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Colectivele din întreprinderile industriei ușoare au obținut un important
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succes : au fost îndeplinite ieri, cu 5 zile lucrătoare mai devreme, sarcinile 
de producție pe semestrul I al anului. La acest succes a contribuit depășirea 
planului cu circa 2 milioane metri pătrați diverse țesături, circa un milion 
bucăți tricotaje, un milion perechi încălțăminte de piele, aproape 7 milioane 
articole de sticlărie, confecții în valoare de 66 milioane lei etc. Aceste realizări 
se datoresc în mare măsură și depășirii sarcinii de sporire a productivității 
muncii cu 2,5 la sută.

Producție ritmică — productivitate 
mai înaltă, calitate superioară

„Bun pentru cereale — 1963”

Ceferiștii din regionala Cluj pregă
tesc vagoanele pentru transportul ce
realelor din noua recoltă sub lozinca 
„Nici un bob pierdut în timpul trans
portului". Pînă acum ei au reparat și 
etanșeizat 3 576 vagoane, reprezentînd 
aproape 98 la sută din plan. Fruntașe 
în această acțiune sînt colectivele de 
muncitori, tehnicieni și ingineri de la 
secțiile revizie din stațiile Cluj, Turda 
și Dej.

Șuior, Ilba și flotația centrală. Un alt 
bloc cu 16 apartamente este gata re
cepționat și își așteaptă locatarii. Nu 
peste mult timp minerilor din orașul 
Baia Mare li se vor da în folosință încă 
60 de apartamente, la care în prezent 
se fac ultimele retușări. Grupul de șan
tiere nr. 1 va mai preda în cursul a- 
cestei luni un lot de 130 apartamente 
ce vor fi repartizate oamenilor muncii 
din Baia Mare.

Perfecționăm continuu»

fabricația rulmenților
Fabrica noastră a împlinit luna 

trecută un deceniu de activitate. în 
această perioadă, metalurgiștii 
noștri au învățat să mînuiască cu 
pricepere mașinile și aparatajul de 
înaltă productivitate cu care e în
zestrată fabrica, făurind an de an 
milioane de rulmenți pentru indus
trie. Preocupat de ridicarea conti
nuă a nivelului tehnic al produc
ției și desfășurînd o largă întrecere 
socialistă, colectivul întreprinderii 
a reușit să îndeplinească și să-și 
depășească cu regularitate sarcinile 
de plan care de la an la an au spo
rit cu aproximativ 20 la sută. Odată 
cu dezvoltarea fabricii s-a ridicat 
și nivelul de calificare a muncito
rilor și tehnicienilor.

Din proprie experiență ne-am 
convins că desfășurarea ritmică a 
producției este o pîrghie importan
tă de valorificare la un nivel supe
rior a rezervelor interne de sporire 
a producției și productivității mun
cii, de îmbunătățire a calității pro
duselor. Tocmai de aceea, în fabri
ca noastră s-au luat de la an la an 
noi măsuri pentru crearea condi
țiilor necesare asigurării ritmicită
ții producției.

De mai mulți ani, toate secțiile 
și serviciile de bază din fa
brică primesc planurile de pro
ducție lunare cu 15—20 de zile 
înainte de începerea lunii. Atît pro
iectarea cît și pregătirea tehnolo
gică se execută după grafic, în or
dinea intrării în fabricație a tipuri
lor de rulmenți.

Serviciile de bază și secțiile pro
ductive analizează planurile primite 
și se preocupă de asigurarea repe
relor de rulmenți, prevăzute în fa
bricație, cu materialele corespunză
toare — scule, dispozitive, verifica
toare — necesare în procesul teh
nologic pentru luna următoare. Ele 
se ocupă în' același timp de încăr
carea judicioasă a mașinilor. De- 
falcarea sarcinilor de plan ale 
secțiilor pe ateliere și mașini dă 
posibilitate maiștrilor să se îngri
jească din timp de buna organizare 
a producției și să coordoneze în
deplinirea ritmică și .la termenele 
stabilite a elementelor de rulmenți 
pe care le are de executat fiecare 
atelier.

O atenție deosebită acordăm 
menținerii decalajului corespunză
tor între secții. în felul acesta se 
asigură un flux tehnologic continuu 
și o bună ritmicitate a întregii pro
ducții. Muncitorii pot să folosească 
în aceste condiții mai bine capa
citatea de producție a mașinilor, 
să lucreze cu productivitate sporită 
începînd din primele zile ale lu
nii. în plus, producția desfășu- 
rîndu-se ritmic, mașinile nu mai 
sînt suprasolicitate la sfîrșitul lunii 
și astfel am ajuns să mărim durata 
lor de utilizare între două repara
ții. Ne-am preocupat și de o mai 
bună folosire a suprafețelor pro
ductive, amplasînd mai bine mași
nile și restrîngînd suprafețele des
tinate lucrărilor auxiliare.

Pe baza programelor lunare de 
lucru întocmite, fiecare secție ra
portează zilnic după grafice stadiul 
realizării planului de producție și 
urmărește, în același timp, cum este 
asigurată producția din zilele urmă
toare cu materiale și semifabricate, 
precum și pregătirea tehnologică 
necesară. Și asigurarea producției 
cu SDV-uri și diferite materiale ur
gente se urmărește zilnic, după 
grafice. Acestea sînt întocmite la 
începutul fiecărei luni de către ser
viciul de producție, cu consultarea 
și contribuția secțiilor de bază.

Parale] cu preocuparea pentru

realizarea ritmică a sarcinilor de 
plan, o importanță deosebită acor
dăm ridicării nivelului tehnic al 
producției în scopul fabricării de 
rulmenți de calitate superioară. 
Noi urmărim ca prevederile planu
lui de măsuri tehnico-organizatorice 
să fie aplicate pas cu pas, la terme
nele stabilite. Cîteva exemple 
Șînt edificatoare/ Prin executa
rea de răcitoare de ulei la băile 
de călire a elementelor de rul
menți s-a obținut o creștere a 
capacității cuptoarelor de călire cu 
peste 15 la sută. Sincronizînd capa
citatea secției strungărie cu cea a 
atelierului de tratamente termice — 
prin eliminarea mersului în gol a 
agregatelor — s-au obținut econo
mii anuale de peste 300 000 lei, din 
care peste 250 000 lei reprezintă 
economii la energie electrică. Intro
ducerea de recuperatoare de căldu
ră la cuptoarele cu flacără din 
secția forje a dus la o substanțială 
creștere a capacității cuptoarelor și 
a productivității muncii mașinilor 
de forjat ce le deservesc, precum și 
la economii de combustibil în va
loare de peste 100 000 lei anual.

în atenția noastră stă și proble
ma reducerii rebuturilor. Cu toate 
că în acest an noi am reușit să 
reducem procentul de rebuturi sub 
nivelul admis, 'totuși mai ■ sînt locuri 
de muncă — de . pildă, la atelierul 
de'rulmenți pentru2vagoane de cale 
ferată — unde se mai înregistrează 
unele pierderi din cauza rebuturi
lor. Măsurile? luate pentru îmbună
tățirea procesului tehnologic și mo
dernizarea caracteristicilor mașini
lor de rectificat îndreptățesc să 
apreciem că t rezultatele se vor îm
bunătăți și, mai mûlt.

Munca ritmică a dat posibilitate 
colectivului (întreprinderii să înde
plinească lună ; de lună sarcinile de 
plan la toți indicatorii. Numai în 
primele einer luni'ale anului meta
lurgiștii noștri au produs peste plan 
7 500 bucăți; de rulmenți și .au reali
zat o productivitate ,cu peste 15 la 
sută mai mare decît cea obținută în 
anul 1962. Realizarea unei produc
ții ritmice și de călitate superioară 
a influențat favorabilși asupra pre-- 
țului de cost, înre'gistrîndu-se eco
nomii suplimentare’ la prețul de 
cost în valoare de 278 000 lei.

Dezvoltînd experiența dobîndită 
colectivul nostru este hotărît să ob
țină noi realizări în îndeplinirea 
planului la toți’ indicatorii, ■ să-și 
mențină titlul de întreprindere evi
dențiată pe ramură.

ȘTEFAN DUMITRESCU 
directorul Fabricii de rulmenți 

din Bîrlad

Echipa condusă de N. Victor 
din secția de ajustaj a uzinelor 
„Electromagnetica“ din Capitală 
a primit recent titlul de eviden
țiată în întrecerea socialistă. Meri
tele care i-au adus acest titlu de 
cinste sînt: depășirea planului lu
nar cu circa 30 la sută, economisi
rea unor însemnate cantități de 
scule și materiale, calitatea ridicată 
a lucrărilor. în fotografie : cîțiva 
din membrii brigăzii — Victor 
Neață, Ion Mănescu, Andrei Petcu 
și Ivan Dumitru.

(Foto : M. Cioc)

Măsuri tehnico-organizatorice 
eficiente

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — 
Uzina mecanică din Galați produce 
zeci de sortimente de piese de 
schimb pentru transportul fero
viar, șantiere navale și alte ramuri 
ale industriei. în acest an, munci
torii și tehnicienii uzinei și-au de
pășit lună de lună planul de pro
ducție. Ei au realizat piese de 
schimb de bună calitate și eco
nomii peste plan în valoare de 
300 000 lei. Rezultatele obținute 
se datoresc preocupării permanen
te a colectivului uzinei, pentru des
fășurarea ritmică a producției. Mă
surile tehnico-organizatorice pro
puse de muncitori și tehnicieni cu 
prilejul dezbaterii ■ cifrelor de plan 
au fost aplicate în producție la ter
menele stabilite. Prin perfecționa
rea tehnologiei de fabricație la 
mai multe repere, repartizarea ju
dicioasă a cadrelor de muncitori 
calificați și tehnicieni pe fiecare 

. schimb ,și-loc de muncă și printr-o 
bună aprovizionare a secțiilor de 
turnătorie și -forjă cu materii pri
me/ s-a' reușit să- se realizeze un 
decalaj corespunzător între secțiile 
primare și cele de finisaj. Anul 
acesta, în primele două decade ale 
fiecărei luni s-a realizat peste , 60 
la sută -, din producția prevăzută. 
S-a înlăturat astfel „asaltul" de 
sfîrșit de lună și s-au creat con
diții pentru. îmbunătățirea simți
toare ■ a: calității "producției.
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Sporește randamentul 
mașinilor

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). 
Textiliștii de la întreprinderea 
textilă din Pucioasa au luat în 
ultimul timp ' noi măsuri pentru 
sporirea randamentului războa
ielor de țesut. Războaiele cu 
spată fixă au fost transformate, 
adaptîndu-li-se dispozitive ' mo
bile. La cele 123 războaie mo
dernizate astfel' s-au obținut 
pînă abum- turații sporite cu 
10—15 la sută. Țesătoarea Dom- 
nica Oprescu, care realiza îna
inte la 4 războaie un indice de 
7 500—7 800 bătăi pe oră, reali
zează în prezent 10 500 bătăi pe 
oră.

Planul îndeplinit decadă cu decadă
Îndeplinirea ritmică 

la toți indicii a planului 
de producție stă in 
centrul atenției colectă 
oului uzinei „7 Noiem
brie' din Craiova. Anul 
acesta, aiçi s-au între
prins noi acțiuni în a- 
cest scop. S-a creat, de 
pildă, un decalaj între 
planul de aprovizionare 
și planul de producție, 
între planurile secțiilor 
prelucrătoare și cele de 
montaj.
secțiilor de turnătorie și 
debitare șl cea a secții
lor prelucrătoare și 
montaj s-a creat un de

calaj de aproximativ o 
lună de zile. Intre sec
țiile prelucrătoare și 
de montaj decalajul 
este de 15 zile, iar între 
ateljere — de o săptămî- 
nă. Serviciul de planifi
care și cel de producție 
lansează planul de lucru 
pentru luna următoare 
cu o lună mai devreme,
iar cu zece zile înainte 
de începutul lunii se 
lansează graficele de 

între producția producție ce cuprind ter
menele de execuție pe 
produse și repere. Acea-

de sta a făcut ca atît maiș
trii cît și muncitorii

să-și poată organiza bine 
munca, să lucreze cu 
productivitate sporită în
cepînd din primele zile 
ale lunii.

Ca urmare a măsuri
lor luate, colectivul în
treprinderii a reușit să 
îndeplinească planul de 
producție în mod ritmic 
'— în fiecare lună șl 
chiar în fiecare decadă. 
Astfel, în primele cinci 
luni ale anului planul 
producției globale și 
marfă, precum și planul 
pe sortimente au fost 
realizate și depășite.

încep examenele de stat

La 25 iunie încep examenele de stat, 
în universități, institute pedagogice, in
stitute de științe economice, medico-far- 
maceutice,' agronomice, de educație fi
zică, tinerii susțin lucrări de diplomă 
scrise și probe la 2—3 discipline. în in
stitutele politehnice și tehnice exame
nele de stat constau în susținerea unui 
proiect de diplomă, iar în institutele dé 
artă în prezentarea unei creații origi
nale după specificul institutului, pregă
tită în cursul ultimului an de studii.

între 1—15 iulie, zeci de mii de stu- 
denți din învățămîntul superior fără 
frecvență se vor prezenta la examenele 
din sesiunea de vară. Pentru o mai 
bună pregătire a acestora, cadrele di
dactice universitare îndrumă studiul in
dividual al candidaților, sistematizînd 
în cadrul consultațiilor materialul par
curs și clarificînd unele probleme mai 
dificile.

Noi nave comerciale

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). — 
Flota noaștră maritimă comercială a 
fost dotată cu două noi cargouri. Este 
vorba de navele „Pitești" și „Roman" 
de cîte 1100 tone construite la șantie
rul naval Tr. Severin, sosite de curînd 
în portul Constanța. în zilele ce ur
mează, marinarii portului Constanța 
vor primi încă un cargou „Oradea", 
construit la șantierul naval din Galați, 
în total, portul Constanța va fi dotat 
în acest an cu 6 noi nave comerciale 
de construcție romînească.

Mașini șl utilaje 
In exploatările iorestiere

Exploatările forestiere au fost înzes
trate în acest an cu noi mașini și utilaje 
care ridică gradul de mecanizare a lu
crărilor, ușurînd mult munca forestieri
lor. în parchete au fost trimise peste 
400 de fierăstraie mecanice „Drujba", 
au fost montate peste 50 de funiculare 
pasagere și semipermanente pentru 
scos-apropiatul lemnului din pădure. De 
asemenea, întreprinderile forestiere au 
fost dotate cu peste 380 autocamioane 
și basculante, 200 încărcătoare meca
nice etc.

Locuințe pentru mineri

BAIA MARE (coresp. „Scînteii"). 
Grupul de șantiere nr. 1 din orașul 
Baia Mare a predat zilele acestea be
neficiarilor — Trustului minier Mara
mureș — un lot de 92 apartamente 
care vor fi repartizate muncitorilor de 
la exploatările miniere Săsar^—

Cu sprijinul me
canizatorilor de la 
S.M.T. Tg. Frumos 
colectiviștii din Băl- 
țați, raionul Pașcani, 
execută Ia timp și 
in bune condiții Iu* 
crările de întreține
re la porumb. In fo
tografie : tractoriștii 
Nistor Cîrdei și Du
mitru Liță execu- 
tînd prașila a li a.?I

I
ț.

Expoziție de artă plastică

CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). — 
La Muzeul regional de artă din Craiova 
s-a deschis o expoziție de artă plastică 
cuprinzînd lucrări ale artiștilor plas
tici craioveni. Sînt prezentate aproape 
50 de' lucrări de pictură,- sculptură și 
grafică, reprezentînd aspecte de pe șan
tierele de construcții, pejsaje indcțstriale 
și din viața nouă a satului oltenesc.

Comuna cea mai
în întrecerea desfășurată sub lozinca 

„Pentru cea mai frumoasă circumscrip
ție, pentru cei mai bine gospodărit sat 
și oraș din regiunea Oltenia“, colecti
viștii din comuna Măceșu de Sus, raio
nul Segarcea, au obținut în ultimul 
timp însemnate succese. în comună du 
fost amenajate un parc și spații verzi pe 
o' suprafață de 7 hectare, s-au reparat

bine gospodărită
‘și întreținut drumurile pe 9 kilometri, 
s-au aliniat și reparat gardurile din sat, 
s-au confecționat ■ 250 000 bucăți cără
mizi pentru construcțiile școlii elemen
tare de 8 ani, lucrări prin care cetățenii 
comunei au realizat economii în valoa
re de 322 000 lei. Pentru aceste realizări 
comuna a cîștigat primul loc în între - 
cerea desfășurată pe regiune.

în curînd va începe 
recoltatul cerealelor, lu
crare care trebuie termi
nată într-un timp foarte 
scurt pentru, a se evita 
pierderile de boabe 
prin scuturare. Aceasta 
necesită un mare vo
lum de muncă. De ace
ea se impune ca pînă 
ce va începe din plin 
recoltatul să se gră
bească lucrările de în
grijire a culturilor. în a-

jumătate din suprafe
țele cultivate cu sfeclă 
de zahăr și floarea-soa- 
relui a fost executată și 
prașila a treia. Trebuie 
spus însă că în unele 
locuri lucrările de în
grijire a culturilor sînt 
rămase în urmă. Supra
fețe mai mari neprășite 
a doua oară sînt în re
giunile Iași, Suceava și 
Bacău. în afară de a- 
ceste regiuni au întîr-

rumb pentru boabe re
giunile Cluj, Mureș-Au- 
tonomă Maghiară, Ma
ramureș, Brașov, Galați.

Organele și organiza
țiile de partid, consiliile 
agricole au datoria să 
desfășoare o intensă 
muncă politică și orga
nizatorică în tîndul oa
menilor muncii din agri
cultură pentru ca în zi
lele următoare în toate 
regiunile și mai ale3 în

Prașila a lll-a e în toi>

proape toate regiunile ziat cu prașila g treia la cele rămase în .urmă e- 
țării a fost terminată floarea-soarelui, sfeclă xecutarea prașilelor să
prașila a doua. Iar pe de zahăr, cartofi și po- fie terminată

Membrii gospodăriilor colective din 
raionul Făurei au reușit să termine la 
timp și în bune condiții prașilele I și 
a 11-a la porumb, sfeclă, cartofi etc. 
Acum, ei zoresc executarea prașilei a 
IlI-a. Pînă în seara zilei de 21 iunie, în 
raion, prașila a lll-a mecanică fusese 
executată pe 70,4 la sută din suprafața 
cultivată cu porumb și 85 la sută din 
cea ocupată cu floarea-soarelui, iar pra
șila a lll-a manuală pe 59,2 la sută din 
terenul semănat cu'porumb pentru boa
be, 89,5 la sută cu floarea-soarelui, 96,9 
la sută cu sfeclă de zahăr și 100 la 
sută cu cartofi.

Fruntași pe raion
Cele opt brigăzi de cîmp din 

G.A.C. „Unirea”, comuna Corbasca- 
Adjud, sînt în întrecere. Ele au reu
șit să execute bine și la timp pra
șila a doua pe cele 1 000 hectare în- 
sămînțate cu porumb. Colectiviștii 
din G.A.C. Corbasca sînt frun
tași pe raion la întreținerea cultu
rilor (De la Comei Rebegea, coresp. 
voluntar),

in plină campanie
Anul acesta, gospodăria colectivă din 

comuna Dumbrăveni, raionul Botoșani, 
cultivă 1930 ha cu culturi prășitoare. 
Pînă acum prașilele I și a Iî-a au 
fost executate pe întreaga suprafață în- 
sămînțată cu floarea-soarelui, cartofi, 
sfeclă de zahăr și mac. Colectiviștii fac 
în prezent prașila a doua Ia porumb și 
a treia/la culturile tehnice. (De la Mir 
cea Persică, coresp. voluntar).-
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Tovarășul Mihaf 
Bîrliga, Erau ăl 
Muncii Socialiste, 
președintele gos
podăriei colective din Roma, raionul 
Botoșani, ne atrăsese atenția de la 
bun început : „Va fi greu să scoateți 
ceva de la Șalaru; nu prea-i vorbă
reț de felul său..." Așa și este. Des
pre sine, Ion Șalaru nu vorbește sau, 
dacă o face, este foarte zgîrcit în 
schimb, vorbesc despre el ceilalți 
colectiviști care au pentru Șalaru 
multă prețuire.

Ion Șalaru a fost numit ca șef al 
unei brigăzi de cîmp în urmă cu trei
sprezece ani. E limpede că nu s-ar 
fi menținut atîta vreme la conduce
rea brigăzii dacă nu s-ar fi vădit la 
el acele trăsături ale omului care, 
fie că muncește în uzină sau pe 
ogoare, pune interesele colectivității 
mai presus de ale sale. Și cu oricine 
de la gospodăria colectivă din Roma 
al discuta, nu va uita să-ți spună : 
„Tovarășul Șalaru e om de nădej
de...«.

în primăvara Iul 1961 s-a abătut 
o ploaie puternică ce amenința să 
rupă barajul'de la iaz.' Dacă‘s-ar fi.’ 
întîmplat așa, toată valea, pe o lun
gime de cîțiva .km, ar'fi fost inun-. 
dată. Șalaru fusese anunțat de paz
nic pe la două dimineața. Bîrliga 
fiind plecat la o consfătuire, Șalaru 
și-a asumat răspunderea de „coman
dant". A mobilizat pe toți membrii 
brigăzii sale și, împreună cu el, a 
stat două zile și două nopți la ba
raj. Au săpat și au cărat pămînt, 
au făcut canale mici de scurgere 
etc. Iată un „amănunt" despre care 
Șalaru nu ți-ar vorbi, întrucît i s-ar 
părea de la sine înțeles...

Din 1954 conduce aceeași brigadă.

U N O M D £ N À
Mai este un motiv pentru care Șa.cu aceiași oameni. în felul acesta Mai este un motiv pentru care Șa. 

s-a ajuns, de-o parte și de alta, la laru este îndrăgit și respectat de co- 
o cunoaștere adîncă ; spiritul de în- lectlviști : nu se crede atotștiutor ci, 
țelegere și de respect reciproc a dimpotrivă, oricine vine Ia el cu. o 
crescut. încă de la început, brigada propunere găsește ascultare, înțele

gere. într-una din 
zilele lui martie, 
anul trecut, bătrî- 
nul Costache Co- 
jocaru 
trebat:

— Ce-ai zice, tovarășe 
dacă noi am semăna pe 
tarlalelor 
rînd sau 
că mai 
cîștig...

A stat 
sfătuit și cu inginerul agronom și, nu 

mai tîrziu de a 
doua zi, a pus în 
aplicare propune
rea lui Cojocaru. 
în felul acesta 
s-au cîștigat a- 
proape douăzeci 
de mii de lei. Sau 
după ce s-a 
prima coasă 
fîn, Șalaru 
dus în cîmp 
vadă cum se pre
zintă căpițele. A 
constatat că nu se 
uscaseră bine și 
deci mai era ne
voie de cîteva 
zile ca să poată 
fi transportate în 
fînăria gospodă
riei. Dar șeful 
de echipă Gheor
ghe Boicu a fost 
de părere ca 
finul să fie lo

sa se menține cu 
regularitate pe pri
mele locuri. Anul 
trecut a stat pe lo
cul I cu următoa
rele rezultate în ce 
privește producția 
kg grîu, 4 160 kg porumb boabe și 
1 700 kg floarea-soarelui. Și asta 
pentru că în brigada sa calitatea lu
crărilor constituie preocuparea nu
mărul 1. Iar grupa de partid din a- 
ceastă brigadă, alcătuită din cinci
sprezece membri și 
își concentrează 
eforturile în pri
mul rînd în direc
ția realizării a- 
cestui scop. Cînd 
se prășea sfecla 
de zahăr, primă
vara trecută, iar 
Gheorghe Nedea 
;și‘Leon: Ciușcă se 
încăpățînau să nu 
respecte densita
tea prevăzută 
pentru plante, șe
ful lor de echipă, 
Puiu Dumitru, a 
propus să fie puși 
în discuție. După 
critica aspră ce 
li s-a adus pe bu
nă dreptate cei 
doi au înțeles că 
respectarea călită 
ții lucrărilor 
un lucru 
glumă.

Fruntași din gospodăriile 
colective

l-a în-

tuși transportat și 
așezat în felul ur
mător: un rînd de 
fîn 

au să-l
deși altul 

mănînce cu 
riscat să-i a- 
cimp. Șalaru 

Și, ca un tă-

la hectar : 2 067

șase candidați,

brigadier, 
marginea 
cîte unbrigăzii noastre

două cu cînepă ? Eu cred 
din nimic ne-ar ieși un

Șalaru și s-a socotit, s-a

luat 
de 

s-a 
să

paie. Vacile 
plăcere și nici n-ar fi 
puce ploaia cu1 el în 
a procedat întocmai, 
cui, n-au :apucaț'să transporte ulti
ma căruță că s-a și pus ploaia.

Șalaru urmărește să dezvolte la 
fiecare' șef de. echipă în parte sim
țul'răspunderii personale,'bazîndu-se 
chiar pe experiența acumulată în si
nul brigăzii ' sale. De pildă, Vasile 
Pintea arie în echipa sa 33 de oa-ț 
meni. Anul trecut, de pe paisprezece 
hectare a‘avt.it îh plan să dea șapte 
vagoane și două sute kg porumb' 
boabe. Dar el" și întreaga echipă 
s-au ambiționat : de ce doar atît ?. 
Au îngrijit’ porumbul cu cea mai 
mare atenție. Iar la bilanț au ieșit 
cu peste îrei vagoane mai mult. De 
aceea și în primăvara aceasta Șala
ru i-a îndrumat pe șefii de echipă ca 
fiecare .să-și’în'sămîhțeze singur su
prafața de porumb ce-i revine și să 
răspundă’de ea pînă la recoltare^

Este știut 'că1 în timpul campaniilor 
de vîrf, colectivistul stă în cîmp de 
dimineața, pînă seara și nu prea-1 
rămîne mult timp să se ocup© și de 
altele. Bunăoară de citit. Șalaru a 
apelat la ajutorul cadrelor didactice 
din comună și, de două ori pe săp'- 
tămînă, un învățător sau profesor 
vine în mijlocul brigăzii’cffiar la lo
cul de muncă, unde, în timpul pauze
lor de lucru, face cîte o informare 
politică, citește articolele mai im
portante din ziare, organizînd dez
bateri pe marginea lor.

La începutul acestui an, lui Ion Șco
lara 1 s-a mai încredințat o muncii 
de răspundere : a fost ales secretar 
al comitetului comunal de partid, 
încă o dovadă a prețuirii pe care i-o 
poartă colectiviștii.

GH. VLAD

a%25e2%2580%2598avt.it
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NE SCRIU SECRETARII ORGANIZAȚIILOR DE BAZĂ

Pregătirea temeinică a adunărilor 
de partid in atenția noastră

Este cunoscut 
că în viața organi
zațiilor de bază 
un rol de mare în
semnătate au a- 
dunările generale.
Ele contribuie la ridicarea conștiin
ței comuniștilor, îi mobilizează la 
traducerea în viață a sarcinilor 
puse de partid, le dezvoltă -inițiati
va și spiritul de răspundere. Expe
riența ne-a dovedit că eficiența 
adunărilor de partid depinde, în 
primul rînd, de actualitatea și im
portanța problemelor analizate. De 
la alegeri și pînă în prezent am 
pus în discuția organizației de bază 
o serie de probleme principale, de 
care depinde dezvoltarea economi- 
co-organizatorică a gospodăriei co
lective. Am analizat cum se des
fășoară munca de întărire a orga
nizației de bază, cum este organi
zată activitatea politico-educativă 
în gospodărie, cum se desfășoară 
învățămîntul de partid și alte pro
bleme de o deosebită însemnătate 
pentru bunul mers al muncii de 
partid în G.A.C.

Activitatea noastră ne-a arătat că 
adunările temeinic pregătite își 
ating scopul, au eficacitate, folo
sim cu bune rezultate metoda de 
a atrage, la întocmirea referatelor, 
colective alcătuite din membri și 
candidați de partid, tovarăși din 
activul fără de partid, specialiști, 
buni cunoscători ai problemelor ce 
se discută. Conținutul referatelor 
este îmbogățit și se poate efectua 
un control de partid mai calificat 
asupra activității dintr-un domeniu 
sau altul.

într-o adunare generală recentă 
am analizat cum se ocupă organi
zația de partid de îndrumarea orga
nizației U.T.M. și cum se desfășoară 
activitatea de educare comunistă a 
tineretului din gospodărie. Pentru 
întocmirea referatului biroul a al
cătuit un colectiv din comuniștii 
Gh. Rădulescu, Gh. Urlă, St. Dima, 
care au consultat numeroși tova
răși, tineri și vîrstnici, asupra celor 
mai diferite aspecte ale muncii

educative desfășurate în rîndul ti
neretului. Referatul a fost ascultat 
cu mult interes. S-a arătat că -acti
vitatea U.T.M. s-a îmbunătățit da
torită faptului că biroul organiza
ției de bază, grupele de partid aju
tă comitetul U.T.M. pe G.A.C. și 
organizațiile U.T.M. pe brigăzi la 
organizarea și planificarea muncii, 
pregătirea ședințelor U.T.M., orga
nizarea unor acțiuni educative in
teresante. Organizația U.T.M. des
fășoară în permanență în rîndul ti
neretului o intensă muncă cultural- 
educativă. Mulți tineri iau parte la 
formațiile artistice de amatori — 
brigada artistică de agitație, echi
pele de teatru, dansuri, cor.

Membrii și candidații de partid, 
cunoscînd din timp ordinea de zi, 
problemele puse în dezbatere, au 
participat activ la discuții. Ei au 
făcut propuneri valoroase pentru 
îmbunătățirea activității organiza
ției U.T.M., a muncii de educare 
comunistă a tineretùlui. Traducîtțd 
în viață hotărîrile luate în adunare, 
biroul a organizat conferințe, ex
puneri, simpozioane despre trecutul 
de luptă al partidului, despre mun
ca poporului nostru pentru desă- 
vîrșirea construcției socialiste.

Ca urmare a muncii politico- 
educative desfășurate în rîndurile 
tineretului un mare număr de ute- 
miști cu rezultate din cele mai 
bune în producție și în activitatea 
obștească, cu calități moral-politicé 
deosebite au cerut să fie primiți 
în partid. în ultimul timp au fost 
primiți în rîndurile candidaților de 
partid tinerii Bucur Arhire, Geno- 
via Țîrcă, Ilie Grozea și alții care 
muncesc cu multă rîvnă pentru în
tărirea economico-organizatorică a 
G.A.C. Zeci de tineri ca Gh. Istudor, 
Alexandru Constandache participă 
cu elan la toate acțiunile întreprin

se în gospodărie 
pentru sporirea 
producției vegeta
le și animale. 
După cum se știe, 
dezbaterile din

cadrul adunărilor de partid trebuie 
să se concretizeze în hotărîri sau 
planuri de măsuri. Ne îngrijim ca 
hotărîrile să prevadă și termene de 
îndeplinire ; stabilim cine răspunde 
de traducerea în viață a hotărîrilor 
respective. Pentru executarea la 
timp și de bună calitate a lucrări
lor de întreținere a culturilor, orga
nizația de partid, împreună cu con
ducerea gospodăriei, a adoptat un 
plan de măsuri care prevede : re
partizarea judicioasă a sarcinilor 
pe colectiviști, membri și candidați 
de partid, ridicarea competenței și 
autorității brigadierilor și întărirea 
controlului acestora asupra cali
tății lucrărilor executate, intensifi
carea muncii politice de masă în 
rîndurile colectiviștilor etc. Biroul 
organizației de bază a analizat sis
tematic, la sfîrșitul fiecărei săptă- 
mîni, dacă sînt îndeplinite hotărî
rile și măsurile stabilite. Toate a- 
cestea au asigurat executarea, la 
timpul potrivit și de calitate, a lu
crărilor de întreținere pe cele 1 060 
ha cu porumb, 252 ha cu floarea- 
soarelui și 60 ha cu sfeclă de zahăr, 

îndrumați de tovarășul Ion Alexa, 
instructor raional de partid, noi 
am discutat, în cadrul biroului, des
pre conținutul adunărilor generale 
ținute în acest an. Tematica lor, 
deși a fost judicios aleasă, nu a 
fost îndeajuns de cuprinzătoare. 
Ne-am propus ca în viitoarele adu
nări generale să dezbatem cum se 
îndeplinesc sarcinile ce ne revin 
în urma plenarei C.C. al P.M.R. din 
aprilie 1962 privind întărirea conti
nuă a rîndurilor partidului, munca 
politică desfășurată de către orga
nizația de bază și grupele de partid 
în vederea dezvoltării economico-or- 
ganizatorice a gospodăriei colective.

TACHE ANDREI 
G.A.C. Sudiți, raionul Fetești

O apariție binevenită
medicină, posibilitățile perfecțio
nării dispozitivelor cibernetice ș.a. 
Cibernetica este folosită de oame
nii de știință ca un instrument me
todologic și tehnic prețios pentru 
o serie de științe ale naturii și so
cietății.

Istoria dovedește că, în fiecare 
epocă de revoluție în științele

Editura tehnica 
ne răspunde

Tovarășul Dumitru Jalea, maistru 
de foraj la cariera de piatră din 
Corund, raionul Odorhei, a scris re
dacției ziarului : ....vă rog să-mi re
comandați o carte despre lucrările 
care se execută în cariere și balas
tiere, metodele de muncă, de ex
ploatare și întreținere a uneltelor,

Organizația noa
stră de bază se 
ocupă în perma
nență de studierea 
și răspîndirea ex
perienței înaintate 
in producție. Ea îndrumă comite
tul sindicatului să organizeze, cu 
sprijinul conducerii secției, studie
rea și generalizarea metodelor 
înaintate de muncă. Sistematic în 
secție se țin conferințe tehnice, se 
organizează schimburi de experien
ță. Cu regularitate membrii birou
lui se întîlnesc cu maiștrii și cu 
evidențiații în producție, analizea
ză împreună cum se desfășoară 
munca pentru însușirea experien
ței pozitive. Organizația de bază 
inițiază acțiuni practice ca meto
dele înaintate să fie aplicate pe 
scară cît mai largă.

Organizîndu-și mai bine munca, 
aprovizionînd din timp locul de 
lucru cu materialele necesare, res- 
pectînd întocmai procesul tehnolo
gic, brigada condusă de tov. Ber
ger Zoltan reușește să folosească 
la maximum capacitatea de pro
ducție a presei hidraulice. Ea în
deplinește și depășește lună de 
lună sarcinile de plan. în adunări 
de partid, în consfătuiri de produc
ție s-a vorbit pe larg cum își orga
nizează munca această brigadă.

Cm ne ocupăm de răspândirea
experienței înaintate

Membrii biroului, agitatorii au ex
plicat amănunțit muncitorilor cum 
reușește brigada să utilizeze din 
plin capacitatea de producție a 
presei. în scurt timp experiența 
brigăzii lui Berger a fost însușită 
de toate brigăzile de la presele 
hidraulice. Și ca urmare producti
vitatea muncii a crescut cu 12 la 
sută.

în atelierul de croit, tovarășul 
Olah Iosif, Kerezsi Rozalia, Gal 
Alexandru și alții au obținut o ex
periență bună în folosirea raționa
lă a materialelor, în valorificarea 
rămășițelor rezultate de la croirea 
plăcilor aglomerate. Pentru genera
lizarea experienței lor organizația de 
bază a desfășurat o intensă muncă 
politică de masă. Agitatorii Moro- 
șanu Gheorghe, lenei Andrei și al
ții au discutat cu muncitorii des
pre avantajele aplicării noilor me
tode de muncă, arătîndu-le că aces
tea vor duce la gospodărirea mai 
bună a materialelor. Biroul a luat 
măsuri pentru împrospătarea agi
tației vizuale. în secție au apărut 
lozinci mobilizatoare : „Muncitori

de la croit ! Prin 
îmbunătățirea co
eficientului de rea
lizare a placaju
lui în 1963 econo
misiți 21 mc pla

caj în valoare de 40 000 Iei”,
„Muncitori de ia secția pregătire ! 
Luptați pentru reducerea prețului 
de cost al produselor. 1 la sută re
ducere în anul 1963, înseamnă 
1 164 000 lei economii“. La gazeta 
de perete, la emisiunile stației de 
radioficare s-a vorbit despre me
todele de muncă înaintate ale evi- 
dențiaților în producție, care au 
obținut cele mai bune rezultate în 
folosirea plăcilor aglomerate. ' Re
zultatele muncii politice desfășura
te de organizația de bază pentru 
generalizarea experienței pozitive 
n-au întîrziat să se arate. In pre
zent plăcile aglomerate sînt folosi
te în proporție de circa 95 la sută. 
Pe primele 5 luni ale anului secția 
preparații a îndeplinit planul la 
producția marfă în proporție de 
114 la sută.

Organizația de bazăva acționa cu 
și mai multă hotărîre pentru a 
deschide drum noului, pentru apli
carea pe scară cît mai largă a me
todelor înaintate.

IOAN TAMAȘ 
secția preparație a Uzinelor 

„23 August“-Tg. Mureș

Ziua grănicerilor

PE DRUMURI DE HOTAR
Prezența militarilor cu 

petlițe și epoleți de cu
loarea ierbii îți dă de veste 
că te afli în apropierea 
frontierei. Pe malul mării, 
în cîmpie sau pe crestele 
munților, zi ?i noapte, pe 
orice vreme, ostașii grăni
ceri străjuiesc hotarele 
țării.

Dar pe grăniceri îi aflăm 
nu numai în serviciul de 
pază ci și pe cîmpul de 
instrucție, la aplicații tac
tice de specialitate, la lec
țiile politice...

Deunăzi am plecat să 
urmăresc aplicația tactică 
de specialitate care se 
desfășura și în raionul de 
pază al pichetului coman
dat de sergentul Ioan Da
mian. O bucată de drum 
m-a însoțit locțiitorul poli
tic al comandantului. Delà 
el am aflat că sergentul 
Ioan Damian este membru 
de partid, că militarii din 
pichetul pe care-1 co
mandă au obținut rezultate 
bune și foarte bune la pre
gătirea de luptă și poli
tică, în executarea servi
ciului de pază. Iar acum 
pichetul se pregătește să 
devină subunitate de 
frunte.

Părăsim, la un moment 
dat, firul unei văi. Urcăm 
anevoie spre pichet. Pe 
alocuri poteca o taie piep
tiș, lăsînd mult în stînga 
muntele cu vîrful golaș pe 
care, în răstimpuri, îl în
văluie nori alburii.

— Acolo sus — mi se a- 
rată — se află în punctul 
de observare soldatul Ste- 
lian Pătrașcu. Este un loc 
ales cît se poate de bine.

Aceste din urmă cuvinte 
mi-au amintit de clipele 
cînd, undeva departe de 
aici, în biroul statului ma
jor al unității, se pre
gătea desfășurarea apli
cației tactice, în cadrul 
căreia ostașii de pe gra
niță își desăvîrșesc măies. 
tria grănicerească, învață 
să aplice în practică cu
noștințele militare și poli
tice, se călesc, devin mai 
hotărîți, mai dîrji. Atunci,

la o oră tîrzie, un ofițer 
studia în continuare harta, 
stabilind direcțiile proba
bile de mișcare. Verifica 
atent dacă comandantul 
subunității „N“ stabilise 
într-un anumit loc un post 
de observare, dacă o pa
trulă de pază va trece în
tre anumite ore să cerce
teze acoperirile din jur. 
Legea graniței cere fiecă
rui ostaș — de la simplu 
soldat la comandant de 
unitate — să prevadă și 
să conceapă din vreme di. 
ferite variante de acțiune 
care să asigure succesul 
operațiunii. Cu creionul 
roșu în mînă, ofițerul ză
bovise atunci îndelung a- 
supra unui anumit punct 
de pe hartă. Oare n-ar ii 
nimerit să instalăm aici un 
post de observare î se în
trebase el. înălțimea do
mină împrejurimile : gră
nicerul poate să observe 
pînă departe.

...Deci, acolo sus se gă

sește soldatul Stellan Pă
trașcu. Dar cine ar putea 
să-i bănuiască prezența ? 
Scrutează zarea, ținînd sub 
observare văile ce duc 
spre frontieră. Știe că este 
vorba de o aplicație, dar 
acționează în condiții re
ale, așa cum l-a învățat 
comandantul. Stă neclintit 
numai ochi și urechi. De
odată vede oameni furi- 
șîndu-se... Sînt doi și îna
intează cu precauție. La 
unul dintre ei distinge 
țeava unei carabine. Intr-o 
asemenea situație hotărî- 
toare este inițiativa. Gră
nicerul iese tîrîș din as
cunzătoare și-i ocolește pe 
„infractori“, ca să le cadă 
■în spate. E sigur că n-au 
avut cum să-i bănuias
că prezența. Intr-adevăr : 
brusc, de la numai cîțiva 
metri, grănicerul răsare ca 
din stîncă. „Stai, mîinile 
sus ! îi somează el. Nea- 
vînd încotro, „infractorii“ 
se supun.

Scrutînd depărtările

E un episod.
Pornim apoi pe alte 

drumuri de frontieră. Apli
cația se desfășoară de zile 
întregi. Plouă statornic. 
Norii s-au așternut peste 
văi îngreunînd observarea 
și cercetarea. La statul 
major al unității sosesc 
noi comunicări. O radio
gramă dă de știre coman
dantului că pe valea „N“ 
se deplasează cîțiva „in
fractori“. Maiorul Constan, 
țin Crudu primește misiu
nea să cerceteze. In sub
unitatea pe care o coman
dă, acționează cu o pa
trulă și căpitanul Dumitru 
Radu. Ca niște adevărați 
alpiniști, escaladează cite. 
va înălțimi abrupte, apoi se 
dispun în formație de cerce
tare. Scotocesc cu migală 
fiecare ascunziș, cercetea. 
ză coroana fiecărui brad, 
sau — cum spun ei — 
mătură terenul. Soldatul 
Ion Iustin aude un zgo
mot. Cineva a călcat pe 
niște vreascuri. își încor
dează atenția și comunică 
deîndată faptul tovarăși. 
Iot din dreapta și din 
stînga sa. Cu iuțeala ful
gerului informația se 
transmite, printr-un sem
nal, în tot dispozitivul de 
cercetare. Căpitanul Du
mitru Radu ordonă strîn- 
gerea dispozitivului în for
mă de cerc. Simțindu-se 
încolțiți, „infractorii“ în
cearcă o scăpare. Se refu
giază într-un șanț croit de 
ape. Dar încercarea le 
este zadarnică. Nimic 
nu-1 scapă ochiului ager 
al grănicerului...

...încă o noapte s-a aș
ternut peste munți. Patrulele 
și posturile aflate în dis
pozitiv se înapoiază la 
pichete, la unitate. Apli
cația, care a prilejuit un 
nou examen al bărbăției, 
al curajului și vigilenței, a 
luat sfîrșit. Acționînd ca 
un slnguT om, biruind greu
tățile ivite, grănicerii și-au 
îndeplinit încă a dată cu 
cinste misiunile.

Căpitan GH. PUȘCAȘU

despre regulile de tehnica secu- 
rității muncii. Totodată, împreună 
cu tovarășii mei de muncă am dori 
să ne procurăm „Cartea artificieru
lui” de Gh. Nicolau și l. Pigui“.

Pentru a îndeplini rugămintea co
respondentului voluntar, redacția 
s-a adresat conducerii Editurii teh
nice. lată răspunsul primit. Mun
citorii și tehnicienii de la carierele 
de piatră pot consulta lucrările 
„Metode și utilaje noi în exploa
tarea la zi' de D. Negulescu, „Ex
ploatarea la zi a zăcămintelor de 
substanțe minerale utile' de E. F. 
Șeșko, în care sînt prezentate și 
unele probleme specifice activității 
lor. Pînă în prezent, deși au mai fost 
făcute propuneri, nu a apărut, din 
păcate, o lucrare care să trateze 
aspectele concrete ale acestui do
meniu de activitate,. „Cartea artifi
cierului” nu se mai găsește în li
brării fiind epuizată și, ca atare, 
poate fi consultată în biblioteci.

neticieni, .situați pe poziții idea
liste. de a fetișiza mașinile electro
nice, de a considera că între cre
ier și mașină nu există deosebiri 
principiale, calitative, sînt contes
tate de înseși realizările acestei 
științe. Aceste realizări au con
dus la înțelegerea mecanismu- 
lui cu ajutorul căruia practica, 
activitatea umană în sensul larg al 
cuvîntului, determină procesul de 
cunoaștere. Dacă mașina prezintă 
avantaje făță de creierul omului, 
prin perfecționarea unei speciali
zări înguste, ea îi este în mod ab
solut inferioară sub raportul uni
versalității gîndiili lui. Calculatoa
rele electronice, fie ele cele mai 
perfecționate, nu sînt decît instru
mente auxiltare ale gtndlrii umane. 
Creierul electronic și oricare auto
mat funcționează pe ,baza progra
mului întocmit de specialist. Omul 
folosește întreaga experiență acu
mulată în procesul practicii social- 
istorice, pe cînd mașina este în
grădită în activitatea el de progra-' 
mul alcătuit de matematician, bio
log sau inginer.

Combătînd pe ace} care consi
deră înjositoare și groaznică posi
bilitatea ca cibernetica, să ducă la 
crearea unor mașini care să „co
difice“' omul șl să-l „transmită 
prin telegraf', în alt loc, A. N. Kol
mogorov, în referatul „Automatele 
și viața“, relevă că aceste păreri, 
nejustiiicqte provin din nerecu- 
noașterea că „omul este un sistem 
material realmente complex, dar 
un sistem de o complexitate 
și de o perfecțiune cu totul 
tată, și de aceea susceptibil 
fi imitat... In fond trebuie să
turăm această teamă absurdă, ne
întemeiată în țața automatelor 
care ne imită, să o înlocuim cu 
satisfacția uriașă că aceste lucruri 
complicate și minunate sînt create 
de către om“. Aceste idei optimis
te se remarcă și în studiile altor 
oameni de știință care semnează 
în acest volum.

în ansamblul său, culegerea pre
zintă atît specialiștilor cît și citi
torilor interesați . în cunoașterea 

sociale 
Există însă deosebiri calitative ' ale. cib9rnetjcjt un bogat mateiial 

între creier și mașinile electronice, documentar, pentru reflecții, 
sau ele se rezumă numai la cele

Mașinile electronice capabile să 
efectueze imensul volum de calcu
le legate de asigurarea zborurilor 
cosmice, spectaculoasele proteze 
realizate cu ajutorul biocurenților 
(mîna artificială, rinichiul și cordul 
artificial, nervi înlocuiți prin Con
ductori metaltci etc), „șoarecele“ 
mecanic care se orientează singur 
în labirint, toate acestea, împreună 
cu alte uimitoare înfăptuiri, sînt 
rezultatele dezvoltării unei științe 
noi — cibernetica, apărută pe baza 
dezvoltării rapide a tehnicii mo
derne, a metodelor experimentale, 
cît și a gîndirii teoretice în gene
ral. Ea a ridicat însă nu numai 
complexe probleme tehnice, ci și 
importante probleme filozofice. A- 
naliza valorii teoretice și metodo
logice a ciberneticii, perspective
le pe care le deschid multiplele ei 
aplicații în producția modernă, în 
economie Și planificare, în medi
cină și biologie, în comunicații, în 
lingvistică și pedagogie etc. con
stituie astăzi obiectul multor dis
cuții și dezbateri în rîndurile oa
menilor de știință din diferite țări. 
Totodată, aspectele ei practice ex
trem de importante preocupă un 
număr tot mai mare de cercetători.

De aceea, considerăm bineveni
tă apariția recentă, în Editura po
litică, a celui de-al patrulea vo
lum din ciclul „DIALECTICA 
MARXISTA ȘI ȘTIINȚELE MODER
NE“, consacrat problemelor filozo
fice și sociale a'e ciberneticii. Da
torită conținutului culegerii, autori
tății științifice a celor care sem
nează studiile și articolele cuprin
se în ea. cititorul are posibilitatea 
să cunoască unele direcții care se 
conturează în interpretarea ciber
neticii, să ia contact cu teme știin
țifice de actualitate. Printre auto
rii noului volum se numără savan
tul american Norbert Wiener, con
siderat creatorul ciberneticii, emi
nentul matematician sovietic A. N. 
Kolmogorov, care a adus o valo
roasă contribuție originală la dez
voltarea calculului probabilităților, 
W. R. Ashby (Anglia), J Dem- 
bowski (R. D Germană), T. Pavlov 
(R. P. Bulgară), P. de Latil (Franța), 
R. Tarjăn (R. P. Ungară). A. I. 
Berg, președintele Consiliului știfn- 
țiffc pentru complexul de proble
me „Cibernetica“ al Academiei de 
Științe a Uniunii Sovietice, etc.

Dezbătînd o serie de probleme 
actuale pentru progresul științei,
studiile și articolele din culegere cantitative? încercările unor ciber- Prof. univ. EDMOND NICOLAU 
exprimă puncte de vedere noi, ori
ginale, uneori opuse între ele, care 
pot suscita în viitor obiecții și pre
cizări. Ele redau probleme șr as
pecte privind apariția ciberneticii, 
automatele și viața, teoria informa
ției, ideile ciberneticii în biologie și

»

turii, filozofia malerlalist-dialecti- 
că se ridică pe o treaptă superi
oară, se îmbogățește pe baza ge
neralizării datelor noi. în zilele 
noastre, cibernetica, știință nouă, 
care se ocupă de probleme privind 
transmiterea și prelucrarea infor
mației în vederea realizării co
menzii, proces pe care îl realizea
ză de obicei omul, ridică proble
ma filozofică a relațiilor și legită
ților comune pe care le au gîndi- 
rea și alte sisteme materiale. Oa
menii de știință subliniază că în
tre, creier și mașina electronică de 
calculat există o serie de asemă
nări. Modul de funcționare a re
leelor din mașinile electronice se 
aseamănă cu activitatea neuroni
lor din sistemul, nervos al omytai. problemelor filozofice și

finită 
limi- 
de a 
înlă-

„Infecții cu micobacterii“

Romine

începuturile ei 
războiului din

Lucrâri medicale apărute în Editura Academiei R. P.

„Precancerul pielii“

Lucrarea vestitei luptătoare La 
Paeionaria, apărută de curînd în 
Editura politică în traducere din 
limba spaniolă, reprezintă o emo
ționantă autobiografie în care emi
nenta activistă a Partidului Comu
nist din S'pania împletește povesti- 
rea propriei sale vieți cu. Istoria 
dezvoltării mișcării muncitorești 
din Spania de ta 
pînă la sfîrșitul 
1936—1999.

Noutăți editoriale
Literatură politică

I. A. POLTORAK : De Ia München 
Ia Nürnberg (traducere din 
limba rusă — Editura politică)

JACK WODDIS : Leul se trezește 
(traducere din limba engleză — 
Editura politică)

JULIUS MADER: Mîna cenușie 
(traducere din limba germană
— Editura politică)

H. DONA: Un principiu de bază 
al politicii externe a R. P. Ro
mine — coexistența pașnică. 
(Editura politică)

Istorie
COLECTIV : Studii și materiale 

de istorie modernă — vol. III 
(Editura Academiei R. P. Ro
mine)

Matematică
O. SACTER : Culegere de pro

bleme de matematici propuse 
la examenele scrise de matu
ritate și de admitere în institu
te și facultăți — ediția a III-a 
revăzută. (Editura tehnică)

Medicină
V. MARINESCU, G. LITARCZEK, 

D. SETLACEC, B. FOTIADE: 
Resuscitarea respiratorie și 
cardiacă — (Editura Academiei 
R. P. Romîne)

în urma observațiilor cli
nice medicii au constatat 
că, în multe cazuri tumo
rile canceroase pornesc de 
la nivelul unei leziuni pre
existente, in aparență ba
nală. Astfel a apărut no
țiunea de precancer, a că
rei paternitate revine ilus
trului savant romîn Victor 
Babeș. în lucrările sale din 
anul 1886 V. Babeș scrie 
— fapt consemnat întîia 
oară în istoria medicinii — 
despre „stări precanceroa- 
se,. și „leziuni precanceroa- 
se“, insistînd asupra im
portanței practice a cu
noașterii și descoperirii la 
timp a acestui „prolog“ al 
cancerului.

Studiul stărilor precan- 
ceroase constituie, de cîți
va ani, obiectul unei acti
vități tot mai intense a 
specialiștilor în domeniul 
oncologiei, între care se 
numără și cei din țara 
noastră. Aceasta se reflectă 
într-una din cele mai im
portante lucrări apărute la 
noi în acest domeniu, mo
nografia „PRECANCERUL 
PIELII“ de acad. Ștefan 
Gh. Nicolau și Laurențiu 
Băluș, publicată recent în 
Editura Academiei R. P. 
Romine. Valoarea noii lu
crări constă mai cu seamă 
în faptul că oferă specia
listului dermatolog un în
dreptar util penhu diag
nosticul și studiul clinic al 
unor leziuni care, pi in a-

tenția ce trebuie acordată 
acestora, impune o observa
ție competentă.

Rezultatele obținute de 
autori le îngăduie să facă o 
serie de considerații asupra 
caracterelor clinice comune 
unor , afecțiuni cutanate 
foarte diferite între ele. în 
lucrare sînt excluse din 
grupul precancerozelor o se. 
rie de afecțiuni a căror 
transformare în cancer nu a 
fost niciodată observată, ci 
numai presupusă. Autorii 
insistă asupra persistenței 
îndelungate a leziunii pre- 
canceroase. Pe baza fapte
lor, ei adoptă punctul de 
vedere potrivit căruia pre- 
cancerul este o noțiune fun
damentată din punct de ve
dere clinic și histopatologic, 
iar evoluția leziunilor pre- 
canceroase nu duce întot
deauna la malignizare, a- 
ceasta fiind condiționată de 
persistența unor excitanți 
numiți co-cancerigeni.

Prin descrierea unor der
matoze aproape nepericu- 
loase, dar caracterizate prin 
aceea că apar concomitent 
cu un cancer visceral, lucra
rea devine interesantă nu 
numai pentru medicii der
matologi, ci șl pentru chi
rurgi, pentru interniști. în 
același timp, consider deo
sebit de utilă descrie
rea dermatozelor precan- 
ceroase de natură nevică, 
care în anumite condiții pot

sta la baza unor tumori ma
ligne grave.

Monografia la care ne 
referim se face remarcată, 
pe lingă calitățile menționa
te, prin respectarea de că
tre autori a firului călăuzi
tor, cu ajutorul căruia afec-

țiunile cutanate devin un 
semnal util diagnosticului 
precoce al profilaxiei lărgite 
a cancerului.

Conf. dr. O. COSTACHEL 
directorul Institutului 

oncologic din București

Lucrarea doctorului C. C. 
Oprescu constituie o sinteză 
a ceea ce în general se 
cunoaște astăzi în știință 
despre una dintre cele mai 
importante grupe de bacte
rii — micobacteriile, printre 
care se numără și agentul 
tuberculozei umane, bacilul 
Koch. Cartea este, după 
cunoștința mea, întîia încer
care făcută în țara noas
tră de prezentare unitară, 
atît a ultimelor date cu pri
vire la structura, proprie
tățile imunobiologice și 
reacțiile de răspuns caracte
ristice micobacteriilor tu
berculozei cît și a metode
lor de identificare, diagnos
tic de laborator și determi
nare a sensibilității acestora 
față de substanțele chimico- 
terapeutice și antibiotice.

După o scurtă privire re
trospectivă, cu caracter is
toric, sînt relevate particu
laritățile specifice ale mi
cobacteriilor : structura și 
compoziția lor chimică, me
tabolismul și nutriția, struc
tura antigenică, caracterele 
de cultură, puterea pato
genă ș.a. în continuare, sînt 
scoase în evidență, în lumi
na noilor progrese ale știin-

țel, concluziile asupra me
canismului prin care se in
stalează sensibilizarea spe
cifică a organismului, pre
cum și modul în care apare 
și se dezvoltă imunitatea 
față de infecția virulentă. 
Totodată, autorul descrie 
procedeele prin care se 
creează artificial starea de 
rezistență și indică metode
le moderne de vaccinare 
antituberculoase cu vacci
nul BCG. Un capitol este 
consacrat expunerii amă
nunțite a tehnicii de lucru 
pentru punerea în evidență 
a bacililor tuberculoși.

Monografia oglindește ex
periența îndelungată a au
torului în munca practică și 
de cercetare științifică. Ea 
constituie, după părerea 
mea, un îndreptar prețios în 
activitatea specialiștilor de
oarece răspunde unei ce
rințe esențiale : anume, fo
losirea metodelor moderne 
de lucru în domeniul mi
cobacteriilor patogene.

Dr. VIRGINIA BOTEZ, 
șef de secție Ia Institutul 

„Dr. I. Cantacuzino“ 
din București

TIEÄTIRIE • (Sgaooaüog) • ‘7ê7ewz/uH&
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne : Gizelle — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Paganini
— (orele 19,30). Teatrul Național „I, L, 
Caraglale” (Sala Comedia) : Adam și 
Eva — (orele 20), Teatrul „C. I. Notta
ra“ (Sala Magheru) : Ciocîrlia — (orele 
19,35). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Cezar și 
Cleopatra — (orele 19,3Q). Teatrul de 
Comedie : Casa inimilor sfărlmate — 
(orele 20), Teatrul pentru tineret șl 
copil (Sala „C. Miile") : Acuzarea apară
— (orele 20).

CINEMATOGRAFE î Tu ești minuna
tă : Patria (9,45; 12,00; 14,15; 16,30; 19,00;
21.15) , București (9,15; 11.30; 13,45; 16,30; 
18,45; 21,15), 1 Mai (10,15; 12,45; 15,15; 17,45;
20.15) , Gh. Doja (9; 11,30; 14, 16,30; 19;
21.30) , Ștefan cel Mare (10; 12.15; 13;
17,30; 20), G. Coșbuc (8,30; 10,30; 12,415; 
15,30; 17,45; 20), Stadionul Dinamo (orele
20.30) , Arenele Libertății (orele 20.30). 
Tăunul : Republica (10; 12; 14; 16,45; 19;
21.15) , Elena Pavel (9; 11; 13; 15,45; 18;
20 — grădină 20,30). Adorabilo șl minci
noase : rulează la cinematografele 
Magheru (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21)
I. C. Frimu (9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45;
21 — grădină 20,15), înfrățirea între po
poare (10; 12 30; 15,30; 18; 20,15) Grivlța 
(9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Flacăra
(9,30; 11,30; 14,15; 16,30; 18,15; 21), Arta. 
(10,30; 12,30; 15,15; 17,30; 19,45 - grădină

20.15) , Grădina 13 Septembrie (orele
20.15) . Dracul și cele 10 porunci — cine
mascop : rulează la cinematografele V. 
Alecsandri (12; 14,30; 17,15; 19,45), Victo
ria (9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), 23 Au
gust (9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,45), Libertă- 
.ții (10; 12,30; 15; 17,30; 20), Patinoarul
„23 August” (Orele 21), Grădina Luceafă
rul (orele 20,30). Lumină de iulie î Ti
neretului (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 
20,30), Lumina (rulează în continuare de 
la orele 10 pînă Ia orele 14, după-amlază 
16; 10,15; 20.3Q). Volga (10; J2; 15; 17; 19; 
21). Program special pentru copil la 
orele 10 la cinematograful 13 Septém- 
brie, Noua prietenă a tatii : 13 Septem
brie (14,30; 16,3Q; 18,30; 20,30), V. Roaită 
(10; 12; 14| 16; 18,15 — grădină 20.30),
Miorița (rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 16, după-amlază 
18,15; 20,30). Filme documentare rulează 
în continuare de la orele 10 pînă la ore. 
le 21 la cinematograful Timpuri Noi. 
Plajă : Central (9,45; 12; 14,15; 16,39;
18,45; 21), Moșilor (10,45; 15,15; 17,30;
19,45 — grădină 20,15). Mamelucul : ru
lează la cinematograful Maxim Gorki 
(16,15, 18,15; 20,15). Căpitanul Fracasse — 
cinemascop : Giulești (10; 12; 14; 16; 18; 
20).Cereomușki : Cultural (15,30; 18,00;
20,30), B. Delavrancea (16; 18; 20), 16
Februarie (16; 18; 20). Haiducii din Rio 
Frio : rulează în continuare de la orele 9 
pînă la orele 21 la cinematograful Alex. 
Popov. Tinerii : — cinemascop : 8 Martie

(11; 15,30; 17,45; 20 — grădină 20,30).
Cerul n-are gratii : Unirea (16; 18). Bu
nica Sabella : rulează la cinematograful 
C-tin David (16; 18,15; 20,30). Fetele - 
cinemascop ; Grădina Unirea (orele 
20,30). Colegii ; rulează la cinematogra
fele Alex. Sahia.dO; 12,15; 16; 18,15: 20,30 
— grădină 20,15), Floreasca (16; 18,15,
20.30) . Omul amflble : rulează la cine
matograful T. Vladimirescu (15,45; 10;
20,45). Crlniă fără pedeapsă : Munca (16; 
18,15; 20,30) Pe urmele bandei : Popular 
(15; 17; 10; 21) Luceafărul (15; 11,15;
19.30) , Grădina 23 August (orele 20.15)
Grădina Libertății (orele 20.30). Miraco
lul lupilor — cinemascop : rulează la 
cinematografele M Emlnescu (11; 15.30.- 
17,45; 20). Grădina T. Vladimifescu (ore
le 20,45)1 Noaptea pc autostradă ; rulea
ză la Grădina Iile PlnttUe (orele 20,15). 
Mila regească : rulează la cinematogra
ful G Bacovia. (15; 17; 19; 21). Virsta
dragostei : rulează la cinematograful 
Olga Banele (15; 17; 19 - grădină 20 30). 
Hamlet : Drumul Serii (15; 17.30; 20).
Idiotul ; 30 Decembrie (16; 18,15; 20.30). 
Tinerețea Iul Maiakovski : rulează Ia 
cinematograful Aurel vlaicu (15,30, 18;
20.30) . Rocco și frații săi — ambele se
rii : Grădina Progresul (orele 20,30). 
Mongolii — cinemascop : rulează la 
cinematograful Ilie pintilie (orele 15.30; 
18; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 - Jurna
lul televiziunii. 19,15 — Cîntă corul de

copil al Radiotelevizlunll bulgare 19,35 
— Omagiu Măriei Tănase. 19.45 - Trans
misiune de la Teatrul „C. 1. Nottara“, 
..Ciocîrlia". In pauză ; Șah. In încheie
re ; Buletin de știri, buletin meteoro
logic.

CUM VA FI VREMEA ?
1er) în țară ; Vremea s-a menținut 

călduroasă, dar instabilă. Cerul a fost 
schimbător mal mult noros în nordul 
țării. Au căzut averse de ploaie înso
țite de descărcări electrice în Ardeal, 
Moldova și regiunea de munte șl izolat 
în rest. Vîntul a suflat slab din sud- 
est. Temperatura aerului la ora 14 era 
cuprinsă între 21 de grade la Topllța 
și 36 de grade la Tr, Măgurele. In 
București : Vreme călduroasă, cu cerul 
variabil mai mult senin noaptea șl di
mineața. Vîntul a suflat slab, cu inten
sificări trecătoare. Temperatura maximă 
a atins 36 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 26, 
27 și 28 iunie, rn țară. Vreme căldu
roasă. cu cerul variabil, mal mult 
senin. Izolat vor cădea ploi de scurtă 
durată. Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura ușor variabilă Minimele vor 
fi cuprinse între 12 și 22 de grade, tar 
maximele între 23 și 33 grade. Local 
mai ridicate. In București șl pe litoral : 
Vreme călduroasă, cu cerul variabil, 
mai mult senin. Vint slab pînă la po
trivit. Temperatura ușor variabilă.
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Noul cinematograf cu ecran lat din Piața Unirii-Iași (Foto : A. Cartojan)

PRODUSE DIN MASE 
PLASTICE. La fabrica 
de mase plastice Bu
zău gama sortimentelor 
realizate se îmbogățeș
te mereu. Pe lîngă pro
dusele existente, anul a. 
cesta au fost realizate 
altele noi, printre care: 
piese pentru transfor
matorii electrici, role 
pentru mașinile de con
fecționat filtre pentru 
benzină și aer etc. S-a 
realizat un nou ambalaj 
din material plastic pen
tru fructe. Noul ambalaj 
asigură buna conserva
re în timpul transportu
lui, o prezentare 
moașă și ușurință 
vînzare.

rienta strungarilor evi- 
dențiati în întrecerea 
socialistă“.

hu
la

VALORIFICĂ LEGU
MELE. Membrii gospo
dăriei colective din satul 
Utvin, raionul Timișoara, 
contribuie la buna apro
vizionare a orașelor cu 
legume proaspete. Pînă 
acum ei au trimis pe pie
țele Timișoarei și Reșiței 
aproape 15 000 kg ceapă, 
3 000 kg gulii, 4'000 kg 
mazăre verde, precum și 
salată, ridichi, castraveți 
și conopidă, realizînd în
semnate venituri bănești. 
(De la loan Besoin, co
lectivist).

prezent se lucrează la 
amenajarea grădinii 
staurantului „Carpați“ 
cartierul „Mureșeni“.

re- 
din

SECȚII ALE COOPE
RAȚIEI MEȘTEȘUGĂ
REȘTI. Cooperativa meș. 
teșugărească „Borcea" din 
Fetești a deschis în co
munele raionului noi secții 
pentru deservirea popu
lației. Trei din acestea — 
de frizerie, cizmărie și 
mobilă — funcționează în 
comuna Cocargeaua, iar 
una de reparații radio, te
levizoare, ceasornice și 
moto în comuna Țăndărei. 
(De la D. Laurențiu, 
coresp. voluntar).

Numirea ambasadorilor R.P. Romlne 
In Regatele Cambodgîa și Laos

Prin decrete ale Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Romîne, 
tovarășul Pavel Silard, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Romîne în In
donezia, a fost numit ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Romîne și în 
Regatul Cambodgia, ' iar tovarășul- 
Vasile Pogăceanu, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Romme ' în: 
R. D. Vietnam, a fost numit amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Romîne și 
în Regatul Laos,

Știri culturale
Luni seara,

Cluj a prezentat un spectacol cu o- 
pera „Aida“ de Giuseppe Verdi, în 
interpretarea grupului de artiști ita
lieni ce se află în țara noastră. în 
aceeași zi, Opera maghiară din Cluj 
ă prezentat,spectacolul cu opera 
„Cio Cio San“ cu concursul .teno
rului italian Luciano Saldari. Spec
tacolele s-aii bucurat de succes.

Opera de stat din

CONSFĂTUIRE SERICI- 
agricol 

regional ■ Ploiești și comi
tetul regional al femeilor 
a organizat ia 
experimentală 
Cislău

COLÄ. Consiliul

stațiunea 
sericicolă 

o ■' consfătuire cu 
crescătoarele de viermi de 
mătase. Au participat pes
te 100 de colectiviste din 
raioanele Cislău. Mizil, Bu
zău și Rm, Sărat. Partici
pantele la consfătuire au 
vizitat crescătoria stațiunii 
și au făcut un util schimb 
de experiență în creșterea 
viermilor de mătase.

TRICOTAJE DE SE
ZON. — Pentru sezonul 
de vară, colectivul fa
bricii de tricotaje Cluj 
realizează o gamă va
riată de produse, de 
calitate superioară. în 
ultimul timp aici au 
fost fabricate nouă mo
dele noi de scampolouri 
și pulovere pentru copii 
din fire sintetice. Acum 
se confecționează noi 
articole de bumbac mer- 
cerizat pentru adulți și 
copii. Mașinile instalate 
de curînd au contribuit 
în bună măsură la îm-

NOI LOCUINȚE. Mun
citorii de pe șantierul com
plexului de locuințe „Ana 
Ipătescu“ din Suceava au 
terminat și dat in folosin
ță, cu 15 zile înainte de 
termen, încă 110 aparta
mente.

MUZEU 1N COMUNĂ, 
în comuna Smeeni, raio
nul Buzău, s-a deschis re
cent un muzeu de istorie. 
Materialele prezentate o- 
glindesc dezvoltarea so
cietății omenești, din cele 
mai vechi timpuri fi pînă 
azi, pe teritoriul comunei

Conferință de presă 
la Ambasada R.P.D. Coreene

La Ambasada R.P.D. Coreene a 
avut loc luni la amiază o conferință 
de presă în cadrul căreia ambasa
dorul R.P.D. Coreene în R. P. ROmî- 
nă, Giăn Du Hoari, a făcut o expu
nere în legătură cu împlinirea a 13 
ani de la începerea războiului din 
Coreea și a zece ani de la încheierea 
armistițiului. Au participat repre
zentanți ai presei centrale, cores
pondenți ai presei străine și atașați 
de presă ai unor misiuni diploma
tice. (Agerpres)

Școala populară de artă din Cluj 
a deschis în sălile Palatului de cul
tură din localitate expoziția sg de 
sfîrșit de ah, unde sînt expuse peste 
200 de lucrări de pictură, sculptură, 
grafică, ceramică, etc., realizate de 
elevii școlii.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Duminică seara, a sosit în . Capitală, 

la invitația I.R.R.C.S., d-na . Virginia In- 
ness Brown, membră în Comitetul exe- 

’ cutiv al Societății „American National 
Theater and Academy“ (A.N.T.A.).

(Agerpres)

ÎNTÎLNIRE INTREa'TDTT'TVrr'* KDT *-*M.**'-* iUXWOVUU Ai**” pt? fcKT IVU < IUI> DL//
SjRUNțȘARI.. — Munca ■ bunătățiiea.;ealităti-i;pr.o--; și:al satelor din jur. 
strungarilor de la Uzi- ■ ■ ■ -
na „Progresul“ din Bră
ila ocupă un loc impor
tant în. .proceșul de fa
bricație a utilajului 
greu. Pentru a genera
liza cele mal bune me
tode de lucru folosite 
de unii dintre ei, comi
tetul sindicatului a or
ganizat recent o întîl- 
nire a strungarilor din 
întreaga uzină. Întîlni
rea a avut ca -. temă : 
„Să învățăm din expe-

Sesiuni ale staturilor populare regionale

MOSCOVA 24 (Agerpres). — La 
24 iunie în Palatul Congreselor din 
Kremlin și-a început lucrările Con
gresul Mondial , al Femeilor, la care 
participă delegate, oaspeți și obser
vatori din- 119 țări. Cuvîntul de des
chidere a fost rostit de Nina Po
pova, vicepreședintă a Federației 
Democrate Internaționale a Fe
meilor. ’

Congresul a ales un prezidiu for
mat din peste 140 de persoane, 
printre care cosmonauții Valentina 
Tereșkova și-Valeri Bîkovski.

Congresul va dezbate următoa
rele rapoarte : „F.D.I.F. în lupta
pentru pace, independență națio
nală, pentru drepturile femeilor și 
■fericirea copiilor“ ; „Lupta pentru 
drepturile femeilor în societate și 
familie“ ; „Femeile în lupta pentru 
pace, dezarmare și prietenie între 
popoare“ ; „Lupta femeilor pentru 
independență națională" ; „Proble
ma sănătății și educării copiilor și 
tineretului“.

în numele delegației italiene, 
prof. Maria Piccone Stella a pro
pus ca pe ordinea de zi a Congre
sului să fie înscris și punctul refe
ritor la caracterul politicii și me
todelor de lucru ale F.D.I.F. Ea a 
propus, de asemenea, să fie alcă- . .
tuită o comisie specială care să dez- faptul că U.R.S.S. și S.U.A., împreu- 
bată acest punct.

în numele ■ locuitorilor capitalei 
sovietice, Congresul a fost salutat 
de Vladimir Promîslov, președin
tele Sovietului orășenesc Moscova.

Olga Ivașcenko, reprezentanta de
legației sovietice la Congres, a dat 
citire mesajului de salut adresat 
Congresului Mondial al Femeilor 
de către N. S. Hrușciov, șeful gu
vernului sovietic.

Eugenie Cotton, președinta 
F.D.I.F., a prezentat raportul „Fe
derația Democrată Internațională 
a Femeilor în lupta pentru pace, 
independență, națională, pentru 
drepturile ■ femeilor și fericirea co
piilor". Ea a vorbit despre entu
ziasmul cu care a fost primită 
ideea convocării Congresului Mon
dial al Femeilor și a subliniat ca
racterul reprezentativ al acestui 
forum. Toate continentele sînt re
prezentate printr-un număr aproa
pe egal de țări.

în prezent, a declarat raportoa- generală va constitui cea mai mare 
rea, femeile doresc pretutindeni să fericire pentru femeile din toate ță- 
participe la uriașele transformări rile — atît în cele mai dezvoltate

care schimbă' înfățișarea întregii 
lumi. într-o măsură tot mai mare 
este recunoscută necesitatea res
pectării personalității omului, in
diferent de rasă, religie, convingeri 
politice, indiferent de faptul dacă 
este vorba de o țară mare sau 
mică, dacă este vorba de bărbat 
sau de femeie.

Femeile însă își dau seama că în 
lume trebuie șă aibă loc încă multe 
schimbări și că ele trebuie să facă 
tot posibilul pentru accelerarea a- 
cestor schimbări. ■

Problemele vieții femeilor ar 
putea fi rezolvate cu succes, dacă 
omenirea ar folosi just uriașele 
posibilități’ale științei contempo- 

. rane. „Femeile constată cu cea mai 
mare îngrijorare că minunatele 
descoperiri științifice sînt puse de 
cele mai dese ori în slujba războiu
lui și morții, și nu în slujba păcii 
și vieții“. Raportoarea și-a exprimat 
satisfacția că ideea luptei pentru 
pace și dezarmare generală, princi
piile coexistenței pașnice sînt spriji
nite tot mai puternic de masele 
largi ale femeilor. în favoarea aces
tor idei s-au pronunțat în ultimul 
timp un număr tot mai mare de 
șefi de state și guverne. Președinta 
F.D.I.F. a remarcat cu satisfacție

din punct de vedere economic, cît 
și în cele care au devenit recent in
dependente. Dezarmarea ar consti
tui o garanție a independenței tutu-. 
ror popoarelor, ea ar da posibilita
tea folosirii tuturor bogățiilor glo
bului pămîntesc pentru fericirea 
omului. în urma dezarmării, într-o 
perioadă de 25 de ani, statele ar pu
tea economisi 3 000 miliarde de do
lari. Aceasta este valoarea tuturor 
bogățiilor acumulate pe întregul 
glob de către omenire în decurs de 
milenii.

în continuare, Eugenie Cotton 
s-a ocupat de lupta femeilor pen
tru egalitate în drepturi în toate 
domeniile. „Trebuie să depunem 
multe eforturi pentru ca femeile 
să obțină în întreaga lume nu nu
mai egalitatea în drepturi, ci și 
pentru ca societatea să le asigure 
posibilitatea să se folosească pe 
deplin de drepturile lor și să-și în
deplinească întrutotul rolul de 
mame, de oameni ai muncii și de 
cetățene“.

Caracterizînd perspectivele acti
vității F.D.I.F., ea a declarat că nă
zuința fundamentală a federației 
rămîne aceeași : de a-și menține 
caracterul unei mari familii în care 
fiecare femeie, căutînd rezolvarea 
problemelor proprii, găsește spri
jinul prietenesc al celorlalte femei.

„Dorim să pregătim pe întregul 
glob — a declarat raportoarea — 
apariția femeii viitorului, femeii 
care nu dorește să piardă nici o 
fărîmă din frumusețea sa și din 
sentimentele sale, dar care dorește 
să fie tovarăș de drum al bărba
tului, să fie egală cu el în familie, 
în muncă, în viața socială, spre a 
asigura copiilor de pe întregul 
glob pămîntesc o pace generală“.

La începutul ședinței de după- 
amiază, Giaglia Tedesco, membră 
a Prezidiului uniunii femeilor ita- • 
liene, a prezentat raportul 
pentru drepturile femeilor

nă cu Marea Britanie, au căzut de 
acord „să încerce în cadrul unei 
conferințe la Moscova să încheie un 
acord cu privire , la interzicerea to
tală a experiențelor nucleare“.

Vorbitoarea a remarcat în conti
nuare că, de la înființarea sa, 
F.D.I.F. a căutat să corespundă 
aspirațiilor tuturor femeilor. Toc
mai de aceea, invitația de a parti
cipa la Congres a găsit o aprobare 
atît de puternică și din partea or
ganizațiilor .care nu fac parte din 
această federație. „F.D.I.F. inten
ționează să înfăptuiască o unificare 
cît mai largă a femeilor pe baza 
încrederii și prieteniei, pentru a 
întreprinde acțiuni concrete în ve- cietate și în familie“, 
derea rezolvării tuturor probleme
lor mișcării femeilor“.

Președinta F.D.I.F. a vorbit des
pre necesitatea instaurării cît mai 
grabnice a păcii, a luptei perseve- 
•rente pentru înfăptuirea dezarmă
rii generale și totale. Dezarmarea

„Lupta 
în so-

Federa- 
din Ja-

Fuki Kusida, președinta 
ției organizațiilor de femei 
ponia, a prezentat raportul cu tema 
„Lupta femeilor pentru pace, de
zarmare și prietenie între popoare“.

Al patrulea raport : „Lupta fe
meilor pentru independența națio
nală“ a fost prezentat de Aua 
Keita, deputat al Adunării Națio- ' 
nale a Republicii Mali,

duselor și la ^creșterea 
productivității muncii.- 
(De la Teodora Stadnlc, 
coresp. voluntar).

GRĂDINI DE VARĂ. 
In orașul Tg. Mureș au 
fost deschise trei noi gră
dini de vară : terasa re
staurantului „Eforie“ din 
cartierul „7 Noiembrie", 
grădina „La scară" de 
lingă cinematograful „N. 
Bälcescu“ și grădina co
fetăriei „Rândunica“. în

Viața satului nou, de 
azi, este prezentată prin 
numeroase materiale do
cumentare, grafice și foto
grafii înfățișînd aspecte 
din munca și viața țără
nimii colectiviste. Un sec
tor important al muzeului 
îl constituie secția de et
nografie și artă populară, 
in care sînt prezentate cu. 
sături, țesături, picturi în 
lemn și costume populare 
din această parte a regiu
nii Ploiești.

N - “——Deputății Sfatului dierea operativă
Constanfa popular regional timpul lucrărilor,

- ------ -------------- - Dobrogea au dez
bătut într-o recentă sesiune realizarea 
planului de construcții și calitatea Iu-. și înmagazinarea în bune condiții , a re
dărilor, stadiul lucrărilor de întreți- .
nere a. culturilor și măsurile luate.
pentru buna desfășurare a campaniei 4U UUO ha . vor ti însămînțate, cu po- 
AVrienM Ha vară f?^6r CU alte Cultun PentfU

S chimb de experiență
Timp de 3 zile în regiunea Argeș a Sat și Coteana, din raionul Slatina, 

avut loc Un schimb de experiență pri
vind producerea și folosirea nutrețuri
lor verzi în zona de șes, deal și munte. 
La acest schimb de experiență, orga
nizat de Consiliul agricol regional 
Argeș, aù participat președinții consi
liilor agricole raionale din regiune, 
președinții și inginerii din gospodăriile 
colective, specialiști de la Institutul 
central de cercetări agricole, profesori 
de la institutele agronomice din Bucu
rești și Craiova. Au fost vizitate pășu
nile model de la Scornicești, Piatra-

pășunile naturale Flămînzești, Nuculeț, 
Bahana Rusului, din raionul Curtea de 
Argeș, și Dealul Sasului din raionul 
Muscel unde au fost executate lucrări 
de îmbunătățire a pajiștilor.

La sfîrșitul schimbului de experien
ță au avut loc discuții în cadrul cărora 
a fost relevată experiența unor gospo
dării colective, cum sînt cele din comu
nele Scornicești, Coteana, Domnești și 
altele, în sporirea producției de nutre
țuri verzi.

operativă a defecțiunilor în 
’ , aprovizionarea cu

carburanți, piese de schimb și alte ma
teriale, precum și pentru transportarea 

coltei.
Pentru sporirea bazei furajere, circa 

40 000 ha vor fi însămînțate cu po- 
agricole de vară. Pentru îndeplinirea’ Xă Ä" * “ 
sarcinilor sporite ce revin în acest an 
constructorilor — realizarea unei su
prafețe locuibile de peste 14 000 m p, 
a 48 săli, de clasă, 6 dispensare vete
rinare, casa de cultură de la Tulcea, 
cinematograful din Negru Vodă și alte 
obiective social-culturale — deputății colective. în referate și dezbateri s-a 
au făcut numeroase propuneri de îm
bunătățire a muncii pe șantiere prin 
folosirea pe scară largă a materialelor 
locale, a prefabricatelor, extindèrea 
metodelor avansate de lucru și contro
lul riguros asupra calității lucrărilor, 

în legătură cu lucrările de întreți
nere a culturilor, s-a apreciat că munca 
se desfășoară în bune condiții. De ase
menea, pregătirile pentru campania de 
recoltare au fost făcute la un nivel su
perior anilor trecuți. S-a revizuit și re
parat întregul parc de tractoare și ma
șini care va fi folosit în această cam
panie, s-au luat măsuri pentru reme-

In cadrul unei se
siuni, deputății Sfa
tului popular, al re

giunii Hunedoara au analizat dezvolta
rea sectorului zootehnic în gospodăriile

FOTBAL R. P. Ungară 13-11
dintre echipele

§AH R. P. Romînă

COPENHAGA (de la trimisul nos
tru). — întreaga presă daneză de feri 
se ocupă pe larg de întîlnirea de fot
bal desfășurată duminică pe stadionul 
„Idrotsparken“. Leit-motivul comen
tariilor îl constituie evoluția palpitan
tă a scorului și superioritatea manifes. 
tată în perioadele decisive de echipa 
romînă. Totodată cronicarii de specia
litate își exprimă părerea că echipa 
gazdă, care a föst finalistă la Olimpia
da de la Roma, a ratat calificarea pen
tru turneul de la Tokio. De altfel a- 
proape toate titlurile reportajelor ex
primă acest lucru : „Adio de la Tokio“. 
„Berlinske Tidinde" consacră meciu
lui mai bine de două pagini bogat 
ilustrate cu fotografii și caricaturi. „Ar 
fi un miracol să cîștigăm în noiembrie 
la București, se spune în comentariul 
principal. Romînij au 99 la sută șanse 
de a păși mai departe. „Land Og 
Folk" vorbește în termeni elogioși 
despre jucătorii romîni, apreciind teh
nica formației romîne și consideră că 
apărarea gazdelor, abuzînd de trimi
terea mingei de 16 ori în corner, a 
deschis romîniloi drumul spre victo
rie...

în programul de duminică seară te
leviziunea daneză a transmis filmul 
reprizei secunde a meciului.

Meciul de șah
R'. P. Romine și R. P. Ungare, dis
putat la 12 mese, (două lure), în 
aula Bibliotecii centrale universita
re din Capitală, s-a încheiat luni 
odată cu desfășurarea ultimelor 
partide întrerupte. Victoria a reve
nit reprezentativei noastre cu sco
rul de 13—11. Este un succes ae 
prestigiu al echipei de șah a R.P.R. 
care reușește să învingă puternica 
selecționată a R. P. Ungare, clasa-

tă pe locul trei la ultimele cam
pionate mondiale.

Remarcabilă a fost comportarea 
tînărului nostru campion Florin 
Gheorghiu. Jucînd la prima masă, 
Gheorghiu l-a învins în ambele 
partide pe marele maestru Poitisch. 
Rezultate bune au obținut de ase
menea Victor Ciocîltea, Alexandru 
Gunsberger, Alexandra Nicolau și 
Elisabeta Polihroniade.

(Agerpres)

La insistențele opiniei publice progresiste

Deva

.arătat că gospodăriile colective au folo
sit mai bine condițiile naturale de care 
dispun, pentru dezvoltarea șeptelului, 
asigurarea adăposturilor pentru ani
male, sporirea bazei furajere. Ei au fă
cut numeroase lucrări pentru ridicarea 
productivității pășunilor și fînețelor, 

•— care reprezintă 56 la sută din supra
fața agricolă a regiunii — și au însămîn- 
țat cu plante de nutreț circa 15 la sută 
din suprafața arabilă.

Pentru adăpostirea animalelor gospo
dăriile vor construi anul acesta mai 
mult de 400 de grajduri, saivane,* cres
cătorii de porci și cotețe de păsări, -

întreceri sportive 
pe litoral

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 
în stațiunile de pe litoral au loc nu
meroase manifestări sportive. Dumi
nică, de pildă, la Eforie Sud s-a dis
putat întîlnirea de volei între echipe 
alcătuite din cei care au yenit la 
odihnă din stațiunile Eforie Nord și 
Eforie Sud.

De asemenea la Mamaia, pe lacul 
Siutghiol, în fața a numeroși vizitatori, 
s-a desfășurat „Regata Marina" la iah- 
țing, în cadrul căreia s-au întrecut 
echipele Portul, Marina etc.

Loturile reprezentative de baschet 
(fete și băieți), precum și gimnaști și 
■voleibaliști, de la clubul sportiv Farul 
au făcut demonstrații în stațiunile Ma
maia și Eforie Sud. Asemenea mani
festări au avut loc la Mangalia, Te- 
chirghiol și altele.

ï. MARGÏNEANU
r. -»aormenua

NATAȚIE. Cu prilejul unui concurs 
de natatie desfășurat Ia piscina „Geor
ges Vallerey“ înotătoarea franceză 
Christine Caron a stabilit un nou record 
al Europei în probă de 100 m spate cu 
timpul de r09’'8/10. Recordul european 
precedent era de l’10”l/10 și aparținea 
olandezei Ria Van Velsen.

★
ATLETISM. La Saint Louis au luat 

sfîrșit campionatele de atletism ale 
S.U.A., ultim

Echipa masculină de atletism a R. P. 
Polone a învins, la Cracowia cu scorul 
de 126—85 puncte echipa Italiei. In ul
tima zi de concurs au fost înregistrate 
o serie de rezultate valoroase : înălțime 
— Czerny (Polonia) 2,11 m; 200 m — 
Sardi (Italia) 21"2/10 (Campionul olim
pic Berruti s-a clasat pe locul doi); 1500 
m — Baran (Poloniaj 3’43”l/10; triplu 
salt — Schmidt (Polonia) 16,39 m.

★
criteriu de selecție a POLO PE APĂ. A luat sfîrșit .turneul 

echipei americane în vederea meciului international de polo pe apă de la 
cu U.R.S.S. care va avea loc la 20 și 21 Leipzig. în ultimele focuri : R. D. Ger- 
iulie la Moscova. Tată citeva rezultate : 
220 yarzi : 
leson 
Traynor 
60,64 m; 
înălțime : 
clasat pe

Carr 20’4/10; 1 milă: Bur- 
3'56’’7/10; 3000 m obstacole :

8’51”2/10; disc : Sylvester 
ciocan; Al- Hali 65,50 m; 
Johnson 2,13 m. Thomas-s-a zină 4 puncte 

locul 3 cu 2,08 m. - . puncte.
A-

în cadrul unui concurs de atletism 
desfășurat la Budapesta campionul 
maghiar Vflmos Varju a realizat la 
aruncarea qreutătii 19,42 tn (cea mai 
bună performantă europeană a sezonu
lui).

mană — Iugoslavia 5—4, R.S.S. Gru
zină — Suedia 2—0, Clasamentul final r 
1. Iugoslavia 6 puncte (15—9); 2. R. D. 
Germană 6 puncte (12—10); 3. R. P.
Romînă 4 puncte (10—8); 4. R.S.S. Gru- 

(9—8); 5. Suedia zero

W
BASCHET. După 4 zile de Întreceri 

în Dinămoviada de baschet de la Par.-: 
dubice pe primul loc se află Dinamo 
Moscova cu 8 puncte urmată de Spar
tak Sofia, Gwardia Varșovia, Cian Vei 
(R.P. Chineză) cu cîte 7 puncte.

Centre pentru învățarea 
sporturilor

Pentru o mat bună pregătire a 
tinerilor participanți la întrecerile 
Spartaohiadei de vară. Consiliul 
raional U.C.F.S. Rm. Vîlcea a ini
tiât, recent, o serie de centre pen
tru învățarea diferitelor sporturi. 
Astfel, în prima parte a lunii iunie 
tinerii din Rm. Vîlcea au putut în
văța înotul, fotbalul, handbalul, 
atletism, lupte, box. Aceste centre 
își desfășoară activitatea în baza 
unui program stabilit .pe zile și ore 
și sînt conduse de antrenori, pro
fesori de educație fizică și in- 

. structori sportivi. Centrul de înot 
. a fost creat pe lîngă ștrandul „Uni

rea“; centrele de fotbal și lupte — 
la baza sportivă „Oltul“, centrele 
de atletism și handbal — la sta
dionul „1 Mai“, iar centrul de 
lupte — la baza sportivă a Școlii 
elementare nr. 1 din localitate.

Pînă în prezent s-au înscris Ia 
aceste centre, numeroși tineri din 
Rm. Vîlcea. Ei au la dispoziție 
materialele sportive necesare.

fost eliberat din închisoare secretarul 
general al P. C. din Peru

LIMA 24 (Agerpres). — La insis- A fost eliberat, de asemenea, pri- 
tențele opiniei publice progresiste mărul orașului Cerrode-Pasco, Je- 
au fost eliberați din închisoare naYo Lede5ma ales recent deputat 
Râul Acosta Salas, secretar gene- . _ , ’ x. , , ,
ral al Partidului Comunist din Congresul Național. Ledesma 
Peru, și o serie de alți activiști ai este autorul cărții „O sută de zile 
partidului comunist, arestați în ia- și două mii de deținuți“, în care 

viata definutilor dl„ 
muncii peruvieni. diferite închisori din Peru.

A

„Alianță lipsită de progres“
„New York Herald Tribune" despre programul de „ajutor" economic 

al S.U.À. pentru țările Americii Latine.

NEW YORK 24 (Agerpres). - 
Sub titlul semnificativ „Alianță 
lipsită de progres“, ziarul „New 
York Herald Tribune“ a publicat 
un articol consacrat programului 
de „ajutor“ economic al S.U.A. 
pentru țările Americii Latine. 
Alianța pentru progres“, scrie zia

rul, nu este o alianță și nu a rea
lizat nici un progres. Acest program 
a eșuat în mod vădit.-

Aceasta este părerea-nu numai a 
unor oameni politici adversari ai 
guvernului Kennedy, ci a prieteni
lor săi, oameni de seamă din țările 
Americii Latine — Alberto Leras- 
Camargo, fost președinte al Co
lumbiei, și Juscelino Kubitschek, 
fost președinte al Braziliei. Aceștia de dezvoltare economică.

în 
iar 
la

activitatea alianței 
Americii Latine, 
lor au fost aduse 
Organizației Statelor

au cercetat 
toate țările 
concluziile 
cunoștința 
Americane.

Cei doi cunoscuți oameni politici 
sud^americani au arătat, scrie ziarul 
printre altele, că Washingtonul di
rijează de fapt activitatea acestei 
alianțe după bunul său plac, igno- 
rînd pur și simplu părerea și do
rințele latino-americanilor față de 
această problemă.

Ei cer crearea unei adevărate 
alianțe, în care latino-americanii să 
participe în mod real și nu simbo
lic la întocmirea programelor lor

In sprijinul mișcării 
de eliberare din Africa 1

DAR ES SALAM 24 (Agerpres). 
— După cum anunță agenția Reuter, 
la 25 iunie își începe lucrările la 
Dar Es Salam comitetul însărcinat 
de conferința șefilor de state afri
cane de la Addis Abeba cu coordo
narea mișcărilor de eliberare na
țională din Africa.

în componența comitetului intră 
reprezentanții a nouă state africane; ; 
R.A.U., Algeria Uganda, Tanganica, < 
Congo (Leopoldville), Guineea, Se
negal, Nigeria și Etiopia.

Lucrările comitetului vor dura 
cinci zile. în cadrul lor va fi discu
tat proiectul Charter acestui comi
tet, problema constituirii unui se
cretariat și stabilirea funcțiilor a- 
cestuia.

Reprezentanții mișcărilor de eli
berare din majoritatea teritoriilor 
africane așteaptă începerea lucră
rilor acestui comitet căruia vor să-i 
adreseze cereri pentru ajutorul a- 
cordât mișcărilor de eliberare așa 
cum s-a hotărît la conferința de la 
Addis Abeba.

Normalizarea relațiilor 
intre Republica Mali și Senegal

Prelungirea stării de asediu în Guatemala
CIUDAD DE GUATEMALA 24 

(Agerpres). — După cum transmite 
corespondentul din Ciudad de Gua
temala al agenției U.P.I., guvernul 
militar al Guatemalei a hotărît la 
23 iunie prelungirea cu încă o lună 
a „stării de asediu" pe întreg terito
riul țării. „Starea de asediu" este 
menținută de cjțiva ani în Guate
mala și-are drept scop să permită 
autorităților reprimarea forțelor de
mocratice din țară care s-au pronun
țat împotriva politicii antipopulare 
a fostului președinte al țării, Ydi- 
goras Fuentes, ca și a actualului

președinte, Enrique Peralta Azurdia. 
în ciuda acestor măsuri, potrivit 
ziarului „Abril y Mayo“, care apare 
la San Salvador, în regiunile din 
nord-estțil Guatemalei continuă să 
activeze trupele de guerilă care 
luptă împotriva regimului militar 
din țară. Ziarul scrie că avioane 
guatemaleze au efectuat în ultima 
vreme bombardamente asupra loca
lităților controlate de partizani, nu
meroși oameni pașnici fiind răniți 
sau uciși. Aceste bombardamente — 
arată ziarul — nu au împiedicat însă 
forțele de guerilă să continue lupta.

BAMAKO 24 (Agerpres). — La 
22 iunie, în localitatea Khidira au 
luat sfîrșit tratativele dintre preșe
dintele Republicii Mali, Modibo 
Keita, și președintele Senegalului, 
Leopold Sedar Senghor. în comu
nicatul dat publicității la 23 iunie 
se arată că cei doi președinți au 
hotărît să reia relațiile diplomatice, 
rupte cu trei ani în urmă prin des
ființarea fostei Federații Mali. Co
municatul subliniază, de asemenea, 
unitatea de vederi a celor doi șefi 
de state în toate problemele discu
tate, precum și „hotărîrea lor de a 
depune toate eforturile pentru în
deplinirea hotărîrilor adoptate la 
conferința șefilor de state și guver
ne africane de la Addis Abeba“.

Partizani guatemalezi acționind în junglă.

încercări de a găsi 
submarinul ,,Thresher“
NEW YORK 24 (Agerpres). — La 

24 iunie, marina americană a lansat 
batiscaful „Trieste“ în regiunea 
unde se bănuiește că s-a scufundat 
la 10 aprilie submarinul atomic &■ 
merican „Thresher“, avînd 129 de 
persoane la bord. Agenția U.P.I. 
scrie că aceasta este „ultima încer
care de a găsi submarinul dispă
rut". Potrivit agenției Associated 
Press, batiscaful „Trieste" a fost a- 
dus duminică într-o regiune a Ocea
nului Atlantic situată la 220 mile 
est de Boston unde, după cum a de- * 
clarat un purtător de cuvînt al ma-i 
rinei S.U.A., „există indicii că s-ar 
afla epava submarinului". Pe bordul 
batiscafului ău luat loc două per
soane, un ofițer al marinei S.U.A., 
și un cercetător științific. Prima ac
țiune de cercetare a epavei „Thre-
sner” urmează să dureze șase ore.< 
Timp de patru ore batiscaful se va 
afla la o adîncime de aproximativ 
3 000 m pe fundul oceanului restul' •' 
de timp fiind consumat prin opera
țiile de coborîre și ridicare là su
prafață a batiscafului.
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Incidente la frontiera Yemenului 
cu teritoriul Lahej

Putcrnicc proteste in Japonia împotriva 
vizitei submarinelor atomice americane

SANAA 24 (Agerpres). — Citind 
postul de radio Sanaa, agențiile de 
presă au .transmis'la 23 iunie un 
comunicat militar yemenit în care 
se anunța că în seara de 22 spre 23 
iunie, la frontiera Yemenului cu 
Lahejul (teritoriu inclus în Federa
ția Arabiei de sud) au avut loc in
cidente serioase între trupele repu
blicane yemenite și un grup de 
soldați britanici care s-au infiltrat 
pe teritoriul yemenit.

Corespondentul agenției France 
Presse relatează că grupul englez 
cuprindea 50 de soldați și era spri-

jinit de care blindate. Ei au pă
truns pe teritoriul Yemenului dar 
au fost reperați de posturile de ob
servație ale trupelor yemenite și 
supuși focului. 5 soldați englezi au 
fost uciși, circa 10 răniți, 21 au fost 
luați prizonieri, restul reușind să se 
retragă peste frontieră.

Agenția Reuter anunță că autori
tățile militare engleze din Lahej au 
făcut cunoscută intenția de a trata 
cu autoritățile yemenite eliberarea 
prizonierilor englezi prin interme
diul misiunii americane la Taiz.

Crima sïngeroasa de la Bagdad

MOSCOVA 24 (Agerpres). — O 
delegație a oamenilor de știință de 
la Institutul unificat de cercetări 
nucleare de la Dubna va participa 
la Conferința științifică internațio
nală care se va ocupa cu studierea 
structurii nucleonilor. Conferința 
își va desfășura lucrările la Stan
ford (S.U.A.). Delegația este condu
să de academicianul Șerban Țițeica 
(R. P. Romînă), director adjunct al 
Institutului, Din delegație fac parte 
Piotr Isaev, Valentin Grișin, dr. 
Vladilen Barașenkov, fizicieni so
vietici, Frantisek Legar, fizician 
cehoslovac, și dr. Gabor Domokos 
(R. P. Ungară).

Executarea a 28

BAGDAD 24 (Agerpres). — Para
lel cu războiul dezlănțuit împotri
va kurzilor, actualul’ regim din Irak 
continuă reprimarea sîngeroasă a 
elementelor patriotice din țară. 
Astfel, la 23 iunie a fost săvîrșită o 
nouă crimă monstruoasă. După 
cum transmite agenția Reuter, pos
tul de radio Bagdad a anunțat că 
au fost executați 28 de patrioți ira
kieni. într-un comunicat al guver
natorului militar al regiunilor din

de patriofi irakieni

nordul Irakului se arată că execu
ția a avut loc duminică dimineața, 
în baza unei sentințe de condam
nare la moarte pronunțată de un 
tribunal militar. Comunicatul afir
mă că cei 28 de patrioți au fost 
membri ai partidului comunist și 
au fost condamnați sub acuzația 
de a fi participat la evenimentele 
care au avut loc în urmă cu mai 
mulți ani la Kirkuk.

100 000 de participant la demonstrațiile 
antirasiale de la Detroit

DETROIT (Michigan) 24 (Ager
pres).— Agenția Associated Press 
relatează că la 23 iunie la Detroit 
a avut loc una dintre cele mai mari 
demonstrații ale populației de cu
loare la care au participat 1001)00 
de persoane. La „marșul libertății” 
în sprijinul drepturilor civile ale 
negrilor participanții erau atît ne
gri cît și albi. Demonstrația cu ca
racter pur pașnic a fost condusă de 
către Martin Luther King, cunoscut 
conducător al mișcării negrilor din 
S.U.A. Agenția mai menționează că 
demonstranții purtau numeroase 
pancarte cu inscripțiile : „Vrem 
libertate“, „Toți oamenii sînt egali“. 
Demonstrația din Detroit a avut și 
caracterul unei comemorări, întru
cît ea a parcurs drumul unei alte 
demonstrații din 23 iunie 1943, cînd 
au fost omorîte 34 de persoane și 
alte 700 rănite cu prilejul unor cioc
niri între demonstranți de culoare, 
care cereau respectarea drepturilor 
civile, și huligani rasiști.

în orașul Los Angeles (California)

demonstranți de culoare au ocupat 
la 23 iunie un birou de vînzări de 
case ale cărui proprietar refuza să 
închirieze negrilor. Poliția a interve
nit și a arestat 24 de persoane dintre 
manifestanți, sub pretext că „tulbu
ră liniștea". Demonstranții au orga
nizat pichete care purtau pancarte 
cu inscripția : „Segregația trebuie 
înlăturată”.

O demonstrație împotriva segre
gației rasiale s-a desfășurat și la 
Dearborn (Michigan), unde au parti
cipat atît albi cît și negri. Agenția 
Associated Press relatează că nu
mărul patticipanților se ridica la 
aproximativ 300.

*
Agențiile de presă relatează des

pre o nouă acțiune criminală a hu
liganilor rasiști. în noaptea de sîm
bătă spre duminică, Quinton Davis, 
funcționar de culoare din comisia 
federală pentru comerț a fost asasi
nat cu focuri de armă trase dm- 
tr-un automobil pe o autostradă 
dintre Washington și Baltimore.

MEXIC : Păreri pentru 
dezvoltarea comerțului 

cu țările socialiste
CIUDAD DE MEXICO 24 (Ager

pres). — Ricardo Sevala, director 
general al Băncii Naționale a co
merțului exterior din Mexic, s-a 
pronunțat pentru dezvoltarea rela
țiilor comerciale cu țările socia
liste. El a declarat, printre altele, 
că în prezent comerțul exterior al 
Mexicului se orientează spre țările 
socialiste, întrucît ele constituie 
piețe potențiale pentru mărfurile 
mexicane. în țările socialiste venitul 
național sporește mult mai rapid 
decît în țările capitaliste, ceea ce 
își găsește expresia în puterea de 
cumpărare tot mai mare a popu
lației, a declarat el.

TOKIO 24 (Agerpres). — Mitin
gurile de protest împotriva proiec
tatelor vizite ale submarinelor ato
mice americane, precum și împo
triva staționării bombardierelor a- 
raericane pe teritoriul Japoniei, au 
cuprins întreaga țară. După cum 
s-a mai anunțat, la 23 iunie a avut 
loc unul din cele mai mari mitin
guri la Yokosuka, unde se află cea 
mai mare bază americană din Ja
ponia. Corespondentul agenției 
Reuter relatează că participant la 
mitingul din această localitate au 
organizat un marș spre sediul co
mandamentului flotei a 7-a - ame
ricane, unde au înmînat o notă de 
protest.

Un mare miting, la care au luat 
parte peste 100 000 de persoane, a 
fost organizat în portul japonez 
Kobe. După miting, participant 
au demonstrat în fața consulatului 
american, în fața primăriei și a

altor sedii ale autorităților, cărora 
le-au înmînat rezoluția adoptată la 
miting prin care cer anularea vizi
tei submarinelor americane și desfi
ințarea bazelor aeriene americane. 
Un miting asemănător, urmat de o 
demonstrație, a fost organizat și la 
baza navală americană Sasebo 
(insula Kiusiu).

Adunarea municipală a orașului 
japonez Kamayama (prefectura 
Mie) a adoptat în unanimitate o 
rezoluție de protest împotriva fo
losirii porturilor japoneze de către 
submarinele atomice americane. 
Deputății din partea partidului li
beral-democrat au sprijinit rezolu
ția în ciuda avertismentului condu
cerii partidului de a nu lua parte 
la această mișcare de protest.

Rezoluția urmează să fie trimisă 
■primului ministru Ikeda și preșe
dinților celor două camere ale par
lamentului.

Tratativele președintelui Kennedy la Bonn
BONN 24 (Agerpres). — în dimi

neața zilei de 24 iunie au început la 
Bonn tratativele între președintele 
S.U.A., Kennedy, și cancelarul R. F. 
Germane, Adenauer. Paralel, s-au 
desfășurat și cele dintre miniștrii 
de externe și consilierii respectivi.

în cadrul conferinței de presă 
care a avut loc la 24 iunie la Bonn, 
John Kennedy, președintele S.U.A., 
s-a pronunțat pentru relații strînse 
între S.U.A. și R. F. Germană. Pu- 
nînd pe același plan Germania occi
dentală și Berlinul occidental, Ken
nedy a declarat că în cadrul colabo-

„Guvernul canadian amenințat 
de criza“

Ieri protectoratul britanic Zanzibar a dobîndit autonomia internă. O 
parte din atribuțiile care erau de competența autorităților coloniale au 
trecut în sarcina unui guvern compus din opt miniștri africani, format de 
Mohammed Shamte, care pînă acum a deținut funcția de ministru princi
pal. La 8 iulie voi avea loc alegeri pentru desemnarea unei noi Adunări 
Legislative. Ziua de 24 iunie este proclamată sărbătoare națională pentru a 
marca importantul eveniment. Constituția după care se va conduce Zanziba- 
rul a fost elaborată în cadrul unei conferințe care a avut loc anul trecut la 
Londra.

In repetate rînduri partidele politice din această țară au cerut auto
rităților engleze fixarea unei date cît mai apropiate pentru proclamarea 
independenței. Recent, Partidul Afro-Shirazi, Partidul Popular din Pemba 
și Zanzibar și Partidul Naționalist au adoptat o rezoluție în care se cere 
acordarea independenței depline Zanzibarului nu mai tîrziu de luna sep
tembrie a acestui an.

7n anul 1298, într-o închisoare geno- 
veză în care ajunsese, din motive necu
noscute încă, vestitul, navigator Marco 
Polo dicta unui deținut conținutul cele
brei sale cărți în care amintea despre o 
„insulă minunată“, denumită Zanzibar, 
încă pe vremea aceea Zanzibarul era 
locul de întîlnire a negustorilor arabi și 
chinezi, greci fi indieni.

Scăldat de apele Oceanului Indian, 
Sultanatul Zanzibar, cum este denumit 
oficial, se situează pe coasta răsăriteană 
a Africii. El este format dintr-un fir de

0 nouă sesiune a „Adunării parlamentare europene“
STRASBOURG 24 (Agerpres). — dintele comisiei executive a Pieței 

La Strasbourg a început o nouă se
siune a „Adunării parlamentare eu
ropene“ — din care fac parte depu- 
tați din cele șase țări membre ale 
Pieței comune. După cum sublinia
ză agențiile de presă occidentale, 
principala problemă pe ordinea de 
zi a sesiunii o constituie contradic
țiile care continuă să se manifeste 
între țările Pieței comune ca urmare 
a eșecului tratativelor de pînă a- 
cum cu privire la aderarea Angliei 
la acest organism economic vest- 
european. Se simte în special ne
voia, după cum atrage atenția a- 
genția Reuter, „consolidării institu
țiilor comunității Pieței comune“ 
în urma prăbușirii tratativelor cu 
privire la aderarea Angliei. Preșe-

comune, vest-germanul Hallstein, a 
anunțat că va prezenta un raport 
în care va insista asupra necesității 
„recîștigării timpului pierdut“ ca 
urmare a torpilării de către Franța 
a tratativelor în legătură cu adera
rea Angliei.

OTTAWA 24 (Agerpres). — „Gu
vernul liberal, venit recent la putere 
sub conducerea lui Lester Pearson, 
este amenințat de o criză gravă”, 
relevă agenția France Presse. Potri
vit agenției, ministrul de finanțe al 
Canadei, Walter Gordon, acuzat de 
a nu fi păstrat secretul asupra bu
getului, este vinovat de această cri
ză. Agenția prevede apropiata demi
sie a lui Gordon.

La 13 iunie a fost depus în Ca
mera Comunelor proiectul de buget 
al Canadei pe exercițiul financiar 
1963—1964. Printre măsurile propuse 
de acest buget, figura și o prevedere 
cu privire la perceperea unor impo
zite asupra vînzărilor de acțiuni 
către o întreprindere canadiană 
neia străine. Această prevedere 
natură să pună o timidă stavilă 
calea investițiilor străine a suscitat 
critici din partea cercurilor econo- 
mice și financiare legate de intere
sele străine în Canada. Ziarul ame
rican „New York Times” a publicat 
la 18 iunie un amplu articol redac
țional în care exprima nemulțumi
rea americană față de noul buget al 
guvernului liberal canadian. Potrivit

de 
ri
de 
în

ziarului, proiectul de buget ar ridi
ca bariere împotriva investițiilor de 
capital străin.

De îndată, guvernul a început să 
bată în retragere. Ministrul finanțe- 

■ lor, Gordon, a declarat în Camera 
Comunelor că renunță la . această 
taxă de 30 la sută fără a mai aștep
ta să, fie discutată în cadrul Came
rei Comunelor. El motiva această 
retragere a propunerii prin aceea că 
„s-ar fi ivit dificultăți administrati
ve în înfăptuirea propunerii”.

: Totodată, însă, el s-a văzut nevoit
să recunoască în Camera Comune
lor că în acțiunile sale în legătură 
cu bugetul a fost „ajutat” de trei 
„consilieri străini”.

Acest fapt, pe lîngă că a alimen
tat speculațiile de bursă, a provo
cat, după cum relatează agenția 
France Presse, „indispoziție” în rin- 
dul parlamentarilor, care consideră 
că s-a comis o gravă infracțiune în 
legătură cu secretul bugetar. în a- 
ceste condiții, partidul conservator 
a depus o moțiune de neîncredere, 
acuzîndu-1 pe ministrul de finanțe 
de a nu fi păstrat secretul bugetar.

rării dintre S.U.A. și Europa, mai 
ales în domeniul militar, R. F; Ger
mană și Berlinul occidental se află 
pe „linia întîi a frontului”

Kennedy s-a pronunțat' pentru 
„tratative concentrate” cu Uniunea 
Sovietică. în problema încetării ex
periențelor, nucleare.

în comunicatul comun arnerica- 
no-vest-german se arată că , ordinea 
de zi a tratativelor politice dintre 
președintele S.U.A.' Kennedy, și can
celarul R.F.G., Adenauer, care au 
luat sfîrșit la 24 iunie, a cuprins : 
„Unificarea Europei, relațiile dintre 
comunitatea europeană și celelalte 
state europene, dezvoltarea conti
nuă a alianței atlantice și probleme
le unificării Germaniei și .Berlinu
lui”. în cursul tratativelor, se spune 
în comunicat, s-a manifestat „un a- 
cord deplin al celor două guverne în 
felul cum apreciază situația inter
națională”. Președintele S.U;A. și 
cancelarul vest-german au discutat 
planurile privind crearea „forțelor 
armate maritime multilaterale, în
zestrarea cu rachete cu rază medie 
de acțiune”. Cele două guverne in
tenționează să depună toate efortu
rile pentru crearea acestor forțe ar
mate. Adenauer și Kennedy se pro
nunță pentru întărirea continuă a 
blocului militar nord-atlanțic și cer 
să „se depună toate eforturile posi
bile pentru a se întări planificarea 
comună defensivă Și colaborarêa în 
cadrul N.A.T.O.”.

După cum reiese din comunicat, 
guvernele R.F.G. și S.U.A. continuă 
să insiste asupra menținerii regimu
lui de ocupație în Berlinul occiden
tal.

insule de corali din 
care Zanzibar este 
cea mai mare — 
1 658 km p. Supra
fața sultanatului este 
de 2 643 km p. 
Populația depăfefte 
300 000 locuitori, 
din care 76 la sută 
sînt. negri din . tri
burile bantu, euro
penii reprezentînd 
doar 0,1 la sută. 
Ploile abundente fi 
temperatura ridi
cată (cea mai scă
zută +23°C) fac 
ca pe insulă să 
crească o vegetație 
luxuriantă.

Datorită - poziției 
strategice excelente, 
Zanzibarul devine 
cu timpul ținta in
cursiunilor arabe. In 
1502 Zanzibarul a 
fost cotropit, de portughezi, iar mai tîr- 
ziu devine o parte a Sultanatului Oma
nului.

Pe la mijlocul secolului XIX cade sub 
influența engleză iar în deceniul al 
VIII-lea este împărțit. între Marea Bri
tanic, Germania fi Italia. In anul 1890 
Anglia declară Zanzibarul protectorat 
al său.

In cei 73 de ani de dominație brita
nică, dacă facem abstracție de extinde
rea arborelui de cuifoare, în Zanzibar nu 
s-au prndUs prea multe schimbări. Zan
zibarul nu are nici căi ferate, nici in

dustrie. Există doar cîteva fabrici rudi
mentare, care . produc ulei de cuif oare, 
unt de cocos fi săpun.

Cu mai bine de două decenii în urmă 
autoritățile britanice au înființat socie
tatea „Clove Growers Association'', 
singura companie autorizată să achizi
ționeze fi să prelucreze cuifoarele. De 
pe urma acestui privilegiu „Clove Gro
wers Association“ obține profituri fabu
loase.

In ultimii ani societățile „Royal 
Dutch Schell“ fi „British Petroleum“

au făcut pe insulă prospecțiuni petro
liere, descoperind importante rezerve de 
țiței.

S.U.A. au creat în Zanzibar o afa- 
zisă stație de urmărire a sateliților arti
ficiali. Abdul Rahman Muhamed, secre
tarul Partidului Nationalist, a declarat 
recent că sus-numita stație este de fapt 
o bază de rachete fi a cerut desființa
rea ei.

Populația Zanzibarului are unul din 
cele mai scăzute niveluri de viață din 
lume. 85 la sută din buftinafi sînt anal- 

fabeți, iar lepra, tu
berculoza fi malaria 
seceră zilnic zeci de 
vieți.

Ziarul „Times“ 
remarca odată că 
strîmtoarea care 
desparte Zanzibarul 
de Africa „n-a fost 
niciodată destul de 
largă pentru a izola 
insula de evenimen
tele politice care 
s-au petrecut pe 
continent". Intr-a
devăr, poporul Zan
zibarului a dus o 
luptă activă de eli
berare națională. 
După o luptă înde
lungată, în anul 
1960 Zanzibarul a 
cucerit dreptul de 
a-fi alege reprezen
tanți în Consiliul 
legislativ fi de a a-

vea un guvern condus de un prim-mi- 
ntstru african.

Primele rezultate ale luptei au făcut 
ca mifcarea de eliberare națională să ia 
o amploare fi mai mare. In anul trecut 
pe insulă a fost creat unul din cele mai 
tinere partide comuniste din lume : 
Partidul Comunist din Zanzibar fi Liga 
tineretului comunist, care, împreună cu 
celelalte -organizații progresiste, luptă 
activ împotriva dominației coloniale.

La începutul' acestui an, cînd minis
trul coloniilor Angliei, Duncgn Sandys, 
a vizitat Zanzibarul, au avut loc puter. 
nice demonstrații pentru acordarea in
dependenței țării. „Poporul din Zanzi
bar cere să-i fie acordată de urgență 
independența fi să fie retrase toate ha. 
zele militare engleze fi americane din 
tara tioastră“ a declarat Rojab Salh Sa
lim, lider al Partidului Afro-Shirazi.

Dobîndirea autonomiei interne, défi 
nu satisface decît parțial revendicările 
populației din Zanzibar, constituie un 
pas pe calea independenței.

A. BUMBAC
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DOPA TULBURĂRILE DIN IRAN

Primul ministru 
al Danemarcei a de
clarat că în această 
țară „nu există fi nu 
vor exista arme a. 
tomice".

(Ziarele)
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Ciocniri între demonstranți 
și poliție la Bruxelles

BRUXELLES 24 (Agerpres). — 
La Bruxelles au avut loc din nou 
manifestații și ciocniri provocate de 
conflictele între populațiile de 
limbi diferite din Belgia. în noap
tea de sîmbătă spre duminică și în 
cursul zilei de duminică un mare 
număr de locuitori ai unor subur
bii ale Bruxelles-ului, în care do
mină limba flamandă și care se 
află sub administrație separată, au 
demonstrat pe străzile capitalei în 
semn de protest față de intenția 
autorităților de a trece aceste co
mune sub administrația municipală 
a Bruxelles-ului și deci sub un re
gim „bi-lingual“, adică în care se 
folosește deopotrivă limba flaman
dă și. cea franceză. Au avut loc 
ciocniri între demonstranți și poli
ția care a încercat să-i împrăștie. 
10 persoane au fost arestate.

începutul acestei luni a găsit Ira
nul într-o situație deosebit de încor
dată. Cercurile reacționare și-au 
manifestat în mod violent . nemulțu
mirea față de acțiunile întreprinse 
de guvern care a luat unele măsuri 
cu caracter antifeudal: acordarea 
unor loturi din marile latifundii, 
măsuri pentru emanciparea femeii 
etc — și mai cu seamă față de pri
ma dintre acestea. Este vorbă de o 
„reformă“ al cărei caracter real îl 
arată faptul că moșierii, cedînd u- 
nele mici suprafețe ar urma să de
țină în continuare vaste întinderi 
de pămînt precum și resursele de a- ________ ,. _ _____—__ ___
limentare cu apă care în Iran joacă . pul luptelor au fost uciși circa 100 
un rol vital în dezvoltarea agricul
turii.

Evoluția evenimentelor este cu
noscută. La 5 iunie și în zilele ur
mătoare cercurile reacționare au
organizat puternice demonstra
ții antiguvernamentale. La Tehe
ran, Siraz, Tabris, Qum elemente 
reacționare au atacat și au dat foc 
unor clădiri guvernamentale, sedii 
de instituții, magazine și au răspuns 
cu forța la încercările poliției de a 
restabili ordinea. Ciocnirile sînge- 
roase care au avut loc cu acest pri
lej s-au soldat cu un mare număr 
de morți și răniți. In sudul țării au 
continuat cu o 
luptele

amploare sporită 
triburile nomade

iri
se

trupele guvernamentale. Șefii de 
buri, care din vremuri străvechi 
bucură de drepturi aproape nelimi
tate, văzîndu-și subminată puterea 
prin prevederile legii agrare cu pri
vire la obligativitatea triburilor de 
a renunța la nomadism au inci
tat populația la revoltă încă cu 
mult înaintea recentelor evenimente. 
I.a 22 iunie, generalul Bahram 
Ariana, comandantul trupelor care 
luptă împotriva rebelilor din sudul 
Iranului, a anunțat terminarea 
succes a operațiunilor militare îm
potriva triburilor Boedrahmedi 
Memesani. El a arătat că în

CU

și 
tim-

dintre și

La Teheran, în timpul recentelor tulburări provocate de reacțiune.

da soldați și polițiști.
Deși în prezent în Iran ordinea a 

fost restabilită, tensiunea generată 
n-a dispărut. Aripa de dreapta a 
preoțimii musulmane — sprijinită de 
marii moșieri — cheamă populația 
prin predici și manifeste să continue 
rezistența violentă.

Iranul este o țară agrară înapo
iată. 80 la sută din populația țării 
o formează țărănimea. Jumătate din 
pămîntul cultivabil aparține lati
fundiarilor care reprezintă doar 1 la 
sută din populație. -Țărănimea, în 
marea ei majoritate lipsită de pă- 
mînt, duce o viață de mizerie. „în 
afara Teheranului — scrie cores
pondentul agenției Associadet Press 
— peste 15 milioane de iranieni tră
iesc într-o sărăcie îngrozitoare în 
locuințe mizere...“ Principala bogă
ție a țării, petrolul, produce un ve
nit anual de 300 milioane de dolari 
însă masele largi populare de la 
orașe și sate n-au din aceasta nici 
un folos. Participarea Iranului la 
pactul agresiv C.E.N.T.O., întreține
rea unei armate de 300 000 de sol
dați secătuiesc finanțele țării și a- 
dîncesc criza economică.

Toate acestea provoacă o adîncă 
nemulțumire în rîndul opiniei publi
ce Iraniene determinînd-o să se. 
pronunțe tot mai insistent pen
tru schimbarea politicii interne 
și externe a țării. Masele largi cer 
promovarea unei politici de neutra
litate, iar pe plan intern — adopta
rea unor reforme în măsură eă.pună 
capăt crizei economice Și corupției, 
-să scoată Iranul din înapoierea de 
veacuri.

Ținînd seama de această stare de 
spirit și temîndu-se că nemulțumi
rea populară ar putea răbufni în
tr-o formă care ar periclita înseși 
bazele regimului, șahul și o serie de

reprezentanți ai cercurilor conducă
toare au hotărît să întreprindă unele 
reforme. In acest scop la 26 ianua
rie a avut loc un referendum. Popu
lația a fost chemată să-și spună cu- 
vîntul în problema înfăptuirii unei 
reforme agrare, a democratizării le
gii electorale, naționalizarea pădu
rilor etc. Rezultatele acestei consul
tări au demonstrat încă o dată că 
poporul iranian se pronunță cu tărie 
pentru curmarea vechilor stări de lu
cruri și orientarea țării pe un nou 
făgaș. In favoarea reformelor s-au 
pronunțat 5 598 711 alegători iar con
tra — 4 115.

Cercurile cele mal. reacționare, 
clerul și marii moșieri, văzîndu-și. a- 
menințate privilegiile, au declanșat o 
campanie furibundă pentru a tor
pila traducerea în viață a măsurilor 
preconizate de guvern. In acest 
scop ele au recurs la terorizarea ță
ranilor și a funcționarilor însărcinați 
cu efectuarea reformei agrare, inci
tarea la revoltă a șeiilor de triburi 
nomade din sudul țării, ațîțarea fa
natismului religios. Felul cum 
reacțiunea s-a folosit de fana
tismul religios se poate vedea din
tr-un manifest difuzat în Iran cu cîtva 
timp în urmă : „Fiecare drept cre
dincios — se spune în manifest — 
care'va tăia capul sau urechea vre
unui soldat din trupele guvernamen
tale sau din poliție va ajunge în rai. 
Iar cel care va ucide un ofițer nu 
numai că va ajunge în rai dar va 
căpăta de la Alah iertarea tuturor 
păcatelor săvîrșite de strămoșii 
săi“.

Reacțiunea a căutat să exploateze 
de asemenea faptul că în numeroase 
locuri situația țărănimii este deose
bit de grea. Trăind vreme de seco
le în adîncă înapoiere, lipsiți de 

• mijloacele de muncă ' necesare cul
tivării pămîntului, țăranii se află în 
imposibilitate de a ieși din mizerie.

■ Referindu-se la situația deplorabi
lă a țărănimii ziarul vest-german 
„Frankfurter Allgemeine“ arată că 
la Ministerul Agriculturii din Te
heran se îngrămădesc mormane ae 
cereri de ajutor. In unele regiuni 
ale-țării bîntuie foametea.

Ziarul francez „Le Monde“ scrie 
că situația din Iran se explică-„prinț 
disensiunile politice, printr-o mize-; 
tie-care pare greu de -■.lichidat și- 
prin obscurantismul. 1 întreținut cu 
grijă de adepții statu-quo-lui“.

NICOLAE N. LUPU

— N-am nevoie 
de asemenea „ca
dou".

(Desen de V. 
TIMOC).
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BUENOS AIRES. Agenția U.P.I. 

relatează că 'Frontul popular dc elibe
rare din Argentina a adresat președin
telui statului, Guido, cererea dc a a- 

1 nula decretul care interzice participa
rea candid'aților acestui frönt la alege
rile prezidențiale, precum și la alege
rile pentru guvernatorii provinciilor, 
alegeri care vor'avea’loc'la 7 iulie. 
Frontul popular, care a propus drept 
Candidat în alegerile prezidențiale pe 

1 Vicente Solane Lima se bucură de 
sprijinul unei- mari părți a alegători
lor și, după cum relevă agenția U.P.I. 
„se crede'că Lima este posibil să ob
țină cele mai multe voturi“.'

i 
î.

HAGA. Agenția France Presse rela
tează că Willibrorde de Kort, care a 
fost însărcinat acum cîteva săptămîni 
cu constituirea noului guvern olandez, 
a comunicat .reginei Olandei că efor
turile sale de!a constitui lin1 guvern de 
coaliție în care să fie reprezentate 
principalele partide burgheze au eșuat. 
In momentul de față, scrie agenția, 
de 'Kort .încearcă să formeze un gu
vern sprijinit mai'-ales de partidele 
confesionale — partidele catolic; creș- 
tin-istoric și antirevoluționar — la care 
se.străduiește să obțină și participarea 
partidului-liberal.
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HONOLULU. Șapte sindicate din 
Ilawâi, cuprinzând lucrătorii de ' la 
două din principalele ziare din Hono
lulu, au declarat grevă generală în 
sprijinul revendicărilor lor cu privire 
la sporirea salariilor, plata concediilor 
de boală și condiții mai bune de 
muncă. Corespondentul agenției U.P.I. 
relatează că'aceasta este prima grevă 
organizată la Honolulu.

TEL AVIV. La 24 iunie primul 
ministru, Levi Eșkol, a format noul 
guvern al Israelului compus din mi
niștrii fostului cabinet Ben Gurion. 
Din componența guvernului de coa
liție fac parte 15 miniștri, dintre care 
10 din partea partidului Mapai, 
trei din partea partidului național 
religios și doi din partea partidului 
Ahdut Haavodah. Primul ministru 
Eșkol a declarat că guvernul său va 
urma în linii generale politica pro
movată de fostul guvern Ben Gurion.

TOKIO. In ciuda puternicei opozi
ții a sindicatelor și a unor partide po
litice, Camera inferioară a Parlamen
tului japonez a adoptat la 23 iunie un 
așa-numit amendament la legea cu 
privire la șomaj.. Deputății comuniști 
și socialiști, care au desfășurat o luptă

„Recordurile“ rasiștilor 
sud-africam

LONDRA 24 (Agerpres). — După 
cum transmite corespondentul din 
Johannesburg al agenției Reuter, 
potrivit datelor oficiale, între anii 
1951 și 1961 au fost arestați peste 
3 500 000 de africani sub pretextul 
că n-ar fi avut pașapoartele (legiti
mațiile — n.r.) în regulă. Numai în 
anul 1961, pentru refuzul de a pre
zenta legitimația — acest „simbol 
al robiei“, după cum o numește 
populația Republicii Sud-Africane, 
au fost arestate 376 000 de persoane. 
Aceasta înseamnă că zilnic în 
această republică rasistă au fost a- 
restați peste 1 000 de africani.

Autoritățile rasiste din Republica 
Sud-Africană aplică mereu noi legi 
represive, sperînd că se vor putea 
menține Ia putere cu ajutorul tira
niei și al violenței.

Ministrul justiției din guvernul 
rasist al lui Verwoerd a declarat că 
de la adoptarea din anul trecut a 
„legii cu privire la diversiuni“ au 
fost condamnate 126 de persoane, în 
mare parte africani. Peste 10 000 de 
persoane așteaptă să fie judecate, 
iar peste 5 000 de persoane sînt a- 
restate „pentru crime împotriva 
securității statului“.
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hotărîtă pentru a împiedica adoptarea 
amendamentului care aduce grave 
prejudicii intereselor oamenilor mun
cii japonezi, au refuzat să participe 
la votare. Amendamentul urmează să' 
fie aprobat și de Camera superioară a 
parlamentului pentru a căpăta putere 
de lege.

VARȘOVIA. La 23 iunie s-a închis 
Tîrgul internațional de la Poznan, la 
care au participat 60 de țări. Timp de 
15 zile tîrgul a fost vizitat de aproxi
mativ 500 000 persoane.

LONDRA. Liderul partidului labu
rist din Marea Britanie, Harold Wil
son, a făcut o declarație în Cadrul u- 
nui miting al partidului său, în care a 
atras atenția asupra riscurilor pe care 
le prezintă pentru pacea mondială 
înarmarea nucleară a R.F.G. După 
cum transmite agenția France Presse, 
Wilson a declarat : „Nici un acord în
tre Est și Vest nu ar mai fi posibil 
dacă Germania federală va primi arme 
nucleare“. Vorbitorul a subliniat că 
politica de înarmare nucleară a Ger
maniei federale este favorizată de spri
jinitorii din Occident ai „integrării eu
ropene".
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