pentru perfecționarea tehnologiei de fabricație, mai buna organizare a producției și creșterea nivelului de calificare a muncitorilor — căi importante de creștere a productivității muncii.Comitetul orășenesc de partid _ a recomandat conducerilor întreprinderilor ca prevederile planurilor de măsuri tehnico-organizatorice să fie realizate, pe cît posibil, în prima parte a anului, pentru ca măsurile respective să-și dovedească cît mai mult eficacitatea în creșterea productivității muncii. în majoritatea întreprinderilor, înfăptuirea planului de măsuri tehnico-organizatorice a fost încredințată unor colective de ingineri, tehnicieni și maiștri. Conducerile întreprinderilor au urmărit realizarea lor la termen, iar organizațiile de partid au analizat periodic cum acestea prind viață. în multe întreprinderi, prevederile planului M.Ț.O. au fost încă de pe acum realizate în cea mai mare parte.în cadrul Uzinelor „Industria Sîrmei“ din Cîmpia Turzii — uzine evidențiate pe ramură pentru realizările obținute anul trecut — sînt secții unde planul de măsuri țeh- nico-organizatorice a fost realizat în întregime. La secția de electrozi, prin eforturi proprii a fost mărită productivitătea mașinilor de presat electrozi, cu ajutorul unui dispozitiv pneumatic de alimentare cu vergele ; s-a construit un dispozitiv automat de ambalare a electrozilor și altele. La Uzinele chimice din Turda au fost înlocuite conductele cauciucate de la saramură cu conducte de azbociment, prelungindu-se durata acestora de la 3—4 luni — la 8 luni. Prin mărirea suprafeței cuptoarelor și sporirea numărului gurilor de lucru, la fabrica de sticlărie s-a obținut o creștere a producției cu peste 1 500 000 de flacoa-

Despre activitatea 
organizațiilor de partid 

din întreprinderile orașului 
Turda

La clubul schelei petrolie- 
re Țicleni, din regiunea Olte
nia, a avut loc un simpozion 
cu tema „La sonde, inter
venții rapide și de bună ca
litate“. Numeroși specialiști 

-și^mtmVihTrfwi-vvrbit-despre - 
metodele folosite de cele 17 
brigăzi în vederea scurtării 
duratei de intervenții și re
parații ța sonde. Anul acesta, 
în schelă toate operațiile de 
intervenție s-au făcut într-un

timp mai scurt față de anul 
trecut. Timpul de schimbare 
a sistemului de funcționare a 
sondelor din erupție în gaz- 
lift, de exemplu, s-a iedus la 
un sfert față de 1962, iar

' din 'ga zii fi'Tn“pomTmf~dè a-' 
dîncime
comitent
la sută
tiv la
tervenție.

la jumătate. Con- 
s-a scurtat cu 40 
tim-pul neproduc- 

operafiile de in-

Gospodăriile agricole colective din re
giunea București au terminat însămîn- 
țatul cu cea de-a doua cultură a terenu
rilor de pe care s-a recoltat secara pen
tru masă verde. Au fost însămînțate cu 
iarbă de Sudan, porumb siloz și alte 
culturi circa 35 000 de hectare. Cele 
mai mari suprafețe au fost însămînțate 
de gospodăriile agricole colective din 
raioanele Slobozia, Fetești, Alexandria 
și Urziceni. Colectiviștii din regiune au 
hotărît ca în acest an să însămînțeze 
imediat după recoltarea cerealelor pă- 
ioase încă 100 000 de hectare culturi în 
miriști, cu 40 000 de hectare mai mult 
decît în anul trecut. Vor fi însămînțate 
îndeosebi amestecuri de porumb cu 
floarea-soarelui, floarea-soarelui cu iar
bă de Sudan, porumb siloz și cul
turi bogate în proteine. Gospodăriile 
agricole colective și-au procurat încă 
de pe acum întreaga cantitate de 
semințe, iar stațiunile de mașini și 
tractoare din regiune au revizuit și pus 
în stare de funcționare circa 3 000 de 
semănători care vor fi folosite la efec
tuarea acestei lucrări. (Agerpres)

Aprovizionarea centrelor de piine 
In timpul1 nopții

De cîtev'a luni se experimentează în 
Capitală noul sistem de aprovizionare a 
unor centre de pîine, încă din timpul 
nopții. In acest fel, cetățenii găsesc din 
primele ore ale dimineții toate sorti
mentele de panificație pe care le do
resc. Incepînd de la 20 iunie, aprovizio
narea în timpul nopții a' centrelor de 
pîine se va introduce, în afara centre
lor din raioanele Tudor Vladimirescu și 
23 August, la un număr important de 
unități de panificație din raioanele V- I. 
Lenin, 30 Decembrie și 16 Februarie. 
Vor fi aprovizionate după noul sistem 
aproape 200 centre de pîine din Capi
tală.

Transmisii de pe litoral 
la televiziune

Sîmbătă seara, televiziunea va face 
prima transmisie de la Constanța, inau- 
gurînd astfel un ciclu de programe care 
se vor transmite în timpul verii de pe 
litoral.

Cu sprijinul M.T.T., inginerii și tehni
cienii televiziunii au efectuat o serie de 
probe de la Constanța, Mamaia și Efo
rie care a'u dat rezultate satisfăcătoare.

Valorificarea căpșunilor
BAIA MARE (coresp. „Scînteii"). — 

In regiunea Maramureș campania de re
coltare a căpșunilor se desfășoară din 
plin. Pentru valorificarea acestora au 
fost create 69 centre de achiziție și s-au 
luat măsuri pentru asigura^,
tului. căpșunilor. Pînaîn prezent au fost 
colectate aproape 1 500 tone căpșuni, cu 
peste 300 tone mai mult decît în perioa
da corespunzătoare a anului trecut.

Cu planul semestrial îndeplinitPLOIEȘTI (coresp. „Scînteii'1). — Minerii de la exploatarea carboniferă Filipeștii de Pădure au îndeplinit sarcinile de plan pe primul semestru al anului cu 11 zile mai devreme. La obținerea acestui succes au contribuit măsurile luate pentru mecanizarea lucrărilor de tăiere și transport al cărbunelui în subteran, pentru extinderea metodelor avansate de extracție a lignitului, pentru ridicarea calificării muncitorilor. In primele 5 luni ale anului, colectivul exploatării a sporit productivitatea munçii cu 7,6 la sută și a realizat economii suplimentare ia prețul de cost în valoare de 843 000 lei.
*TECUCI (coresp. „Scînteii“). — Colectivul Uzinei de reparații din Tecuci și-a îndeplinit planul semestrial la toți indicii cu 24 de zile mai devreme.Prin utilizarea mai bună a capacităților de producție și a timpului de lucru, prin punerea în valoare a rezervelor interne, colectivul de aici a sporit simțitor productivitatea muncii. Au fost realizate economii la prețul de cost în valoare de peste 400 000 lei.

RĂZBOIUL SÏNGEROS împotri
va poporului Kurd continuă. în 
ultimele zile detașamentele pa- 
trioților kurzi au întreprins ia
tacuri împotriva trupelor guver
namentale și instalațiilor petro
liere din apropiere de Kirkuk.

(Amănunte în pag. IV-a)
SENATUL FRANȚEI a respins 

pentru a treia oară, cu 120 vo
turi contra 32, proiectul de lege 
guvernamental privitor la amen
damentele și completările la bu-/ 
getul de stat pe arjul 1S63, carac
terizat printr-o continuă creștere 
a poverii impozitelor, sporirea 
cheltuielilor militare și reducerea 
alocațiilor pentru ocrotirea sănă
tății și învățămîntului. împotriva 
proiectului de lege guvernamen
tal au votat senatorii comuniști, 
socialiști și radicali.

GIOVANI LEONE, fost preșe
dinte al Camerei deputaților în 
legislatura trecută, fiind însărci
nat de președintele Republicii cu 
constituirea noului guvern, și-a 
început consultările cu liderii po
litici. Joi dimineața, el a avut 
o întrevedere cu secretarul ge
neral al P. C. Italian, Togliatti,POPAS

Călătorii care au trecut în 
ultima vreme pragul uneia 
din „porțile orașului" — 
Gara de nord — au re
marcat aspectul de șantier 
de aici. Mozaicari, zidari, 
instalatori se străduiesc să 
termine cît mai repede lu
crările care vor înfrumuseța 
principala gară a Capitalei. 
Ce noutăți oferă călătorilor 
Gara de nord ?

Vom începe cu sala de aș
teptare clasa a II-a care a fost 
inaugurată de curînd. Ss re
marcă mobilierul modern din 
materiale plastice, fotoliile, 
cuierele pentru haine și ba
gaje de mînă. Tot aici a fost 
instalat și un aparat de radio. 
Condiții de mai bună găz
duire au fost create în ulti
mul timp și în sala de aștep
tare clasa I.

Pentru copiii care vor porni 
acum, în zilele vacanței, în 
tradiționalele drumeții, se 
amenajează o sală separată 
de așteptare, unde li se vor

IN GARA DE NORD
servi un ceai cald, biscuiți, 
dulciuri ș.a.
. Lucrări de modernizare se 
execută și în holul caselor de 
bilete clasa I. Au apărut uși 
și ferestre mari, luminoase, 
din sticlă și metal; au fost 
construite două chioșcuri — 

• unul pentru ziare și reviste si 
altul pentru tutungerie. In 
locul telefoanelor > publice 
plasate pe perete au a- 
părut 8 cabine telefonice, 
bine izolate fonic. Va fi 
schimbat sistemul de ilumi- 
nat, iar pardoselile vor fi exe
cutate din mozaic de mar
moră.

Pină acum în Gara de nord 
funcționa un singur birou de 
informații, de unde se puteau 
primi lămuriri numai în legă
tură cu plecările și sosirile 
trenurilor. In prezent, con
structorii înalță clădirea unui 
al doilea birou de informații 
care va începe să funcțione
ze în curîna. Aici, călătorii 
vor putea primi informații zi

și noapte asupra celor mai 
felurite probleme: la ce hote
luri pot fi găzduiți, adresele 
diferitelor întreprinderi și in
stituții din oraș, principalele 
manifestări cultural-artistice și 
sportive, mijloacele de trans
port spre diferite locuri etc. 
Informații se vor da și în 
limbi străine. Pe linia măsu
rilor pentru îmbunătățirea I 

deservirii călătorilor se mai 
înscrie și înființarea unei case 
speciale de unde se pot pro
cura bilete spre litoral.

Și unitățile comerciale din 
incinta gării și-au schimbat 
aspectul. Bufetul expres a 
fost complet renovat. De cu
rînd a fost instalat un auto
mat pentru prepararea cafe- I 
lei. Un modern centru de ră- S 
coritoare a fost deschis pe te- g 
rasa restaurantului clasa I ; o S 
instalație automată asigură g 
desfacerea înghețatei și a bă- ! 
uturilor răcoritoare.

ne pentru penicilină ; în același timp s-a prelungit durata de funcționare a cuptoarelor respective cu cîte o lună de zile. Tot aici a fost mecanizat transportul materiei prime în silozuri, s-a simplificat procesul "tehnologic la fabricarea jpâF harelor.în scopul sporirii randamentului mașinilor, în numeroase întreprinderi au fost aplicate și extinse o serie de metode înaintate. La întreprinderea „Electroceramica“ s-a extins metoda turnării sub presiunea produselor cu configurație corn-. plicată. S-a extins folosirea matrițelor cu cuiburi multiple la presele speciale, obținîndu-se o economie de 72 ore/mașină pe lună. La Fabrica de produse refractare „9 Mai“, echipa presatorului Alexandru Anca a reușit să micșoreze timpul teh- ________________ nologic de presare prin excluderea operației de ridicare a plăcii de pe cărămidă. Metoda este în curs de extindere în această fabrică.Pentru răspîndirea metodelor înaintate de lucru, organizațiile de ■ partid au îndrumat comitetele sindicatelor să organizeze schimburi de experiență între întreprinderi, între secțiile cu același profil, între brigăzi și chiar între echipe. La Uzinele „Industria Sîrmei“, schimburile de experiență între oțelărie și laminoare, între trăgătoriile de oțel tare și moale și între alte secții sînt frecvente. în cadrul acestora șe dezbat cele mai importante probleme legate de aplicarea tehnicii înaintate, de organizarea muncii, de îmbunătățirea calității produselor. Asemenea schimburi de experiență au mai avut loc și la fabrica de sticlărie, cu muncitorii de la Fabrica de cărămizi refractare „9 Mai“ ; cu acest prilej, ei au putut vedea cum se comportă, la înzidi- rea cuptoarelor pentru topit sticlă, cărămizile de silică pe care le produc. Comitetul orășenesc de partid a luat inițiativa ca secretarii organizațiilor de bază de la fabrica de ciment și din alte întreprinderi să meargă la „Industria Sîrmei“ pentru a învăța din experiența organizației de partid de aici în ce privește răspîndirea metodelor înaintate de producție. Tot aici s-a organizat un schimb de experiență pe tema muncii de agitație.Experiența arată că tehnica și tehnologia înaintată pot fi folosite cu maximum de eficiență dacă în fiecare întreprindere există cadre cu o înaltă calificare. în întreprinderile din orașul nostru funcționează zeci de cursuri de ridicare a calificării muncitorilor și de îmbogățire a cunoștințelor inginerilor și tehnicienilor. La Uzinele „Industria Sîrmei“ funcționează 37 cursuri organizate pe specialități, frecventate de peste 1 000 de muncitori, îndeosebi tineri. Tematica acestor cursuri a fost adaptată la specificul secțiilor, iar lecțiile — predate de ingineri cu înaltă calificare — sînt urmate de aplicații practice. Și la uzinele chimice, cursurile de calificare sînt organizate pe profesii, lecțiile teoretice fiind urmate de demonstrații practice.De mare folos în ridicarea califi-
IOAN VEDEANU 

secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Turda

(Continuare în pag. Il-a)

Cînd munca este bine organizată
La întreprinderile forestie

re Cîmpulung, Moldovița și 
Iacobeni, din regiunea Su
ceava, întreaga masă lem
noasă valorificată în acest an 
este realizată de brigăzile 
complexe care lucrează în a- 
cord global. 88 la sută din 
masa lemnoasă pusă în va
loare în acest an este dobo- 
rîtă, fasonată, transportată de 
muncitori organizați în ast
fel de brigăzi. Muncitorii fo
restieri au realizat un indice 
de utilizare de 95,8 la sută la , lorificarea . superioară a ma- 
rășinoase și 68,3 la sută la 
fag, realizînd în plus din a- 
ceeași cantitate de masă lem
noasă peste 23 000 mc lemn 
de lucru. Totodată, organiza-

rea muncii în brigăzi com
plexe a permis ridicarea ca
lificării profesionale și spe
cializarea muncitorilor, o mai 
bună folosire a mecanisme
lor cu care sînt dotate între
prinderile forestiere, precum 
și ridicarea productivității 
fizice pe om cu aproape 
0,500 m.c. pe zi față de cea 
realizată de muncitorii din 
brigăzile simple. Fruntașe în 
întrecerea pentru creșterea 
productivității muncii și va-

sei. lemnoase sînt brigăzile 
complexe de ' la întreprinde
rea forestieră’Moldovița care 
au realizat cîte 2 mc. de 
lemn pe om-zi.

Complex stomatologic
GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — In cel 

mai tînăr cartier gălățean — Țiglina — 
a fost dat în folosință un nou complex 
stomatologic ; înzestrat cu aparatură 
modernă, el este deservit de 10 medici 
de specialitate.

GH. PETRESCU

In sala de așteptare a Gării de nord

Vedere parțială 
a unei noi clă
diri a Institutu
lui de endocri
nologie din Ca
pitală.

(Foto :
M. Andreescu)

15 ani de rodnică activitate
pe tărimul științeiSe împlinesc 15 ani de la organizarea Academiei Republicii Populare Romîne — cel mai înalt for al științei și culturii din țara noastră. Dezvoltarea în acești ani a Academiei, a cercetării științifice în general, demonstrează că socialismul a dat uri "sens superior întregii activități științifice, literare și artistice, situînd intelectualitatea în primele rînduri ale constructorilor activi ai societății socialiste. Astăzi intelectualii aparținînd tuturor generațiilor constituie un detașament unit care participă cu însuflețire la înfăptuirea politicii partidului și a statului socialist.Djntr-o instituție eminamente „o- norifică” și „de consacrare”, cum era odinioară, Academia a devenit astăzi o instituție activă, de dezvoltare a cercetărilor științifice. în trecut, sub regimul burghezo-moșie- resc, Academia nu avea nici un institut de cercetare științifică. în condițiile regimului burghezo-moșieresc, care ;creație a oamenilor noștri.de știință, ca și a poporului în general, numeroși savanți remarcabili ca Gr. Cobălcescu, P. Poni, Gh. Marinescu, V. Babeș, I. Cantacuzino, E. Racoviță, D. Pompei, S. Stoilov și atîția alții, s-au izbit în întreaga lor activitate de indiferența și atitudinea retrogradă a guvernanților. Unii realizatori, inventatori și constructori — Aurel Vlaicu, Traian Vuia, PI. Coandă, G. Constantinescu — au fost nevoiți să plece în alte țări, cu speranța de a găsi condiții pentru a putea pune în aplicare planurile și proiectele lor. O serie de reprezentanți de frunte ai vieții noastre culturale și sociale — Emi- nescu, Creangă, Caragiale, Vlahuță, Dobrogeanu-Gherea, Ibrăileanu, An- dreescu, Luchian — care nu au putut pătrunde în vechea Academie, sînt astăzi membri post-mortem ai Academiei R. P. Romîne.Acum oamenii de știință și cultură au cu totul alte condiții de muncă. Științei i-a fost asigurată o puternică bază materială de dezvoltare. S-a creat rețeaua institutelor de cercetare a Academiei R. P. Romîne, constînd din aproape 40 de unități științifice, în care lucrează peste 1 600 de cercetători, precum și numeroase institute aparținînd ministerelor. Numeroase cadre didactice din învățămîntul superior participă activ la munca de cercetare

de acad. I. MURGULESCU 
președintele Academiei R.P. Romineștiințifică. La Cluj, Iași, Timișoara și Tg. Mureș au fost ’ create și dezvoltate centre de cercetări științifice. Institutele au fost înzestrate cu utilaje și aparate moderne, care permit efectuarea de cercetări la nivelul științei mondiale.Dezvoltarea cercetărilor științifice nu mai este o chestiune particulară, nu mai depinde de bunăvoința unor „ocrotitori“, ci este o grijă’a statului, care alocă an de an importante fonduri de investiții în a- cest scop. Totalul fondurilor destinate anual pentru dezvoltarea științei atinge în prezent aproape un miliârd de lei. Semnificativ este, de asemenea, faptul că majoritatea cercetătorilor științifici sînt cadre . formate în anii regimului democrat- popular. Pentru contribuții remar-a desconsiderat puterea de cabile la dezvoltarea științei cul- 

; n namp.m nr nnstn rtp chinta u......:: _• ____ • • .v ..turii și economiei țării noastre, mai multe cadre tinere au fost alese’ la recenta sesiune anuală membri corespondenți ai Academiei R. P. Romîne, iar altora li s-au decernat premii pentru lucrări de înalt nivel științific și tehnic.Orînduirea socialistă a schimbat poziția omului de știință în societate, capacitatea lui de creație este astăzi prețuită și stimulată. După eliberarea țării, numeroși oameni de știință de mare renume și-au conjugat idealul de viață cu aspirațiile poporului, alăturîndu-se luptei clasei muncitoare, a întregului popor pentru dezvoltarea țării pe calea progresului social, a socialismului. Partidul, întregul popor înconjoară cu căldură și dragoste pe creatorii înaltelor valori ale științei, culturii și- artei, prețuiesc contribuția lor la progresul științei și tehnicii, la construcția socialismului.în țara noastră știința înaintează cu pași repezi, deoarece are un fundament trainic, o călăuză sigură — ideologia marxist-leninistă, metoda dialectică materialistă de cunoaștere.Rezultatele activității de cercetare își au izvorul în legătura strîpsă dintre cuceririle științei înaintate și practica constracției eco- nomiei și culturii socialiste. Inter-

acțiunea dintre știință și producție se vădește in condițiile socialismului, ale făuririi bazei tehnice-mate- riale a noii societăți, ca o forță de prim ordin a progresului lor. Activitatea de cercetare științifică din țara noastră a pus în centrul atenției sale sarcinile trasate de cel de-al IlI-lea Congres al partidului în domeniul științei și tehnicii. Legătura științei cu practica, cu producția este o lege a dezvoltării științei, o cerință permanentă. Ea contribuie la accelerarea și aprofundarea cercetărilor teoretice, care se îmbogățesc permanent din experiența inepuizabilă a vieții, a producției.Ceea ce trebuie remarcat totodată este faptul că în acești ani Academia R. P. Romîne s-a orientat spre probleme de însemnătate teoretică și practică fundamentală, care deschid științei, culturii și economiei naționale largi perspective de dezvoltare. în domeniul matematicii, oamenii de știință au abordat noi teme care contribuie la dezvoltarea cercetărilor fundamentale și la rezolvarea unor probleme ale economiei naționale. între acestea se numără cercetările de teoria funcțiilor, teoria descompunerii spectrale, algebra mecanismelor automate — domenii de mare teoretică și importanță practică, în care țara noastră ocupă un loc re- pe plan internațional. _u bune rezultate meto-cunoscut 1 Se extind cu dele statistice matematice în economie și planificare.Astăzi, fizicienii participă cu rezultate valoroase la efectuarea de cercetări moderne în fizica nucleului, fizica energiilor mari, tehnica reactorilor, chimia radiațiilor ; o extindere tot mai largă a luat-o folosirea radioizotopilor în ramurile de bază ale industriei. Studij importante au fost întreprinse în domeniul . fizicii solidului, îndeosebi al fizicii semiconductorilor.O dezvoltare continuă a cunoscut în acești ani cercetarea în domeniul chimiei. Cercetarea structurii substanțelor organice și a unor combinații coordmative, cercetările în domeniul polimerilor sintetici, studiile privind chimia fizică a elec- troliților topiți etc. au luat o amploare tot mai mare. O activitate rodnică, eficientă, a fost desfășurată în
(Continuare în pag. lila)
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La începutul lunii iulie, un număr mare de studenți vör începe prac

tica de vară în producție. Conducerile facultăților și instituțiilor de învă
țămînt superior din centrele universitare precum si cele ale unităților de pro
ducție din industrie ți agriciiitură au luat o serie de măsuri în vederea bu
nei desfășurări a activității studenților. Ne-am adresat unor cadre didactice 
și specialiști din întreprinderi cu in trebarea : „Cum pregătiți practica de 
vară a studenților

Iată răspunsurile primite.

A;. ~

Prof. univ. ÏON ANTON, 
tehnic din Timișoara.în vara acestui an, peste 2 500. de studenți din institutul nostru vor pleca la practică in importante uzine și fabrici, cum sînt Combinatul siderurgic și Uzinele constructoare de mașini din Reșița, Combinatul siderurgic Hunedoara, „Electroputere“_Cra- iova. Uzinele de vagoane și Uzinele de strunguri din Arad, cit și pe principalele șantiere industriale și de construcții de locuințe.O problemă .principală care ne preocupă în mod deosebit este îndrumarea competentă și controlul calificat al activității studenților la locurile de muncă unde au fost repartizați. în anii trecuți, acestei probleme nu i s-a acordat întreaga atenție de către institutul nostru. Pe bună dreptate am fost criticați pentru procedeul de a repartiza, ca îndrumători, cadre didactice de specialități diferite de cele în care se pregăteau studenții respectivi. Pentru vara aceasta am hotărît — de comun acord cu organizația de partid — ca studenții să fie însoțiți là practică de cadre competente, cu multă experiență, iar activitatea studenților să fie controlată de șefi de catedră și cadre din conducerea facultăților și institutului. Ajutați de aceștia, studenții
Conf. univ. NICOLAE PÏPERNEÂ, prorector al Institutului 

agronomic „Ion lonescu de la Brad" din IașiDe la un an de studiu la altul, practica îh agricultură a studenților institutului nostru are un caracter diferențiat și cuprinde lucrările u- riui ciclu întreg de producție agricolă. După ce începe cu munci simple, fiecare student îndeplinește apoi funcția de brigadier, ajutor de șef de secție și — în ultimul an de învăță- mînt — de ajutor de inginer. Studenții din primii ani sînt repartizați în grupe mari la cele mai bune unități agricole socialiste, acolo unde au posibilitatea să cunoască experiența înaintată în obținerea de recolte mari. Astfel, .începînd din a doua jumătate a lunii iunie, studenții â- nüluî II vor face două luni de practică

în agricultură. O treime din numărul studenților anului II a- gronomie, bunăoară, sînt repartizați la Stațiunea experimentală agricolă Podu Iloaiei, iar ceilalți la gospodăria didactică a institutului ; cei din a- nul II horticultura vor fàcè practică la Stațiunea experimentală Brăila. Toți vor participa la lucrările de întreținere a culturilor și de recoltare.Pentru studenții din anii mai mari am organizat practica pe grupe mici, de cite 
2—3, iar cei din ultimul an au fost trimiși la practică și cîte unul singur, fiind reparțizați mai cu seamă la gospodăriile, de stat și gospodăriile colective. Studenții anului V de la facultățile de a-

Ing. GAVRIL TORNIOSF Uzinele „23 August"-Bucureștiîn această vară îh. urina noastră vor face practică numeroși studenți de la institutele politehnice din București, Timișoa- ra și Iași, de la Institutul de construcții și Institutul de științe e- conomice „V. I. Lenin”. din Capitală. De pe acum, comisia care răspunde în uzină de practica studenților (din care fac parte și' eu) a alcătuit un plan concrèt de lucru.Anul acesta, practica. studenților din anul IV are un . aspect deosebit. în prima parte a practicii ei vor cunoaște procesul tehnologic și utilajele de bază din secțiile de specialitate. în partea a doua, cîte 1—2 studenți vor fi repartizați pe lingă ingineri, ajutîndu-i la îndeplinirea a- tribuțiilor și sarcinilor acestora privitoare la organizarea și conducerea procesului de producție. Inginerii îi vor ajuta la rîndul lor pe tineri să efectueze studii tehnico-științifice axate, în măsura posibilităților, pe problemele specifice uzinei noastre.Ne-am propus ca de două ori pe lună să ținem scurte consfă
Ing. GH. COSTACHE, directorul trustului Gostat — re

giunea Argeșîn gospodăriile a- gricole de stat din regiunea noastră au fost repartizați pentru stagiul de practică 18 studenți din ultimul an al facultăților de agricultură și horticultură. Practica, începută încă din primăvară, se va încheia la 10 august. Odată cu primirea repartizărilor, am recomandat conducerilor și specialiștilor din unitățile respective să creeze studenților toate condițiile pentru a-și pregăti lucrarea de diplomă. în plus, pe lîngă întocmirea lucrării, studenții participă alături de cadre calificate din gospodării la conducerea lucrărilor ' de legumicultura, pomicultură, viticultură și culturi de cîmp.Pentru completarea

cunoștințelor practice, după ce efectuează munca de organizare a brigăzilor de cîmp, ei vor lucra o perioadă în conducerea unei secții teritoriale, după care, în ultima lună, vor trece pe lîngă inginerul șef al gospodăriei. Aceasta le va permite să cunoască amănunțit problemele de conducere a întregului proces tehnic pe gospodărie și pe. ramuri de activitate. Toată a- ceastă activitate se desfășoară sub îndrumarea inginerului^șet al fiecărei gospodării, încă de la sosirea lor în regiune, stu- . denții au fost prezentați conducerilor de unități, specialiștilor cu care lucrează. A- ceștia s-au îngrijit să le asigure tinerilor condiții bune de muncă și de viață.

prorector al Institutului poli-își vor consolida și îmbogăți cunoștințele teoretice. în strînsă legătură cu aplicațiile practice, împreună cu inginerii din producție, cadrele didactice vor iniția consultații și discuții pe teme tehnice specifice întreprinderilor și secțiilor respective. Pe baza unor grafice dinainte stabilite, cadrele didactice vor urmări ca tinerii să lucreze în principalele sectoare ale uzinei, să-și formeze o imagine de ansamblu clară asupra organizării procesului de producție, utilizării. mașinilor modeme etc.în zilele premergătoare sesiunii de examene, în toate facultățile institutului au fost organizate grupele de studenți repartizați pe uzine, au fost desemnați responsabilii de practică, urmind ca la șfîrșitul sesiunii să se facă instructajul grupelor. în cadrul a- cestuî instructaj vom sublinia rolul important al responsabilului grupei de studenți, care este chemat să ajute cadrele didactice în buna organizare și desfășurare a activității fiecărui student. Totodată vom îndruma pe tineri să participe cu conștiinciozitate și spirit de răspundere la toate lucrările practice planificate, cît și la activitatea cultural-educativă a colectivului uzinei, să fie disciplinați și ordonați.
grbnomie și horticul- tură vor continua practica de diplomă pînă la 10 august. Studenților, li sè încredințează sarcina de a conduce o brigadă, un sector și chiar de a îndeplini unele a- tribuții ce revin inginerului agronom. Toate aceste sarcini sînt îndeplinite sub îndrumarea și controlul specialiștilor din gospodăriile colective și cadrelor didactice din institut.Pînă la șfîrșitul a- nului de învățămînt vor mai efectua practica eșalonat, în perioade de cîte două luni, studenții din a- nul I medicină veterinară, din anii II și III agronomie și hor- ticul tură, iar studenții din anul IV agronomie și horticultură vor participa la o excursie didactică.

tuiri tehnice de producție în cadrul cărora studenții să comunice' observațiile lor privind mai buna organizare și desfășurare a producției. Totodată vom difuza tematica de inovații a uzinei printre studenți, îi vom include in unele colective de raționaliza- tori, dîndu-le posibilitatea să-și , aleagă acele teme de cercetare care-i interesează și pot fi de folos producției. Aceste teme vor fi prezentate într-o sesiune tehnico- științifică.In anii trecuți, unele instituții de învățămînt superior n-au asigurat studenților o îndrumare practică corespunzătoare, au încredințat sarcina de îndrumător unor cadre de altă specialitate decît cea în care se pregăteau tinerii. Institutul de construcții din Capitală repartiza un număr de cadre didactice mult redus față de necesități, pentru a îndruma pe studenți. Sperăm că institutele respective vor aprecia în acest an la justa lor , valoare sarcinile ce. le revin, că vor a- sigura în strînsă colaborare cu uzina o bună îndrumare a practicii studenților.
Aș vrea să fac o propunere. La repartizarea studenților pentru stagiu în unitățile agricole socialiste, ar fi util ca institutele agronomice să țină seama, în mai mare măsură, de specificul unității respective, de condițiile pe care le pot oferi studentului pentru întocmirea lucrării de diplomă. în regiunea noastră au existat cazuri cînd unii studenți au fost repartizați la gospodării care nu aveau dezvoltate sectoare de producție corespunzătoare temei lucrării, O mai strînsă legătură între trusturi și conducerile institutelor va contribui la creșterea eficienței practicii viitorilor specialiști în agricultură.
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Pe un drum bun
(Urmare dîn pag. I-a)

Instantanee de la fabrica de lapte „JRarăul“ din Cîmpulung Moldo
venesc. în fotografii : stingă — instalația de concentrare și uscare a lap
telui ; dreapta sus : secția de ambalare a laptelui praf ; fotografia de jos : 
vedere generală a fabricii. (Foto : Gh. Vlnțilă)

Acțiuni gospodărești
La Hunedoara,, în noul oraș mun

citoresc, s-dzt plantat peste 130 000 
de flori, au fost amenajate noi alei 
în parcuri și în pădurea Chizidului. 
Acum se lucrează la amenajarea de 
zone verzi în jurul blocurilor turn 
care urmează a fi date curînd 
în folosință. Pentru plantările de 
vară, în parcurile și zonele verzi 
din Vulcan s-au asigurat din timp 
peste 50 000 de flori. Locuitorii 
noului cartier „7 Noiembrie“ din o- 
rașul Petrila au dat acestei părți 
a orașului înfățișarea unei grădini. 
Ei au nivelat terenul pe marginea 
străzilor, au amenajat zone verzi și 
au plantat trandafiri. La lucrările 
de gospodărire și înfrumusețare a 
orașelor și centrelor muncitorești 
din regiunea Hunedoara au partici
pat de la începutul anului peste 
300 000 de cetățeni. Ei au realizat 
prin muncă patriotică economii în 
valoare de peste 4 milioane lei.

Curs pentru președinți 
de gospodarii colective

. Pe lîngă școala profesională de me
canici agricoli din Balș s-a deschis un 
curs pentru președinți și brigadieri de 
gospodării colective din raioanele Balș,. 
Craiova și Oltețu.

Durata cursului este de 5 luni. Celor 
o sută de cursanți li s-au asigurat con
diții bune de învățătură.

NICÔLAE RÎPEANU 
corespondent voluntar

Organizația de partid și dezvoltarea 
sectorului zootehnicPe lîngă cultura cerealelor, gospodăria noastră colectivă din Isbiceni, regiunea Oltenia, are și un sector zootehnic dezvoltat; el cuprinde aproape 900 taurine, din care 300 vaci, și 1 800 oi. în acest an creștem 1 750 porci și 41000 păsări. Sporind numărul de animale și păsări, ca și producția acestora, gospodăria noastră a obținut venituri bănești de 1200 000—1 500 000 lei anual. Pe măsura dezvoltării continue a sectorului zootehnic aceste venituri vor crește și mai mult. Cum am ajuns la asemenea rezultate ?Pentru dezvoltarea sectorului zootehnic, organizația de partid a îndrumat consiliul de conducere să folosească chibzuit creditele acordate de stat și fondurile proprii. Numai în ultimii doivani s-au cumpărat peste 250 taurine de rasă și 50 de scrofițe. Acum am făcut un pas mai departe, creșterea efectivelor de animale se realizează numai din prăsilă proprie. Pentru creșterea efectivelor de păsări s-au construit două incubatoare de mare capacitate.Pe lîngă sporirea numărului de animale, organizația de partid a ur

mărit și sporirea producției de lap
te și carne. în adunările organizației de bază din sectorul zootehnic, în ședințele comitetului de partid, analizăm periodic cum se îndeplinește această sarcină. Recent, pe baza unor informări prezentate de președintele gospodăriei și de inginerul zootehnist, am discutat despre asigurarea bazei furajere pentru iarnă, organizarea taberelor de vară și a pășunatului, despre unele probleme privind organizarea muncii. Aplicarea măsurilor adoptate va duce la creșterea producției animale. Am prevăzut ca anul acesta să obținem cîte 2400 litri lapte de la fiecare vacă. Datorită unei bune furajări, pînă acum am și realizat mai bine de jumătate riei se ocupă de asigurarea furaje- din această cantitate. Rezultate bune am obținut și la creșterea' diferitelor specii de animale. Prin dirijarea montei obținem în medie de Ia fiecare scroafă pe an.

Creșterea numărului de animale

16—17 purcei
O scrisoare sosită la re

dacție ne-a. relatat despre un 
accident mortal suferit de 
un lucrător de la G.A.S. Mă
xineni — . raionul Brăila. 
Ceea ce atrage atenția este 
urmarea tragicei întîmplări: 
„Au trecut, de atunci opt luni 
de zile, dar nimeni din gospo
dărie nu s-a interesat de soar
ta văduvei șl a celor doi copii 
rămași fără tată... Rog cercetați 
cele relatate de mine“.

Firește, am pornit pe ur
mele scrisorii. De la bun în
ceput surprinde faptul că cei 
care aveau datoria să se 
ocupe de soarta familiei ră
mase fără susținător nu s-au 
grăbit s-o facă. Mai ales 
că într-un asemenea caz nu 
este vorba numai de senti
mentele omenești ale unuia 
sau altuia — deși șl asta e 
un lucru elementar și în a- 
fara oricărei discuții. Exis
tă însă, in primul rînd, obli
gația de a respecta și apli
ca legile statului nostru, pă
trunse de o adîncă grijă față 
de oamenii muncii. Decretul 
cu privire la acordarea pen
siilor arată limpede: orice 
întreprindere sau instituție 
este obligată să întocmească 
dosarul de pensionare și să-l 
prezinte Oficiului de preve
deri sociale în termen de 30 
de zile. Urmașilor 11 se asi
gură deci neîntîrziat drep
turile. Si, iată, trecuseră opt 
luni...

La Măxinenl, cei răspun
zători de rezolvarea acestui 
caz au fost foarte mirați că 
ne „pierdem timpul“ pentru 
o treabă care, din punctul 

și sporirea producției acestora sînt 
determinate în mare măsură de a- 
sigurarea ■ unor cantități îndestulă
toare de furaje. Comitetul de partid a discutat chiar de la începutul anului, într-o ședință, problema a- sigUrării bazei furajere. Consiliul de conducere à fost îndrumat să ia măsuri ca, pe lîngă suprafețele cultivate cu porumb siloz, să fie extinse diferite culturi fufajere. Anul acesta vor fi cultivate 255 hectare cu secară, borceag, lucernă, po- rumb-siloz și alte plante furajere. La propunerea inginerului zootehnist, tov. Grigore Treistaru, au fost puse în valoare și alte resurse pentru asigurarea furajelor. Au fost cultivate cu plante furajere marginile de drum și o porțiune din pășune cu o floră săracă, slab productivă. Pe această cale vom realiza în plus circa 90 vagoane de nutrețuri pentru însilozat. Am extins culturile intercalate de dovleci, prin porumb, iar după recoltarea păioaselor vom semăna în miriște 350 ha cu porumb. Pentru asigurarea bazei furajere vom folosi și ierburile și paiele din orezărie, rogozul de baltă, coletele și frunzele de sfeclă de zahăr, frunzele de floarea- soarelui, resturile de la grădina de legume și altele.în asigurarea hranei animalelor un loc însemnat ocupă pășunile naturale. Gospodăria noastră are o suprafață mică de pășune, circa 300 ha. Comitetul de partid a îndrumat organizațiile de bază din brigăzi și organizația U.T.M. să mobilizeze colectiviștii la executarea lucrărilor de întreținere a pășunii. De asemenea, s-a organizat pășunatul rațional pe tarlale delimitate prin borne și garduri simple. Pentru tineretul taurin au fost organizate două tabere de vară într-o pădure pășunabilă din preajma comunei.în prezent, comitetul de partid și consiliul de conducere al gospodă- lor pentru iarnă. Au fost depozitate pînă acum peste 300 tone fin de lucernă de bună calitate și s-a început însilozarea primelor cantități de lucernă în amestec cu diferite ierburi.în atenția organizației de partid 

ÎMPÀCAÏI
lor de vedere, e de mult so
luționată.

— Tot ce a depins de noi 
s-a făcut. Dosarul cu actele 
de pensionare a fost trimis 
Oficiului de prevederi socia
le al Sfatului popular raio
nal Brăila — am aflat de 
la inginerul șef, Aurel Ma
rinescu.

— Iar după accident, co
piilor li s-a remis alocația 
de stat cuvenită, l-a com
pletat Emil Grama, directo
rul gospodăriei.

La fel de împăcațl sufle
tește, ca față de o chestiu
ne pe deplin rezolvată, s-au 
dovedit a fi și șeful biroului 
de muncă și salarii, precum 
și cel al serviciului personal. 
Da. Actele fuseseră adunate, 
dosarul încheiat, încopciat, 
trimis. Totul în cea mai per
fectă ordine. Drept care pă
reau să fie foarte mirați a- 
flînd că dosarul, departe de 
a fi încheiat, urmează abia 
să fie „deschis“. Cum așa? 
Și au început să tune și să 
fulgere împotriva celor de la 
Oficiul de prevederi sociale. 
O sfîntă indignare părea să-i 
anime. Reieșea că atjta lip
să de omenie nu le-a mai 
fost dat să întîlnească.

Am plecat mai departe, pe 
urmele dosarului. L-am găsit 
la Oficiul de prevederi so
ciale din Brăila. Aici, în două 
săptămîni, el își primise re

a stat permanent și problema ca
drelor de îngrijitori de animale, 
permanentizarea lor și îmbunătăți
rea continuă a muncii la fermele 
de animale. La propunerea organizației de partid, consiliul de conducere a repartizat în sectorul zootehnic numeroși membri și candidați de partid, oameni harnici și pri- cepuți, cu dragoste pentru animale. Biroul organizației de bază analizează cu atenție propunerile colectiviștilor, sprijină tot ceea ce este nou, înaintat. îngrijitorii au fost îndrumați să învețe regulile de hră- nire și îngrijire a animalelor. Cu ajutorul inginerului zootehnist au fost întocmite programe de grajd și rații de furajare echilibrate.

In scopul creșterii cointeresării 
materiale a colectiviștilor s-a intro
dus în sectorul zootehnic retribuirea 
după, producția obținută. Fiecare îngrijitor are de realizat un plan de lapte stabilit după productivitatea fiecărei vaci. Se ține o evidență strictă a producției. Oamenii sînt interesați să dea o producție cît mai mare de lapte. îngrijitorii Ion Văietuș, Nicolae Mogoș și alții realizează lunar un mare număr de zile-muncă.Organizația de bază inițiază adesea consfătuiri cu îngrijitorii, pe diferite teme. într-o consfătuire recentă s-a discutat despre folosirea gospodărească a concentratelor în hrana animalelor. Pe baza propunerilor făcute în cadrul unor consfătuiri s-a hotărît ca vacile cu o producție de lapte mai mare de 15 litri să fie mulse de 3 ori pe zi.Organizația de bază din sectorul zootehnic, comitetul de partid se îngrijesc de popularizarea celor mai bune rezultate la fermele de animale. îmbunătățindu-și continuu activitatea, organizația de partid va depune și pe viitor eforturi ca sarcinile trasate de partid privind continua dezvoltare a creșterii animalelor și a producției lor să fie exemplar îndeplinite în gospodăria noastră.

GHEORGHE RÎMARU 
secretarul Comitetului 

de partid din G.A.C. Isbiceni, 
raionul Corabia 

zolvarea. Și atunci? Cum s-a 
ajuns că nici după opt 
luni...? Am început să-1 răs
foim cu atenție. încăpățîna
te, faptele dezmințeau pas 
cu pas ceea ce ni se rela
tase la Măxineni. într-ade- 
văr, dosarul ei îl trimiseseră 
la Brăila. Cînd însă? După 
cinci luni 1 Intr-adevăr, îl 
încopciaseră, dar birocratic: 
dosarul se prezenta incom
plet. Urmează o adresă a 
Oficiului prin care se cere

La redacție 
a sosit o scrisoare

administrației de la Măxi
neni să adauge piesele lip
să. Adresa purta mențiunea 
„foarte urgent“. Cei care au 
primit-o și-au zis probabil 
că dacă e „foarte urgent“, 
atunci cine ar putea să re
zolve lucrurile mai repede 
decît cei direct interesați? în 
consecință, au clasat frumu
șel hîrtia și au pus-o pe dru
muri pe văduvă fără să le 
mai pese de ce se întîmplă 
mai departe. Pe cît de in
complet era dosarul, pe atît 
de „complet“ se dovedea el 
în privința atitudinii birocra
tice. Acestea sînt faptele.

Te întrebi: din ce ungher 
de inimă împietrită au pu
tut răsări asemenea mani

festări, străine de spiritul 
orînduirii noastre, de modul 
în care își găsesc rezolva
rea, pretutindeni la noi, ce
rințele îndreptățite ale oa
menilor muncii? Grija și so
licitudinea în satisfacerea a- 
cestor cerințe, rezolvarea lor 
promptă, operativă, pe baza 
aplicării neștirbite a legilor 
statului, combaterea orică
ror manifestări de indiferen
tă birocratică se află în a- 
tenția permanentă a organe
lor de partid și de stat. în 
cazul de la Măxineni a fost 
nesocotită nu numai legisla
ția muncii. Deopotrivă neso
cotite au fost și unele legi 
nescrise, dar care sînt adînc 
înrădăcinate în viața noas
tră obștească: legile colec
tivului socialist căruia îi sînt 
proprii, prin definiție, grija 
tovărășească, atenția plină 
de căldură față de membrii 
săi.

Ne-am întors la Măxi
neni. în fața evidenței, oa
menii care se arătaseră îna
inte atît de împăcați sufle
tește au început să caute 
scuze, justificări, să arunce 
răspunderea pe umerii alto
ra. Dar ce fel de justificări 
pot exista într-un a&emenea 
caz? în opoziție cu atitudi
nea exemplară, de grijă față 
de om — caracteristică ce
lor învestiți cu munci de răs
pundere în domeniul lor de 
activitate — Emil Grama, di

cării muncitorilor sînt și concursurile ce se organizează de către organizațiile U.T.M. și cele sindicalepe tema „Cine știe meserie, cîștigă“, sesiunile științifice organizate de comisiile de ingineri și tehnicieni din întreprinderi. Acestea au un rol însemnat în promovarea tehnicii și tehnologiei modeme. în prezent, comitetul orășenesc de partid întocmește un plan de desfășurare a unei propagande tehnice intense în sprijinul răspîndirii tehnicii și tehnologiei modeme.Măsurile luate pînă acum de conducerile întreprinderilor, de organizațiile de partid s-au dovedit eficiente. Aproape toate colectivele de întreprinderi din oraș au îndeplinit și depășit sarcina de creștere a productivității muncii pe primele 4 luni din acest an. La fabrica de sticlărie, productivitatea muncii a crescut cu 4 la sută, la Uzinele „Industria Sîrmei“ — cu 7 la sută, la întreprinderea de prefabricate din beton — cu peste 6 la sută.în unele întreprinderi însă s-au constatat o serie de neajunsuri și greutăți, care au influențat negativ asupra productivității muncii. La Fabrica de ciment „Victoria Socia- reducere a prețului de cost al pro- listă“, lucrările de investiții planificate n-au fost terminate la vreme, iar în primul trimestru au existat lipsuri serioase în domeniul folosirii capacităților de producție ale mașinilor și agregatelor. Comitetul orășenesc de partid a analizat aceas-
ite» Cinematografe)

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romine : Faust — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : “ 
— (orele 19,30). Teatrul Național 
Caragiale“ 
trînei doamne 
dio) ;
„C.

Rosemarie 
„I. L. 

(Sala Comedia) : Vizita bă- 
(orele 20), (Sala Stu- 

Ancheta — (orele 20). Teatrul 
I. Nottara“ (Sala Studio) : Bucătă

reasa — (orele 20). (Parcul Herăstrău) : 
Femela Îndărătnică — (orele 20). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra“ (bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Cezar șl 
Cleopatra — (orele 19,30). Teatrul pentru 
tineret și copii (Sala O. Mine) : Chirlța 
în provincie — (orele 20). Teatrul mun
citoresc C.F.R.-Giulești : Faraonii — 
(orele 19,30). Teatrul de Comedie : Casa 
inimilor sfărtmate — (orele 20). Teatrul 
satiric muzical „C. Tănase" , ’ :
voy) : Ca la revistă — (orele 20). (Gră
dina Boema) : Ca la
20.15) . Circul de stat : 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : 
tă : Patria (9; 11,30;
București (9,15; 11,30; 13,45; 16,30
21.15) , 1 Mai (10,15; 12,45; 15,15;
20.15) , Gh. Doja (9; 11,30; 14; 16,30;
21,30),  Ștefan cel Mare (10,15; 12,30; 14,45; 
17,30; 19,45; 22), G. Coșbuc (9,30; " " 
14; 16,15; 18,30; 21), Stadionul Giuleștl

(Sala Sa-
revistă — (orele 
Curaj șl tinerețe

: Tu ești minuna- 
14; 16,30; 19; 21,15), 

; 13,45; 16,30; 18,45;
12,45; 15,15; 17,45;

----  19;
11,45;

rectorul gospodăriei, a ma
nifestat în împrejurarea de 
față o inadmisibilă nepăsa
re. Trebuie adăugat că el a 
încercat să se „acopere“, a- 
firmînd că alocația de stat 
le-a fost remisă copiilor. în 
realitate, chiar din prima 
lună după accident, cu ști
rea directorului și a ingine
rului șef, a fost sistată pla
ta acestui ajutor acordat de 
sta*. Pînă la șfîrșitul lunii 
mai, nici unul din ei n-a ve
gheat ca cei doi copii să-și 
capete drepturile cuvenite. 
Din păcate, secretarul comi
tetului de partid și președin
tele comitetului sindicatu
lui, cu toate că au cunoscut 
situația, nu și-au făcut în 
această privință datoria și 
n-au luat poziție fată de tă
răgănarea produsă în rezol
varea dosarului.

Firește, lucrurile n-au ră
mas așa: în cele din urmă, 
Vasilica Stroe și copiii ei au 
început să-și primească 
drepturile cuvenite. E de la 
sine înțeles că, pentru răs
timpul cît s-a tărăgănat a- 
plicarea prevederilor legale, 
aceste drepturi trebuie achi
tate din buzunarul celor vi
novat! Dar cu aceasta do
sarul încă nu poate fi soco
tit „încheiat“, desigur că or
ganele locale de partid ee 
vor îngriji ca faptele relata
te mai sus să constituie o- 
biectul unei adunări de par
tid în care cei ce nu și-au 
făcut datoria să fie trași la 
răspundere și pe linie de 
partid

V. DELEANU coresp. „Scinteii“ 

tă situație. Pe baza unui studiu întocmit de comisia economică și în urma consultării cu un număr mare de muncitori și specialiști din întreprindere, a fost elaborat un plan de măsuri care să ducă la lichidarea rămînerii în urmă. La recenta adunare a comuniștilor din fabrică, s-a subliniat că din luna aprilie lucrurile au început să se îndrepte și că există toate condițiile ca întreprinderea să-și realizeze integral sarcina de creștere a productivității muncii și ceilalți indicatori de plan.Preocupîndu-se de creșterea productivității muncii, comitetul orășenesc și organizațiile de partid din întreprinderi au acordat o mare atenție și realizării celorlalți indicatori de plan : calitate, preț de cost etc. Calitatea laminatelor și a celorlalte produse realizate de Uzinele „Industria Sîrmei“ din Cîmpia Turzii, a cimentului, izolatorilor de înaltă și joasă tensiune, a articolelor de sticlărie, a cărămizilor de silică s-a îmbunătățit simțitor în acest an.în întreprinderile din orașul Turda există încă mari rezerve interne de sporire a productivității muncii, de îmbunătățire a calității și de duselor. Acționînd ca și pînă acum, în mod concret și în cunoștință de cauză, pentru punerea în valoare a acestor posibilități și rezerve, organizațiile de partid vor sprijini colectivele întreprinderilor să-și îndeplinească planul în mod exemplar, la toți indicatorii.

Raidul vărgat : Tineretului
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30),

16,15;

17,15; 19,45). Colegii : 
15,30; 18; 20,30), Arta 
grădină 20,30). Cereo- 
(16; 18,15 — grădină
12; 16; 18,15; 20,30).

(20.45), Grădina 13 Septembrie (20,45), 
Arenele Libertății (20,30). Dracul și cele 
10 porunci — cinemascop : Republica 
(9; 11,15; 13,45; 16,30; 19; 21,30), Grădina 
Progresul (orele 20,30), Elena Pavel (9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21 — grădină 20,30), 
Grivița (9,45; 12,15; 14,45; 17; 19,30), Alex. 
Sallia (10; 12,15; 14,30; 17,15; 19,45; — gră
dină 20,15), Patinoarul 23 August (21), 
23 August (9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,45;
21.30) . Lumina de Iulie : Magheru (10;
12; 15; 17; 19; 21), Giulești (10; 12; 14; 16; 
13,15 ; 20,30), Lumina (rulează în conti- " 
nuare de la orele 10 pînă la orele 14, 
după-amiază 16: 18,15; 20,30), Libertății 
(10; 12; 16,30; 18,30 — grădină 20,30). Seara 
prietenilor filmului : V. Alecsandri (orele 
19). Pe urmele bandei : rulează la cine
matografele V. Alecsandri (15), I. C. 
Frimu (9,30; 11,15; 13; 14,45; 16,30; 18,30; 
20,45 — grădină 20,15), Miorița (10; 12; 15; 
17; 19; 21). - • - - - - -- ~ ----------
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
T. Vladimirescu (16; 18; 20). Noua prie
tenă a tatii: Victoria (10; 12: 14;
18,30; 20,45). 8 Martie (16; 18,15 — grădină
20,15),  Flacăra (15; ----- ------ -------- --
Central (10,30; 13:
(16; 18,15; 20,15 — 
muskt; Moșilor
20.30) , Volga (10;
Haiducii din Rio Frio : Unirea (16; 18 — 
grădină 20,15). Program special pentru 

■ copii la orele 10 la cinematograful 13
Septembrie. Magistratul : 13 Septembrie 
(11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Așa a fost 
— Moscova — Antarctica — Primăvara 
obișnuită — rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 21 la cinemato
graful Timpuri Noi. Divorț italian — 
rulează la cinematograful Maxim Gorki 
(15;, 17; 19; 21). Căpitanul Fracasse — ci
nemascop : înfrățirea între popoare 
(10,30; 15,30; 18; 20,30), V. Roaită (9.15;
11.30; 14; 16,45; 19,15 - grădină 21,15),
Floreasca (11; 16; 13,15; 20.30). Mila re
gească : Cultural (15; 17; 19; 21), B. Dela- 
vrancea (16; 18: 20). Noaptea pe auto
stradă : rulează la cinematografele Alex. 
Popov (în continuare de la orele 9,45 
pînă la orele 21). G. Bacovia (15,30; 18;
20,15).  Tinerețea lui Maiakovski : rulează 
la cinematograful C-tin David (16,30; 
18,30; 20,30). Lanterna cu amintiri :
Munca (16: 18,15; 20,30). Tinerii — cine
mascop ; Popular (15; 17; 19; 21), Gră
dina T. Vladimirescu (20,15). Pînă mîine : 
30 Decembrie (16; 18,15; 20,30). Cerul
n-are gratii : rulează la cinematografele 
M. Eminescu (16: 18,15; 20,30), Drumul 
Serii (16; 18; 20). Dă-i înainte fără grijă : 
rulează la cinematograful Ilie Pintille 
(15; 17; 19: 21 — grădină 20,30). Plaja : 
Luceafărul (15; 17,15; 19,30 — grădină
20.30) . O viață : rulează la cinematogra
ful Olga Bancic (15; 17; 19 — grădină
20.30) . Bunica Sabella : Aurel Vlaicu (15; 
17; 19; 21). Fata cu ulciorul : Grădina 
23 August (20,30), Maxim Gorki (11).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Emisiune pentru ti
neretul școlar. 19,40 — Emisiune de 
știință. 20.00 — Filmul romînesc „Lan
terna cu amintiri“. 21,05 — Constructori 
de nave. 21,15 — Selecțiuni din specta
colul „Estrada primăverii" al Teatrului 
de estradă din Ploiești. In încheiere : 
Buletin de știri, buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
In zilele de 22, 23 și 24 iunie, Vremea 

se menține ușor instabilă mai mult in 
jumătatea de nord a țării. Cer schimbă
tor. Local vor cădea ploi sub formă de 
averse, mai frecvente in regiunea mun
toasă și nordul țării. Vînt potrivit din 
vest. Temperatura ușor variabilă. Mini
mele vor fi cuprinse între 7—17 grade, 
iar maximele între 20—30 grade. Pe li
toral : Vreme ușor instabilă în cursul 
după-amiezelor. Cer schimbător. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.
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Solemnitatea înmîtiări< 
unor ordine și medaliiLa .Palatul R. P. Romîne a avut Ioc joi după-amiază solemnitatea înmînării unor ordine și medalii.Au luat parte tovarășii Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, Ștefan Voitec, vicepreședinte al Consiliului de Stat, membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului, oameni de știință, cultură și artă.Artistul poporului Gheorghe Sto- rin a fost decorat cu Ordinul „Steaua Republicii Populare Romîne”, clasa I, pentru activitate îndelungată și merite deosebite în domeniul artei dramatice.A fost conferit „Ordinul Muncii”, clasa I,. tovarășului Grigore Gea- mănu, secretarul Consiliului de Stat, pentru merite deosebite în opera de construire a socialismului.- .-■ ■Cu „Ordinul Muncii”, clasa I, au fost' distinși scriitorul Demostene Botez pentru merite în domeniul literatului și activității obștești, prof. ing. Tudor D. Ionescu, pentru contribuția adusă la construirea socialismului, artistul poporului Jules Cazaban, pentru activitate îndelungată și merite deosebite în domeniul artei dramatice, compozitorul Ion Dumitrescu, pentru merite deosebite în domeniul creației artistice și contribuția a- dusă în dezvoltarea activității muzicale din Republica Populară Ro- mină, prof. dr. Constantin C. Di- mitriu, pentru merite în activitatea didactică, științifică și pe tărîmul sănătății publice.A fost conferit Ordinul „Steaua Republicii Populare Romine“, clasa Il-a, tovarășului Ion Gluvacov, pentru activitate îndelungată în mișcarea muncitorească și merite în15 ani de rodnică activitate

(Urmare din pag. I-a) vederea soluționării unor probleme importante pentru industria noastră chimică în plină dezvoltare.Cercetătorii din institutele tehnice ale Academiei au obținut, la rîridul lor, numeroase realizări valoroase. Activitatea științifică în domeniile aero și hidromecanicii, lubrificației, mașinilor hidraulice, sudurii este cunoscută și apreciată în țară și peste hotare. Au fost a- duse contribuții însemnate la rezolvarea unor probleme legate de electrificarea țării, valorificarea superioară a combustibililor și a altor resurse energetice, realizarea unor instalații cu înalte performanțe tehnice etc. Cercetările asupra sistemelor de reglare automată constituie o contribuție de seamă la dezvoltarea bazelor teoretice ale reglării automate, cu importante aplicații practice. O serie de lucrări elaborate la Institutul de energetică și-au verificat într-un termen relativ scurt eficacitatea. De exemplu, prin aplicarea în producție a compresoare- lor cu jet s-au realizat pînă în prezent importante economii. Cercetările de geologie au contribuit la descoperirea de noi surse petroliere, a unor zăcăminte de substanțe minerale utile, lărgindu-se astfel baza de materii prime a industriei.în științele biologice, agricole și medicale, activitatea de cercetare s.a concentrat asupra rezolvării u- nor probleme teoretice și practice de interes fundamental, izvorî te din necesitățile creșterii producției a- gricole, ale ocrotirii sănătății publice.în cadrul Academiei R.P. Romîne un loc de frunte îl ocupă cercetările în domeniul științelor sociale. Lucrările elaborate în acești ani, îndeosebi după cel de-al IlI-lea Congres al partidului, au îmbogățit tezaurul culturii noastre naționale, prin cercetarea și generalizarea activității practice a oamenilor 

construirea socialismului, și tovarășului Constantin Paraschivescù- Bălăceanu, pentru contribuția adusă la construirea socialismului.„Ordinul Muncii”, clasa a Il-a, a fost acordat scriitorului Ion Marin Sadoveanu, pentru merite deosebite în domeniul creației literare, și tovarășului Constantin Dumitru Berbece, pentru merite deosebite în activitatea obștească.Cu prilejul împlinirii a 15 ani de la apariția revistelor „Femeia”, „Să- teanca“ și „Dolgozo Nö“, au fost decorați cu „Ordinul Muncii”, clasa a Il-a, tovarășa Maria Ciocan și cu „Ordinul Muncii”, clasa a IlI-a, tovarășele Georgeta Veisz și Irma Jakab. S-a conferit tot cu acest prilej „Medalia Muncii” unui număr de șapte tovarășe.Au fost distinși cu „Ordinul Muncii“, clasa a IlI-a, tovarășii Mirceă Nicùlescù și Ionică Apostol, pentru merite deosebite în domeniul ocrotirii sănătății oamenilor muncii.După ce a înmînat înaltele distincții, tovarășul Ștefan Voitec, vicepreședinte al Consiliului de Stat, din însărcinarea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, a Consiliului de Stat, a Consiliului de Miniștri, personal din partea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, a felicitat călduros pe cei decorați, urîndu-le sănătate, ani mulți de viață și noi succese în activitate.Au răspuns tovarășii Grigore Geamănu și Demostene Botez.Participanții la solemnitate au felicitat cu căldură pe cei decorați.(Agerpres)

muncii în construirea economiei și culturii socialiste, ca și prin dezvăluirea și interpretarea de pe pozițiile marxism-leninismului a fenomenelor de cultură materială și spirituală din trecutul poporului nostru. Au fost abordate teme privind construcția economiei socialiste, valorificarea gîndirii economice progresiste romînești ; o a- tenție deosebită a fost acordată problemelor economice ale tehnicii noi, dezvoltării multilaterale a agriculturii socialiste etc.în domeniul filozofiei, cercetările s-au dezvoltat în strînsă legătură cu problemele actuale pe care le ridică practica socială și progresul științei și culturii in noua etapă a construcției socialiste. Astfel, au fost studiate probleme privind formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii din țara noastră, au apărut studii valoroase de filozofie a științelor naturii, la care au colaborat un mare număr de specialiști din diferite ramuri ale științelor naturii și din domeniul filozofiei, lucrări de valorificare a istoriei gîndirii filozofice din Romînia. în domeniul logicii s-au abordat probleme de actualitate, au apărut o serie de lucrări valoroase și se desfășoară cercetări de istoria logicii.Rezultate de seamă au fost do- bîndite în domeniul științelor istorice. Au apărut primele volume ale tratatului „Istoria Romîniei“ — lucrare marxistă de amploare asupra istoriei patriei, precum și alte lucrări importante ; s-au dezvoltat continuu lucrările de arheologie. Studii ample și de valoare au fost elaborate, în același timp, în domeniile lingvisticii, istoriei literare și folclorului, istoriei artelor.Rezultate importante s-au obținut și în domeniile psihologiei și științelor juridice.Știința din țara noastră cîștigă un prestigiu mereu mai mare în cercurile științifice internaționale. Legăturile cu oamenii de știință

Ședința plenară a Consiliului pentru 
răspîndirea cunoștințelor cultural-științificeJoi a avut loc în sala de marmură a „Casei Scînteii” din Capitală ședința plenară a Consiliului pentru răspîndirea cunoștințelor çultural- științifice din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă.Au luat parte membri ai Consiliului, academicieni, oameni de știință și cultură, președinții și secretarii comisiilor regionale pentru răspîndirea cunoștințelor cultural-știin- țifice, reprezentanți ai unor organizații de masă, ai Consiliului editurilor, Centralei editurilor și difuzării cărți h ai Editurii științifice.Ședință a fost condusă de scriitorul Demostene Botez, membru corespondent al Academiei R.P. Romîne, președintele Consiliului pentru răspîndirea cunoștințelor cultural-științifice.

tfri culturale
La Institutul de arhitectură „Ion 

Mincu“ din București a avut loc joi 
deschiderea unei expoziții cuprinzînd 
fotografii ale unora din lucrările și pro
iectele acad. prof. arh. Petre Antonescu, 
organizată cu prilejul aniversării a 90 
de ani de la nașterea sa.

★

IAȘI (coresp. „Scînteii“). — Colec
tivul Operei de stat din Iași a pre
zentat în premieră „Liliacul“ de Johan 
Strauss. Regia aparține lui Jean’ Rîn- 
zescu, artist emerit, iar conducerea mu
zicală Corneliei Voina.

din alte țări — care s-au dezvoltat an de an — constituie un factor ce contribuie activ la afirmarea științei romînești peste hotare, la cunoașterea realizărilor științifice mondiale. Numeroși savanți rom.îni sînt membri ai academiilor de științe din alte țări sau ai unor societăți științifice internaționale de prestigiu.Convingîndu-se de justețea politicii partidului, verificată în practică, oamenii de știință consideră, pe bună dreptate, îndrumarea de către partid a activității științifice drept o condiție fundamentală a realizărilor obținute și a succeselor viitoare. Mărturie a încrederii de care se bucură partidul în rîndu- rile oamenilor de știință este faptul că numeroși savanți și oameni de cultură de frunte au cerut să fie primiți în rîndurile partidului.Considerînd o datorie de conștiință participarea la culturalizarea maselor, la rezolvarea unor probleme ale economiei, numeroși oameni de știință își consacră eforturile și priceperea nu numai domeniului lor de specialitate, ci iau parte activă și la viața obștească a țării.Oamenii de știință sînt conștienți că au sarcina de a munci mai bine, de a ridica activitatea de cercetare în domeniul științelor fundamentale și aplicate la nivelul cerințelor actuale și de perspectivă ale dezvoltării economiei și culturii din țara noastră.Mărețul program elaborat de cel de-al IlI-lea Congres al partidului oferă oamenilor de știință și cultură largi posibilități de a realiza și pune în slujba operei de desăvîrșire a construcției socialiste noi lucrări de mare valoare. în prezent, cercetătorii din institutele tehnice, de fizică, chimie etc. își concentrează tot mai mult eforturile în direcții de mare însemnătate pentru continua dezvoltare a științei și economiei naționale. Ei intensifică

Primirea de către tovarășul CWvu Stoica 
a ambasadorului R. 0. Germane 

la BucureștiLa 20 iunie a.c. tovarășul Chivu Stoica, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.R., a primit în vizită de prezentare pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R. D. Germane la București, Anton Ruh.
Plecarea delegației 

consiliului Național ai femeilor 
la lucrările Consiliului F. D. I. F.La lucrările Congresului mondial al femeilor de la Moscova, ce se vor desfășura în zilele de 24—29 iunie, va participa și o delegație a Consiliului Național al Femeilor din R. P. Romînă.în ziua de 20 iunie au plecat spre Moscova pentru a lua parte la lucrările Consiliului F.D.I.F., — care va preceda Congresul — prof. ing. Su- zana Gîdea, președinta Consiliului Național al Femeilor, prorector al Institutului Politehnic din București, conducătoarea delegației, Stana Drăgoi, vicepreședintă a Consiliului Național al Femeilor, și lector universitar Maria . Groza, secretara Consiliului Național al Femeilor.La plecare au fost de față membre ale Consiliului Național al Femeilor din R. P. Romînă. A fost de asemenea prezent G. E. Ceobota- riov, însărcinatul cu afaceri â.i. ai Uniunii Sovietice în R. P. Romînă.(Agerpres)

Raportul asupra activității desfășurate de C.R.C.C.S., de la constituirea sa și pînă în prezent, a fost expus de prof. univ. Mihail Ghelme- geanu, vicepreședinte al Consiliului, iar raportul asupra activității editoriale pentru popularizarea cunoștințelor cultural-științifice a fost prezentat de Dumitru Mihalache, secretar al Consiliului.Pe marginea rapoartelor prezentate au luat cuvîntul numeroși participanți, care au subliniat rezultatele bune obținute pînă acum în domeniul răspîndirii cunoștințelor cultural-științifice și au făcut totodată propuneri pentru îmbunătățirea acestei activități. în încheiere, plenara Consiliului a adoptat un plan de măsuri. (Agerpres)
GALAȚI (coresp. „Scînteii*). — Ar

tiștii Teatrului de stat din Galați au 
prezentat în premieră comedia „Bucătă
reasa“ de Anatolii Sofronov. Regia apar
ține actorului Eugen Tudoran, jar sce
nografia lui N. Costescu. Aceasta este 
a 6-a premieră din actuala stagiune.

★

BÎRLAD (coresp. „Scînteii"). — 
După ce a susținut în fața ieșenilor 
două reușite spectacole, ansamblul de 
cîntece și dansuri al C.C.S. a prezentat 
pe stadionul tineretului din Bîrlad spec
tacolul muzical coregrafic intitulat : 
„Cîntă țara mea“.

cercetările - pentru rezolvarea de noi probleme puse de dezvoltarea industriei energetice, industriei constructoare de mașini, pentru descoperirea și valorificarea rațională a resurselor naturale, folosirea energiei atomice în economie, elaborarea de noi procese tehnologice și sintetizarea de noi substanțe chimice, extinderea domeniilor de utilizare a mașinilor electronice de calcul etc.Cercetătorii din domeniul științelor sociale se străduiesc să generalizeze, din punct de vedere teoretic, bogata experiență a poporului nostru în făurirea societății socialiste, să releve aplicarea creatoare de către partid a învățăturii marxist-leninîste în condițiile țării noastre, elaborînd lucrări fundamentale, de înalt nivel științific și cu un bogat conținut de idei. Aceste lucrări trebuie să răspundă cerințelor crescînde ale economiei, științei și culturii, educării oamenilor muncii din țara noastră.Realizarea acestor obiective necesită o muncă susținută pentru îmbunătățirea tematicii de cercetare potrivit cerințelor actuale și de perspectivă puse de dezvoltarea economiei naționale, de avîntul științei și tehnicii. Un rol important în această privință îl are întărirea continuă a legăturii între cercetările fundamentale din cadrul Academiei și cercetările efectuate în institutele ministerelor, Institutul Central de Cercetări Agricole și de colectivele catedrelor din învăță- mîntul superior. Va fi intensificată preocuparea pentru crearea unor colective complexe de cercetători, îndeosebi în domeniile cu profil apropiat. Totodată, se va acorda o mai mare atenție muncii de coordonare a cercetărilor științifice, urmărin- du-se orientarea lor fermă spre problemele majore care stau în fața științei, folosirii cît mai eficiente a bazei materiale.Privind cu o mîndrie legitimă realizările dobîndite pînă acum, oamenii de știință și cultură din țara noastră, cercetătorii din institutele Academiei R.P. Romîne sînt hotărîți să desfășoare, alături de întregul popor, o activitate susținută și multilaterală pentru a contribui la progresul impetuos al patriei noastre.

TELEGRAME EXTERNE
Declarația 

lui P. TogliattiROMA 20 (Agerpres). — în numărul său din 19 iunie, ziarul „Unită“ a publicat o declarație a lui P. Togliatti, secretar general al P. C. Italian, în care se subliniază că vidul de guvern existent de mai multe luni este un rezultat al manevrelor cercurilor economice și politice de dreapta. ’ Acestea ignorează rezultatele alegerilor care impun necesitatea unei cotituri spre stînga a politicii guvernamentale.Togliatti arată că programul de activitate al guvernului formulat de Moro a provocat neliniște legitimă și dezaprobare în rîndul C.C. al partidului socialist, care a refuzat să sprijine coaliția guvernamentală.Este necesară formarea unui guvern care să se bizuie pe programul și forțele capabile să garanteze-soluționarea problemelor principale ale vieții economice și politice a țării.Partidul comunist, a spus Togliatti, se pronunță cu hotărîre împotriva creării unui așa-nurait guvern „administrativ” sau de „tehnicieni’’, întrucît aceasta ar constitui doar o mascare a cotiturii spre dreapta a întregii politici italiene.
Un ziar indian 

despre Piața comună. DELHI 20 (Agerpres). — Ziarul indian „Patriot” a publicat un articol în care arată că „Piața comună este un instrument al războiului rece dus de țările occidentale”.Articolul subliniază că Piața comună, fiind o grupare economică și politică închisă, nu este interesată în dezvoltarea unui comerț reciproc avantajos cu tinerele state din Asia și Africa.Politica Pieței comune, arată în continuare ziarul, nu corespunde intereselor economice ale țărilor care au pășit pe calea dezvoltării independente.
Scrisoarea deschisă 

adresată de L, Knorr 
președintelui R. F.G.BONN 20 (Agerpres). — Cunoscutul militant progresist din R.F.G., membru al directoratului Partidului Uniunea Germană a Păcii, L. Knorr, a adresat președintelui R.F.G., Lüb- ke, o scrisoare deschisă în care cere ca foștii generali hitleriști să fie in sfîrșit înlăturați din posturile de conducere. Scrisoarea este adresată, după cum arată Knorr, in legătură cu declarația recentă a Iui Lübké’în cadrul unei recepții de la. Bonn. Lübke a declarat că în limpul-hîtle- rismului au existat aproximativ 700 000 de persoane care pot' fi' calificate drept criminali.„Aș dori să știu, onorate președinte federal, scrie în legătură cu aceasta Knorr, dacă din aceste 700 000 de persoane face parte și generalul Heusinger. Dacă nu, a- tunci ce poate fi calificată crimă ? Dacă da, atunci de ce este acesta în prezent unul din ofițerii sus-puși ai Bundeswehrului ?“. L. Knorr citează în scrisoarea sa și numele generalilor Speidel și Förtch. Dacă aceștia sînt criminali de război, scrie el, atunci de ce nu sînt destituiți din posturile pe care le ocupă ?

N-a trecut mult timp de la eroicul 
episod „Anzoategui“. Capturarea 
cargobotului cu acest nume de către 
patrioții venezuelezi a atras atenția 
lumii întregi asupra luptei pe care 
ei o duc împotriva regimului Be
tancourt. Au urmat și alte acțiuni, 
mai puțin-spectaculoase dar mai 
eficace.

Pentru a înăbuși mișcarea popu
lară care ia amploare, Betancourt a 
declanșat o cruntă prigoană împo
triva torțelor patriotice. Partidul co
munist și alte organizații de stînga 
au fost interzise, iar garanțiile con
stituționale au fost suspendate încă 
din octombrie anul trecut. A tost 
ordonată „arestarea preventivă” a 
tuturor comuniștilor și membrilor 
mișcării revoluționare de . stînga. 
Cînd termenul legal de reținere (15 
sau 30 de zile) este atins, persoa
nele reținute sînt eliberate pentru 
a fi din nou închise a doua zi. Tot
odată unități militare sînt angajate 
în lupta împotriva partizanilor din 
munți.

Aceste represiuni se dovedesc, 
ineficace: lupta forțelor patriotice 
crește în amploare. Despre aceasta 
aduc mărturie și însemnările lui Ne-

Grup de partizani venezuelezi

marginea unui sat de munte retras, 
mi-a fost prezentat comandantul, pe 
nume Manuel. Era înarmat cu un 
pistol automat.

— «Asupra noastră se trage cu 
artileria — spune Manuel. Dar noi 
operăm în grupuri mici, astfel îneît 
nu ni se pot aduce daune prea mari. 
Prizonierii noștri sînt schingiuit) de 
DICEPOL. poliția de stat; satele de 
munte sînt mereu bombardate din 
aer. Vechiul nostru conducător |or-.-.- 
gue Elicer a fost asasinat încă de 
copoii lui Jimenez. Da, sîntem o tară 
bogată, dar avem 755 000 de șomeri, ’ 
iar «campesinos» (țăranii) trăiesc 
într-o mizerie de neînchipuit, Be
tancourt este un om care aparține 
clicii bogate. De mizeria noastră’ ' 
sînt răspunzători milionarii. Ei fac ' ' 
ca ura noastră să devină tôt mai 
înverșunată».

U.R.S.S.: Automatizarea maxima în industry®
cimentului

In industria cimentului din Uniu
nea Sovietică s-q trecut la meca
nizarea și automatizarea maximă a 
tuturor proceselor de producție — 
de la obținerea materiei prime 
pînă la transportarea produsului 
finit. Printre altele, in această ra
mură industrială vor fi folosite pe 
scară largă cuptoarele rotative gi
gantice. aparate și. instalații de co
mandă automată a proceseloT 
tehnologice, inclusiv televiziunea 
industrială.

R. P. Chineză: Folosirea 
rezervelor de apa 

ale ghețarilor
Încă din anul 1958 oamenii de ști

ință chinezi au început să cerceteze 
ghețarii din munții Țilianșan în vede
rea folosirii lor pentru nevoile agri
culturii. Aici, . pe culmile acestor 
munți de unde izvorăște rtul Siin, se 
află peste .1 000 de ghețari, dintre care 
unit la înălțimea de 6'300 m deasupra 
nivelului mării. .

In vederea stabilirii rezervelor to
tale de apă ale ghețarilor,în munții Ți
lianșan au plecat recent peste 100 de 
cercetători ai . Academiei de Științe a 
R. P. Chineze, care vor lucra aici timp 
de trei luni de zile. Se preconizează 
să se creeze aici pentru lucrătorii In
stitutului de geografie al Academiei 
de Științe a R. P. Chineze o stațiune 
pentru studierea învelișului de gheață 
al munților, precum și o stațiune hi- 
drometeorologică.

R. P. Bulgaria: Pod de cal® ferată neobișnuit
Ziarul bulgar „Trud“ 

relatează că în R. P. 
Bulgaria a fost construit 
un pod de cale ferată 
neobișnuit. El are o lun
gime de numai 36 me
tri și o lățime de 154

metri. Pe acest pod vor. 
trece 36 linii de cale fe
rată, iar pe dedesubt 
trei drumuri: unul.. în” 
dublu sens, care va duce 
de la Sofia la Combi
natul metalurgic Kremi-

La vest de Havana, în provincia Pinar del Rio, se construiește cea mai 
mare centrală termoelectrică din Republica Cuba. Ea va intra în funcțiune anul 
viitor și va furniza energie electrică per) tru Capitală și întreprinderile din două 
provincii. In fotografie: Un aspect de pe șantierul centralei termoelectrice.

. rin E- Gun, corespondentul în S.U.A. 
al revistei elvețiene „SCHWEIZER 
ILLUSTRIERTE“, care a făcut o că
lătorie în Venezuela.___ __ ________

„Sub feiestrele hotelului meu din 
Caracas, situat în plin centru al 
orașului, ’peste drum de parlament 
— scrie Gun —- auzeam seară de 
seară împușcături. Trebuie oare să 
pleci în Munții Falcon pentru a-i

Răsfoind presa străină

vedea pe temuții „guérilleros“. — 
membri ai rezistentei, ai F.A.L.N. 
(Frontul eliberării naționale)?

Ministrul dé interne, Carlos A. Pe
rez, care m-a primit, zîmboa dispre
țuitor: „Pentru ce? Așa-zisul F.A.L.N. 
există doar în fantezia, citorva ne
buni ,și zi.qrjști cu fantezie“.

Dar -chiar- în aceeași seară, după, 
interviu,, „inexistenții“ membri ai 
F.A.L.N. au incendiat automobilul 
ministrului de interne sub ferestrele 
casei sale și au. pătruns. în locuința 
unui diplomat american, de unde au 
răpit diferite documente, lăsînd pe 
pereți cartea- lor. de vizită .— iniția
lele „F.A.L.N.“.

Specialiștii sovietici au început 
elaborarea proiectului unui cuptor 
de ciment cu o capacitate de 
3 000 tone de klinket în 24 de ore. 
Acest cuptoi va avea o lungime 
de 200 m și un diametru de 7 m; 
el va consuma mai puțin combusti
bil și mai puțină energie electrică. 
Conducerea procesului de produc
ție a cuptorului se va face cu a- 
jutorul aparatelor automate și ma
șinilor. electronice de calcul.

în noul cartier Hostinsky din Bra« 
tislava (R. S. Cehoslovacă), unde s-au. 
construit numeroase blocuri de locuit, 
școli și grădinițe de copii.

kovțî și alte două pentru 
pietoni. Lateral vor .-.fi. 
montate nouă apeducte. 
Podul va folosi contra
forturi care contribuie la 
consolidarea pilonilor, e-- 
conomisind betonul.

...Țara înoată .realmente în „aur ne,. 
gru“. (Venezuela se află p9 primele... 
locuri din lume în ce privește zăcă
mintele de petrol — n.r.). Dar ce con- . 
trast între zgîrie-norii afaceriștilor 
milionari și cartierele mizeriei, între 
Cadillac-urile celor bogați și zdren
țele indienilor! Este evident că ma
sele populare nu profită de pe urma' 
acestei.’bogății. și că luxul etalat, l ; 
generează doar ură și revoltă. Po- f'. 
porul știe că. Venezuela dispune de 
bogății enorme și se întreabă de ce 
doar 30 de familii ca, de pildă, Zù- Ț 
luagas, Brangers, Arrismendi, Her
rera Uslan, profită de pe urma aces- . 
tor bogății. Naționaliștii (astfel îi de- 
numește presa burgheză pe patrioți. ' 
— n.r.) arată poporului că totul se ■ 
îndreaptă spre S.U.A., iar ura.împo- ’ 
triva yankeilor este mare...

N-am găsit nici un șofer de taxi 
care să mă ducă în cartierele de 
barăci. «Senor, nici măcar poliția nu 
îndrăznește să pătrundă acolo în ■ 
.plină.zii»

„Am vrut să stabilesc personal un 
contact cu F.A.L.N., — continuă au
torul... Cînd am ajuns, în sfîrșit, la ta
băra secretă a F.A.L.N. situată la
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La conferința O.I.M.

întîmpinați călduros de constructori ai navelor cosmice, oameni de
Solidaritate cu țările 

africaneGENEVA 20 (Agerpres). — Agențiile occidentale de presă anunță că la 20 iunie, delegații all țări arabe participante la conferința generală a Organizației Internaționale a Muncii (O.I.M.) au holărît să se retragă de la lucrările conferinței în semn de solidaritate cu reprezentanții celor 32 de țări africane care au părăsit conferința pentru a protesta împotriva prezenței la lucrări a reprezentanților sucl-africani. in cadrul unei conferințe de presă, Muktharel Wakil, reprezentantul permanent al Ligii Arabe la Geneva, a declarat că „poziția țărilor arabe este identică cu aceea a țărilor africane”.Potrivit agenției Associated Press, delegatul Republicii Guineea, Sikhe Camara, a declarat în cadrul unei alte conferințe ele presă că „reprezentanții africani au părăsit definitiv lucrările conferinței”. In același timp el a anunțat că țările independente din Africa vor boicota toate organizațiile internaționale care admit ca membră Africa ele sud.în ședința conferinței din dimineața zilei de 20 iunie reprezentantul Uniunii Sovietice, V. L. Borisov, vorbind în numele grupului țărilor socialiste, a propus suspendarea lucrărilor conferinței și amînarea lor pînă în noiembrie-decembrie 1963. V. L. Borisov a exprimat convingerea că în acest timp va putea fi glementata problema prezenței prezentanților Africii de Sud O.I.M., sub aspectul satisfacerii vendicărilor țărilor africane.Participanții la conferință autăfît închiderea ședinței și convocarea imediată a Comitetului executiv al O.I.M. care a trecut la examinarea acestei propuneri.

I

Operafitamie militare împotriva 
poporului kurdBAGDAD 20 (Agerpres). — Agențiile de presă anunță că operațiunile militare ale trupelor guvernamentale irakiene împotriva poporului kurd continuă. Deși comunicatul oficial difuzat la 19 iunie de postul de radio Bagdad încerca să dezmintă știrile potrivit cărora pa- trioții kurzi au obținut mai multe victorii, agențiile de presă, citind surse de 'încredere din Londra, au transmis știri despre atacurile întreprinse de detașamentele kurde împotriva trupelor guvernamentale și instalațiilor petroliere din apropiere de Kirkuk. Agenția France Presse anunță că în ultimele zile patrioții kurzi au atacat instalațiile de la Jambur, localitate situată în sudul Kirkukului. Un atac al kurzilor a avut loc și în orașul Sulai- manyiah.Citind surse diplomatice arabe din Londra, France Presse anunță numele unor ofițeri bine cunoscuți din armata guvernamentală care au trecut de partea kurzilor, printre care se află și colonelul Salim Fazri.

Au trecut, de asemenea, de partea kurzilor triburi cunoscute ca „fidele Bagdadului". Printre acestea se află triburile Elmu, Balak, Confederația tribală Herki, Grupul celor 7 triburi din Birfkani și altele.Comentînd situația din regiunea de nord a țării, corespondentul special al ziarului englez „Daily Telegraph’’ arată că operațiunile actuale ale trupelor guvernamentale au un caracter cu mult mai sălbatic decît cele din timpul lui Kassem.La Radius armata a bombardat cu tunurile mai multe sate, iar pe altele le-a ras de pe fața pămîntului cu tancurile și buldozerele. Apoi s-a dat foc semănăturilor și au fost ucise vitele. La Dibbis-Dama tancurile au deschis focul, au distrus un sat iar apoi, aȘa-zisele gărzi naționale de tinerel baasiste (bande de huligani de tip fascist) i-au hăituit cu arma în mină pe locuitorii pașnici. De teama atrocităților săvîrșite de trupele irakiene, peste 2 000 de membri ai unor triburi au trecut frontiera în Iran. j

MOSCOVA 20 (Agerpres). — La20 iunie, Valentina Tereșkova și xv« «x -------- -------■-— --Valeri Bîkovski au sosit în orășelul știință, de ceilalți cosmonauți sovie- cosmonauților. La sosire ei au fost tici și de o mare mulțime.tici și de o mare mulțime.

Dezbateri
in Camera ComunelorLONDRA 20 (Agerpres). — în cadrul dezbaterilor care au avut loc la 19 iunie în Camera Comunelor, o serie de parlamentari laburiști și conservatori au cerut guvernului englez să renunțe la ideea creării fotțeior nucleare multilaterale ale N.A.T.O., care poate să ducă la slăbirea resurselor țării. Ministrul de război al Angliei, Thorneycroft, răs- punzînd la întrebările care i-au fost puse, a recunoscut că instituirea forțelor nucleare multilaterale ale N.A.T.O.. asupra cărora insistă S.IJ.A., „ar însemna pentru Europa occidentală cheltuieli în valoare de sute de milioane de lire sterline".însă, în ciuda cererilor insistente ale membrilor parlamentului, Thorneycroft a refuzat să dea în vileag vreun amănunt privitor la tratativele pe care guvernul lc-a-clus recent cu amiralul american Ricketts, în vederea creării forțelor nucleare multilaterale. El a spus că această problemă mai este analizată de guvernul englez, care nu și-a asumat încă nici o obligație. Totodată, Thorneycroft a declarat, că propunerea privind crearea forțelor nucleare multilaterale merită „o examinare serioasă".

REYKJAVIK 20 (Agerpres).— Cu ocazia vizitei pe care o întreprinde în prezent în Islanda, Al. Lăzăreanu, ministrul R. P. Romîne la Reykjavik, a oferit un dejun în cinstea președintelui IS- landei, dr. Asgeir As- geirsson. La dejun au participat Gudmundur Gudmundsson, trul afacerilor și al apărării personalități.Al. Lăzăreanu și dr. Asgeir Asgeirsson au toastat pentru prietenia dintre popoarele romîn și islandez, pentru pace în lumea întreagă. Dejunul s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

minis- externe și alte

*DRESDA 20 (Ager- pres). — Expoziția de

artă plastică romîneas- că de la Dresda a fost vizitată de dr. I. Lothar Bolz, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministrul afacerilor externe al R.D.G.Dr. Lothar Bolz a fost condus prin sălile expoziției de artistul poporului C. Baraschi și de prof. Max Seidewitz, directorul Galeriilor de Artă din Dresda.La ' sfîrșitul vizitei, oaspetele și-a exprimat în cartea de impresii admirația pentru realizările artiștilor plastici din R. P. Romînă.
*ROMA 20 (Agerpres).La Brescia s-a desfășurat o „Săptămînă ita- lo-romînă“, cu prilejul căreia a fost prezenta-

tă o expoziție a teatrului romînesc de marionete. A avut loc, de asemenea, o conferință a profesorului Mario di Micheli despre „Sa- cloveanu și caracterele literaturii romîne contemporane’’, precum și o seară consacrată muzicii lui George Enes- cu. Cu prilejul manifestărilor în cadrul a- cestei săptămîni a fost organizată și o seară a filmului romînesc, programul căreia fost prezentate multe filme documentare. O seară a cinematografiei romînești a fost organizată și la Milano, unde au fost prezentate filme de desene animate realizate de Popescu- Gopo, precum și filmul artistic „S-a furat o bombă".

Note externe

eu
își etalează splen- 
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Mesajul președintelui Kennedy 
privire la drepturile cetățeneștide lege, prevede, printre altele, interzicerea segregației în restaurante, hoteluri, cinematografe, teatre, în parcuri, magazine și alte locuri publice. Proiectul de lege conține, de asemenea, un articol care conferă ministrului de justiție al S.U.A. dreptul de a acționa în justiție școlile și instituțiile de învățămînt care vor refuza să înscrie pe negri. Prevederile acestui articol însă nu se referă la instituțiile ele învățămînt particulare.Deși propaganda americană a început să facă o largă reclamă acestui proiect de lege, înainte de a fi adoptat, prezentîndu-1 drept un „mijloc tămăduitor’’, însuși pre-; : nevoit să recunoască în mesajul său că adoptarea pnvuc ia uiynuxxxv proiectului de lege recomandat „nu tățenești din anul 1963“, după cum va rezolva toate problemele rela- este denumit oficial acest proiect1 țiilor rasiale" din S.U.A.

WASHINGTON 20 (Agerpres). — Președintele S. U. A., Kennedy, a adresat Congresului S. U. A. un mesaj cu privire la drepturile cetățenești. în mesajul său el propune organului legislativ suprem al țării să adopte o serie de măsuri legislative menite să pună discriminării rasiale în Unite.„Flacăra nemulțumirii și diei este astăzi mai vie caînainte“, se spune în mesaj. Expli- cînd motivele care l-au determinat să adreseze mesajul, J. Kennedy a arătat’ că „lipsa de activitate continuă a. autorităților legislative federale, va' avea drept rezultat con-’ tinuărea, dacă nu chiar intensifica- ședințele a fost rea luptei rasiale“.,Actul cu privire la drepturile ce-

capătStatelediscor- oricînd

Uneltirile colonialiste in Guyana britanică
în ultimele zile au sosit vești des

pre noi tulburări în Guyana brita
nică. După incidentele provocate la 
11 și 12 iunie de elemente aflate în 
slujba cercurilor reacționare, situa
ția din această țară continuă să se 
mențină încordată. Pe străzile capi
talei, Georgetown, patrulează uni
tăți ale armatei și marinei britanice, 
iar clădirea parlamentului a fost în
conjurată de militari englezi cu un 
baraj de sîrmă ghimpată. Din știrile 
primite reiese că bandele de huli
gani au provocat mari 
zeci de imobile.

Tulburările regizate 
liști, cu ajutorul forțelor 
și al bandelor de huligani, 
resc să compromită guvernul Cheddi 
Jagan, care se bucură de un larg 
sprijin din partea maselor.

După un secol și jumătate de do
minație colonială, Guyana a obți
nut în 1961 autoadministrarea. în a- 
legerile parlamentare, care au avut 
loc în acela?’ an, cu toate uneltirile 
puse la cale de colonialiști și de 
oamenii lor de casă, Partidul popu
lar progresist, sprijinit de forțele 
patriotice ale țării, a repurtat o stră
lucită victorie. Președintele acestui 
partid, dr. Cheddi Jagan, liderul re
cunoscut al mișcării pentru indepen
dență, a format guvernul. El s-a 
pronunțat pentru acordarea imediată 
a independenței, pentru o politică 
de neutralitate și prietenie cu toate 
statele.

Adept al ideii de industrializare a 
țării și urmărind îmbunătățirea si
tuației economice a populației ex
ploatate de monopolurile străine și 
autohtone, guvernul Jagan a stabi
lit, în linii man, un plan cincinal de 
dezvoltare. Cu toate că monopolurile 
engleze au stors decenii de-a rîn
dul profituri de pe urma exploată
rii poporului acestei țări. Londra a 
refuzat să.acorde Guyanei ajutor e- 
conomlc, financiar și tehnic. Ace
eași poziție au adoptat-o și Statele 
Unite. Guvernul a elaborat atunci un •_ • ■■ . '
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Greviști din Mbabane (capitala 
protectoratului britanic Swaziland) 
se îndreaptă spre centrul orașului 
unde a avut loc un miting în spri
jinul cererii de majorare a salariilor 
lor de mizerie.

LONDRA 20 (Agerpres). — în cursul unei razii efectuate recent de trupele coloniale engleze în Swaziland au fost arestați 153 participant! la greva generală a oamenilor muncii. După cum se știe, în Swaziland continuă de o lună grevă generală a oamenilor muncii care cer majorarea salariilor, îmbunătățirea condițiilor de muncă și modificarea legislației impuse de colonialiști.Colonialiștii englezi au trimis în Swaziland aproximativ 800 de soldați și ofițeri pentru a înăbuși greva. Asupra întregului teritoriu al Swazilandului s-a dezlănțuit o campanie de teroare.PRAGA 20 (Agerpres). — După cum anunță agenția C.T.K., Federația Internațională a Sindicatelor muncitorilor din industria minieră a adresat înaltului comisar britanic din Swaziland (Africa de Sud) o telegramă de protest împotriva a- restării și persecutării minerilor greviști de la minele de asbest din Havelock.

Un imens elefant 
dorite fotogenice pe 
din suprafața, unei 
francez „Le Monde“, 
mă turistică. Chemarea junglei e ire
zistibilă !

Cum arată jungla pentru care a po
zat frumosul elefant ? „Cucerire a civi
lizației“, „ospitalieră“, „minunat echi
pată’’, „în plină dezvoltare’’ plus un a- 
devărat Eden al business-ului. Jungla 
e situată geografic. In ziar scrie clar 
că se întinde de la tropicul capricor
nului pînă în sudul continentului afri
can. Adică Uniunea Sud-Africană. U- 
niunea Sud-Africană cu discriminare 
rasială și lagăre de concentrare, cu mii 
de oameni cu domiciliu forțat și ma
sacre în masă — totul demn de hitle- 
riști. Aceasta este „prima cucerire a 
civilizației occidentale în Africa“ — 
după cum scrie prospectul turistic. A- 
ceastă civilizație, care a creat, cităm, 
„o țară ospitalieră, minunat echipată 
pentru a primi pe vizitatorii săi (închi
sori la mare și la munte — n.n.), o țară 
în care modernismul orașelor stă ală
turi de incomparabile frumuseți natu
rale“. (cocioabele, cartierele rezervate 
negrilor , și cîinilor, din ce categorie or 
fi făcînd parte ?).

Prospectul mai amintește și alte „a- 
tracții turistice“ ale acestui avanpost 
al „civilizației occidentale" — „Europa

occidentală a investit 4 miliarde franci 
în această țară a cărei industrie tînără 
este în plină dezvoltare... " 
de afaceri avertizați, 
investițiile americane 
cu economie liberală 
de 27 la sută pe an".

Iată o manifestare 
rale din Africa de Sud, petrecută cîte- 
va zile după apariția textului de mai 
sus, așa cum o relatează agenția France 
Presse. „Gazul lacrimogen este în vîn- 
zare liberă în Africa de Sud cu condi
ția ca cumpărătorul să fie european, 
adult și să posede un buletin de identi
tate". „In reclamă, firma particulară 
care a lansat acest produs pe piață — 
continuă „France Presse“, asigură că un 
singur pulverizator înlocuiește avantajos 
armele de foc deoarece conține 80 de 
încărcături de gaz, adică o cantitate 
suficientă pentru a stăpîni o mare mul
țime".

Un pulverizator cu gaz lacrimogen, 
nu un elefant — iată simbolul Africii 
de Sud. Cît privește pe bietul pachiderm 
el poate reflecta : ce ușor era cînd avea 
de-a face cu lei și tigri, șacali și hiene 
și nu cu „prima cucerire a civilizației 
occidentale în 
jungla este o

Ca oameni 
vă veți aminti că 

în această țară 
au adus profituri

a economiei libe-

Africa“ față de care 
biată grădiniță de copii.

SERGIU BRAND

Un original „contact“ cu intelectualii

Lupta dintre monopoluri pentru acapararea pieței congolezeBRUXELLES 20 (Agerpres). — Citind ultimele date statistice publicate la Leopoldville, revista „Jeune Afrique“ arată că „exporturile S.U.A. în Congo au atins anul trecut 68 de milioane dolari, ele trei ori mai mult decît în anul 1961. Astfel, S.U.A. au devenit primul furnizor al Congo-ului, în timp ce belgienii au trecut pe planul ăl doilea”.Repunerea în funcțiune a bogatelor zăcăminte aurifere și de dia-

mante ale Congo-ului, distruse în timpul operațiunilor militare pentru lichidarea secesiunii katanghe- ze, a atras atenția întreprinzătorilor americani, care încearcă pe diferite căi să obțină o participate cît mai mare la societățile care exploatează aceste bogății. Dar după cum constată cotidianul belgian „Le Soir", monopolurile belgiene au prins de veste și în prezent se duce o luptă îndîrjită pentru „îndepărtarea pericolului american’’.

Nici nu s-au stins bine ecourile afa
cerii „Der Spiegel“ — revista burgheză 
al cărei director a suferit persecuțiile 
autorităților, mergînd pînă la arestarea 
sa, deoarece l-a atacat pe fostul mini
stru de război Strauss — și în R.F.G. 
s-a ivit un nou caz aproape similar. 
Miezul problemei rămîne același : în
grădirea libertății de exprimare a opi
niei, furia liderilor creștin-democrați 
față de oricine aduce o critică la adresa 
politicii Bonn-ului.

Victima a fost de data aceasta Gert 
von Paczensky, redactorul-șef 
unui program al postului 
dio Hamburg, intitulat „~ 
urmărit cu interes de ascultători. Neîn- 
scris în vreun partid, Paczensky „este 
un om care condamnă colonialismul și 
e conștient de fragilitatea libertății per
soanei“ în țara sa — după cum îl pre
zintă corespondentul din Bonn al zia
rului „New York Herald Tribune“. 
„Frankfurter Allgemeine" întregește a- 
cest portret cu următoarele trăsături : 
autorul cronicii politice «Panorama», 
„este un critic cinstit, care nu se sfiește 
să găsească fire de păr în supa gu
vernului“. De aceea a și fost pedepsit 
Paczensky, care, printre altele, a criti
cat vehement atitudinea guvernanaților 
de la Bonn în cazul „Der Spiegel“. 
Ceea ce a urmat a fost o campanie dez
lănțuită de către conducerea partidului 
adenauerist, în cadrul căreia a coborît 
în arenă însuși secretarul general al a- 
cestui partid, Dufhues.

în urma unui șir de presiuni și ma
nevre la care s-au dedat reprezentanții 
creștin-democrați în consiliul de admi
nistrație al postului de radio Hamburg, 
lui Paczensky nu i s-a reînoit contrac
tul care expiră în luna octombrie.

Referindu-se la acest caz, New

al 
de ra- 

,Panorama".

Herald Tribune“ îl calificăYork 
drept „un nou scandal în legătură cu 
libertatea de a se exprima a presei în 
Germania occidentală“.

După cum s-a exprimat un ziar vest- 
german culmea ironiei este faptul că 
după ce s-a încercat compromiterea re
dacției lui „Der Spiegel“ și s-a căutat 
să i se închidă gura lui Gert von 
Paczensky, un ziar ca „Kölnische Rund
schau“, organ al C. D. U., mai susține 
că acest partid „caută un-contact cu in
telectualitatea“ pe calea unei 
„loiale“...

Atitudinea de dispreț a autorităților 
vest-germane față de reprezentanții in
telectualității se manifestă și în alte do
menii decît presa. Astfel, tot la Hamburg, 
conducătorii partidului guvernamental 
creștin-democrat au boicotat festivită
țile cu prilejul comemorării lui Karl 
von Ossietzky, laureat al premiului 
Nobel pentru pace, mort în urma tor
turilor întrnm lagăr de concentrare na
zist. Iar la Augsburg, orașul natal al 
marelui dramaturg Bertolt Brecht, mu
nicipalitatea creștin-democrată a re
fuzat să dea numele acestuia unei 
străzi. Referindu-se la aceste „cazuri“, 
ziarul „Frankfurter Rundschau“ arată 
că, în ce-1 prjvește pe Ossietzky, „cres- 
tin-democrații nu vor să știe nimic de el, 
deoarece era intelectual și pacifist“. în ■ 
privința lui Brecht, același ziar excla
mă : „Ce-i pasă municipalității creștin- 
deniocrate din Augsburg că Brecht a 
scris unele din cele mai mari drame 
în acest secol, lucru necontestat de cu
noscătorii din întreaga lume !“

Faptele înșirate mai sus ilustrează 
cum înțeleg liderii creștin-democrați 
„contactul“ cu intelectualitatea...

A. SOCEC

discuții

sus

buget prin care urmărea să obțină s-a conformat cu aceeași rep.e- 
venituri din impozitele plătite de ziciune. După cum menționează 
bogătașii-autohtoni și de monopo- , agenția United Press International,' 
lurilé străine care exploatează prin- noi trupe engleze au fost trimise în 
cipalele bogății ale Guyanei — bau- ultimele zile și altele sint pe cale să 
xită și manganul. Aplicarea acestui . sosească.
plan a dezlănțuit furie în tabăra 
monopoliștilor. Partidul de opoziție, 
„Forțele reunite“, condus de milio
narul comprador d'Aguiar care duce 
o politică pe placul colonialiștilor și

COMENTARIUL ZILEI
al Angliei, Duncan San- 

declarat că în Guyana bri- 
„lupta are un caracter mai 
politic decît economic“, re-

are strînse legături de afaceri cu 
aceștia, a acuzat, în mod demago
gic, guvernul Jagan că acționează... 
împotriva intereselor muncitorilor 
guyanezi. Aliat cu celălalt partid 
reacționar — Congresul 
popular, a pus la cale 
de rulburări, folosindu-le 
text pentru a afirma că 
încă 
obține 
care
Grey a acționat cu maximum de ur
gență, telegrafiind la Londra să fie 
trimise trupe. Bineînțeles că Londra

național 
un lanț 
ca pre- 

„Guyana 
nu este coaptă pentru a 

independența“. Și de fie- 
dată, guvernatorul englez

MOSCOVA. La 20 iunie . 1963,. în 
cadrul Plenarei Comitetului Central 
al P.C.U.S., au continuat discuțiile pe 
marginea raportului „Sarcinile curente 
ale muncii ideologice a partidului“, 
prezentat de L. F. lliciov, secretar 
C.C. al P.C.U.S. Plenara C.C. 
P.C.U.S. își continuă lucrările.

NEW YORK. Luînd cuvîntul 
Universitatea din statul Maryland, 
William Douglas, membru al Curții 
Supreme din S.U.A., a criticat cu as
prime politica americană de ajutor 
militar acordat regimurilor reacțio
nare. „Programul nostru militar de 
peste hotare, a spus Douglas, nu a 
făcut decît să sprijine regimurile to
talitare, regii feudali și dinastiile 

’ feudale“.

Spre întărirea unității
muncitorești

al 
alla

fost pretextul ac- 
Deocamdatâ Adu
și-a amînat lucră- 
această mașinație

mele îmbunătățirii activității organiza
țiilor P. C. în întreprinderi. Raportul 
la conferință a fost prezentat de 
J. Koplenig, președintele Partidului 
Comunist din Austria.

MOSCOVA. După cum anunță 
agenția TASS, la invitația făcută șefu
lui guvernului sovietic de guvernele 
Suediei, Norvegiei și Danemarcei. 
Nikita Hrușciov va vizita aceste trei 
țări. Potrivit înțelegerii, vizita lui 
N. S. Hrușciov în Suedia, Norvegia și 
Danemarca a fost lixată pentru pri
măvara anului viitor. Data exactă a 
vizitei va fi fixată de comun acord 
căi diplomatice.

Congresul mondial

pe
GENEVA. La 20 iunie reprezentan

ții U.R.S.S. și S.U.A. au semnat la 
Geneva acordul cu privire la stabili
rea legăturii directe prin teletip între 
cele două guverne.

WASHINGTON. Congresmenul 
Robert T. McLoskey, republican din 
statul Illinois, a declarat că va vota 
împotriva alocărilor pentru „ajutorul“ 
S.U.A. pentru străinătate. El este de 
părere că. „eforturile S.U.A. de a-și 
cumpăra prietenii“ sînt inutile și 
de fapt S.U.A. „au astăzi din ce 
ce mai puțini prieteni în lume“.

TOKIO. în capitala Japoniei
deschis cel de-al 38-lea Congres ordi
nar al Federației naționale a sindica
telor muncitorilor din industria carbo
niferă din Japonia, care reunește 
120 000 de membri. Congresul va exa
mina problemele luptei împotriva „ra
ționalizării“ capitaliste în industria 
carboniferă, pentru majorarea salarii
lor și va trasa, de asemenea, progra
mul de activitate pe următoarea pe
rioadă.

al petrolului
iu-

că 
în

Așa cum se înlîmplă și în alte țări 
iorțele reacționare au atras de par
tea lor pe liderii sindicali de dreap
ta, care au organizat o grevă anti
guvernamentală. însuși ministrul co
loniilor 
dys, a 
tanică 
cuiînd
cunoscînd astiel că greva, departe 
de a urmări sprijinirea unor reven
dicări muncitorești, așa cum pretind 
liderii sindicali de dreapta, tinde de 
fapt să provoace greutăți politice 
guvernului Jagan. în același scop 
aceștia au adus în dezbatere „o 
lege privind relațiile de muncă“, 
manevră prin care se tindea ca 
guvernul să fie pus în fața unui vot 
de neîncredere.

Tocmai dezbaterile în legătură cu 
această lege au 
tualelor tulburări, 
narea Legislativă 
rile, astfel că și
reacționară a fost dejucată. Totuși, 
liderii sindicali de dreapta îndeam
nă la continuarea grevei.

Ziarele reacționare compară ac
tualele evenimente din Guyana cu 
intervenția britanică din 1953, cînd 
Jagan și alți patrioți au fost arestați 
și azvîrliți în închisori. Ele lasă să 
se înțeleagă că poate „n-ar fi rău 
să se procedeze și de data aceasta 
la fel“. Dar de atunci au trecut zece 
ani, poziția guvernului s-a întărit 
considerabil, iar colonialismul a su
ferit înfrîngeri grele, care ilustrează 
că . in epoca noastră încercările de 
a-1 iace să supraviețuiască într-o 
țară sau alta sint sortite eșecului.

I. ALEXANDRESCU

TOKIO. Intre reprezentanții parti
dului comunist, partidului socialist și 
Consiliului General al Sindicatelor din 
Japonia s-a realizat un acord definitiv 
referitor la unitatea de acțiune în miș
carea pentru interzicerea armei nu
cleare și la intensificarea activității 
Consiliului național japonez pentru in
terzicerea bombelor atomice și nuclea
re. In luna august a.c. în orașul Hiro- 
șima va fi organizată o conferință in
ternațională pentru interzicerea armei 
nucleare.

NAIROBI. Partidul de guvernămînt 
din Kenya, Uniunea Națională Africa
nă, a dat publicității o declarație în 
care face cunoscută intenția sa de a 
înlocui înaintea proclamării indepen
denței depline actuala constituție cu 
una corespunzătoare intereselor popu
lației africane. Acest partid cere gu
vernului Angliei să stabilească data a- 
cordării deplinei independențe a Ke- 
nyeî nu triai tîrziu de sfîrșitul anului 
1963.

VIENA. Acj a avut loc o Confe
rință a unor organizații ale Par
tidului Comunist din Austria la 
care participanții au dezbătut proble-
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FRANKFURT PE MAIN. La 
nie în orașul Frankfurt pe 
(R.F.G.) s-a deschis cel de-al 
Congres mondial al petrolului la care 
participă aproape 6 000 de delegați din 
peste 60 de țări. R. P. Romînă este 
reprezentată la lucrările Congresului 
de o delegație condusă de Nicolae Io- 
nescu, adjunct al ministrului industriei 
petrolului și chimiei. Cuvîntul de des
chidere a congresului o 
ministrul economiei R. 
Ludwig Erhard.

SOFIA. Ambasadorul 
îrr R. P. Bulgaria, loan 
ferit în după-amiaza zilei de 20 iunie 
o gală de filme romînești. Au partici-
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Demonstrația funcționarilor
publici din Paris

PARIS. Răspunzînd chemării Con
federației Generale a Muncii din Fran
ța, Uniunii Sindicatelor „Force 
Ouvrière“ și a sindicatelor catolice, la 
19 iunie funcționarii publici din Paris 
au organizat o demonstrație pentru 
satisfacerea revendicărilor lor. în fața 
clădirii Ministerului de Finanțe, în
conjurată de detașamente ale poliției, 
o delegație a demonstranților a înmînat 
unui reprezentant al Ministerului Fi
nanțelor lista revendicărilor funcționa
rilor de stat..7

pat oameni de artă și cultura, repre
zentanți ai diferitelor ministere și or
ganizații. obștești, ziariști. Erau pre- 
zenți, de asemenea șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Sofia și alți 
membri ai corpului diplomatic.

LONDRA. Ambasada Statelor Uni
te la Londra a anunțat joi că secreta
rul Departamentului de Stat al S.U.A., 
Dean Rusk, va sosi la 26 iunie în ca
pitala Marii Britanii-. După cum se 
trapsmite din „surse ale ministerului 
britanic al afacerilor externe“ Dean 
Rusk va avea întrevederi cu ministrul 
englez al Afacerilor Externe, lordul 
Home, în probleme legate de pregăti
rea ordinei de zi a tratativelor dintre 
președintele S.U.A., Kennedy, și pri
mul ministru englez, Macmillan, care 

de 29 și

discuta- 
Canadei

urmează să aibă loc în zilele
30 iunie.

OTTAWA. în legătură cu 
rea în Camera Comunelor a
a proiectului de buget pe noul an fi
nanciar, conservatorii au prezentat 
o rezoluție de neîncredere în guver
nul liberal condus de Lester Pearson.

BACK OF GROWING UNREST IN U.S.-
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A t. y, 1 OUT OF 10 NEGRO WORKERS 
IX iS UNEMPLOYED

ÜLïlO Among teen-age Negroes, 1 out of 3

■ Hit 9 M *s unemployed

Among teen-age whites, 1 out of 6 
is unemployed

AMONG PERSONS UNDER AGE 20, UNEMPLOYMENT NOW IS HIGHEST 
SINCE RECORDS HAVE BEEN KEPT

Sub titlul „Fondul neliîriștii crescînde din Statele Unite“, revista „U. S. 
NEWS AND WORLD REPORT“ publică graficul de mai sus în care se arată că : 
Un muncitor negru din zece este șomer ; în rîndul adolescenților negri, unul 
din trei este șomer ; Unul din 20 de muncitori albi este șomer ; în rînduj adoles
cenților albi, unul din șase este șomer.

Concluzia revistei este că : „In rîndul persoanelor sub 20 de ani, șomajul a 
atins în prezent un nivel record“.
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