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Se îndeplinesc angajamentele
luate in întrecerea socialista

La începutul anului, în urma dezbaterii cifrelor 
de plan, majoritatea colectivelor de întreprinderi 
și-au luat angajamente mobilizatoare în întrecerea 
socialistă. Desfășurînd o activitate susținută pen
tru identificarea și mobilizarea de noi și noi re
zerve interne ale producției, numeroase colective 
de muncă își îndeplinesc angajamentele luate, își 
respectă cu cinste cuvîntul dat. Pe baza condițiilor

create, a rezervelor interne descoperite în proce
sul muncii pentru îndeplinirea planului, unele în
treprinderi și-au reînnoit angajamentele, sporin- 
dti-le simțitor. Redăm mai jos din experiența 
a două colective de 
bune rezultate în 
luate.

întreprinderi care au obținut 
îndeplinirea angajamentelor

Recoltarea orzului de pe cele 80 de hectare ale gospodăriei agricole de stat Asan-Aga, București, se apropie de sfîrșit. Pe combina, care se
vede in fotografia din stingă, lucrează combinerul Andrei Vlaicu, care depășește zilnic planul de recoltare cu peste 20 la sută. Imediat după combine vin 
mașinile de balotat, conduse de tractoriștii Peicea Ștefan șl Huțu Dumitru, care string paiele (fotografia din mijloc). în vederea însămtnțărli cu culturi duble- 
furaiere a suprafețelor de pe care s-a recoltat orzul, tractoriștii au și început arăturile. In fotografia din dreapta tractoristul Satalan Dumitru, executind această 
lucrare. (Foto ! N- SCARLET)

A colectivLa recenta plenară a Comitetului regional de partid Bacău, în cadrul căreia s-a analizat felul cum se ocupă organizațiile de partid și conducerile întreprinderilor de creșterea productivității muncii, fabrica „Muncitorul liber” din Bacău a fost citată prima dintre întreprinderile cu rezultatele cele mai bune. în primele 5 luni, colectivul întreprinderii și-a îndeplinit sarcina de creștere a productivității muncii în proporție de 107,3 la sută, a dat produse peste plan în valoare de 1 180 000 lei, a realizat economii la prețul de cost de peste 400 000 lei. Angajamentele luate cu prilejul dezbaterii cifrelor de plan, raportate la perioada care s-a scurs din acest an, au fost simțitor depășite.Muncitorii și tehnicienii acestei întreprinderi au socotit angajamentele în întrecere drept un cuvînt de onoare; fiecare a simțit răspunderea și și-a adus contribuția la realizarea lor. încă din trimestrul IV 1962, cînd s-au cunoscut cifrele de plan pe 1963, în fabrică s-a desfășurat o acțiune largă pentru descoperirea și valorificarea rezervelor interne. Din inițiativa organizației de partid au fost create colective de muncitori și tehnicieni care au analizat posibilitățile de sporire a producției și productivității muncii în fiecare secție, la fiecare loc de muncă.Merită subliniat faptul .că, în marea loi- majoritate, măsurile înscrise în planul M.T.O., care prezentau cea mai mare importanță, au fost • mlicate încă din primele luni ale anului, avînd o mare eficacitate în producție.S-au avut în vedere, în primul rînd, verigile principale care pot influența creșterea producției și productivității muncii : mecanizarea transportului intern și, strîns legat de aceasta, organizarea producției în ordinea fluxului tehnologic. Prin reașezarea mașinilor în ordinea fluxului tehnologic s-a . redus simțitor volumul manipulărilor și s-a cîștigat o suprafață de producție pe care s-au putut monta noi mașini.O atenție deosebită a acordat colectivul întreprinderii lichidării locurilor „înguste” la unele mașini. Un astfel de caz era cel al mașinii pentru executarea filetului șuruburilor pentru lemn, sortiment la care producția urma să crească cu 55 la sută față de 1962. Cauza aglomerărilor la această mașină o constituia lipsa unor capete de , mandrină de rezervă. Ea a fost în- I lăturată prin executarea unui număr corespunzător de capete de rr,andrină.Pînă la începutul acestui an, schimburile 2 și 3 nu erau asigurate cu lăcătuși mecanici. Din această cauză, dacă unele mașini se defectau, ele nu mai lucrau pînă a doua zi, căci abia în primul schimb erau reparate. Această si-

a fost remediată prin asi- tuturor schimburilor cutuație gurarea lăcătuși mecanici.A crescut, lună de lună, preocuparea pentru introducerea tehnologici înaintate și perfecționarea celei existente. în cursul primului trimestru a fost extinsă metoda executării șuruburilor prin rolare. Prin aceasta a crescut simțitor productivitatea muncii și s-a realizat o economie de metal de 3 200 kg. S-a extins, de asemenea procedeul de refulare la rece a niturilor cu diametrul de 16 mm. Noul procedeu asigură o productivitate a muncii cu 30 la sută mai mare.Alături de tehnologi, citori din fabrică și-au adus contribuția la perfecționarea tehnologiei de fabricație. Merită menționată propunerea muncitorului I. Berun- țeanu privind schimbarea tehnologiei de presare a piulițelor M.8 Prin modificarea mașinii respective și schimbarea tehnologiei s-a reușit ca,

mulți mun-

odată cu creșterea productivității muncii, să se reducă consumul specific de metal, realizîndu-se numai la un singur reper o economie de peste 11 tone anual.La propunerea biroului organizației de bază, conducerea întreprinderii a inițiat recent o largă consultare a cadrelor tehnico-ingi- nerești, șefilor de servicii, de secții și ateliere, asupra posibilităților de majorare a angajamentelor luate cu prilejul dezbaterii cifrelor de plan. S-a ajuns la concluzia că angajamentele pot fi mărite. Colectivul fabricii „Muncitorul liber” și-a propus să dea peste sarcina anuală de plan produse în valoare de 1 700 000 lei, cu 250 000 lei mai mult decit prevedea angajamentul inițial, să sporească productivitatea muncii cu încă 4 la sută, să realizeze economii suplimentare la prețul de cost de 700 000 lei.
N. MOCANU

„Scînteii”

In cadrul întrecerii socialiste, în secția matrijerie de 
Ia întreprinderea „Electroaparataj" din Capitală se 
acordă o atenție deosebită ridicării nivelului de cunoș
tințe tehnico-profesionale ale muncitorilor. în prezent, 
în secție funcționează două cursuri de ridicare a califi
cării și alte două cursuri de tehnică avansată. Iată-1 pe 
maistrul Gh. Toma, lector la unul din cursurile de teh
nică avansată, explicînd muncitorilor N. Ursescu, Șt. 
Drumes, Al. Iosif și I. Giuglea importanța aplicării unui 
procedeu modern de lucru care ridică simțitor produc
tivitatea muncii. Extinderea metodelor avansate ajută 
colectivul secției să-și realizeze angajamentele luate.

(Foto : M. Cioc)

Pe baza realizărilor de pîîiă acum
Colectivul uzinei „Carbo- 

chim“ din Cluj — colectiv e- 
vidențiat pe ramură pentru 
realizările obținute în 1962 —• 
s-a angajat la începutul a- 
nului să dea o producție 
peste plan în valoare de 
5 500 000 lei, să obțină eco
nomii suplimentare la prețul 
de cost de 2 000 000 lei și 
beneficii peste plan de 
3 500 000 lei. Ulterior, în urma 
rezultatelor obținute în pri
mul trimestru, angajamentul 
a fost sporit cu încă 1 200 000 
lei la producția dată peste 
plan, cu 285 000 lei la econo, 
mii și peste 330 000 lei la be
neficii suplimentare In între
cerea pentru îndeplinirea an
gajamentelor au fost puse în 
valoare noi și noi rezerve in
terne. așa că bilanțul pe' 5 
luni este rodnic : s-au reali
zat peste plan produse în 
valoare de 5 588 000 Ici, de- 
pășindu-se angajamentul ini. 
țial pe întregul an. iar în 4 
luni s-au obținut economii 
și 
de
1 173 000 lei.

Conducerea 
jinit, încă în primele luni ale 
anului, pe muncitori și teh
nicieni în realizarea anga
jamentelor, luînd numeroase 
măsuri tehnice șl organiza
torice. Un colectiv de spe
cialiști din întreprindere a 
pus la punct diferite metode 
de analiză rapidă a electro- 
corindonulul — produs de 
bază al întreprinderii — me
tode care permit verificarea

te 
de 
te 
la 
au 
cu

intro- 
sepa- 
Aces- 
șarje

beneficii
1 643 000

suplimentare 
lei, respectiv

uzinei a spil-

șarjelor în timpul elaborării. 
Au fost modificate condițiile 
de calcinate 'și deferizare a 
electrocorindonului prin 
ducerea în flux a unui 
rator electromagnetic.

măsuri au asigurat
electrocorindon de călită- 
superioară. Muncitorii de 
secția pietre de 
reușit să reducă 
1,7 la sută, ceea 

permis să dea peste 
tone de pietre 
Alte 23 tone în plus au fost 
date pe seama unor măeurl 
luate în scopul ridicării ni
velului tehnic al produc
ției. Aici a fost mecanizată 
afînarea materialului după 
malaxare, dublîndu-se pro
ductivitatea muncii. S-a tre
cut la utilizarea deșeurilor 
de pietre de polizor, după o 
ntealabilă și minuțioasă sor
tare, la fabricarea pietrelor 
pentru ascuțit coase.

Rezultate însemnate au ob
ținut și muncitorii secției de 
electrozi siderurgici — secție 
în care s-a desfășurat o susți
nută muncă politică pentru ri
dicarea spiritului de răspun
dere al colectivului. întreaga 
producție realizată în acest 
an este de calitatea I. Briga
da condusă de Ștefan Mure- 
șan, de la coacerea și gra- 
fitarea electrozilor, și briga
da lui Gh. Vodă, de la fini
sarea electrozilor, au merite 
deosebite în obținerea aces
tor succese.

Comitetul de partid șl co
mitetul sindicatului urmăresc

de

polizor 
rebutul 
ce le-a 
plan 24 
polizor.

sistematic cum se îndepli
nesc angajamentele, stimu
lează larg inițiativa muncito
rilor și tehnicienilor în des
coperirea și valorificarea re
zervelor interne ale produc
ției. Colectivele formate din 
inițiativa comitetului de par
tid studiază noi căi și posi
bilități de creștere a produc
tivității muncii și de reduce
re a prețului de cost. Secre
tarii organizațiilor de bază 
din secții participă Ia ședin
țele operative de analiză a 
mersului producției. In con
sfătuirile de producție mun
citorii fac propuneri prețioa
se, a căror aplicare contri
buie la realizarea angaja
mentelor.

Pe baza rezultatelor ob
ținute pînă acum, a re
zervelor interne descoperite, 
colectivul întreprinderii, ana- 
lizîndu-și cu exigență munca, 
și-a revizuit și și-a reînnoit 
în timpul din urmă angaja
mentele, majorîndu-le simți
tor. Colectivul de la Uzina 
„Carbochim" și-a propus să 
dea pînă la sfîrșitul anului, 
peste plan, produse în va
loare de 9 900 000 lei, din 
care 125 tone electrozi side
rurgici, 100 tone pietre de po
lizor, 45 tone carbură de si
liciu, 300 tone electrocorln- 
don mobil, să realizeze eco
nomii peste plan în valoare 
de 4 735 000 lei și beneficii 
suplimentare de 7 360 000 lei.

AL. MUREȘAN 
coresp. „Scînteii“

Dacă străbați în aceste zile 
cîmpia Bărăganului întîlnești la
nuri nesfîrșite de grîu care în
cep să îngălbenească, lanuri de 
orz care s-au și pîrguit. Oame
nii muncii de pe ogoarele regiu
nii București fac ultimele pre
gătiri pentru strîngerea recoltei 
iar pe alocuri a și început se
cerișul.

In secțiile Manciu și Progre
sul ale I.C.C.P.T.-Fundulea, 
mecanizatorii din brigăzile a 
treia și a patra, conduse de co
muniștii Petre Eugen și Sandu 
Angelescu, au început recoltatul 
orzului. Ei au reușit să recol
teze într-o singură zi o supra
față de 150 ha. La 24 iunie me
canizatorii de la G.A.S. Buciu- 
meni au intrat și ei cu mașinile 
în lanurile de orz.

Tov. Zamfira Ferăstrău, in
ginerul agronom al gospo
dăriei colective din Buzes- 
cu, raionul Alexandria, a ple
cat dis-de-dimineață să contro
leze lanurile de grîu. S-a oprit 
la punctul Vetrele de la margi
nea satului unde era un lan de 
vreo 50 ha cu grîu. După ce a 
scuturat cîteva spice i-a spus 
președintelui colectivei, tov. 
Dumitru Tîrcolea : „Chiar azi 
putem începe secerișul“. Pînă 
seara aci s-a și recoltat griul de 
pe aproape 35 de hectare.

Bineînțeles, munca de recol
tare va începe din plin abia 
peste cîteva zile. In acest răs
timp organele și organizațiile 
de partid, consiliile agricole

trebuie să se preocupe de or
ganizarea și pregătirea campa
niei do strîngere a recoltei pînă 
în cele mai mici amănunte. Zi
lele trecute, Consiliul agricol 
raional Lehliu a organizat la 
G.A.C. Lehliu-sat un schimb de 
experiență la care au participat 
președinții și inginerii agronomi 
din gospodăriile colective, direc
tori și ingineri mecanici din 
S.M.T.-uri. Tov. ing. Mircea 
Brăneanu, președintele consiliu
lui agricol raional, a arătat fie
cărei gospodării colective, pe 
baza situației existente, ce are 
de făcut în următoarele zile, 
cinci va trebui să înceapă recol
tatul.

La cele două S.M.T.-uri din 
raion — Lehliu și Horia — 
s-au făcut pregătiri din timp. 
Combinera au fost instruiți ; la 
S.M.T. Lehliu s-a asigurat 
schimbul II pe 40 la sută din 
tractoare. Pentru remedierea o- 
perativă a eventualelor defec
țiuni, S.M.T.-ul are două atelie
re mobile dotate cu piese de 
schimb, aparat de sudură auto
genă și deservite de personal 
tehnic calificat.

Înaintînd în cîmpia Bărăga
nului ajungi la gospodăria co
lectivă din Fleva, raionul Călă
rași. Aici s-a întocmit un plan 
amănunțit care prevede volu
mul lucrărilor ce se vor exe
cuta, forțele de lucru reparti
zate de S.M.T. și cele existente 
în unitate, precum și termenele 
de executare. Fiecare combină

are colector de paie și saltele 
pentru colectarea plevei. „Am 
folosit și anul trecut această 
metodă — spune Gheorghe 
Similea, președintele gospodă
riei — și am obținut bune re
zultate“.

Cu totul altfel stau lucrurile 
la G.A.C. Vlad Țepeș, care este 
vecină cu G.A.C. Fleva. Gos
podăria are 1 382 ha cultivate 
cu grîu și secară. Dar, cu toate 
că timpul este înaintat, S.M.T.-ul 
n-a trimis cele două prese de 
balotat paie și nici gospodăria 
n-a confecționat încă colectoare 
pentru paie și pleavă. Preșe
dintele gospodăriei, Vasile Popa, 
și inginerul agronom Alex. Ne- 
delea consideră aceste lucruri 
„mărunțișuri“, deși recunosc că 
adunatul paielor le-a dat întot
deauna multă bătaie de cap ; 
din această cauză arăturile de 
vară nu s-au putut face la timp 
și în condiții bune. Și în alte 
gospodării colective se mai în- 
tîlnesc asemenea deficiențe.

în regiunea București sînt 
toate condițiile ca strîngerea re
coltei să se facă într-un timp 
scurt și fără pierderi. Pentru 
aceasta, comitetele raionale de 
partid, sfaturile populare, con
siliile agricole sînt chemate să 
desfășoare o muncă intensă 
pentru ca în zilele care au mai 
rămas pînă la începerea din 
plin a recoltatului să fie termi
nate toate pregătirile.

TEODOR MARIAN

O instalație

Au intrat în funcțiune
La uzina cocso-chimlcă a Com

binatului sideiurgic Hunedoara 
s-a dat recent în funcțiune coa 
de-a 5-a instalație de șarjare. Prin 

intrarea ei în producție s-au creat condiții pentru 
efectuarea la termenele prevăzute a reparațiilor 
la celelalte utilaje de acest fel, fără ca procesul 
de producție eă

de șarjare

fi® întrerupt.

-u

La recoltatul orzului
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii").— Cu trei zile 

în urmă, Gheorghe Stan, directorul- gospodă
riei de stat Movila Vulpii, regiunea Ploiești, 
și Vladimir Stratu, inginer șef, au făcut o 
ultimă verificare a stării de vegetație a or
zului. Pe cele 600 ha cultivate cu orz, spicele 
aurii au dat în pîrgă. Hotărîrea de a începe 
recoltatul a fost luată pe loc. In ziua urmă
toare, combinele au fost aduse în apropie
rea tarlalelor. Tractoristul Ion Aldea a in
trat primul în lan cu combina. După el 
au urmat mecanizatorii Traian Bobe, Victor 
Zaharia, Dan Japiu. Intre ei se desfășoară 
o vie întrecere. într-o singură zi. mecaniza
torii de aici au recoltat 50 ha.

îndată ce grîul d dat în pîrgă
«

CRAIOVA (coresp. „Scînteii“).— In comu
nele Bucinișu, Studina, raionul Caracal, Bîr- 
za, Gighera, Măceșu de Jos, raionul Segar- 
cea, și în alte peste 50 de gospodării colec
tive situate în raioanele de șes ale regiunii 
Oltenia s-a terminat recoltatul orzului de 
toamnă. In multe din aceste gospodării co
lective a început acum recoltatul griului. La 
gospodăria colectivă din Studina s-au recoltat 
într-o singură zi aproape 20 hectare, iar la 
G.A.C. Damian, raionul Segarcea, peste 30 
hectare. Recoltatul griului a început șl în 
gospodăriile colective din raioanele Băilești, 
Corabia, Calafat și Craiova. Imediat după 
recoltare, miriștile sînt arate și însămînțate 
cu culturi furajere.

Cum îl informăm pe consumator ?La un magazin din Capitală s-a primit recent o reclamație. O clientă cumpărase un scampolo. Dar, la spălat, scampolo-ul și-a înjumătățit dimensiunile. Iată ce se în- tîmplase. Ca orice produs similar, și acesta purta o etichetă, cu un text scurt, care indica modul de spălare și întreținere. Cumpărătoarea s-a grăbit însă să rupă acest „petic de hîrtie" și să-l arunce, fără a avea curiozitatea de a citi ce scrie pe el. Dacă și-ar fi aruncat privirile asupra etichetei, ar fi aflat modul de spălare al obiectului și necazul ar fi fost evitat.Astfel de cumpărători neatenți or mai fi, fără doar și poate. în general însă, atunci cînd modul de folosire al obiectului se află tipărit la loc vizibil, el nu este trecut cu vederea. Sfaturi clare însoțesc, de exemplu, tricotajele din fire P.N.A. și multe alte produse.Dar ce te faci cu mărfurile care nu sînt însoțite de asemenea îndrumări ? Ești nevoit să procedezi cu ele cum te taie capul. Oare nu se gîndesc la aceasta tovarășii de la întreprinderile „Bela Breiner" din Capitală sau „Tricoul atunci cînd nu fac de recomandări în spălarea și uscarea ții și lenjeriei de care o produc ? Așa se îți cumperi, de pildă, maiouri-plasă, admirabile pentru sezonul caniculei, dar după primul spălat nu le mai poate purta decît mezinul familiei. Fabrica de Confecții București produce ciorapi bărbătești din fibre sintetice. De ce se consideră însă că toată lumea știe ceea ce tăinuiesc etichetele — și a- nume că ei nu trebuie spălați în apă fierbinte, nu trebuie uscați pe calorifer ? La fel nu se dă nici o explicație în această direcție la perdelele din fire sintetice produse de fabrica „Tînăra Gardă“ din Capitală. Este adevărat că acest articol se vinde la metraj. Dar oare la magazin, Ia raionul care îl desface, nu se pot pune afișe care să-i prevină, să-i îndrume pe cumpărători?Toate aceste aspecte, și altele, ridică o problemă de mare actuali-

Roșu“-Arad, nici un fel legătură cu îmbrăcămin- bumbac pe întîmplă că

täte în activitatea comercială și care își are, evident, importanța ei economică : cum îl informăm pe 
consumator ? în condițiile comerțului socialist, reclama trebuie să devină „sufletul" informării consumatorilor cu privire la tot ceea ce apare nou în acest sector, cu privire la calitatea mărfurilor, la însușirile lor, la avantajele pe care le prezintă. Pe măsură rilor se tot mai sumator, produse multilaterală informare în acest sens poate stimula cererea de consum, educînd totodată gustul consumatorilor. Iată în ce direcție își găsesc utilitate publicitatea, reclama comercială. Bineînțeles, ele necesită cheltuieli ; dar acestea sînt întruto- tul justificate, dacă informarea cumpărătorilor este convingătoare, eficientă și realizată cu inteligență, într-un mod original, atrăgător.Noutățile care se realizează trebuie să fie făcute publice în primul rînd de către întreprinderea producătoare. Dar oare un anunț sau o reclamă de felul acesta : „Preferați produsele întreprinderii 
X.“ — își va atinge scopul, îi spune ea ceva cumpărătorului ?Este binecunoscut și mult consumat, bunăoară, sucul de roșii, produs apărut relativ nu de mult. Eticheta de pe sticlă, pusă de producători, nu face însă nimic altceva decît să-l recomande ca atare. Neîndrumați, consumatorii îl iau — unii drept băutură răcoritoare, alții — gospodinele — drept bulion. De fapt, ar trebui anunțat chiar pe etichetă ca o băutură ce conține vitamine. Și nu numai atît : popularizarea lui în acest scop ar merita să fie mult mai amplă, ca și a sucurilor de fructe, la fel de bogate în vitamine.Aceeași lipsă de informare a consumatorilor se remarcă și în ceea ce privește feluritele sortimente de biscuiți. Care este diferența între biscuiții „șprițați", „sport", „a- peritiv" etc. ? Rețetele lor de fabricație sînt diferite — și aceasta ar

ce crește circulația mărfu- impune și informarea largă a publicului con- aflat mereu în fața altor noi. Numai o bună și

...și una La exploatarea minieră Băiuț, 
din regiunea Maramureș, a intrat 
în producție a doua instalație de 

a minereurilor preparare a minereurilor, cu o 
capacitate de 150 tone în 24 ore. 

Instalația este proiectată și fabricată în țară și 
are un grad ridicat de mecanizare și automatizare, 

(Agerpres)

de preparare

1.400 spectacole în prima etapă 
a concursului

In regiunea Hunedoara 
s-a încheiat prima etapă a 
celui de-al Vll-lea Concurs 
pe țară, la care au partici
pat aproape 6 000 de artiști 
amatori ai cluburilor sindi
cale.

In această etapă au fost 
prezentate 1 402 spectacole.

De menționat că în bazinul 
carbonifer al Văii Jiului si 
în centrul siderurgic Hune
doara s-au întrecut la faza 
pe întreprinderi 132 de for
mații artistice, cu aproape 
30 mai multe decît la con
cursul precedent.

Pe Mureș Undițele în concurs
Ne aflăm pe malul Mure

șului. Cîteva sute de oa
meni s-au strîns aci urmă
rind cu încordare pe pesca
rii aliniați pe marginea apei. 
Se aud strigăte de încuraja
re. Aci se întrec cei mai 
buni pescari sportivi din ra
ionul Toplița, candidați Ia 
faza raională a concursului 
ce se desfășoară pe țară. 
Orice complicitate cu peștele 
a fost exclusă : comisia de 
arbitraj a fixat locurile prin 
tragere Ia sorți, chiar 
miercuri după-amiază înainte 
de începerea întrecerii.

La sfîrșitul celor 90 
minute regulamentare,
coșul lui Vas Anton, munch

de 
în

tor Ia cooperativa meșteșu
gărească ,,Munca colectivă“ 
Toplita. poposise cel de-al 
20-lea scobar, hotărînd ast
fel cîștigătorul nr. 1. Cu 2,5 
kilograme de pește s-a clasat 
pe locul doi gateristul Deme 
Ștefan de la I.F. din locali
tate, iar al treilea s-a clasat 
Anton Sviniuc, funcționar. 
Rezultatele sînt frumoase și, 
ca să nu poată crede nimeni 
că există vreo exagerare, 
comisia a repartizat câștigă
torilor diplome și premii în 
unelte, desigur pescărești.

DEAKI LORAND 
coresp. „Scînteii”

chiar mai vechi,

trebui să o afle cumpărătorul măcar de pe etichetă.întreprinderile producătoare, comerțul au variate mijloace de. a desfășura această activitate de informare — de la explicațiile concise, clare, de pe etichetă, pînă la feluritele genuri de reclamă comercială. Și n-ar fi oare util ca, măcar în magazinele mai mari, să existe mult promisele „colțuri ale noutăților", precum și cataloage de sortimente noi sau chiar mai vechi, dar mai puțin cunoscute publicului ?La centrele de desfacere a pîinii, bunăoară, se vînd chifle de 20, 40 și 45 de bani. Cumpărătorul alege la întîmplare, fără să știe că este vorba de rețete de fabricație diferite. Aceeași greutate în alegere prezintă și diferitele sortimente noi de pîine : „turist“, „pîine de ceai" etc. Toate acestea au nevoie de reclamă, de panouri explicative, care să arate însușirile specifice ale fiecăruia dintre produse. Bineînțeles că aici este și rolul vînzătorului de a recomanda, de a explica. Direcția organizării și tehnicii comerțului., împreună cu Direcția personal și învățămînt din Ministerul Comerțului Interior și cu direcțiile generale de specialitate din ministerele producătoare ar trebui să acorde mai multă atenție instruirii vînză- torilor din magazine.Bine popularizate sînt o serie de articole din domeniul industriei ușoare, ca articolele pentru litoral, noile imprimeuri din bumbac, tricotajele și, în general, confecțiile, în ceea ce privește articolele de sticlărie și de uz casnic, ar fi necesare însă mai multe îndrumări, sfaturi practice la îndemîna cumpărătorului. S-ar putea organiza, bunăoară, pentru reclamă, o rubrică în unele publicații, în care să fie popularizate diferite produse noi, modul lor de întrebuințare etc. Nemaivorbind de mijloacele cinematografiei și televiziunii, ale afi- șajului, de multiplele forme grafice, încă timid folosite.Publicității comerciale i se cuvine toată atenția într-un comerț modern, civilizat, care are ca scop deservirea exemplară.
EM. MIHÄILESCU
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Elevi ai Școlii elementare nr. 4 din Suceava în vizită 
Ia muzeul „Ciprian Porumbescu".

Cu bacul peste Dunăre
Pentru a asigura traversa

rea Dunării de autovehicu
lele și pietonii care trec 
în regiunea Dobrogea, spre 
frumoasele stațiuni bal- 
neo-climaterice de pe lito
ral, „Navrom" a organizat 
3 puncte de traversare cu 
bacul. La Vadul Oii-Giur- 
geni, bacul circulă astfel : 
din Vadul Oii plecările se e- 
fectuează la orele 5—7—9—< 
11—13—15-17-.!^ iar din 
Giurgeni : 6—8—10—12— 
14—16—18—20. In acest 
punct, în timpul nopții nu 
circulă bacurile. Se efec
tuează însă la cerere curse 
speciale. De la Brăila la 
Smîrdanul Nou trecerile se 
pot face cu plecările din Bră
ila la orele 6—8—10—12—

15— 17—19, iar din Smîrda* 
nul Nou 7—9—11—13-*
16— 18—20. De la Galați 
la comuna 23 August trece
rile se fac astfel : ple
cările din Galați la orele 
6—8—12—15, iar din comu
na 23 August la 7—10—t 
13—17.

Publicăm acestea pentru 
informarea celor interesați, 
deoarece programul cursei 
bacurilor înserat în „Itine- 
rariul navelor de călători pe 
Dunăre“ se poate găsi doar 
în porturi. De ce însă nu se 
află afișat acest program în 
gări, la agențiile de voiai 
ale C.F.R., la stațiile de 
benzină și chiar la puncte
le respective de trecere etc, 
astfel ca să fie cunoscut de 
orice turist P,
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în ultimii ani, în regiunea Oltenia s-au întreprins o serie de acțiuni pentru dezvoltarea sectorului zootehnic. Stațiunea experimentală Șimnic-Craiova este chemată să contribuie la realizarea acestei importante sarcini. Cercetătorii stațiunii au și obținut unele realizări în creșterea taurinelor. Aci se desfășoară o muncă susținută de verificare și îmbunătățire a diferitelor metode zootehnice și de ameliorare a taurinelor din rasa Brună, rasa raionată în regiune. Iată pe scurt cîteva din realizările stațiunii care pot fi aplicate în gospodăriile colective și de stat.în practica creșterii taurinelor s-a încetățenit părerea că vacile, în timpul repaosului mamar, sînt sterpe și deci trebuie îngrijite ca atare. Este cunoscut însă că de a- ceastă perioadă fiziologică depinde în mare măsură producția de lapte din lactația următoare. De aceea la stațiunea experimentală Șimnic- Craiova, vacile primesc în timpul repaosului mamar o îngrijire foarte bună. Numai în acest fel organismul este pregătit să treacă fără urmări prin procesul fătării și să poată suporta o producție mare de lapte și o hrănire stimulatorie după fătare. Datorită unei pregătiri corecte, vacile și-au dublat producția zilnică de lapte. în anul 1962 repausul mamar a avut o durată medie de 57 zile, iar diferența între greutatea minimă (45 zile după fătare) și maximă (15 zile înainte de fătare) a fost de 60—80 kg.O mare atenție trebuie acordată întotdeauna creșterii vițeilor. A- vînd în vedere greutatea pe care trebuie s-o aibă vacile Brune din tipul lapte-carne, crescute în regiunea noastră, am socotit necesar ca vițeii să crească cu 600—750 grame zilnic. în cursul anilor 1961—1962 s-au experimentat și s-au verificat cîteva scheme de alăptare pe bază de lapte integral, iar în prezent se verifică o schemă alcătuită din 270 litri lapte integral și 450 litri lapte smîntînit.Pe lîngă lapte, vițeii primesc la discreție uruieli fine, fin de calitate superioară și siloz, iar vara — masă verde. Ne-am îngrijit ca ei să beneficieze și de soare și mișcare în aer liber.în literatura de specialitate este mult discutată vîrsta optimă de împerechere a junincilor. Observațiile făcute în cadrul stațiunii ne-au dus la practicarea unui sistem simplu și eficace. Junincile nu se dau la montă la o vîrstă calendaristic stabilită — de 16 sau 20 luni — ci atunci cînd au apărut primii doi dinți permanenți (clești). Acest lucru poate avea loc de la 16 la 24 luni, în funcție de precocitatea animalului și de îngrijirea acordată în timpul creșterii. După prima fătare, vacile trebuie să aibă 4 dinți permanenți, indiciu că organismul nu a întîrziat în creștere. în cazul cînd în prima lună de la fătare vaca nu are 4 dinți permanenți, în cursul celei de-a doua luni de lactație ea este înțărcată, pentru

a-i da posibilitatea să crească. Același lucru se face și cu junincile care au fost gonite întîmplător și nu au la fătare 4 dinți permanenți, indiferent de producția de lapte, Metoda este ușor de practicat, fiind la îndemîna oricărui îngrijitor.Mulsul și programul de muls au mare însemnătate pentru sporirea producției de lapte. Mulsul poate fi considerat operația care necesită cel mai mare volum de muncă și de timp. Știința și practica au dovedit că sînt necesare numai 2—3 mulsori pe zi. La vacile care dau pînă la 25 litri lapte zilnic se pot face numai două mulsori, distanțate la 12 ore, cu condiția ca mulgătorul să fie calificat și conștiincios. în cazul cînd mulgătorul este mai puțin priceput, vaca trebuie mulsă de trei ori la intervale
Din apcricnlfl Stațiunii 

experimentale agricole $imnic

egale de timp. Pentru ca toate acestea să fie făcute la timp se respectarea cu strictețe a programului de lucru. în orga- o deosebităcere
a-nizarea muncii, tenție s-a acordat întocmirii programului zilnic. Pentru alcătuirea lui judicioasă am ținut seama de folosirea rațională a timpului de lucru al muncitorilor și de cerințele animalelor. La viței, programul este împărțit în trei perioade de muncă, de la orele 4 la orele 7,10— 12, 17—20. La vaci, la două mulsori programul este împărțit în două perioade de timp respectiv orele 4—9 și 15—20 ; la trei mulsori în trei perioade de timp : orele 4—8,11— 13, 17—21. La tineret, programul este împărțit în două perioade de timp : orele 4—9 și 15—20.Alte metode practicate sînt alăptarea la biberon, însămînțările artificiale, alimentația diferențiată, substituirile de nutrețuri etc. Noi avem în vedere ca aplicarea oricărei metode să fie adaptată condițiilor din stațiune. Oricît de bună ar fi o metodă, n-o aplicăm dacă nu corespunde și nu se poate integra condițiilor locale.în urma aplicării diferitelor metode zootehnice au fost obținute rezultate bune în sporirea efectivelor și a producției de lapte. Efec- stațiune provine

s-a făcut pe baza prăsilei de la animalele existente. în cursul anului 1963 se va ajunge la încărcătura necesară în stațiune, urmînd ca excedentul să fie livrat, începînd cu anul 1964, unităților agricole din regiune.Producția de lapte prezintă o creștere procentuală mult mai mare decît creșterea efectivului, deși materialul inițial a avut o valoare zootehnică scăzută. în 1962, producția de lapte de fiecare vacă furajată a fost de 3 600 litri față de numai 2 300 litri în 1959. Prin îngrășarea tăurașilor necorespunzători pentru prăsilă s-a ajuns să se livreze o cantitate însemnată de carne. în anii următori ea va fi mult mărită.Una din principalele sarcini ale stațiunii este și crearea unui nucleu de prăsilă adaptat la condițiile locale, din care să se poată livra în regiune animale de prăsilă. în anul 1962 s-au livrat la centrele de însă- mînțări artificiale din regiune primii tăurași cu origine cunoscută. în acest an, numărul tăurașilor livrați va fi mult sporit.Aceste realizări sînt larg popularizate pentru aplicarea lor în cît mai multe gospodării colective și de stat. începînd cu anul 1961, în cadrul sectorului taurin din stațiune au urmat cursuri de scurtă durată și au făcut lucrări practice mai multe serii de mulgători și brigadieri zootehniști din gospodăriile colective. Cînd s-au reîntors la locurile de muncă au putut contribui la ridicarea producției de lapte și carne. Vizitele făcute de către specialiștii care lucrează în gospodăriile colective au constituit un prețios schimb de experiență. Ele au fost fructuoase atît pentru gospodăriile colective cit și pentru stațiune.Cele arătate constituie numai un început. în viitor realizările vor fi din ce în ce mai mari, ca urmare firească a întăririi tehnico-organiza- torice a stațiunii și a îmbunătățirii biologice a taurinelor. în acest sector, ca și în celelalte, stațiunea va fi o școală a noului și un furnizor de material de prăsilă pentru unitățile agricole.
Candidat în știinte agricole 

FL. CIOBĂNU 
director

Ne scriu 
cadre didactice

tivul inițial din din achiziții făcute din diferite regiuni ale țării și din material de reformă transferat de la alte unități. Ritmul de creștere a efectivului realizat în ultimii ani a făcut să ajungem la peste 600 de taurine, numărul lor cres- cînd cu 249 la sută față de 1959. Creșterea efectivului

Ing. R. COSOROABÄ 
cercetător principal

La fața locului * a-

Mâr tu ri si rile
unui buștean
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De obicei buștenii 
sînt de Ioc vorbăreți, 
unde și zicala : tace 
un buștean. Ei, aflațl 
eu am găsit la Întreprin
derea forestieră-Hodoșea 
(raionul Toplița) un buș
tean care, cum a dat cu 
ochii de mine, a început 
să converseze :

— Cu ce treburi pe la 
noi ?

— Iacă, am venit și eu 
pe-aici.

Și uite așa, 
introducere, mă 
hala gaterelor.

— Ce părere 
rucioarele astea
de împins buștenii în ga
tere ? mă întreabă vorbă
rețul buștean.

— Grozavă I
oamenii de eforturi, 
muncă manuală.

— Așa s-ar cuveni, 
nu i-a scutit de loc. 
cum depun eforturi și
mari. Pe Ungă buștean 
trebuie să împingă și că
ruciorul.

— De ce ?
— Pentru că s-au ars 

electromotoarele de cîteva 
luni.

— Dar secția este uti
lată modern.

— Este. Te pricepi la 
gatere ? mă întreabă buș
teanul.

— Ceva-ceva mă 
pricep.

— Asta e 
Știi cum se 
asta ?

— Valsul 
față.

— Foarte

gaterul 
cheamă

mai

nr. 1. 
piesa

superior din

un

bine. Știi 
cum se manevrează ?

— Da. Se apasă pe 
buton și valsul superior,
cu ajutorul unui electro
motor, se ridică ori se Ia
să, după necesitate,

— Exact. Ia apasă pe 
buton.

Am apăsat și am răs- 
apăsat. Valsul nu se miș
ca neam.

Degeaba încerci, 
tot din cauză 

Valsul 
manual 

luni. Șl cere

Nu 
de 
se 
tot
e-

I
I

ce cauză ? 
cauza mecani- 
'Alexandru Pop.

continuă el. 
gaterul a tăiat 

în lungime, 
vin aici, la fie- 
pendulare, pen-

merge 
electromotor, 
manevrează 
de cîteva 
fort.

— Din
— Din 

cului-șef,
Nu se îngrijește de repa
rarea urgentă a electro
motorului... Vino să-ți 
mai arăt ceva. Și buștea
nul mă trage după el.

— Vezi, 
După ce 
bușteanul 
seîndurile 
răstraiele
tru a fi tăiate transversal. 
Știi cită risipă de mate
rial se face aici ? Multă.

— De ce?
— Pentru că rigla gra

dată nu e gradată 
taie după ochi. In 
ore un lăcătuș ar 
riglele la punct.

— Și de ce nu se face ?
Bușteanul nu mi-a mai 

răspuns. Dacă am văzut 
că nu vrea să mai vor
bească, m-am dus Ia tov. 
Anton Rebendici, șeful 
sectorului. I-am spus 
ce-mi relatase bușteanul.

N-a crezut că buștea
nul îmi spusese toate as
tea. Mi-a spus :

— Dumneata le cunoști 
din procesele verbale ale 
grupelor sindicale unde 
s-au discutat toate aceste 
deficiențe. Nu mă lua pe 
mine cu bușteanul care 
vorbește că nu se prinde.

— Și totuși, cînd veți 
lua măsuri ?

A tăcut precum buștea
nul. Dar poate că totuși 
se va hotărî să le ia.

și se 
cîteva
pune

MICUȚĂ TÄNASE

(Pe baza unei scrisori 
sosite la redacție de la 
întreprinderea forestieră 
Hodoșea-Toplița)
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O parte din cireada de vaci a gospodăriei colective din 

Șibot, regiunea Hunedoara, la pășune.

„Oglinda
Studenții Institutului 

politehnic din Cluj își 
dau ultimele examene 
din această sesiune. Iată 
cîteva rezultate consem
nate pe panoul „Oglinda 
sesiunii" așezat in incin
ta institutului.

La facultatea de me
canică, studenții din gru
pele 141, 142 și 143 din a- 
nul IV au obținut în 
proporție de 75 la sută 
note bune și foarte 
bune. In carnetele stu
denților Teodor Mădără- 
șan, Nicolae Ursu, Os
wald Broch, Arkosi Ioan, 
profesorii au trecut nu
mai nota 10. Apreciate 
cu exigență, răspunsuri
le studenților Vasile 
Traistă și Tudor Iclăn- 
zan din anul 1 mecanică 
agricolă, Alexandru Le- 
luțiu și Tudor Mureșan, 
din anul II electromeca
nică au fost notate nu
mai cu 9 și 10, ei dove
dind o bună cunoaștere 
a materiei predate în 
timpul anului de învăță- 
mînt.

Mai slabe sînt rezul
tatele obținute de unii 
studenți din anul III al 
facultății de mecanică și

sesiunii*
din anul II al facultății 
de construcții. La exa
menul de „electromeca
nică și mecanisme" pro
movarea s-a făcut cu 
note la limită, ceea ce a- 
rată încă o dată că pre
gătirea „în asalt", stu
diul individual sporadic, 
neaprofundat, nu contri
buie la însușirea temei
nică a cunoștințelor.

Ing. IOSIF TÄPÄLAGÄ 
asistent Ia Institutul 
politehnic din Cluj

Rezultate bune la învățătură3
Șt la Institutul peda

gogic de 3 ani din Pi
tești examenele au fost 
pregătite temeinic. Din 
timp a fost afișat mate
rialul bibliografic, s-au 
multiplicat cursurile la 
limba romînă contempo
rană, botanică, fiziolo
gia plantelor, geologie 
etc. Înaintea fiecărui 
examen cadrele didac
tice au organizat con
sultații, studenții fiind o- 
rientați să-și sistemati
zeze cunoștințele. Au 
fost organizate consul
tații la limba rom'ină 
contemporană, socialism

Vasile Varga, unul dintre studenții fruntași din 
anul I al facultății de mecanică a Institutului politeh
nic din Cluj, la examenul de analiză matematică.

Consfătuire privind. probleme 
actuale ale statisticii agricoleJoi dimineață au început, în aula Institutului de științe economice „V. I. Lenin“ din Capitală, lucrările consfătuirii pe țară privind probleme actuale ale statisticii agricole, organizată de Direcția centrală de statistică.La consfătuire iau parte reprezentanți ai Consiliului Superior al Agriculturii, Comitetului de Stat al Planificării, Institutului de

cercetări economice, directorii direcțiilor regionale de statistică și șefii serviciilor de statistică agricolă, vicepreședinți ai consiliilor agricole regionale și raionale, ingineri din unități agricole socialiste, cadre didactice din învăță- mîntul superior.Lucrările continuă. consfătuirii(Agerpres)

cu emoție spectacolele formațiilor 
care-i vizitează. Teatrul Muncitoresc 
C.F.R. a pornit cu spectacolul „Băiat 
bun... dar cu lipsuri" prin centrele 
muncitorești Moinești, Comăneșli, 
Onești, Bicaz, Buhuși, Pucioasa, 
Băicoi etc. Un lung turneu a între
prins în luna iunie și Teatrul pentru 
copii și tineret. Piesa „Acuzarea apă
ră“ va fi prezentată la Nucet, Beiuș, 
Zalău, Dej, Sebeș Alba, Victoria, ca 
să numim numai cîteva din localitățile 
din itinerariu. Turnee de lungă dura
tă mai întreprind și Teatrul de Co
medie, Teatrul Regional București, 
orchestra „Barbu Lăutaru", Ansamblul 
C.C.S., Teatrul Național din Cluj, 
Teatrul de stat din Timișoara, Teatrul 
de stat din Brăila, orchestra „Cerne- 
gura" din Piatra Neamț, Teatrul de 
stat „M. Eminescu" din Botoșani, 
Teatrul de stat „Valea Jiului”, Tea
trul Național „V. Alecsandri" din Iași 
și multe altele. Teatrul Național din 
Cluj va merge la Timișoara, Lugoj, 
Făget, Reșița, Arad etc, cu cinci pie
se : „Febre", „Cred în tine”, „Unchiul 
Vania", „Orfeu în infern", „Genera
lul și

Din 
supra 
vingi 
tistice ocolesc orașele și localitățile 
mai mărunte. Unele teatre și forma
ții artistice renunță în ultimul mo
ment la turnee, lăsîndu-se așteptate 

dăruirea pe care ți-o cere arta. Oa- zadarnic de spectatori. Teatrul 
menii aplaudau cu dărnicie și era în 
răsplata aceasta supremă a muncii ar
tistice nu numai aprecierea interpre
tării piesei, ci și dragostea și respec
tul pentru actorii care trecuseră peste 
greutăți și sosiseră acolo, în Dărăbani, 
să aducă mesajul artei.

N-am dat acest exemplu întîmplă
tor. Oamenii muncii din localitățile 
mai puțin „bătute“ de artiști așteaptă

Sîntem în plină vară. Teatrele își 
vor încheia în curînd stagiunea. înce
pe perioada de pregătire a premiere
lor ce vor ține „capul de afiș" al sta
giunii viitoare. Totodată, teatrele, ma
rile ansambluri, orchestrele etc. își 
continuă seria spectacolelor pe scene
le teatrelor de vară, ori pornind în 
turnee prin țară. începe tradiționala 
„stagiune estivală". Programul din a- 
ceastă vară se anunță bogat ; în afara 
activității desfășurate în orașul pro
priu, teatrele, trupele de operă, or
chestrele, ansamblurile de cîntece și 
dansuri și alte formații artistice vor 
întreprinde pînă la 15 septembrie 
proape 100 de turnee.

Pe drumurile țârii

a-

re-ia capăt de țară, prin nordul 
giunii Suceava, era așteptată carava
na artistică a Teatrului de stat „Mi
hail Eminescu" din Botoșani. Plouase 
mult și drumurile erau desfundate. 
Sătenii stăteau în pridvorul căminu
lui cultural și clătinau din cap.

. — Nu reușește autobuzul artiștilor 
s-ajungă la noi, la Dărăbani.

A sosit totuși. Actorii, tineri toți, 
erau stropiți binișor de noroi : împin
seseră serios la autobuz, cînd nu mai 
voise s-o urnească din loc. Peste cîte
va momente, pe scenă a prins viață 
un episod plin de haz, cu subiect din 
viața satelor colectivizate. Dispăruse 
oboseala, rămăsese numai emoția și

Febre", ,;
", „Orfeu în infern", 
nebunul".
păcate, aruneînd o privire a- 
itinerariului turneelor te con- 
că multe teatre și formații ar

în scris : „Deoarece piesa stabilită de 
noi pentru turneul de vară, „Comedia 
erorilor“, nu se pune în scenă pînă la 
această dată, iar plecarea în turneu 
ar împiedica desfășurarea normală a 
repetițiilor... etc". Se poate întîmpla 
să nu poți pregăti o piesă pînă la o 
anumită dată ; aceasta nu constituie 
însă un motiv pentru a se renunța ia 
turneu. Teatrul are un repertoriu bo
gat și se putea găsi un alt spectacol 
la fel de potrivit pentru a fi prezen
tat în țară.

Instituții artistice ca Teatrul de O- 
peră și Balet, Opereta ș.a. nu între
prind nici un turneu (în afară de li
toral). In același timp, la OSTA se 
prezintă numeroși artiști de la aceste 
instituții și solicită alcătuirea unor 
formații care să meargă prin țară.

Există și unele organe locale care 
nu acordă sprijinul necesar artiștilor 
veniți în turneu. De exemplu, Sfatul 
popular regional Galați cu greu pri
mește pe teritoriul regiunii formații 
artistice din alte regiuni. Motivul : 
„încurcă planul de spectacole al for
mațiilor locale". In același timp, tea
trele din Galați și Brăila întreprind 
lungi turnee prin țară. Este inexplica
bilă această atitudine, care-1 lipsește 
pe gălățeni de posibilitatea vizionării 
și a altor spectacole în afara celor 
prezentate de colectivele artistice din 
regiune.

Na- 
pro-țional „I. L. Caragiale’ a avut 

gramat pentru iunie un turneu de o 
lună, la care a renunțat cu 3 
Înainte de plecare. La turneul 
iulie, de asemenea, a renunțat 
— cu excepția litoralului — 
trul abia în septembrie va i 
ge prin cîteva localități. Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" a contraman
dat turneul din iunie-iulie motivînd

In stațiunile de Ia munte

zile 
din 

! Și 
tea- 

mer-

In itinerariul turneelor sînt prevă
zute și stațiunile balneo-climaterice 
de munte. Mai ales în iunie și iulie, 
oamenii muncii care-și vor petrece 
concediul la Govora, Olănești, Basna, 
Ocna Sibiului, Bor sec, Sovata, Tuș- 
nad, Herculane, pe Valea Prahovei 
etc., vor putea participa la o serie de 
spectacole și concerte valoroase. In

științific, botanică și la 
alle discipline.

Tabela de afișare a 
notelor înregistrează zil
nic nume de studenți 
fruntași. Printre ei sînt 
studenții E. Gîlceavă, 
Victoria Smarandache, 
Ioana Pîrvan, Floarea 
Preda de la facultatea 
de filologie, Maria Năs- 
toiu, Floarea Mitruș, 
Maria Dumitrana, Gher
ghina Voicu de la fa
cultatea de științe na
turale și agricole, 1. 
Savu, I. Negreanu șt 
Ecaterina Vlăsceanu de 
la facultatea de mate
matică. Toți aceștia au 
obținut la examene nu
mai note 9 și 10. Gru
pele de studenți 1 și 2 
de la facultatea de filo
logie și grupa 1 de la fa
cultatea de științe natu
rale și agricole sînt frun
tașe la învățătură.

Se apropie vacanța. In 
lunile de vară, numeroși 
studenți vor pleca în ta
bere șt stațiuni de odih
nă. Alții vor participa la 
o excursie de 8 zile orga
nizată de institut pe iti- 
nerariul Pitești—Bucu
rești — Galați — Bacău— 

Bicaz — Onești — Bra
șov.

GABRIELA MALCOV 
asistentă la Institutul 
pedagogic din Pitești

Tricotaje pentru semestrul II

în aceste zile, fabricile de tricotaje 
au început pregătirile pentru introduce
rea în fabricație a noilor modele con
tractate pentru semestrul II al anului. La 
fabricile „Tricotajul roșu“ și „Adesgo“ 
din București a început producția 
unor noi modele de tricotaje din fire 
sintetice imprimate, pentru femei (ro
chii, bluze și fuste). A început produc
ția unor noi modele de bluze și jachete 
scămoșate din fire sintetice. Și în do
meniul tricotajelor din fire de bumbac 
vor apare noutăți. Sînt pregătite pentru 
a fi introduse în fabricație bluze, ja
chete, veste, cămăși pentru bărbați și 
copii din fire de bumbac cardate și mer- 
cerizate.

afara artiștilor veniți în turneu, pe 
plan local s-au organizat, în stațiunile 
mai importante de pe Valea Praho
vei și Valea Oltului, programe cultu- 
ral-artislice bogate. Stațiunile care nu 
sînt „în drum" ori au săli mai mici 
sînt însă deseori ocolite de artiștii în 
turneu. In trei luni, la băile 1 Mai 
din regiunea Crișana și Ia Geoagiu 
— regiunea Hunedoara, nu s-a pro
gramat decît cile un singur concert. 
La Lacul Roșu și Slănic Prahova vor 
poposi numai cite 2 formații artisti
ce, iar în iulie, la Vatra Dornei nu e 
prevăzut nici un spectacol.

Mai este încă timp pentru ca și oa
menii muncii care-și vor petrece con
cediile de odihnă în aceste localități 
să capete posibilitatea de a participa 
Ia programe prezentate, eventual — 
acolo unde scenele sînt mici — de 
formații mai restrinse. OSTA și insti
tuțiile artistice 
ocolesc tocmai 
nea proprie, au

Pe

locale, care uneori 
stațiunile din regiu- 
cuvîntul...

litoral
Cum e și firesc, stațiunile de pe li

toral se bucură de multă atenție, de
oarece aici sosesc în timpul verii un 
mare număr de oameni. Intre 15 iu
nie — 15 septembrie au loc la 
Constanța, Eforie-Nord și Sud, Mama
ia, Mangalia, Techirghiol și Costinești 
nu mai puțin de 570 de spectacole și 
concerte. Ele sînt prezentate de Tea
trul Național „I. L. Caragiale“, Tea
trul „C. I. Nottara", Teatrul de Co
medie, Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra“, Teatrul Muncitoresc C.F.R., 
Teatrul de Operetă din Capitală, An
samblul C.C.S., Teatrul de stat din 
Galați, Teatrul National din Iași, tea
trele de stat din Brașov și Ploiești, 
orchestra d.e muzică populară a Ra- 
dioteleviziunii, formații artistice de 
peste hotare. In întreaga perioadă 
vor rămîne pe litoral Teatrul satiric- 
muzical „C. Tănase’ și toate forma
țiile artistice din Constanța.

VASILE TINCU

Pe scurt
«liai ioatâ (ar®

C1ȘTIGĂTOARELE CONCURSU
LUI IN EXCURSIE. Un număr de 50 
de femei — muncitoare, intelectuale, co
lectiviste și gospodine din regiunea 
Iași — au făcut o excursie de 2 zile, cu 
autocarul O.N.T.-„Carpați" pe traseul : 
Iași — Piatra Neamț — Bicaz — Chei
le Bicazului — Lacul Roșu — Săvinești 
— Iași. Ele sînt câștigătoarele con
cursului organizat de Comitetul re
gional al femeilor Iași pe tema ; „Fe
meile — participante active la constru
irea vieții noi în patria noastră".

DESERVIREA PE LITORAL. Re
țeaua comercială din stațiunile de pe 
litoral cunoaște o dezvoltare continuă. 
La Constanța, Eforie-Nord., Mamaia, 
Mangalia și alte stațiuni funcționează 
850 de unități — cu 57 mai multe de
cît anul trecut — care desfac produse 
industriale, alimentare, articole de 
sezon etc. Pentru buna deservire a oa
menilor muncii veniți aici la odihnă în 
numeroase magazine a fost introdusă 
plata directă la vînzător. S-a introdus 
expedierea la domiciliu a mărfurilor, 
pe bază de comenzi telefonice ; a fost 
sporit numărul chioșcurilor și tunetelor 
de pe plajă etc. La Constanța și Man
galia funcționează cite un magazin ali
mentar și în timpul nopții.

TABĂRĂ DE CREAȚIE. La Fălti
ceni s-a deschis o tabără de creație 
pentru artiștii plastici amatori, organi
zată de Casa regională a creației popu
lare. Cei peste 30 de pictori amatori fac 
deplasări în gospodării de stat, gos
podării colective și întreprinderi. Cu 
lucrările realizate de ei se va deschide 
o expoziție în orașul Fălticeni.

TEATRE ! Teatrul de Operă șl Balet al R, P. P.omîne : 
Trubadurul — (orele 19,30). Teatrul de stat de operetă (Sala 
Palatului R. P. Romîne) : Sărutul Cianltei — (orele 10,30). 
Teatrul Național „I. L. Caragiale” (Sala Comedia) ; Adam și 
Eva — (orele 20), Teatrul „C. I. rfottara" (Sala Studio) : 
Unchiul Vania — (orele 20). (Parcul Herăstrău) : Casa cu 
două Intrări — (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Bfinta Ioana — (orele 10,30). 
Teatrul de Comedie : Casa inimilor sfăriniate —• (orele 20). 
Teatrul pentru tineret și copil (Sala C. Miile) : Chlrlta în 
provincie — (orele 20). Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(Grădina Boema) : Ca la revistă — (orele 20,15).

CINEMATOGRAFE : Tu ești minunată : rulează la cine
matografele Patria (9,45; 12,00; 14,15; 10.30; 19,00;
21,15), București (9,15; 11,30; 13,45; 10,30; 13,45; 21,15), 
Gh. Doja (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Ștefan cel 
Mare (10i 12,15; 15; 17,30; 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). Adorabile și mincinoase : rulează 1Ș 
cinematografele Magheru (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), I. C. 
Frimu (9,30; 11,45; 14; 10,30; 13,45; 21 - grădină 20,15), înfră
țirea între popoare (10; 15,15; 17,45; 20,15), Grlvlța (11,30; 14; 
16,30; 19; 21,15), Flacăra (14,15; 16,30; 18,45; 21), Arta (10,30; 
12,30; 15,15; 17,30; 19,45 — grădină 20,15), Grădina 13 Septem
brie (orele 20,15). Dracul și cele 10 porunci — cinemascop : 
rulează la cinematografele V. Alecsandri (11; 13,30; 16), Vic
toria (9,15; 11,30; 14; 18,30; 19; 21,30), Libertății (10; 12,30; 15; 
17,30; 20), Patinoarul ,,23 August" (orele 21), Grădina Lu
ceafărul (orele 20,30). Lumină de iulie : Tineretului (10,30; 
12,30; 14,30; 16,30; 10,30; 20,30). Cei doi care au furat luna — 
cinemascop : Lumina (rulează în continuare de la orele 9,45 
pînă la orele 15, după-amiază 16,45; 18,45; 20,30), Volga (10; 
12; 15; 17; 19; 21). Program special pentru copii la orele 10 
la cinematograful 13 Septembrie. Seara prietenilor filmului: 
V. Alecsandri (orele 19). Noua prietenă a tatii : 13 Septem
brie (14.30; 16,30; 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-amiază; 18,15; 20,30). Mexicul ciută: 
1 Mai (10; 12; 15,30; 18; 20,30). Mama India : 23 August (10; 
12; 15; 17; 19 — grădină 20,30). Cielito Lindo : G. C'oșbuc (10; 
12; 15; 17; 19; 21)._ Filme documentare rulează în continuare 
de la orele 10 pînă la orele 21 la cinematograful Timpuri 
Noi. Plaja : Central (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Moșilor 
(10,45; 15,15; 17,30; 19,45 — grădină 20,15). CăDitanul Fracasse
— cinemascop : Giuleștl (10; 12; 14; 16; 18; 20). Ccrcomușki :
Cultural (15,30 ; 18.00; 20,30), B. Delavrancea (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). Bunica Sabella : rulează 
la cinematograful C-tin David (16; 18,15; 20,30). Fetele -> 
cinemascop ; Grădina Unirea (orele 20,30). Colegii : rulează 
la cinematografele Alex. Sahla (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30 — 
grădină 20,15), Floreasca (16; 18,15; 20,30). Omul amfibie : ru
lează la cinematograful T. Vladimirescu (15,45; 18; 20,45). 
Crimă fără pedeapsă : Munca (16; 10,15; 20,30). Pe urmele 
bandei : Popular (15; 17; 19; 21), Luceafărul (15; 17,15; 19,30), 
Grădina Libertății (orele 20,30). Miracolul lupilor — cine
mascop : rulează la cinematografele M. Eminescu (11; 15,30; 
17,45; 20), Grădina T. Vladimirescu (orele 20,45). Noaptea pe 
autostradă : rulează la Grădina Iile Pintilie (orele 20,15). 
Mila regească : rulează la cinematograful G. Bacovia (15; 17; 
19; 21). Hamlet : Drumul Serii (15; 18; 21). Tinerețea lui 
Maiakovski : rulează la cinematograful Aurel Vlalcu 
(15,30; 18; 20,30). Rocco și frații săi — ambele serii ; Maxim 
Gorki (10,30; 16; 19,30), Grădina Progresul (orele 20,30), 16 
Februarie (15,45; 19). Mongolii — cinemascop : rulează la 
cinematograful Ilie Pintilie (orele 15,30; 18; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,15
— Pentru tineretul școlar : Ce să fiu ? 19,40 — Un precursor 
al Renașterii : Dante Alighieri. 20,15 — Transmisie de la 
muzeul de istorie naturală „Grigore Antipa". 20,35 — Filmul 
Sosește circul... 21,55 — Oameni și fapte de pe meleaguri 
reșițene. 22,05 — Tineri interpret! de muzică ușoară. Xn în
cheiere : Buletin de știri, buletin meteorologic.

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 29, 30 iunie și 1 iulie. In 

țară : vreme călduroasă, ușor instabilă cu cerul variabil. 
Vor cădea ploi locale de scurtă durată, însoțite de descăr
cări electrice mal frecvente spre sfîrșitul intervalului. Vînt 
moderat din sectorul vestic. Temperatura se menține ridi
cată în prima parte a intervalului. Minimele vor fi cuprinse 
între 12 și 22 grade, iar maximele între 24 șl 34 grade. In 
București și pe litoral : Vreme călduroasă, ușor instabilă 
cu cer variabil. Vor cădea averse de ploaie însoțite de des
cărcări electrice, după-amiaza. vint moderat. Temperatura 
se menține ridicată în prima parte a intervalului.

a
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Asistența perstns petroliști
Dintr-o monografie a 

orașului Moreni aflăm 
că în anul 1838 existau 
în localitate, în cadrul 
societăților petroliere, 
două infirmerii deservite 
de către un medic, doi 
felceri și 4 infirmiere. 
La cîteva mii de munci
tori /

Azi petroliștii din Mo
reni au la dispoziție o 
policlinică cu 11 servicii. 
Cu cîțiva ani în urmă, 
aici a fost construit și 
dat în folosință un spi
tal cu 150 de paturi. 
Pentru familiile salaria- 
ților mai funcționează în 
localitate o policlinică și 
un spital pentru copii ; 
de asemenea — o mater
nitate. Serviciul medico- 
sanitar al schelei Băicoi 
cuprinde o policlinică, 
un dispensar pentru sec
torul Liliești și un altul 
la Florești, precum și un 
spital ; mai există un 
serviciu de radiologie, u- 
nul de fizioterapie, o

stație de aerosoli, labo
rator

Cea mai nouă unitate 
medicală pentru munci
tor ti din industria petro
lului este policlinica 
schelei Cîmpina, înfiin
țată anul trecut,

Și în celelalte schele 
de extracție a țițeiului 
sînt unități medicale. La 
Gura Ocniței — un dis
pensar și un staționar ; 
în schela Tîrgoviște —■ 
un spital de întreprin
dere și dispensare sau 
puncte sanitare în prin
cipalele secții de pro
ducție ; în schela Bol
dești — o policlinică mo
dernă cu staționar și un 
spital de chirurgie cu 70 
de paturi. Aici se con
struiește în prezent o a- 
ripă nouă, unde se vor 
amenaja saloane pentru 
bolnavi, un serviciu de 
radiologie șl un bloc o- 
perator. In schelele 
Urlați și Berea există 
dispensare cu staționar.

In schelele Boldești, 
Băicoi, Cîmpina și Gura 
Ocniței funcționează sa
natorii de nöapte.

La rafinăriile Ploiești 
și Teleajen funcționea
ză spitale de între
prindere, la rafinării
le nr. 2 și „9 Mai"- 
Flolești - dispensare cu 
staționare, iar la rafină
ria Brazi — o policlini
că. La dispoziția munci
torilor petroliști din ra
finăriile ploieștene se 
mai află o policlinică 
centrală, cu toate servi
ciile de specialitate, și 
un spital central unificat 
cu 150 de paturi.

In unitățile medicale 
din schelele de extracție 
a țițeiului și rafinăriile 
de petrol din regiunea 
Ploiești lucrează în pre
zent 147 de medici și 
310 cadre cu pregătire 
medie sanitară.

N. PANTILIE 
coresp. „Scînteii“

în sala de operații a secției de chirurgie a Spitalului central petrol- 
chimie din Ploiești.

„Festivalul filmului 
rominesc“

In cadrul manifestărilor organizată 
pentru oamenii muncii aflațt la odihnă, 
in lunile iulie și august, în stațiunile 
de la munte și de pe litoral se va or
ganiza „Festivalul filmului romînesc“. 
Cele' două cicluri de filme din cadrul 
festivalului se vor deschide cu copro
ducția romîno-franceză „Codin' și noua 
realizare a studioului cinematografic 
„București" — „Tudor Vladimireseu“ — 
ambele în premieră. In continuare vor 
rula filmele artistice „Lupeni-29", „Par
tea ta de vină“, „Cerul n-are gratii", 
„Vacanță la mare", și documentarele 
„înalta poezie a artei noastre populare", 
„Mase plastice“, „Tăbăcarii", „Album 
fotbalistic 1962“.

(Agerpres)
★

în regiunea Crișana s-a încheiat re
cent Festivalul filmului pentru elevi și 
tineret. Timp de două luni, în aproape 
150 cinematografe din orașele și satele 
regiunii, au fost prezentate filme artis
tice și documentare. în cadrul festiva
lului au avut loc, de asemenea, simpo
zioane și concursuri „Cine știe, cîștigă /“ 
pe marginea filmelor prezentate.

Filmele care au rulat cu acest prilej 
au fost vizionate de 30 000 tineri spec
tatori.

INFORMAȚII
• Joi seara a plecat spre Geneva o 

delegație romînă care va lua parte la 
cea de-a 26-a conferință internațională 
de instrucție publică organizată de 
U.N.E.S.C.O. și Biroul Internațional de 
Educație. Delegația este condusă de Cos- 
tin Nădejde, adjunct al ministrului invă- 
tămintului,

O La Ambasada Republicii Democrate 
Germane a avut loc joi la amiază o con
ferință de presă în cadrul căreia s-a fă
cut o expunere privind probleme actuale 
ale dezvoltării culturale în R. D. Ger
mană.

(Agerpres)

TELE6RAME EXTERNE

ȘEDINȚA COMISIEI PERMANENTE C.A.E.R. 
PENTRU COMERȚUL EXTERIORVARȘOVIA 27 (Agerpres). — între 24 și 26 iunie 1963 la Varșovia a avut loc ședința ordinară a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru comerțul exterior.La lucrările ședinței au participat delegațiile R. P. Bulgaria, R.S. Cehoslovace, R. D. Germane, R. 1’. Mongole, R. P. Polone, R. P. Romîne, R. P. Ungare și U.R.S.S.La ședința Comisiei in calitate de observatori au participat reprezentanții R. P. Chineze, R.P.D. Coreene, R. Cuba și R. D. Vietnam.

Comisia a examinat o serie de probleme importante și a adoptat hotărîri îndreptate spre dezvoltarea continuă a comerțului exterior al țărilor membre. La ședința Comisiei a avut loc, de asemenea, un schimb de păreri despre stadiul pregătirilor pentru tratativele și încheierea acordurilor comerciale pe a- nul 1964.Ședința s-a desfășurat în spiritul colaborării prietenești și frățești și al unei depline înțelegeri reciproce.
Pentru lichidarea definitivă a colonialismului in AfricaDAR-ES-SALAM 27 (Agerpres). — în capitala Tanganicăi are loc prima întîlnire a Comitetului de coordonare pentru acordarea de ajutor mișcării de eliberare din teritoriile africane care se mai află sub jugul colonial, comitet creat de conferința conducătorilor statelor africane de la Addis Abeba. La întîlnire participă reprezentanți a 9 țări africane : Tanganica, Algeria, Etiopia, R.A.U., Uganda, Congo (Leopoldville), Guineea, Senegal și Nigeria. Vicepreședintele Tanganicăi, Rașidi Kawawa, a rostit o cuvîntare de deschidere în care a condamnat guvernele Statelor Unite și Marii Britanii pentru sprijinul pe. care îl acordă colonialiștilor și rasiștilor și a avertizat că „Africa este gata să-și sacrifice pu-

„Nu, forței nucleare 
de șoc franceze !“

O carte a lui Jules Moch

ținui pe care îl are pentru a obține ca întregul continent să-și cucerească libertatea”.Vicepreședintele a subliniat că „treimea colonialistă“, compusă din Verwoerd, Welensky și Salazar, cheltuiește în prezent în Africa aproape o sută de milioane de lire sterline pentru pregătiri militare ca să poată face față mișcării de eliberare a popoarelor africane.

Rozsa Samoly și brigada

De la corespondenîul 
nostru la Budapesfa

ei

Simpozionul „Mesajul umanist 
al muzicii lui George Enescu“Joi dupâ-amiază, în sala mică a Palatului R. P. Romîne din Capitală, în cadrul ciclului de conferințe: „Ideea păcii în arta și cultura contemporană“, a avut loc simpozionul „Mesajul umanist al muzicii lui George Enescu“, organizat de Consiliul pentru răspîndirea cunoștințelor cultural-științifice în colaborare cu Comitetul național pentru a- părarea păcii din R. P. Romînă,Cu acest prilej au vorbit George Bălan, critic muzical și prof. D. D. Botez. A fost prezentat filmul documentar „Mărturii despre Enescu“.(Agerpres)
Comemorarea scriitoarei 

Lesea UkrainkaLa Asociația slaviștilor din R. P. Romînă a avut loc o ședință cu prilejul comemorării a 50 de ani de la moartea marei scriitoare ucrainene Lesea Ukrainka, comemorare recomandată de Consiliul Mondial al Păcii.Cu acest prilej, Stelian Iațenciuc, asistent la catedra de limbi slave a facultății de filologie din București, a prezentat comunicarea „Universul poetical Lesei Ukrainka“. Comunicarea a fost ilustrată cu versuri din opera poetei. (Agerpres)

Ședința plenară a Consiliului editurilor 
și difuzării cărțiiîn sala de marmură a Casei Scînteii a avut loc joi ședința plenară a Consiliului editurilor și difuzării cărții din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, în care s-a dezbătut proiectul planului tematic editorial pe anul 1964.Ședința a fost prezidată de scriitorul Aurel Mihale, președintele Consiliului editurilor și difuzării cărții. Directorul general al Centralei editurilor și difuzării cărții, Dumitru Trancă, a prezentat o informare asupra problemelor generale ale proiectului de plan editorial pe anul 1964. Numeroși vorbitori, printre care academicienii M. Beniuc, Al. Graur și G. Oprescu, profesorii universitari David Da-

videscu, I. Maier și Edmond Nicolau, scriitorii Ion Bănuță și Szem- ler Ferenc, E, Hadai, din partea C.C. al U.T.M., Ion Simion, redăc- tor-șef al Editurii politice, criticii literari Ovid Crohmălniceanu și Valeriu Rîpeanu, Inginerii M. Jianu și Al. Teodora, au făcut observații privind calitatea și tematica lucrărilor apărute, precum și propuneri privind îmbunătățirea planului editorial pe 1964 și a activității Consiliului editurilor și difuzării cărții, în încheierea plenarei a luat cu- vîntul tov. Virgil Florea, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă. (Agerpres)
Pe scurt

Consilinl pentru răspîndirea cunoștin
țelor cultural-științifice din Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă a organizat 
joi seara, în Capitală, conferința : „Pro
bleme ale ciberneticii“. Despre ciberne
tică și aplicațiile ei în diferite domenii 
de activitate a vorbit A. I. Kondalev, 
candidat în științe tehnice, cercetător 
științific principal la Institutul de ciber
netică al Academiei de științe din R.S.S. 
Ucraineană. Expunerea a fost urmărită 
cu interes de cei prezenți.

După turneul în U.R.S.S., R, S, Ceho
slovacă, R. P. Polonă și Turcia, joi la 
amiază a sosit în Capitală un ansamblu 
de patinatori din Budapesta. Ansamblul, 
alcătuit din 80 de persoane, va prezenta 
spectacole timp de două luni. începînd 
de la 29 iunie, pe arena Circului de stat 
din București și în mai multe orașe din 
tară.

(Agerpres)

PARIS 27 (Agerpres). — In 
recenta sa carte „Nu, forței nu
cleare de șoc franceze !”, Jules 
Moch, unul din liderii Partidului 
Socialist Francez, fost ministru, 
se pronunță cu hotărîre împo
triva actualei politici oficiale a 
Franței de creare a unei forțe 
nucleare proprii.

Subliniind că „este stupid să 
creezi o forță nucleară care va 
fi ineficace”, Jules Moch scrie 
că această politică atrage după 
sine riscul unui dezastru finan
ciar.

Miliardele de franci pe care 
Franța le cheltuiește în anul 
1963 sînt numai un început, scrie 
Jules Moch. Această sumă nu 
include cheltuielile ulterioare, 
legate de dezvoltarea noilor ti
puri de arme nucleare. Guvernul 
francez ar trebui să învețe cîte 
ceva din experiența Angliei, care 
a fost nevoită să abandoneze 
proiectul creării rachetelor 
„Blue Streak" din motive finan
ciare, după ce cheltuise pentru 
construirea lor aproximativ 100 
milioane lire sterline.

Pronunțîndu-se, de asemenea, 
împotriva proiectului creării for
țelor nucleare multilaterale în 
cadrul blocului N.A.T.O., Jules 
Moch atrage atenția asupra pe
ricolului pe care l-ar constitui 
pentru pacea lumii faptul că 
într-un viitor apropiat, prin re
alizarea acestui proiect, „la co
manda unui submarin „Polaris” 
să se afle un ofițer german".

încheierea sesiunii 
Conferinței O. I. M.GENEVA 27 (Agerpres). — în Palatul Națiunilor și-a încheiat lucrările cea de-a 47-a sesiune a Conferinței generale a Organizației Internaționale a Muncii (O.I.M.), care s-a deschis ,1a 5 iunie.La sesiune au fost discutate și a- doptate o serie de recomandări referitoare la încetarea relațiilor de muncă din inițiativa patronilor, igiena muncii în întreprinderi și instituții, ajutoare pentru accidentații în producție și în cazul bolilor profesionale. Participants la sesiune au ales, de asemenea, noua componență a Consiliului administrativ al Biroului Internațional al Muncii.

Situată pe o coamă de deal, comu
na Șomogyszil este una dintre cele 
mai mari și mai frumoase din plasa 
Kaposvar. La marginea comunei, pe 
o colină, într-o clădire lungă de zeci 
de metri, în care pe vremuri trăiau 
slugile moșierului căruia. îi aparținea 
și comuna, se află acum sectorul a- 
vicol al cooperativei agricole de pro
ducție din Somogyszll.

Hotărîrea conducerii cooperativei 
de a înființa o fermă avicolă a fost 
luată în urmă cu trei ani. Loc pen
tru fermă s-a găsit ușor; fără multă 
cheltuială și fără micită bătaie de 
cap s-au amenajat 
mai multe încă
peri.

— Dar pe cine 
să punem să creas
că pui P — a în
trebat Toth băcsl, secretarul organi
zației de partid.

— S-o trecem pe Rozsa Samoly 
la ferma de păsări — a spus Hor
vath Jozsef, secretarul organizației 
de tineret, căruia i se ceruse părerea.

Toți au fost de acord cu propu
nerea, deși Rozsa n-avea decît 16 
ani. Tînăra cu codițe lungi și negre, 
poate cea mai frumoasă fată din co
mună, era harnică și pe deasupra 
urma anul doi la cursul seral 
avicol.

Și astfel, brigada avicolă condusă 
de Rozsa Samoly a început să creas
că primii pui. Încă de atunci ea a 
împărțit spațiul de care dispunea 
brigada în trei „secții“: prima pen
tru puii de o zi pînă la două săp- 
tămîni, a doua pentru cei între două 
și patru săptămîni, iar a treia, situa
tă în podul clădirii, pentru puii de 
la patru săptămîni pînă la valorifi
care.

Șefa brigăzii ne invită în prima

„secție“. încăperea are lămpi cu raze 
infraroșii și este curat întreținută.

— Creștem mulți pui, iar rezul
tatele sînt din cele mai bune — își 
începe relatarea Rozsa. „Secretul“ 
constă în folosirea metodelor înain. 
täte în acest domeniu. Aplic cu a- 
tenție ce am învățat la cursul avi
col și ce mai citesc în orele li
bere despre creșterea păsărilor...

Interlocutoarea noastră vorbește 
cu multă însuflețire despre îndelet
nicirea ei. De noi se apropie apoi 
alte membre ale brigăzii, care îi 

completează lămu
ririle.

— Din ce se 
compune hrana 
puilor în această 
perioadă P — o

întrebăm pe brigadieră.
— în primele zile puii primesc un 

amestec de făină de porumb, orz și 
ovăz. Apoi, treptat, introducem în 
hrana lor și alte furaje.

Trecem apoi în „secția" a doua, 
unde ne dă explicații Oszi Ibolya.

— Aici — începe ea — cresc puii 
mijlocii (între două și patru săptă
mîni). După cum vedeți, sînt vioi și 
destul de mari pentru vîrsta lor. In 
perioada cît stau aici, puii primesc 
un amestec de concentrate, făină de 
oase și vitamine.

După ce împlinesc 6 săptămîni, o 
parte din pui sînt dați pentru con
sum, iar o parte sînt crescuți pentru 
prăsilă.

Rezultatele obținute anul trecut, 
cînd. brigada a dat peste sarcina pla
nificată 63 600 de pui, au făcut ca 
această cooperativă agricolă de pro
ducție să fie prima pe județ și a 
cincea pe țară în ce pripește produc
ția de carne de pasăre.

Hărnicia de care dă dovadă în
treaga brigadă explică rezultatele 
obținute.

A. POP

Lucrările Congresului Mondial al FemeilorMOSCOVA 27 (Agerpres). — în dimineața zilei de 27 iunie și-au început ședințele cele șase comisii formate la Congresul mondial al femeilor. La ședința comisiei „Lupta pentru drepturile femeilor în societate și în familie” au luat parte aproximativ 250 de femei reprezentante ale diferitelor țări. Ședința a
Dezbaterile din parlamentul italianROMA 27 (Agerpres). Senatul italian a aprobat ca guvernul să dispună de credite din fondul bugetului de stat pe exercițiul financiar 1963—1964 (care începe la 1 iulie) pînă la aprobarea definitivă de către parlament a acestui buget, amî- nata pînă la 31 octombrie.Un proiect de lege corespunzător a fost propus parlamentului încă de guvernul Fanfani, însă discutarea lui a început după formarea noului guvern. Pentru proiectul de lege menționat au votat reprezentanții partidelor care au făcut parte din vechea coaliție guvernamentală, în afară de socialiști, care s-au abținut de la vot. Senatorii comuniști au votat împotriva proiectului de lege.Luînd cuvîntul pentru a motiva

votul parlamentarilor comuniști, Palmiro Togliatti, secretarul general al Partidului Comunist Italian, a spus că procedura prin care guvernul caută șă obțină tot felul de împuterniciri pînă la obținerea votului de încredere al parlamentului ește anormală din punct de vedere constituțional.Togliatti a arătat că comuniștii vor vota împotriva încrederii în cabinetul unipartid al lui Leone.Totodată, s-a aflat că guvernul a hotărît să amine discutarea problemei încrederii în guvern pentru săptămîna viitoare. Discutarea acestei probleme va începe numai după ce președintele Kennedy își va încheia vizita oficială pe care urmează să o facă zilele următoare în Italia.
In Vietnamul de sud

Demonstrații de protest împotriva imprăștierii 
de substanțe toxice de către avioane americane

fost prezidată de Hanna Bokko (Ungaria). Au luaț cuvîntul reprezentante ale femeilor din Japonia și Nigeria. Reprezentantele femeilor din R. P. Romînă, Maria Groza și Stana Drăgoi, au sprijinit proiectul de rezoluție prezentat de F.D.I.F.La lucrările comisiei „Femeile în lupta pentru pace, dezarmare și prietenie între popoare” au luat cuvîntul reprezentantele femeilor din Cehoslovacia, Finlanda, Afganistan, Izrael, Algeria, S.U.A., India. în cadrul lucrărilor comisiei, tovarășa Suzana Gîdea, președinta Consiliului național al femeilor din R. P. Romînă, a prezentat propunerile formulate de delegația romînă în ședința din 25 iunie a congresului.îp ședința comisiei „Lupta femeilor pentru independență națională“ au luat cuvîntul reprezentantele femeilor din Camerun, Portugalia, India, _ Uzbekistan, R. P. Chineză, Japonia și Vietnamul de sud.în ședința comisiei „Sănătatea, educația și instruirea copiilor și tineretului” au luat cuvîntul reprezentantele femeilor din R.F.G., Republica Sud-Africană, Portugalia, Spania, Indonezia, Turkmenia, Algeria, Gambia, Finlanda, Marea Brj- tanie. Reprezentanta R. P. Romîne, Veronica Cărăușan, a propus includerea în rezoluție a măsurilor pentru educarea tineretului în spirit.ti păcii și prieteniei între popoare.

In „Cupa R. P. Romîne“ „Cupa orașelor tîrguriz/

STEAUA—RAPID 7-2
întâlnirea dintre cele două formații 

bucureștene, disputată în cadrul opti
milor de finală ale „Cupei R. P. Ro
mîne“, a revenit fotbaliștilor de la 
Steaua la o diferență de 5 puncte. Un 
scor de asemenea proporții ne scutește 
de comentariu, mai cu seamă că Rapid 
s-a prezentat ieri pe teren sub orice 
critică, cu o apărare penetrabilă și o 
linie de înaintare lipsită de orizont. 
Este cu atât mai supărătoare comporta
rea echipei și înfrîngerea la un aseme
nea scor, cu cît, după cum se știe, a- 
ceastă formație a fost desemnată de Fe
derația Romînă de Fotbal să ne repre
zinte în competiția internațională „Cupa 
orașelor târguri“.

Fotbaliștii militari, în special cei din 
linia de atac, s-au întrecut în meciul de 
ieri, depășindu-și adversarii direcți, pă- 
trunzînd spre poarta lui Todor prin 
combinații spectaculoase, mareînd go
luri cînd și cum au vrut, obținînd ast
fel o victorie meritată, aplaudată la 
scenă deschisă chiar și de... suporterii 
giuleșteni.

Cele nouă goluri au fost înscrise de 
Crăiniceanu (2), Constantin, Tătaru, 
Voinea (2) și Raksi, pentru Steaua și 
Georgescu și Ionescu pentru Rapid.

Echipa Steaua va întîlni la 4 iulie în 
sferturile de finală ale acestei compe
tiții pe Minerul Baia Mare.
PROGRESUL—SîDERURGISTUL

1-1
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). — 

Ieri, pe stadionul „1 Mai“ din Constan
ța, s-a desfășurat meciul de fotbal din
tre echipele Progresul București și Si- 
derurgistul Galați în cadrul sferturilor 
de finală ale Cupei R. P. Romîne. 
După 120 de minute meciul s-a ter
minat la egalitate 1—1, prin golurile 
înscrise de Mateianu (minutul 55) și 
Zgardan (minutul 86). în urma rezulta
tului obținut, meciul se va rejuca 
astăzi pe același stadion.

C.S.M.S.—ȘTIINȚA' 
TIMIȘOARA 3-1

CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). <— 
Cei peste 10 000 de spectatori „neutri“ 
din Craiova au asistat ieri la un joo 
frumos de fotbal desfășurat în limitele 
sportivității. Deși favoriți ai întrecerii 
porneau studenții timișoreni, ieșenii cu 
o pregătire fizică mai bună și mai re- 
zistenți la caniculă au avut mai tot 
timpul inițiativa, cîștigînd partida cu 
scorul de 3—1.
PETROLUL PLOIEȘTI—DINAMO 

BUCUREȘTI 2-0
Ambele puncte au fost realizate de 

Badea în minutele 50 și 88 în urma 
unor acțiuni personale. în revenire de 
formă, Petrolul a jucat cu multă voință.

într-un meci restanță
ȘTIINȚA CLUJ—FARUL 

CONSTANȚA 1-0
CLUJ (coresp. „Scînteii“). — Meciul 

restanță din cadrul categoriei A dintre 
Știința Cluj și Farul Constanța disputat 
ieri s-a terminat cu victoria studenților 
clujeni cu scorul de 1—0.

VALENCIA 27 (Agerpres). — Comitetul 
de organizare a competiției de fotbal 
„Cupa orașelor tîrguri“ s-a întrunit la 
Valencia în prezența președintelui E.I.F.A., 
Stanley Rous, pentru a stabili sistemul de 
desfășurare a ediției 1963—1964. A fost 
acceptată înscrierea a 32 de echipe din 
23 de țări. In urma tragerii la sorți, for
mațiile participante au fost repartizate îd 
8 grupe de cîte 4 echipe.

Echipa Rapid București, care va repre
zenta R. P. Romînă la viitoarea ediție a 
„Clipei orașelor tîrguri“, face parte din 
grupa a 8-a și va avea ca prim adversar 
pe Spartak Sofia. In aceeași grupă mai 
sînt incluse formațiile Ujpest Budapesta 
și Leipzig (R.D. Germană).

Echipele cîștigătoare în fiecare grupă, 
după primul tur, joacă între ele pentru 
calificarea în sferturile de finală. Intîl- 
nirile din primul tur vor avea loc între 
1 septembrie și 15 octombrie, iar cele 
din turul doi pînă Ia 30 noiembrie. In 
caz de meci nul, după două întîlniri, jo
cul de baraj va avea loc pe terenul unuia 
din adversari, desemnat prin tragere la 
sorti. Patru echipe, Atletico Madrid, Fio
rentina, Liverpool și Novisad, au fost 
admise ca echipe de rezervă în caz de 
eventuale forfaituri.

N A T A T I E
® Prima parte a campionatului re- 

publican de polo se încheie duminică. 
Meciul care va desemna câștigătoarea 
turului se va disputa duminică în noc
turnă (cu începere de la ora 20) la 
Ștrandul Tineretului între echipele Di
namo și Steaua. In deschidere începînd 
de la ora 19 este programat meciul din
tre Rapid București șl C.S.M. Cluj.

® începînd de la 5 iulie, echipa de 
polo a R. P. Romîne va pleca într-un 
turneu de 15 zile în Uniunea Sovietică, 
avînd programate jocuri la Kiev, Mos
cova, Tbilisi.

• Federația romînă de notație va or
ganiza o nouă și atractivă competiție : 
„Cupa federației“ rezervată echipelor de 
polo. La această întrecere, care se va 
disputa tur-retur, vor lua parte selec
ționatele regiunilor Banat, Crișana, 
Cluj, Mureș-AUtonomă Maghiară și 
București (cu 2 echipe). Prima parte a 
competiției se desfășoară zilnic, între 14 
și 21 iulie, la București, la Ștrandul Ti
neretului ; returul — în cursul lunii au
gust.

© Săritorii noștri fruntași vor lua 
parte la competiția „Cupa Europei“, care 
începe la 15 iulie, la Leipzig.

în cîteva rînduri
în primul meci al finalei „Cupei 

Europei centrale“ la fotbal s-au întîlnit 
echipele maghiare M.T.K. Budapesta șl 
Vasas Budapesta. Fotbaliștii de la M.T.K. 
au obținut victoria cu scorul de 2—1 
(1—0). Returul se va desfășura la 3 iulie.

•k

Turneul internațional de fotbal de la 
New York a continuat cu desfășurarea 
jocului dintre echipele Mantova (Italia) 
și Preussen Münster (R.F.G.). Echipa ita
liană a obtinut victoria cu scorul de 
2—0. ,

★
Continuindu-șl turneul în Italia, for

mația braziliană de fotbal F. C. Santos a 
jucat la Torino cu formația locală Juven
tus. Gazdele au cîștigat cu scorul de 
5—3 (3—1).

★
Două meciuri în „Cupa Rappan“: Lau

sanne — Antwerp 4—2 (1—1); Chaux de 
Fonds — Lierse 1—1.

★
Astăzi de la ora 19 în incinta Tea

trului de vară „23 August“ va avea Ioc 
meciul internațional de box dintre 
echipele Metalul București și Traktor 
Schwerin (R. D. Germana). Duminică la 
Cîmpulung, echipa germană va întîlni 
echipa Muscelul.

★
în turneul internațional de tenis de 

cîmp de la Wimbledon, Merlo (Italia) l-a 
învins cu 6—3; 6—2, 6—3 pe Siska 
(S.U.A.), care-1 eliminase pe Tiriac. Bob 
Howe (Australia) a cîștigat la mare 
luptă : 3—6; 1—6; 6—3; 6—4; 6—4 în
fata francezului Darmon. Alte rezultate 
masculin ; Pietrangeli (Italia) — Hann 
(Anglia) 3—1; Bungert (R.F.G.) — Dros- 
sart (Belgia) 3—1; Santana (Spania) — 
Mandarino (Brazilia) 3—0; feminin : Tru
man (Anglia) — Kormoczi (R.P.U.) 2—0 ; 
Tegart (Australia) — Dimitrieva (U.R.S.S.) 
2—0; Pericolli (Italia) — Hard (Anglia) 
2—0; Haydon (Anglia) — Ward (Anglia) 
2—0.

*
Cea de-a 4-a etapă a Turului ciclist 

al Franței, Roubaix-Rouen (235 km) a fost 
cîștigată de Melkenbeecke (Belgia) în 
6h 41’04” (medie orară 35,231 km) urmat 
de Derboven (Belgia) - 6h 41’05’’ și Van 
Looy (Belgia) — 6h 41’06’’. Tricoul galben 
continuă să fie purtat de Irlandezul Elliott 
care are un avans de 1’14“ fată de fran
cezul Anglade și 1’34“ fată de Tongerloo 
(Belgia) Accidental intr-o busculadă ita
lianul Balmamion, de două ori învingă
tor în Turul Italiei, a fost nevoit să aban
doneze.

SAIGON 27 (Agerpres). — Agenția de presă a patrioților sud-viet- namezi „Eliberarea” relatează că, în primele zile ale lunii iunie, avioane americane au împrăștiat din nou în regiunile dens populate ale provinciei Ka-Mau substanțe chimice toxice. în urma acestei acțiuni au avut de suferit sute de oameni, printre care femei, copii și bătrîni.Populația din regiunile afectate a organizat în capitala provinciei Ka-Mau o demonstrație de protest.

Demonstranții au cerut încetarea a- cestor acțiuni inumane, acordarea de tratament și despăgubiri materiale persoanelor care au avut de suferit.Potrivit postului de radio „Eliberarea“, începînd de la mijlocul lunii februarie șj pînă la începutul lunii mai, avioane americane au împrăștiat de șapte ori substanțe chimice toxice asupra diferitelor regiuni din Vietnamul de sud.

împoțjwa fdosirii pcrhiri’o“ 
japoneze de către submarine!® 

atomice americaneTOKIO 27 (Agerpres). — Adunarea prefecturală din Kioto a adoptat cu majoritate covîrșitoare de voturi o rezoluție de protest împotriva folosirii porturilor japoneze de către submarinele atomice americane și a staționării în Japonia a avioanelor de bombardament „F-105“ înzestrate cu arma nucleară. Totodată, deputății adunării pre- fecturale au adoptat o rezoluție în care se cere retrocedarea Okinawei către Japonia.
Acțiuni care provoacă tarta hi

Timp de mai bine de o săpiămină 
liniștea teritoriului Tailandei din 
imediata apropiere a frontierei cu 
Laosul a fost din nou tulburată de 
bubuiturile artileriei, zgomotele avi
oanelor și ale tancurilor. In aceas
tă regiune, pe o suprafață de mii de 
mile pătrate, a avut loc o demon
strativă etalare de forțe ale 
S.E.Ä.T.O, — manevrele militare cu
noscute sub denumirea „operațiunea 
Thanaiat“ și apreciate de agențiile 
occidentale de presă drept „mane
vre de cea mai mare anvergură din 
istoria blocului S.E.A.T.O.“.

Tema acestor manevre, la care au 
participat peste 25 000 de soldați și 
ofițeri din țările membre ale blocu
lui agresiv S.E.A.T.O., a fost respin
gerea unui așa-zis „atac din Laos“, 
în ciuda acestei denumiri, este evi
dent nu numai că nici un „atac din 
Laos“ nu amenință țările respective 
ci. dimpotrivă, că dislocarea de tru
pe ale S.E.A.T.O. la granița Laosuiui 
are un caracter vădit provocator.

Este cunoscut că în ultima vreme 
în această țară s-a creat din nou 
un climat de neliniște și încordare. 
A trecut mal puțin de un an de 
cînd, în urma eforturilor depuse de 
țările socialiste și de celelalte forțe 
iubitoare de pace, tratativele de la 
Geneva în problema laoțiană ș-au 
încheiat prin semnarea unui acord, 
punîndu-se astfel capăt războiului 
din Laos. Acordul de la Geneva răs
punde dorinței de pace și aspirației 
poporului laoțian la independență și 
neu'talifate. Din păcate însă, de cîte
va luni în regatul Laosuiui s-a creat 
din nou o situație încordată. Acest 
lucru contravine acordurilor de la 
Geneva, contravine intereselor pă
cii, iar organizarea manevtelor mi
litare ale blocului S.E.A.T.O. nu face 
decît să încurajeze acțiunile provo-

catoare ale forțelor reacționare din 
Laos.

Iată ce scria, în legătură cu a- 
ceasta. corespondentul din Bangkok 
al agenție; U.P.I.- „Americanii au so
sit în (oiuJ unei noi explozii a în
delungatului război civil din Laosul 
vecin. Prezența lor aici subliniază 
hotărîrea S.U.A. de a fi alături de 
acolijii lot anticomuniști din Asia de 
sud-esr în momentul crizei din re
gatul vecin al Laosuiui“

Presa din țările membre ale 
S.E.A.T.O publică în această perioa
dă numeroase declarații belicoase 
și îndemnuri fățișe la amestec în tre
burile interne ale Laosuiui. Cîntînd în 
strună cercurilor militariste, ziarul 
tailandez „Bangkok post“ 6cria cu 
insolență : „Acest pas (manevrele 
S.E.A.T.O. — n.r.) le va arăta comu
niștilor din Laos că lumea liberă 
(cu alte cuvinte — lumea capitalis
tă) nu glumește...“.

Pe diriguitorii blocului S.E.A.T.O. 
nu-i deranjează faptul că semnatarii 
Declarației de la Geneva pentru 
Laos, printre care și S.U.A., Anglia, 
Franța și Tailanda, și-au asumat 
obligația solemnă de a respecta in
dependenta și neutralitatea aces
tuia, „de a nu folosi teritoriul vreu
nei țări, inclusiv propriul teritoriu, 
pentru amestec în treburile Interne 
ale regatului Laos“

în ciuda acestui fapt, guvernul tai
landez n-a ezitat să pună la dispo
ziția S.E A.T.O teritoriul- tării oentru 
manevre militare în imediata apro
piere a Laosuiui. ba mai mult să 
transforme Tailanda într-un avan
post al unor asemenea manevre cc."e 
contribuie la sporirea încordării în 
această zonă într-un moment cînd 
situația anormală din Laos necesita 
abținerea de la orice acțiune care 
ar putea duce la ascuțirea crizei.

Evident că această politică nu e 
și nici nu poate fi sprijinită d.e 
cercurile larqi ala optn e publice 
din Tailanda, pentru care prezența 
în țaiă a trupelor străine constituie 
un motiv serios de îngrijorare. A- 
ceasta cu atît mai mult cu cît po
porul tailandez, grație ..bunăvoinței“ 
primtlJui ministru Thatrarat, va tre
bui să suporte. în urma manevrelor, 
urmările staționării în taxă a unui 
efectiv sporit de trupe americane. 
Potrivit declaratier unui purtător de 
cuvînt al Pentaqonului, după termi
narea manevrelor au rămas în Tai
landa, pentru o perioadă de timp 
nedefinită. 2 000 din cei 7 OÖ0 de mi
litari americani, cîțf au sosit initial. 
Acestora Ir se adaugă circa 5 500 de 
soldați, ofițeri și lucrători din servi
ciile tehnice aparținînd S.U.A si 
aduși aici încă din anul trecut. Se 
pare că acești musafiri nedo- 
riți vor fi reținuți” de construcția u- 
nor importanre căi strategice în spe
cial în regiunea de nord a tării în a- 
proprerea frontierei cu Laosul. Bine
înțeles că poporul tailandez va fi 
acela pe spinarea căruia vor apăsa 
toate cheltuielile pe care le necesi
tă planurile americane. Nu poate fi 
trecut cu vederea nici faptul că, 
sub pretextul manevrelor militare, 
în Tailanda a fost adusă o mare 
cantitate de armament.

Interesele păcij cer lichidarea fo
carelor de încordare, iar manevrele 
militare Ie tipul celor desfășurate re
cent în Tailanda contravin acestor 
interese, duc la menținerea unui cli
mat de neliniște și încordare în re
giunea Asiei de sud-est prezintă o 
amenințare ia ad-esa securității po
poarelor din această parte a lumii.

D. ȚINU
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New York Times'" despre războiul 
împotriva kurzilor

Acord comercial între Cuba și Uruguay
• Nave sub pavilion grec și britanic vor efectua transporturile comer- 

® Nemulțumire Ea Washingtondupă cum se știe, guvernul S.U.A. continuă politica de „izolare economică“ a Cubei. Potrivit agenției Associated Press, guvernul S.U.A. a avertizat Grecia și Marea Britanie să nu permită navelor sub pavilionul acestor țări efectuarea de transporturi comerciale spre Cuba. în legătură rican a täte de permite transporturi spre un va fi automat eliminată de pe lista societăților care primesc transporturi din partea guvernului S.U.A.“.

claie dintre cele două țăriMONTEVIDEO 27 (Agerpres). - Agenția Associated Press, citind declarația unui purtător de cuvînt al guvernului Uruguayan, relatează că tratativele comerciale purtate între guvernele Cubei și Uruguay u- lui au dus la încheierea unui acord în cadrul căruia Cuba va livra Uru- guayului o însemnată cantitate de zahăr și va primi în schimb carne, cereale și alte produse. Purtătorul de cuvînt a precizat că transporturile comerciale dintre cele două țări vor fi efectuate de nave sub pavilion grec și britanic.Aceste tratative au provocat nemulțumire la Washington, deoarece,

cu aceasta, guvernul ame- reamintit că transporturica navele ei „orice socie- navale care să efectueze port cuban,
Păreri realiste exprimate 

în Camera lorzilorLONDRA 27 (Agerpres).— Deschi- zînd dezbaterile în Camera lorzilor asupra problemelor politicii externe, lordul Henderson, laburist, și-a exprimat speranța că la tratativele care vor fi reluate luna viitoare la Moscova între reprezentanții Uniunii Sovietice, S.U.A. și Angliei în problema încetării experiențelor cu arma nucleară, puterile occidentale vor prezenta noi propuneri privind numărul inspecțiilor, acceptabile pentru Uniunea Sovietică. El și-a exprimat, de asemenea, îndoiala asupra utilității, din punct de vedere militar, a creării așa-zise- lor forțe nucleare multilaterale ale N.A.T.O., asupra cărora, după cum se știe, stăruie S.U.A.Ministrul afacerilor externe al Angliei, lordul Home, răspunzînd în numele guvernului, s-a ocupat de problema dezarmării și interzicerii experiențelor cu arma nucleară. Lordul Home și-a exprimat părerea că lichidarea impasului în tratativele cu privire la problema interzicerii experiențelor cu arma nucleară ar deschide perspective mai bune unui progres în domeniul dezarmării generale. Ignorînd realitatea cunoscută de opinia publică mondială, el a încercat însă să arunce

asupra Uniunii Sovietice răspunderea pentru lipsa unui progres în tratativele cu privire la dezarmare.Lordul Montgomery a criticat vehement blocul militar al N.A.T.O. și a calificat drept „absurditate militară” ideea creării „forțelor nucleare multilaterale ale N.A.T.O.”. „N.A.T.O., a declarat el, se află într-o stare de dezacord și derută".Lordul Kenneth, laburist, a subliniat că „dacă și pe viitor vom ațîța poftele Germaniei occidentale, sprijinind ideea forțelor nucleare multilaterale, ne vom trezi în fața unei perspective triste”.

ANGLIALONDRA 27 (Agerpres). — „Comitetul celor 100” a anunțat că marșul de protest în fața centrului britanic de pregătire a armelor bacteriologice de la Porton, va a- vea loc cu toate măsurile luate de autorități pentru a-1 împiedica. După cum relatează la 27 iunie ziarul „The Daily Sketch”, peste 2 000 de soldați au fost puși în stare de alarmă și transportați la laboratoarele de la Porton, în jurul cărora au fost ridicate baraje înalte de sîrmă ghimpată pentru a împiedica o eventuală pătrundere a manifes- tanților.
R. F. GERMANĂBERLIN 27 (Agerpres). — Aproximativ 2 000 de persoane din orașul vest-german Stuttgart — printre care profesori, pastori, oameni de artă, membri ai consiliilor producție ale întreprinderilor dustriaie — au dat publicității scrisoare deschisă în care cer se facă totul pentru rezolvarea cale pașnică a problemei germane.„Cerem ca în cursul tratativelor problema germană — se spune scrisoare — să se pornească de starea de lucruri care s-a creat Europa centrală și pe această

de in- o să Pe
în în la în bază să se ajungă la un acord rezonabil“.

Demonstrații țărănești 
în ItaliaROMA. — Țăranii din provincia Siena au organizat la 26 iunie, „Ziua de luptă pentru pămînt“. In aceeași zi, a avut loc în orașul Livorno o demonstrație de masă a țăranilor. Țăranilor proprietari de pămînt, dij- mașilor și muncitorilor agricoli par- ticipanți la demonstrație li s-au alăturat muncitorii de la întreprinderile industriale din acest oraș. Demonstrația s-a încheiat printr-un mare miting. A fost adoptată în unanimitate o rezoluție pentru lichidarea latifundiilor și efectuarea unei reforme agrare generale în țară.

Incidente în BundestagBONN 27 (Agerpres). — în Bun- destagul R. F. Germane au avut loc la 27 iunie incidente pe care agențiile de presă le-au calificat drept violente atunci cînd reprezentanții opoziției au reproșat guvernului forțarea trecerii prin parlament a legilor financiare prin care se autoriză în anul 1963 un deficit de peste 1 miliard mărci vest-germane. După cum se știe, constituția Republicii federale nu autoriză deficitele bugetare. Unul din deputății social-democrați, Alex Moeller, a atras atenția partidelor din coaliția guvernamentală că actualele legi financiare sînt contrare constituției și deci ilegale. Reprezentanții partidelor majorității guvernamentale — creștin-democrat și liber- democrat — au răspuns cu violență și, relatează A.F.P., „a luat naștere un scandal care a făcut necesară suspendarea ședinței”. în continuarea ședinței au avut loc discuții în contradictoriu în legătură cu propunerea opoziției de reducere a unor taxe și impozite indirecte impuse de guvern pentru echilibrarea bugetului. Guvernul dominat de creștin-democrați cere, de asemenea, creșterea contribuțiilor diferitelor landuri ale Republicii federale la bugetul general, lucru pe care landurile respective îl refuză.

Situația politica din Argentina 
se menține confuza27 (Agerpres).BUENOS AIRESCu zece zile înaintea alegerilor prezidențiale care urmează să aibă loc în Argentina, agențiile occidentale de presă subliniază că situația politică în țară se menține confuză. Potrivit agenției U.P.I., guvernul a descoperit complotul unor militari care intenționau să declanșeze o rebeliune în cursul săptămînii viitoare. „Poliția secretă —arată U.P.I.— a percheziționat locuințele unui număr de ofițeri, îndeosebi ale acelora cunoscuți drept simpatizanți ai organizației ultrareacționare „Dragonul verde”. Consfătuirile prelungite

ale miniștrilor militari indică neliniștea din rîndurile forțelor armate“.După Prensa ce din protestul fa'ță de hotărîrea guvernului de a interzice ■ participarea reprezentanților peroniștilor la alegerile pentru postul de președinte al țării. Ca o contraacțiune la aceste proteste, cercurile militare din țară au dat publicității o declarație în care cer guvernului să intensifice măsurile represive împotriva forțelor democratice înaintea alegerilor de la 7 iulie.

cum transmite agenția Latina, cercurile politi- Argentina și-au exprimat

NEW YORK 27 (Agerpres). Co- mentînd acțiunile militare pe care guvernul irakian le desfășoară în nordul țării împotriva minorității kurde, ziarul „New York Times“ sublinia în editorialul său din 27 iunie că „nu există motive să se creadă că actualul guvern irakian va avea niai mult succes în războiul pe care-1 duce împotriva kurzilor decît au avut conducătorii precedenți ai acestei țări“.în ultimul mileniu, arată ziarul, conducătorii Irakului au încercat de nenumărate ori, dar fără succes, să îngenuncheze minoritatea kurdă. Povara războiului zadarnic împotriva kurzilor a slăbit mult re

gimul lui Kassem și a contribuit la căderea lui. Aceste fapte arată că nu există temei să se prevadă că acțiunile militare începute de noul regim baasist împotriva kurzilor vor fi încununate de succes.Guvernul irakian, subliniază ziarul, a început o acțiune de lungă durată și periculoasă. Demisia a patru membri ai cabinetului, ca urmare a politicii guvernului față de kurzi, demonstrează că la Bagdad există persoane care sînt de părere că ar fi fost mult mai rațional să se continue încercările de a se realiza o înțelegere cu reprezentanții minorității kurde pe calea tratativelor decît să se recurgă la forță.
55 ofițeri demiși din armata siriană

PARIS 27 (Agerpres). — în legătură cu vizita președintelui S.U.A. în cîteva capitale vest-europene, a- genția U.P.I. menționează „preocuparea permanentă a președintelui față de divizarea profundă din cadrul N.A.T.O., divizare ilustrată din nou în ajunul sosirii sale în Europa de hotărîrea Franței de a retrage flota ei din Atlantic de sub comandamentul N.A.T.O.“.Comentatorul agenției Associated Press, John Hightower, aprecia că „președintele Kennedy a intrat în- tr-o dispută politică deschisă cu președintele Franței, de Gaulle, a- tunci cînd a cerut aliaților oc.ciden-

„New York în editorialul

O măsură timidă retractată în grabăI

După cum se știe, în urma alege
rilor din aprilie 1963, după cîțiva ani 
de guvernare a partidului conserva
tor, în Canada a venit la putere un 
guvern format de liberali, sub con
ducerea lui Lester Pearson. In cursul 
campanie; electorale, al cărei miez 
l-a constituit disputa legată de adu
cerea de focoase nucleare pe teri
toriul Canadei, Lester Pearson a 
sprijinit fără rezerve ideea înzestră
rii Canadei cu asemenea focoase.

La sfîrșitul lunii mai, cînd în Ca
mera Comunelor din Canada, fostul 
ministru de război Gordon Churchill, 
a dezvăluit conținutul scrisorii cu 
caracter de directivă adresată lui 
Pearson de ambasadorul S.U.A., Bo- 
utterworth, s-a vădit că politica de 
„atomizare“ a Canadei, promovată 
de liderul partidului liberal avea in
spiratori la Washington. Conținutul 
acestei scrisori a dat naștere unor 
dezbateri înverșunate și a subminat 
serios prestigiul guvernului abia ve
nit la putere. Căutînd o reabilitare 
în fața parlamentului și vrînd să 
creeze impresia unei manifestări de 
independență, guvernul lui Pear
son a introdus în proiectul de bu
get, înfățișat deputaților la 13 iunie, 
anumite prevederi de natură să 
pună o timidă stavilă în calea in
vestițiilor de capital american în 
economia canadiană. Astfel, se pre
coniza o taxă de 30 la sută asupra 
vînzărilor de acțiuni ale unei între
prinderi canadiene către o întreprin
dere străină.

Presa americană a reacționat 
brusc : „New York Times“ și-a 
exprimat fără echivoc nemulțu
mirea față de noul buget al guver
nului canadian care ridica această 
barieră împotriva investițiilor de 
capital străin, adică american. 
„Dacă noile impozite (asupra inves
tițiilor străine — n.r.) vor frîna
afluxul de capitaluri americane și de 
alte proveniențe, — se întreabă și

„New York Herald Tribune“, cuprins 
subit de „grijă“ față de cei peste 
500 000 de șomeri canadieni — cum 
va putea Canada să reducă ame
nințarea șomajului?“.

In fața unei opoziții atît de mani
feste a capitalului american, guver
nul liberal a bătut în retragere. 
Ministrul finanțelor, Walter Gordon, 
a declarat în Camera Comunelor că 
renunță la taxa preconizată. La a- 
ceastă declarație, s-a mai adău
gat, asemenea unui butoi de ben
zină pus lîngă foc, recunoașterea 
ministrului că în operațiunile de

COPENHAGA. In după-amiaza zi
lei de 27 iunie a avut loc, la sediul 
legației R. P. Romine din Copenhaga, 
solemnitatea tnmînării unor cărți ofe
rite de Biblioteca centrală de stat din 
București, Bibliotecii regale daneze. 
Au luat parte personalități ale vieții 
culturale și științifice din capitala Da
nemarcei, reprezentanți ai unor biblio
teci din Copenhaga, atașați culturali 
ai oficiilor diplomatice ale țărilor so
cialiste, ziariști. Printre cărțile oferite 
in dar se află opere ale lui Eminescu, 
Sadoveanu, Caragiale, volume de artă 
consacrate marilor noștri pictori, lu
crări științifice, traduceri în limba ro- 
mînă a operelor unor poeți nor
dici ele.

Au luat cuvîntul I. Beseadovschi, 
însărcinat cu afaceri a.i. al R. P. Romî- 
ne în Danemarca. și Palle Birkelund, 
directorul Bibliotecii regale daneze, în 
numele Ministerului Culturii al Dane
marcei.

SALISBURY. în localitatea Victoria 
Falls din Rhodesia de sud au început
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Sub titlul „Iată cine sînt șomerii", revista americană „U. S. News and 
World Report" publică graficul de mai sus în care este vorba de 3,2 milioane 
șomeri albi, incluzînd 900 000 adolescenți ; 900 000 negri, incluzînd aproximativ 
250 000 adolescenți. în total, 4,1 milioane șomeri (date oficiale, cu mult reduse 
față de realitate — n.r.) incluzînd aproximativ 1150 000 adolescenți.

Tîkul unor schimbări 
în bugetul canadian

schimbare a prevederilor bugetare 
a fost „ajutat“ de trei „consilieri 
străini“...

In urma acestor fapte, după cum 
relevă presa străină, parlamentarii 
canadieni au fost profund „indis- 
puși“, considerînd că s-a comis o 
gravă infracțiune în legătură cu se
cretul bugetar. Partidul conservator 
de opoziție a depus imediat o mo
țiune de neîncredere în guvern. 
„Guvernul liberal este amenințat de 
o criză gravă“, relatează agențiile 
de presă occidentale.

Cu toate că în seara zilei de 24 
iunie, Camera Comunelor din Ca
nada a respins cu 113 voturi, față 
de 73 ale opoziției, moțiunea con
servatorilor de neîncredere în gu
vernul liberal, vîlva stîrnită de peri
pețiile prin care a trecut acea taxă 
de 30 la sută asupra investițiilor 
străine este foarte eemnificativă. Ea 
scoate încă un văl de pe așa-numi- 
tul „plan Abbott“ care preconizează 
„integrarea“ economiei canadiene 
cu economia S.U.A. Elaborat în 
1947 de același partid liberal care

se află acum din nou la cîrmă, a- 
cest plan nu numai că subminea
ză suveranitatea națională a Ca
nadei, dar și imprimă un caracter 
deformat întregii dezvoltări indus
triale a țării : cele mai multe din 
marile întreprinderi sînt filiale ale 
corporațiilor americane, specializîn- 
du-se în asamblarea de mașini din 
piesele fabricate în S.U.A. Monopo
lurile americane dețin controlul a- 
supra majorității ramurilor econo
miei canadiene. In industria prelu
crătoare 60 la sută din investițiile de 
capital provin din S.U.A., în timp cs 
în industria cauciucului capitalului 
american îi revin 98 la sută din in
vestiții, în industria de automobile 
— 97 la sută, în industria chimică 
•— 80 la sută etc.

Businessmenii sînt atrași în Ca
nada nu numai de imediata vecină
tate a acestei țări cu mari bogății, 
ci mai ales de sistemul de impu
nere 
care 
vista 
făcut 
cizări semnificative: „în 1961 numai 
dobînzile și dividendele încasate de 
acționarii străini s-au ridicat la suma 
usturătoare (pentru Canada, desi
gur! — n.r.) de 575 000 000 de dolari“. 
Ziarul canadian burghez „Toronto 
Daily Star“ a dezvăluit recent că in
dustria canadiană plătește pentru 
piesele de schimb la automobilele 
aduse din S.U.A. peste 400 000 000 de 
dolari. Nimeni nu se mai miră de ce 
în fiecare an deficitul balanței de 
plăți a Canadei se ridică la aproa
pe un miliard de dolari.

După cum ee vede, oricît de lung 
ar fi brațul monopolurilor care se 
întinde să stoarcă supraprofituri, 
autoritățile canadiene ezită să ia 
vreo măsură pentru a apăra econo
mia țării de lăcomia businessmeni-

Comentariile presei occidentale in legătură cu vizita 
in Europa a președintelui S. U. A.tali să se achite de răspunderile care le revin".Ziarul american Times“ scria miercurisău : „Folosind un stil diplomatic care amintește de o campanie electorală americană, președintele Kennedy a chemat Europa occidentală să respingă orientarea președintelui de Gaulle și să aleagă în locul ei concepția americană despre partenerul atlantic“.în legătură cu vizita în Germania occidentală, ziarul englez „Daily Herald“ menționează : „Kennedy contează într-o largă măsură pe profesorul Erhard, (în prezent vicecancelar, și nu peste multă vreme cancelar — N.R.), pentru a se opune e- forturilor generalului de Gaulle care vrea să slăbească conducerea americană în Europa (occidentală — N.R.).Serviciul de presă al Partidului social-democrat din R.F.G. a anunțat, citind surse diplomatice americane, că Washingtonul și Bonn-ul au căzut de acord „să amîne provizoriu proiectul de punere la punct a unei forțe nucleare de suprafață a N.A.T.O. dotată cu echipaje mixte“ pentru a nu trezi noi suspiciuni în rîndul celorlalți parteneri atlantici.„Planul forței nucleare a N.A.T.O.— relata agenția Associated Press— este pentru moment blocat. Adenauer și Kennedy au fost de acord că aceasta nu trebuie să fie o forță exclusiv americano-vest-germana. Kennedy ar putea să pună în mișcare din nou proiectul peste cîteva luni, așa cum speră, dar termenele pe care și le-a propus sînt compromise“.

BEIRUT 27 (Agerpres). — Ziarele libaneze continuă să relateze despre încordarea care domnește din nou în Siria. După cum se știe, ministrul apărării și șeful statului major al armatei siriene, generalul Ziad Flariri, în timp ce lipsea din țară, a fost demis din postul pe care-1 deținea, anunțîndu-se că a fost numit atașat militar la Washington.Demiterea generalului Hariri, care a fost urmată de scoaterea din armată a altor ofițeri cunoscuți ca sprijinitori ai acestuia, este interpretată de ziarele libaneze ca o manevră a partidului Baas care urmărește să numească în posturile importante din armată și siguranță ofițeri baasiști. în urma înrăutățirii simțitoare a situației din Siria, ca urmare a acestor măsuri, ziarele- din Beirut subliniază că în sînul guvernului și Consiliului

național al comandamentului revoluției siriene au luat naștere două tendințe — una „moderată”, care ar fi dispusă să colaboreze în continuare cu Hariri, și o alta care stăruie ca generalul Hariri să-și ia nu- maidecît în primire noul său post la Washington, adică să părăsească cit mai curînd Siria.La Damasc, relatează agenția France Presse, Consiliul național al comandamentului revoluției a ținut mâi multe ședințe extraordinare îndată după înapoierea în Capitală a delegației siriene care fusese în vizită oficială în Algeria, și din care, după cum se știe, făcea parte și generalul Hariri. Pe de altă parte, a- genția U.P.I., relatează că numărul ofițerilor demiși sau transferați în străinătate de către partidul Baas se ridică la 55.

a profiturilor practicat acolo, 
le este foarte avantajos. Re- 
„New York Times Magazine“’a 
în această privință unele pre-

GUAYAQUIL (Ecuador). Demons
trație a oamenilor muncii în sprijinul 
revendicărilor lor economice.

★DUBLIN 27 (Agerpres). — în dimineața zilei de 27 iunie, președintele Kennedy, care a sosit într-o vizită oficială în Irlanda, a avut o întrevedere de o jumătate de oră cu Sean Lemass, primul ministru irlandez.
PARIS 27 (Agerpres). — în capitala Franței are loc o reuniune a miniștrilor transporturilor din țările maritime ale Europei occidentale — Franța, Germania occidentală, Anglia, Grecia, Italia, Norvegia, Belgia, Olanda, Danemarca, Suedia. Pe ordinea de zi a discuțiilor figurează, în primul rînd, contradicțiile dintre aceste țări vest-europene și Statele Unite ca urmare a adoptării de către Washington a unor legi prin care S.U.A. intervin în transportul maritim transatlantic asigu-L. SORESCU

tratative între primul ministru adjunct 
și ministrul englez pentru problemele 
Federației Africii Centrale, Butler, 
și primul ministru al Rhodesiei de 
sud, Field. Aceste tratative sînt pre
mergătoare conferinței pentru desfiin
țarea Federației Rhodesiei și Nyassa- 
landului care urmează să înceapă vi
neri în aceeași localitate, convocată 
ca urmare a cuceririi de către Nyassa- 
land și Rhodesia de nord a dreptului 
de a se desprinde din federația colo
nialistă.

WASHINGTON. In ciuda avertis
mentelor Departamentului de stat al 
S.U.A., 50 de studenți de la diferite 
universități americane — relatează 
A.F.P. — au hotărît să accepte invi
tația Federației studenților din Ha
vana de a efectua o călătorie în Cuba 
în luna iulie. Un purtător de cuvînt 
al Departamentului de stat a declarat 
că studenții „au fost preveniți că la 
înapoierea lor din Cuba sînt pasibili 
să fie condamnați la o amendă de 
5 000 dolari fiecare sau la pedeapsa cu 
închisoarea pînă la 5 ani".

LEOPOLDVILLE. Parlamentul 
congolez a adoptat o lege cu privire 
la crearea provinciei Katanga de est, 
contopind o serie de districte ale Ka- 
tangăi de sud și trei districte din Ka
tanga de nord. Observatorii consideră 
că prin aceste hotărîri se desființează 
de fapt provincia Katanga de sud în 
care Chombe era „președinte".

PARIS. Săptămîna trecută, patronii 
oțelăriilor „Sambre-et-Meuse", din 
Saint Brienc (Franța), relatează zia
rul „Les Echos", au declarat lockout 
drept contramăsură împotriva munci
torilor uzinei care au participat la o

grevă perlată în sprijinul revendică
rilor lor. Muncitorii de la Societatea 
metalurgică din Bretagne au declarat 
O grevă de o oră și jumătate în semn 
de solidaritate cu tovarășii lor de la 
„Sambre-et-Meuse", iar organizațiile 
sindicale ale lucrătorilor din învăță- 
mînt au organizat un miting de spri
jinire a luptei oțelarilor.

ATENA. Actrița greacă Aspasia Pa- 
pathanasiu, de la Teatrul din Pireu, 
care a fost și în țara noastră, a obți
nut din partea comitetului de premii 
internaționale de la Palermo Medalia 
de argint, ca cea mai bună actriță din 
Europa pe anul în curs, pentru inter
pretarea rolului principal din piesa 
„Electra" de Sofocle.

TEL AVIV. Knessetul (parlamentul) 
izraelian a acordat votul de încredere 
noului guvern format de primul mi
nistru Levi Eșkol. Luînd cuvîntul în 
cadrul dezbaterilor, premierul a ară
tat că noul cabinet va continua po
litica promovată de fostul guvern 
Ben Gurion.

NEW YORK. Batiscaful „Trieste“ 
a efectuat la 26 iunie o nouă cobo- 
rîre în căutarea epavei submarinului 
nuclear american „Thresher". Coman
dantul batiscafului a anunțat că apa
ratul sonar al navei a reperat un o- 
biect avînd o lungime de aproxima
tiv 20 metri care se afla cam la 50 
metri de „Trieste", însă în obscurita
tea de pe fundul oceanului, reflec
toarele batiscafului nu au reușit să-l 
lumineze. Comandantul batiscafului a 
declarat că nu este în măsură să pre
cizeze dacă este vorba de epava subma
rinului, menționîncl însă, totodată, că

obiectul so află în regiunea unde au 
fost găsite cele mai multe resturi ale 
epavei lui „Thresher".

SEUL. Guvernul sud-coreean a a- 
nunțat că în urma ploilor torențial© 
care au căzut în ultimele opt zile 
în regiunile de sud ale țării și-au 
pierdut viața 186 de persoane, iar alte 
176 au fost rănite, circa 62 000 de per
soane au rămas fără adăpost sau au 
avut de suferit de pe urma inunda
țiilor. Pagubele pricinuite de aceste 
calamități au fost evaluate la aproxi
mativ 7 milioane lire sterline.

VIENA. O coloană de tineri între 
20 și 30 de ani (muncitori, funcțio
nari, studenți, gospodine etc.) â stră
bătut miercuri străzile Vienei împăr
țind trecătorilor manifeste de protest 
împotriva sentinței de achitare pro
nunțată de curtea cu juri din Graz în 
procesul criminalului de război Franz 
Murer. Acesta este fostul comandant 
al ghetoului din Vilna, unde din 
80 000 de oameni închiși, numai 250 
au supraviețuit. Numeroase manifesta
ții de protest au loc în aceste zile la 
Viena împotriva sentinței de achitare 
de la Graz, în legătură cu care ziarul 
social-democrat „Arbeiter Zeitung“ a 
scris : „O hotărîre a juraților greu de 
explicat populației".

WASHINGTON. Camera reprezen
tanților a Congresului S.U.A. a apro
bat bugetul militar în sumă de peste 
47 miliarde dolari. Deși alocările a- 
probate de Camera reprezentanților 
sînt cu 2 miliarde dolari mai mici 
decît suma cheltuielilor militare ce
rută de președintele Kennedy, acest 
buget militar este al doilea buget re
cord din perioada de după război.
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rîndu-și beneficii și avantaje de tot felul. Țările participante la actuala conferință critică, în special, amestecul autorităților publice nord-a- mericane în conferințele armatorilor și în stabilirea tarifelor dc transporturi peste Oceanul Atlantic. în trecut, țările vest-europene au adresat proteste Washingtonului însă aceste proteste au rămas fără rezultat. Actuala conferință de la Paris urmărește stabilirea unei poziții comune a țărilor vest-europene participante pentru noi demersuri la Washington.
LONDRA. Primul ministru brita

nic Macmillan a anunțat că Joseph 
Godber, care pînă acum a deținut 
funcția de ministru de stat la Mini
sterul de Externe britanic și de de
legat al Angliei la lucrările Comite
tului celor 18 state pentru dezarmare 
de la Geneva, a fost numit ministru 
de război, înlocuindu-1 în acest post 
pe J. Profumo.

BONN. După recenta numire a ge
neralului maior Johan Adolf von 
Kielmannsegg drept succesor al gene
ralului Speidel, la comanda forțelor 
teritoriale N.A.T.O. din Europa cen
trală, un alt fost general hitlerist, Ban- 
dissin, pe vremuri adjunct al Iui Rom
mel, va ocupa postul de comandant al 
„Colegiului militar N.A.T.O.“ cu sediul 
la Paris.

ATENA. Potrivit relatărilor cores
pondentului din Atena al agenției 
France Presse, în Parlamentul grec, 
reunit în sesiune extraordinară în le
gătură cu votul de încredere solicitat 
de noul prim-ministru, Pipinelis, pen
tru noul guvern au votat numai depu
tății partidului ERE, din care face 
parte actualul prim-ministru și care 
dețin majoritatea în parlament.

CAIRO. Consiliul Prezidențial al 
Republicii Arabe Unite a ratificat 
Carta unității africane adoptată la 
Conferința șefilor de state și guverne 
africane de la Addis Abeba, anunță 
postul de radio Cairo.

NEW YORK. La 26 iunie de la 
baza de aviație Vandenberg a fost 
lansat un nou satelit secret american, 
în comunicatul forțelor militare ae- . 
riene din S.U.A. nu se spune decît 
că satelitul a fost plasat pe orbită 
cu ajutorul unei rachete combinate 
„Thor-Agena“. Agenția U.P.I. își ex
primă părerea că satelitul aparține 
tipului „Discoverer", adică „familiei“ 
de sateliți spioni.

Eliberarea patriotului 
argentinean Pedro CarantiBUENOS AIRES 27 (Agerpres). — Ca urmare a protestelor hotărîte ale maselor largi populare și a Confederației Generale a Muncii a fost e- liberat din închisoare întemeietorul acestei organizații, Pedro Caranti. Patriot înflăcărat, care și-a consacrat întreaga viață luptei pentru apărarea intereselor vitale ale letariatului argentinean, el a aruncat acum cinci luni, fiind bolnav, în închisoare.

pro- fost grav
în Comitetul 0. N. U. 

pentru problemele administrative 

și bugetareNEW YORK 27 (Agerpres). Comitetul O.N.U. pentru problemele administrative și bugetare a adoptat o rezoluție cu privire la „principiile generale” ale repartizării cotei-părți a cheltuielilor între membrii organizației pentru operațiunile O.N.UReprezentanții statelor socialiste s-au pronunțat împotriva rezoluției deoarece consideră aceasta drept o încercare de a legaliza finanțarea operațiunilor O.N.U., finanțare care este întreprinsă contrar Cartei O.N.U. și fără știrea Consiliului de Securitate, căruia îi revine principala răspundere pentru menținerea păcii și securității.Țările socialiste consideră că o- bligațiile în domeniul finanțării o- perațiunilor O.N.U. trebuie să revină în primul rînd agresorului care a tulburat pacea, precum și țărilor care împiedică reglementarea pașnică a conflictului și îi ajută pe agresor.în afara țărilor socialiste, împotriva acestei rezoluții au votat delegațiile Franței și Madagascarului.Comitetul a adoptat și alte cîteva rezoluții, inclusiv o rezoluție prin care secretarul general al O.N.U. este împuternicit să dispună finanțarea operațiunilor O.N.U. în Congo pe perioada dintre 1 iulie și 31 decembrie 1963. împotriva acestei rezoluții au votat delegațiile țărilor socialiste și delegația Franței.Toate rezoluțiile urmează să fie supuse sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U.
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