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de căida grijă a partidului; a sta
tului care le asigură condiții mereu 
mai bune de muncă și de trai. 
Scoasă c :n situația de „apostolat“, 
profesiunea de învățător a dobîn- 
dit în anii noștri un prestigiu și o 
menire de nevisat pentru dascălul 
de odinioară, supus nepăsării și 
adeseori celor mai crîncene umilin
țe. Titluri, ordine și medalii vin să 
răsplătească munca plină de elan 
depusă atît în școală cît și în afara 
ei, ca militanți obștești, de către 
cei mai buni învățători. Cuprinde o 
adîncă semnificație faptul că un nu
măr însemnat de cadre didactice, 
exprimîndu-și atașamentul și încre
derea în partid, au cerut să intre în 
rîndurile lui ; numeroși îflvățători 
se bucură de înalta cinste de a fi 
membri și candidați de partid.

I învățătorii și profesorii tineri, 
crescuți în anii puterii populare, pot 
doar să-și imagineze tabloul întune
cat al școlii din trecut — așa cum li 
>e înfățișează el din povestirile cole- 
îlor vîrstnici, dascăli care au apu- 

t < it lungile perioade în care „nu 
erau” bani pentru plata salariilor, 
iar jalbele lor erau 
nism.

Școala nu mai 
reasa de odinioară, 
o sută de copii înscriși la școală, 
numai opt absolvă cursul pri
mar“ — declarație făcută în par
lamentul burghezo-moșieresc de că
tre un ministru al instrucțiunii pu
blice. Acum aproape s-a dublat, 
față de 1938, numărul elevilor din 
școlile de cultură generală. Gîndi- 
ți-vă la milioanele de copii care în 
trecut rămîneau sistematic în afara 
școlii și, prin contrast, la faptul că 
orice copil al Republicii noastre, 
odată cu înfăptuirea prevederii Con- 
g esului al IlI-lea al partidului — va 
absolvi obligatoriu 8 clase. Univer-

tratate cu ci-

este cenușă- 
cînd, „dintre

sitațile, institutele pedagogice nou 
create în diferite regiuni ale țării 
pregătesc cadrele de profesori nece
sare. An de an, școli cu o aleasă li
nie arhitectonică, bine înzestrate, își 
deschid larg porțile. Numai anul 
acesta, aproximativ 5 500 săli de 
clasă noi îi întîmpină cu prospe
țimea lor pe școlari. Cu aceeași 
prospețime, a foii tipărite, și-au 
întîmpinat micii prieteni cele peste 
17 milioane de manuale împărțite 
gratuit tuturor școlarilor de la 
clasa întîia la a șaptea. Aceste 
daruri sînt posibile numai da
torită importantelor mijloace pe 
care statul le pune la dispozi
ție pentru pregătirea cadrelor de 
mîine : 5,650 miliarde lei este suma 
alocată pentru învățămînt în 
bugetul pe 1963, reprezentînd față 
de anul precedent un spor de peste 
o jumătate de miliard.

Ceea ce se impune oricui, dar 
mai ales celor care au cunoscut 
școala veche, este conținutul învă- 
țămîntului de astăzi, așezat pe te
melii științifice, pe măsura țelului 
înalt, complex de a pregăti pentru 
viață cadrele necesare economiei și 
culturii, de a forma un om multi
lateral, cu un larg orizont de cu
noștințe, crescut în spiritul patrio
tismului socialist și al internaționa
lismului, participant activ la opera 
de desăvîrșire a construcției socia
liste. Ce cîmp bogat de activitate, 
se deschide astfel în fața învățăto
rului, a profesorului animat de 
conștiința nobilei meniri pe care 
i-a hărăzit-o poporul ! El plămă
dește un lucru viu, de o rară fru
musețe, călăuzește un proces în 
continuă înnoire, ca viața însăși.

în munca de zi cu zi a învățăto
rului și profesorului, lupta pentru 
nou se traduce prin îmbunătățirea 
permanentă a conținutului învăță- 
mîntului, prin legarea lui tot mai 
strînsă de practică, altfel spus, 
printr-o tot mai ridicată măiestrie 
pedagogică. Continua perfecționare 
a acestei măiestrii este o îndatori
re a tuturor cadrelor didactice.

Mereu viața ridică 
dica probleme noi în 
a slujitorilor ei, ca 
firesc al înaintării 
drumul desăvîrșirii 
socialismului. Viitoarelor cadre li 
se cere o și mai temeinică 
pregătire, cunoștințe pe care să le 
poată aplica cu succes în practică. 
Anul acesta a marcat un fapt im
portant în viața școlilor de la sate

și va ri- 
fața școlii, 
un reflex 

noastre pe 
construcției

Ing. ILIE ȘERBĂNUȚ 
profesor la Centrul școlar metalurgic 

„Unirea" din București

în regiunile din sudul și sud-estul țării a început recoltatul cereale
lor. Din datele centralizate la Consiliul Superior al Agriculturii reiese că 
pînă la 27 iunie orzul a fost secerat de pe o suprafață de 13 000 ha, iar 
grîul de pe 3 700 ha.

în zilele care urmează, recoltatul va începe din plin. Experiența 
fiecărei unități agricole socialiste arată că atunci cînd pregătirile pentru 
recoltare se fac la timp, cînd munca este bine organizată, cerealele 
pot fi strînse la vreme și fără pierderi. Iată de ce este necesar ca 
fiecare tractor, fiecare combină, secerătoare-legătoare sau simplă, cosi- 

: toare și batoză să fie în perfectă stare de funcționare, să fie folosi
tă cu chibzuință. Pe lîngă buna pregătire a mașinilor și ate
lajelor, în atenția conducerilor de S.M.T., G.A.S. și G.A.C. trebuie să 
stea în această perioadă temeinica instruire a mecanizatorilor și mînui- 
torilor de agregate care vor lucra la seceriș. în scopul folosirii integrale 
a capacității de. lucru a mașinilor și tractoarelor și scurtării perioadei 
de recoltare se impune ca toate unitățile agricole să-și facă planuri de 
recoltat, iar cele ce și le-au făcut să le revadă încă odată, spre a se 
stabili precis pentru fiecare agregat în parte graficul lucrărilor pe care 
le are de executat, viteza zilnică de lucim, ruta de deplasare, locul de 
staționare în cîmp etc. Odată cu recoltatul trebuie să grăbim elibe
rarea cîmpului de snopi și paie, spre a se putea folosi condițiile de 
umiditate suficiente din această vară pentru executarea arăturilor de 
vară. De aceea, pentru strînsul paielor trebuie folosite toate mașinile de 
balotat paie, tîrîșuri, greble, combinele să fie înzestrate cu colectoare 
pentru paie și saltele pentru colectarea plevei.

Inginerii și tehnicienii agronomi au datoria să se preocupe de buna 
organizare a muncii, să verifice zilnic starea culturilor pentru a putea 
da la timp semnalul începerii recoltatului.

Comitetele raionale de partid, sfaturile populare, consiliile agricole 
sînt chemate să desfășoare o muncă intensă pentru ca aceste zile să 
fie folosite din plin, recoltatul să se facă la timp și fără pierderi.

Se intensifica ritmul 
secerișului

CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). — In 
raioanele Corabia, Băilești, Calafat, Se- 
garcea și Caracal, situate în sudul re
giunii Oltenia, se intensifică de la o zi 
la alta secerișul. într-o singură zi, de 
exemplu, la gospodăria colectivă „23 
August“ din Băilești s-au recoltat cu 
combinele peste 50 ha grîu, iar la gos
podăria colectivă din Celei raionul Co
rabia — 120 ha. Recoltatul griului a 
început pînă acum în peste 120 gos
podării colective și de stat din aceste 
raioane. Imediat după recoltarea păioa- 
selor, terenul a fost arat și însămînțat 
cu plante furajere.

întrecere între combiner!
BRĂILA (coresp. „Scînteii“). — De 

două zile, la gospodăria de stat Romanu, 
din raionul Brăila, se lucrează la re
coltatul orzului de toamnă. Combinerii 
Petru Dîrzan, Vasile Sandu și Mircea 
Rusea se întrec în muncă pentru a ter
mina în scurtă vreme de recoltat cele 
138 ha cu orz pe care le are gospodă
ria. Odată cu recoltatul se lucrează in
tens și la balotatul paielor și executarea 
arăturilor de vară.

La G.A.C. Spanțov, raionul Olte
nița, se lucrează de zor la seceriș. în 
fotografie : mecanizatorii Petre C. 
Penu și Gheorghe Nedelea, de la 
S.M.T.-Ulmeni, la recoltatul orzului.

Prin Dobrogea, la începutul 
campaniei de recoltare

Lanurile de pe întinsul Dobrogei 
au căpătat pe alocuri culoarea au
rie — semn că a sosit vremea recol
tatului. în aceste zile peste tot vezi 
preocuparea colectiviștilor și meca
nizatorilor de a strînge recolta la 
timp și fără pierderi.

în unele gospodării de stat și co
lective recoltatul a început de cîte- 
va zile. La gospodăriile agricole de 
stat Hîrșova, Mircea Vodă și altele 
strînsul cerealelor păioase se desfă
șoară din plin. Gospodăria de stat 
din Hîrșova, de pildă, are 3 160 ha 
cu grîu. Cu cîteva zile înainte, tov. 
loan Mănescu, directorul gospodă
riei, a mers prin lanuri, s-a sfătuit 
cu inginerul agronom și brigadierii 
asupra stadiului de coacere a griu
lui, pentru a stabili data începerii 
recoltatului. La secția Hîrșova, cu 
cele 13 combine s-au strîns într-o 
singură zi peste 200 tone grîu. 
Combinerai Ion Ghenu a recoltat 
peste 20 000 kg grîu. Paralel cu re
coltatul, conducerea gospodăriei a 
luat măsuri să se facă și celelalte 
lucrări. în urma combinelor merg 
4 mașini de balotat paie. De ase

menea, pentru ca dezmiriștitul să 
se facă în timpul optim, 30 de trac
toare vor lucra în schimbul II.

Recoltatul griului a început și la 
G.A.C. Ostrov. în prima zi, aici s-au 
secerat 50 ha grîu. O mare atenție 
acordă colectiviștii din Ostrov și 
strînsului plevei. Pentru aceasta ei 
au repartizat pentru fiecare combi
nă cite 10 saltele și două căruțe 
care să transporte pleava.

Și celelalte gospodării s-au pregă
tit temeinic pentru începerea cam
paniei de recoltare. La G.A.C. Valul 
Traian, toate cele 40 de căruțe au 
fost reparate ; de asemenea, colec
toarele de paie sînt gata pregătite. 
Pentru cele 6 combine au fost asi
gurați peste 1 000 de saci și s-au 
confecționat 100 saltele necesare 
strîngerii plevei. Zilele trecute aici 
a fost terminată și construcția unei 
magazii pentru semințe, comparti
mentată pe soiuri, cu o capacitate 
de 20 de vagoane. în următoarele

V. MIHAI 
coresp. „Scînteii“

(Continuare în pag. IlI-a) <

Mașini noi 
în uzinăNava moder

ln scopul unei deserviri 
cît mai rapide și în condi
ții mai optime a călătorilor, 
Navrom a pus de cu- 
rînd în exploatare o navă 
modernă cu aripi portante 
„Săgeata". Nava are o ca-

ă „Săgeata“
pacitate de transport de 60 
locuri. Față de celelalte 
vase care parcurgeau dis
tanța dintre Brăila și Galați 
în circa 90 de minute, ea 
străbate acest itinerariu în 
numai 20—25 minute.

Filarmonica bucuresteană »
Filarmonica de Stat 

„George Enescu" și-a în
cheiat sîmbătă seara sta
giunea 1962—1963 cu un 
concert prezentat în sala 
Palatului R. P. Romîne. 
Sub bagheta maestrului 
George Georgescu, artist al 
poporului, prima noastră 
orchestră simfonică a exe
cutat un festival Beetho
ven, care a cuprins uver-

și-a încheiat stagiunea 
tura „Leonora nr. 3” și 
Simfonia a IX-a. Și-au dat 
concursul orchestra simfo
nică, corurile reunite ale 
Filarmonicii și Radiotelevi- 
ziunii pregătite de dirijorii 
D. D. Botez, V. Pîntea, A. 
Sumski și soliștii Filarmo
nicii : Emilia Petrescu, 
Martha Kessler, Ion Piso și 
Marius Rintzler.

(Agerpres)

Spre munți și
munților 
sfîrșitul

Uzinele „Tehno- 
frig“ din Cluj au 
fost înzestrate re
cent cu noi mașini 
pentru prelucrarea 
carcaselor batiuri- 
lor și blocurilor 
de cilindri de la 
compresoarele care 
se fabrică aici. La 
noua linie tehnolo
gică de mașini se 
aplică metoda de 
prelucrare a piese
lor în grup. care 
asigură o creștere 
a productivității 
muncii cu peste 12 
la sută. La blocul 
de cilindru pentru 
compresor, ciclul 
de fabricație se re
duce de la 48 la 
numai 8 ore.

TELEGRAMĂ
Tovarășului WALTER ULBRICHT

Prim-secretar al C.C. al Partidului Socialist Unit din Germania
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane

BERLIN
Dragă tovarășe Ulbricht,
Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dv. de naștere permi- 

teți-mi ca, în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, al Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne și al meu 
personal, să vă transmit dv., eminent conducător de partid și de stat, 
militant de frunte al mișcării comuniste internaționale, un salut fră
țesc și cele mai cordiale felicitări.

Partidul nostru, guvernul și poporul romîn se bucură din toată 
inima de succesele dobîndite de oamenii muncii, sub conducerea 
P.S.U.G., în construcția socialismului, în întărirea Republicii Democrate 
Germane — primul stat al muncitorilor și țăranilor din Germania, fac
tor de seamă al păcii în Europa.

Vă urăm, dragă tovarășe Ulbricht, multă sănătate și noi succese 
în activitatea rodnică pe care o desfășurați în fruntea C.C. al P.S.U.G. 
și a Consiliului de Stat pentru înflorirea Republicii Democrate Ger
mane și binele întregului popor german, pentru întărirea prieteniei 
frățești dintre popoarele țărilor noastre, pentru consolidarea unității 
lagărului socialist și a mișcării comuniste mondiale, pentru triumful 
cauzei păcii și socialismului.

GH. GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al C.C. al P.M.R. 

Președintele Consiliului de Stat al R.P. Romîne

Cu planul semestrial 
îndeplinit

35 de întreprinderi industriale și or
ganizații economice din regiunea Ar
geș și-au îndeplinit înainte de termen 
planul de producție pe primul se
mestru al anului. Unitățile Trustului 
de extracție Argeș au realizat în pri
mele cinci luni ale anului economii 
peste plan în valoare de peste 
4 500 000 lei. Întreprinderile forestiere 
au produs peste planul semestrial 
6 000 mc bușteni de stejar și din alte 
esențe, 10 000 mc lemn pentru con
strucții rurale etc.

■ir
Tot înainte de termen și-au înde

plinit sarcinile de plan pe primul se
mestru metalurgiștii de la Uzina de 
utilaj petrolier Tîrgoviște, muncitorii 
și tehnicienii de la Șantierul naval 
„1 Mai“ Brăila, sondorii întreprinde
rii de foraj Moinești și alte colective 
de întreprinderi.

In fotografie : Un grup de autocare ale O.N.T.-Carpați, înainte de a porni 
spre Valea Prahovei.

Răcoarea și frumusețea 
sau briza mării cheamă la 
săptămînii pe cei îndrăgostiți de ex
cursii. Sîmbătă după-amiază și azi 
dimineață au plecat spre caba
nele din munți 12 autocare ale O.N.T. 
cu peste 500 de turiști, care vor mer
ge pe Valea Oltului, Valea Prahovei 
și Valea Bistriței. Mai bine de 1000 
de oameni ai muncii de la „Electro
nica", „Viscofil", I.S.B., cooperativa 
„Chimica" și alte întreprinderi și in
stituții din București au plecat cu un 
tren special spre munții Bucegi, unde 
vor petrece duminica la cabanele de 
pe Valea Prahovei. Cîteva sute de 
bucureșteni își petrec sfîrșitul săptă
mînii pe litoral, la Eforie-Nord.

DEMETER ANDREI 
învățător, directorul Școlii de opt ani 
din comuna Comești, raionul Tg. 

Mureș

(Continuare în pag. Il-a)

MARGARETA AILINCÄI 
profesoară la Școala medie nr. 10 

din București

ION LÄZÄRESCU 
profesor de agricultură la Școala de 
opt ani din comuna Țițești, raionul 

Pitești

Inaugurarea Casei 
tineretului din Vaslui
VASLUI (coresp. „Scînteii“). — La 

Vaslui s-a inaugurat casa tineretului 
și pionierilor. Aici vor funcționa 
cercuri de muzică, științe naturale, 
radio-tehnică, literatură, foto și altele.

Prima promoție fle radioioniști
Zilele acestea s-a prezentat la exa

menul de absolvire prima promoție de 
elevi ai școlii tehnice de 3 ani în spe
cialitatea reparatori de aparate de ra
dio și televizoare, organizată de 
UCECOM. Cei peste 100 de absolvenți 
ai acestei școli, recrutați de pe întregul 
cuprins ai tării, s-au prezentat bine pre
gătiți la examene, dovedind că și-au în
sușit temeinic meseria.

In turneu

IAȘI (coresp. „Scînteii"). — Ieri 
seară colectivul Operei de stat din 
Cluj și-a început turneul în orașul 
Iași, prezentând opera „Otello“. Spec
tacolul s-a bucurat de succes.

In impunătoarea sală a Palatului 
R. P. Romîne, peste 2 500 de studenți 
din instituțiile de învățămînt superior 
ale Capitalei au participat, ieri după 
amiază, la festivitatea consacrată în
cheierii anului universitar, asistînd la 
un frumos program prezentat de for
mații artistice studențești.

S-au întîlnit laolaltă studenți care 
de-a lungul întregului an de învăță
mînt s-au pregătit cu perseverență 
pentru a-și însuși cunoștințe cît mai 
temeinice în specialitatea pe care și-au 
ales-o. Iată-i, alături de colegii 
lor, pe studenții Ion Bejan de la Insti
tutul politehnic, Anton Pena de la 
Institutul agronomic „N. Bălcescu", 
Ștefan Rusu care se pregătește să de
vină inginer constructor, Dumitru Al- 
' u de la Institutul de petrol, gaze și 
geologie, pe viitorul arhitect Ion Ma- 
nole, ve Nicolae Sava de la Institutul

de arte plastice „N. Grigorescu" și 
pe mulți alții, tineri care la ultima 
sesiune de examene n-au primit note 
mai mici de 9 și 10.

In sală se aflau și cadre didactice, 
cunoscuți oameni de știință și cultură, 
care transmit cu dragoste tineretului 
cunoștințe științifice, pasiune pentru 
studiu, pentru activitate creatoare 
pusă în slujba desăvîrșirii construc
ției socialismului.

Seara s-au întîlnit din nou în jurul 
unei mese tovărășești, înainte de a 
porni spre locurile de practică sau 
spre stațiunile și taberele de la mare 
sau de la munte, unde-i așteaptă o 
odihnă binemeritată.

500 de studenți fruntași la învăță
tură din diferite institute și facultăți 
ale centrului universitar ieșean au 
fost sărbătoriți vineri seară pentru re

zultatele deosebite obținute în acest 
an de învățămînt. Profesorul univer
sitar Ion Creangă, rectorul universi
tății „Al. 1. Cuza", a felicitat călduros 
pe fruntașii la învățătură, urîndu-le 
noi succese în activitatea lor de viitor.

★
In parcul Institutului politehnic din 

Galați a avut loc serbarea studenților 
fruntași la învățătură din localitate. 
Cadrele didactice, invitați din între
prinderile orașului, studenți au luat 
parte la premierea celor mat meri
tuoși tineri viitori ingineri și profesori, 
din acest centru universitar.

Printre cei premiați pentru rezul
tate deosebite la învățătură și în acti
vitatea obștească menționăm pe Iu- 
liana Gall, care a absolvit anul III 
al F acuității de tehnologia produse
lor alimentare și tehnica pescuitului 
cu media generală 10.
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lui, Vasile A-

nasclc plastice în gospodărie

în 
stă

noi și cite al- 
nu sînt lucruri

această materie

Frumos, util, rezistent

Se vede. Este 
Gheoighe Ma- 
cei mai 
școlii profesio-

producere’, 
baie etc

! P

Asistam deunăzi 
la o discuție. Se
cretarul comitetu
lui de partid de 
la Uzinele „7 No
iembrie“ din Craiova, 
rel Mincă, povestea 
cazul muncitorului 1 
Spunea tovarășul Mincă :

— îl înveți bine, observă secreta
rul organizației de bază, tovarășul 
Ancuța. Să se obișnuiască de pe 
acum cu exigența în muncă.

Alături, un tînăr lucrează singur. 
Muncește cu rîvnă. 
elevul lui Dală — 
zilu — unul dintre 
elevi din anul II al 
nale.

— Unde-i tovarășul Dală? îl în
treabă secretarul organizației de 
bază.

Tînărul ridică din umeri, apoi face 
semn cu mîna în direcția ușii.

— Nu știu unde s-a dus.
Elevul e cam tăcut, o fire închisă. 

Răspunde evaziv, nu știe ce atitu
dine să ia.

A lucrat împreună cu Nicolae

, tovarășul Ati
celor de iață 

Nicolae Dală.
„Rareori 

se mai întîmplă azi ca un om să 
trăiască și să muncească singur, de
parte de toate, ca un om pe o insu
lă. De obicei oamenii string me
reu legăturile dintre ei, se caută, din 
problemele muncii fac o cauză co
mună. Cu Dală însă este altfel“.

Ce putea fi? Dincolo de aceste 
afirmații se puteau bănui rămăși
țele trecutului în conștiința unui om. 
Dar era prea devreme pentru ase
menea concluzii.

— Va trebui să luăm de lîngă 
Dală pe elevul care i-a fost reparti
zat la practică, a continuat secre
tarul comitetului de partid. N-am 
procedat bine dîndu-1 acolo.

Măsura era cît se poate de seri
oasă. Ea însemna că omul lîngă 
care a fost trimis, spre formare, un 
tînăr muncitor, nu-și face datoria. 
Pentru un om cu conștiință munci
torească, aceasta e o măsură 
aspră.

La propunerea tovarășului Mincă 
dezbatem aici chestiunea.

IT n hala de turnătorie, o scară 
•“•metalică duce sus, spre platfor

ma birourilor secției. De aici cuprinzi 
cu privirea totul. Iată-i pe frații Țu
gui — Marin și Spirea — doi dintre 
cei mai buni muncitori, pregătind 
formele pentru turnare. Lîngă ei lu
crează doi elevi ai școlii profesio
nale. Intre muncitorii vîrstnici și a- 
cești tineri, aflați la primii pași în 
meserie, s-au statornicit relații mun
citorești de într-ajutorare. Frații Țu
gui au înțeles că ei reprezintă pen
tru tinerii elevi prima legătură, pri
mul lor contact cu clasa muncitoa
re. Impărtășindu-le experiența lor, 
transmițînduJe tot ceea ce poate fi 
folositor pentru pregătirea profesio
nală, ei fac totodată educația mun
citorească a tinerilor prin exemplul 
personal în muncă, prin participa
rea activă la dezbaterile din consfă
tuirile de produoție, prin îndeplini
rea a diferite munci obștești.

Printre forme de dimensiuni mai 
mari, un om de vreo 35—36 de ani, 
mai mult scund, finisează cu grijă 
modelul de pămînt. 11 cheamă Mar
cel Munteanu. Are și el „sub mînă“ 
un elev de la școala profesională. 
Lucrează și-l povățuiește: „Un mun
citor conștiincios dă atenție și lu
crurilor mărunte. Uite, zece minute 
în plus, mai retușezi aici, mai fini
sezi dincolo și piesa iese curată. 
Acum continuă tu“.

Dală 30 de capace pentru inelul 
dințat de la tăvălug. El a bătut păr
țile de sus, celălalt — capacele in
ferioare. Apoi, Dală a plecat. Obiș
nuiește să dispară din secție. Une
ori pleacă chiar și din uzină, reve
nind doar să ponteze 8 ore. Adesea 
dă lucrul peste cap, în goană pen
tru cantitate. „Lasă băiete că mer
ge și așa“. într-un cuvînt, un om 
certat cu disciplina socialistă a 
muncii.
"MTu l-a văzut nimeni vreodată ve- 
A 3 nind cu propuneri în consfătuiu 
rile de producție. Ceilalți muncitori 
discută gospodărește cum să orga
nizeze mai bine producția, despre 
metode tehnologice 
tele. Dală stă retras, 
care să-1 intereseze.

Un tovarăș de-al 
vram, spunea:

— Este de neînțeles cum poate fi 
un om atît de egoist. Cînd vine în 
secție, adună formele, se ceartă cu 
ceilalți pentru cît mai mult spațiu 
de formare. Totul numai pentru el. 
Un muncitor din echipă lucrează la 
piese mai complicate, rămîne 
urmă. în loc să-1 ajute, cum
bine unui muncitor, Dală nici nu se 
uită la el, 
lase așa.

Tînărul 
adaugă:

— l-am 
în tendința lui de a lucra în grabă, 
nu ține seama de indicațiile mai
ștrilor sau chiar de ale șefului sec
ției. Și uite că ne-am obișnuit să-1 
lăsăm în apele lui.

preferă să plece și să-1

maistru Vasile Popescu

atras deseori atenția că,

Dala a reapă
rut către sfîrșitul 
schimbului. Redăm 
discuția cu el.

— Știi, tovarășe 
Dală, că echipa în care lucrezi are 
un coeficient ridicat de rebut î

— Da, dar echipa, nu eu.
— Dumneata nu ești membru al 

echipei?
— Sînt, dar ce să le fac? Să le 

dau mîinile mele, forța mea de mun
că? Să împart cu ei cîștigulî

— Cîșfigul, așa cum îl înțelegi 
dumneata, nu, să nu-1 împărți; dar 
experiența, da.

— îi privește, să învețe și ei. Eu 
cum am învățat?

Credem că sînt de-ajuns cele 
spuse pînă aici. De altfel, Nicolae 
Dală a mai continuat o vreme să 
vorbească cu aceeași îngustime de 
vederi.

Firește, el trebuie ajutat să se le
pede de această meteahnă a omu
lui care vede numai interesul său, 
dînd importanță doar lucrurilor ca- 
re-i pot aduce un folos imediat, 
considerînd că nu este cu nimic da
tor celorlalți.

Secretarul organizației de partid 
din turnătorie, tovarășul Ștefan An
cuța, se dovedește a fi competent 
în problemele de producție. Tot ast
fel sînt și ceilalți membri ai birou
lui. Dar se pare că, ocupîndu-se de 
problemele de producție, ei negli
jează adesea oameni rămași în 
urmă de felul lui Dală. Și doar prin 
muncă se modelează caracterul, se 
formează omul zilelor noastre. 
Exemplul bun al unui membru de 
partid atrage deobicei, după cum 
se știe, pe cei din jur, educă. Dar 
în echipa lui Nicolae Dală nu-i nici 
un membru de partid. Deși se știe 
că această echipă lucrează sub po
sibilitățile reale, vreme îndelungată 
nu s-a luat nici o măsură eficientă 
pentru întărirea spiritului critic și 
autocritic, pentru dezvoltarea sim
țului de răspundere față de muncă 
și de colectiv. La rîndul lor, mai
ștrii, în majoritate tineri, au dezar
mat în fața gălăgiei și atitudinii re
fractare a lui Nicolae Dală.
’IFovarășul Aurel Mincă, secreta- 

rul comitetului de partid, era 
convins, deunăzi, de necesitatea unor 
măsuri în această privință. Poate că 
pînă acum ele au și fost înfăptuite. 
Era și timpul. Oameni de felul lui 
Nicolae Dală trebuie să constituie 
obiectul muncii educative a orga
nizației de partid, a colectivului în
treg, care e chemat să-și exercite 
influența pentru a-1 îndrepta și a-1 
ajuta să pășească în rînd cu cei
lalți.

Din noul peisaj hunedorean

Pe urmele materialelor publicate

ȘT. ZIDÄRITÄ

(Urmare din pag. I-a)

predarea obiectului „Agricultura“. 
Felul cum au reușit să facă față 
acestei cerințe noi ilustrează încă 
o dată capacitatea cadrelor didacti
ce de a răspunde cu succes sarci
nilor puse de partid.

Cînd intră întîia oară în clasă, la 
începutul anului, învățătorul por
nește parcă într-o lungă călătorie 
de-a lungul țărmurilor științei. 
Cum ? Deschizînd mereu elevilor 
orizonturi noi, stimulînd necontenit 
pasiunea pentru studiu, pentru 
muncă. I se cere învățătorului să 
fie exigent față de însușirea mate
riei de către elevi : pe de o parte, 
aceasta duce la un nivel mai înalt 
de instruire, la un volum de cunoș
tințe sporit; pe de altă parte, educă 
la elevi, încă de pe băncile școlii, 
simțul datoriei și al răspunderii.

Trăsăturile viitorului cetățean, 
însușirile omului înaintat se for
mează, se cizelează firesc în pro
cesul de învățămînt, orientat pe fă
gașul intereselor poporului munci
tor, ale construcției socialiste. Dra
gostea față de patrie, față de popor, 
mîndria de a fi părtașul măreței 
opere înfăptuite sub conducerea 
partidului, dorința fierbinte de a 
închina toate puterile acestui țel — 
iată ceea ce au de sădit învățătorul 
și profesorul în sufletul tinerei ge
nerații. Tradițiile revoluționare de 
luptă, exemplul luminos al comu
niștilor, tabloul dinamic al dezvoltă
rii patriei socialiste constituie o a- 
devărată școală de educare a tine
retului. La această școală se dez
voltă trăsăturile etice noi. A-și edu
ca elevii în acest spirit este, firește, 
o mare satisfacție pentru fiecare 
învățător, profesor și reprezintă a- 
portul său direct, patriotic, la mer-

sul nostru înainte. E un 
care-și dau mîna, firesc, 
familia, deopotrivă părinți ai tine
rei generații.

Niciodată pînă astăzi misiunea 
dascălului n-a stat sub semnul unor 
sarcini atît de nobile și de com
plexe. Spre a fi la înălțimea lor, 
nimic mai normal pentru fiecare 
cadru didactic de a se socoti mereu 
elev. Profesorilor le sînt asigurate 
toate condițiile spre a-și desăvîrși 
pregătirea ideologică și profesională 
în vederea perfecționării continue 
a procesului de învățămînt, ridică
rii nivelului de predare. Hotărîtoare 
în această privință este orientarea 
științifică pe care o poate asigura 
numai o cît mai bună pregătire 
ideologică, dobîndită prin aprofun
darea învățăturii marxist-leniniste, 
prin cunoașterea temeinică a politi
cii partidului nostru.

Zi de zi, cadrele didactice se 
bucură de sprijinul tot mai puter
nic al organizațiilor de partid în 
strădaniile lor de a îmbunătăți pre
gătirea pentru viață a elevilor, de 
a ridica necontenit nivelul muncii

proces în 
școala și

educative și de a-și perfecționa mă
iestria pedagogică. La îndeplinirea 
sarcinilor actuale ale școlii sînt 
chemate să dea un sprijin impor
tant organizațiile U.T.M. și de pio
nieri, contribuind printr-o activitate 
cuprinzătoare, vie și atractivă la 
dobîndirea de către fiecare elev a 
unor rezultate cît mai bune la învă
țătură. Ne-am obișnuit să-l vedem 
pe învățător, pe profesor nu numai 
în mijlocul copiilor. El se bucură 
de prețuire și pentru participarea 
sa activă la popularizarea politicii 
partidului, la răspîndirea în masele 
largi a cunoștințelor științifice și 
culturale. Viața de astăzi a satului 
colectivizat solicită din plin contri
buția cadrelor didactice, priceperea 
și talentul lor de a desfășura o cît 
mai intensă activitate cultural-edu- 
cativă în sprijinul înfloririi 
dăriilor colective.

...Ce urare mai potrivită 
putea adresa învățătorului, 
sorului, în această zi a lui ?
el să simtă din plin dragostea ace
lora pe care i-a format și i-a dăruit, 
ca oameni de nădejde, societății.

gospo-

i s-ar 
profe- 
Fie ca

Ce plăcut e la pescuit...

Este bine cunoscut că masele plas
tice au numeroase avantaje tehnice și 
economice : sînt ușoare și, totodată, re
zistente la sarcini foarte mari, nu rugi
nesc, se spală bine, au un colorit 
atrăgător. Toate aceste calități le fac 
apte pentru a fi utilizate pe scară lar
gă în aproape toate domeniile indus
triale, inclusiv al producției articolelor 
de uz casnic.

Crearea unei puternice industrii 
chimice a permis utilizarea tot mai 
largă a maselor plastice în țara noas
tră. Se dezvoltă producția obiectelor 
de uz casnic din 
primă. Unele în
treprinderi ale in
dustriei ușoare au 
fost specializate în 
fabricarea unor 
astfel de articole.
De pildă, la Combinatul de mase plas
tice și încălțăminte din Timișoara s-au 
realizat folii din policlorură de vinii, 
din care se pot confecționa perdele 
de bucătărie, fețe de masă, huse pen
tru mobilier. Gospodinele vor apre
cia în curînd peria și fărașul din 
masă plastică, a căror producție a 
început în aceste zile la Fabrica de 
mase plastice din Oradea. Menționăm, 
de asemenea, umerașele pliante, ca și 
diferitele ustensile de bucătărie: tăvi, 
farfurii, platouri, solnițe, strecurătoare, 
lingurițe, lopățele de tort etc. —-care 
se găsesc în magazine. Tot din mase 
plastice se confecționează preșuri 
pentru baie și covoare. Sînt prac
tice, igienice, se spală ușor, nu 
se destramă și nu se uzează în contact 
cu apa. Tocmai aceste proprietăți 
ne-au determinat să începem produc
ția frînghiilor pentru uscat rufe, din 
cînepă îmbrăcată în masă plastică.

Datorită rezistenței lor, 
plastice înlocuiesc cu succes, în unele 
cazuri, chiar și metalele. La fabrica 
„Flacăra“ din Ploiești a început pro
ducția unor mașini de tocat carne și 
de măcinat nuci și mac, care au 
unele piese din masă plastică. A în
ceput și producția mînerelor din masă 
plastică pentru cuțite. în momentul de 
față, se studiază posibilitatea înlocuirii 
unor repere ale cărucioarelor pentru 
copii tot cu piese din masă plastică.

în activitatea noastră continuă să 
se manifeste însă o serie de greutăți

masele

și lipsuri. De pildă, din cauza capa
cității restrînse a matrițeriilor, pregă
tirile pentru introducerea în fabrica
ție a unor noi produse iau îndeobște 
prea mult timp. De asemenea, nu s-a 
putut trece la punerea în fabricație 
a unor articole datorită faptului că 
perioada de stabilire a prețului se 
prelungește nepermis de mult. A- 
ceasta în primul rînd pentru că unele 
fabrici (Fabrica de mase plastice de 
la Oradea și ,,Muntenia“-București) 
nu întocmesc de la început documen
tații de preț reale și ulterior acestea 
trebuie refăcute. Se înțelege că aseme

nea slăbiciuni se 
...... — .......—---- reflectă în întîrzie- 

rea apariției pe 
piață a unor pro
duse. Cunoscînd 
aceste lipsuri, di

recția noastră generală se străduiește 
să le elimine cît mai curînd posibil.

în viitorul apropiat, producția de 
articole din mase ’plastice va crește 
simțitor. Sectorul nostru va fi do
tat în continuare cu utilaje moder
ne care asigură produselor o ca
litate sjuperioară. Chiar în a doua ju
mătate a acestui an vor apare tot fe
lul de articole practice și utile pen
tru gospodărie, dintre care amintim : 
pahare gradate, garnituri pentru sare și 
piper, platouri și cutii de menaj în 
modele noi, presărătoare de zahăr cu 
capac și altele. Pentru a-și dovedi din 

’ plin utilitatea, aceste obiecte trebuie 
întreținute cu grijă. De exemplu, 
este bine să se știe că temperatura 
la care se pot folosi în condiții op
time produsele din masă plastică nu 
poate depăși 40 de grade. în aceste 
vase nu se pot pune benzine sau ace
tonă. Dacă ele prind mirosul unui 
aliment, pentru a-1 îndepărta e sufi
cient să le spălăm cu apă călduță 
(pînă la 40 de grade) și cu sodă. Nu 
este recomandabilă folosirea altor so
luții. La spălat, obiectele din masă 
plastică nu trebuie frecate prea tare 
și, în general, este bine să fie ma
nipulate cu atenție pentru evitarea 
zgîrieturilor. Ținînd seama de toate a- 
cestea, obiectele din mase plastice pot 
fi folosite timp îndelungat.

Ing. ION CRĂCIUN 
director general

în Ministerul Industriei Ușoare

în urma publicării, în 
„Scînteia“ nr. 5918, a 
unui articol sub titlul 
de mai sus, în care erau 
criticate unele deficien
țe privind aproviziona
rea magazinelor cu ar
ticole mărunte de ga
lanterie și mercerie, Di
recția generală de re-

sort din Ministerul In
dustriei Ușoare ne răs
punde: „întreprinderea 
„Flamura Roșie“-Sibiu a 
trecut la fabricarea, cu 
capacitatea maximă, a 
acelor de cusut de dife
rite dimensiuni. Ele vor 
fi livrate comerțului în

săptămînile următoare. 
Pentru dezvoltarea pro
ducției de fermoare, 
nasturi, andrele și cro
șete, s-au elaborat pro
iecte și s-a stabilit ne
cesarul de utilaje, dintre 
care o parte sînt în curs 
de contractare“.

Lucrări in ajutorul celor ce studiază
problemele economice

tru studierea dezvoltării economiei 
noastre socialiste, a politicii econo
mice a partidului și statului

...producția țesăturilor subțiri din in 
a crescut in acest an cu 2 milioane 
mp față de anul trecut ?

...Ia fabrica de sticlă din Poiana Co
drului s-a extins producția articolelor 
de menaj și a serviciilor din sticlă co
lorată î

...creatorii de modele din întreprin
derile industriei ușoare au realizat în 
acest an circa 2 500 de modele noi de 
tricotaje și confecții, mii de desene noi 
de imprimeuri ?

...malimo este denumirea unui nou 
produs textil, obținut din fibre de bum
bac presate cu lianți (deci textile nețe
sute) care se folosește cu bune rezul-

täte pentru 
halatelor de

...fabricile de marocl. ' 
7 modele noi de saco.', 
sacoșe cu motive n ' 
geantă pentru piață ? i

...la fabrica „Flamur 
a început producția t - 
plastice, care vor î 
lemn la pantofi ?

...în magazine au f ■*' 
cutii rotunde din r ‘ 
care se pot ține gh! 
etc. în timpul trier' 
astfel încîlcirea fire)

Subliniind rolul manualelor de 
științe sociale în însușirea de către 
oamenii muncii a ideilor marxism- 
leninismului în strînsă legătură cu ■ tru. Intre acestea se numără 
experiența istorică a poporului și 
partidului nostru, Congresul al 
Ill-lea al P.M.R. a trasat sarcina 
continuării și aprofundării activi
tății de elaborare a cursurilor pen
tru învățămîntul de partid și de 
stat. Apariția în ultimul timp a u- 
nui număr însemnat de manuale și 
lecții de economie politică, econo
mie concretă, economie a ramurilor 
se încadrează în efortul general 
depus de cadrele frontului ideolo
gic din țara noastră pentru 
cerea în viață a indicațiilor 
dului.

De curînd, Editura politică 
blicat manualul de „ECONOMIE 
POLITICA — CAPITALISMUL“, e- 
laborat de un colectiv de cadre di
dactice, care se adresează studen
ților din universități, institute tehni
ce și pedagogice, precum și tutu
ror acelora care studiază economia 
politică în învățămîntul de partid 
și de stat. Manualul prezintă la un 
nivel științific și didactic corespun
zător problemele teoretice funda
mentale ale economiei politice a 
capitalismului cum sînt : producția 
de mărfuri, banii și legea valorii, 
capitalul și plusvaloarea, acumula
rea capitalului și pauperizarea pro
letariatului, reproducția capitalului 
etc, tratînd totodată pe larg proble
mele crizei generale a capitalis
mului. In expunerea și interpretarea 
fenomenelor economice, autorii por
nesc de la învățătura clasicilor 
marxism-leninismului, de la aprecie
rile și generalizările cuprinse în do
cumentele mișcării comuniste in
ternaționale, în documentele parti
dului nostru, cu privire la economia 
țărilor capitaliste, precum și a Ro- 
mîniei burghezo-moșierești.

Recent, au mai fost publicate o 
serie de lucrări importante pen-

ts du- 
parti-

a pu-

nos- 
cursu- 
cadre 
științe 
Bucu-

rile elaborate de colective de 
didactice de la Institutul de 
economice „V. I. Lenin“ din 
rești, apărute în Editura didactică 
și pedagogică. Astfel, zilele acestea 
a fost publicat „CURSUL DE PLANI
FICAREA ECONOMIEI NAȚIONALE 
A R.P. ROMÎNE“ — vol. I și II, al
cătuit, pentru prima oară în țara 
noastră, de catedra de planificarea 
economiei naționale, în ajutorul 
studenților din învățămîntul econo
mic. Pornind de la faptul că aceas
tă disciplină are ca sarcină să 
prezinte teoria marxist-leninistă în 
domeniul planificării economiei și 
modul cum sînt folosite legile eco
nomice în planificare, autorii se 
ocupă de dezvoltarea planificată a 
economiei naționale ca o lege gene
rală a construcției socialismului și 
comunismului, de bazele metodolo
giei planificării, organizarea pla
nificării economiei naționale în R. 
P. Romînă, iar apoi tratează planifi
carea diferitelor ramuri (industrie, 
agricultură și silvicultură, transpor
turi, construcții, comerțul interior și 
exterior) și laturi ale activității e- 
conomice (introducerea tehnicii noi, 
investiții, aprovizionarea tehnico-ma- 
terială, muncă și salarii, prețul de 
cost, cheltuielile de circulație și 
prețurile), acțiunile social-culturale, 
planificarea financiară, teritorială și 
locală, încheind cu balanța econo
miei naționale, organizarea și con
trolul executării planului. Eviden- 
țiindu-se că planificarea economiei 
naționale constituie cea mai impor
tantă latură a politicii economice a 
partidului marxist-leninist, a funcției 
economico-organizatorice și cultu
ral-educative a statului socialist, în 
curs se relevă caracterul științific și 
justețea politicii economice a parti
dului și a statului nostru, șe subli

nostru în 
socialis

studiază 
industriale

niază succesele de uriașă impor
tanță obținute de poporul 
desăvîrșirea construcției 
mului.

La îndemîna celor care 
problemele economiei
din țara noastră a fost editat cursul 
de „ECONOMIA, ORGANIZAREA ȘI 
PLANIFICAREA INDUSTRIEI SOCIA
LISTE“ de Constantin Pintilie. In 
structura sa, cursul cuprinde cinci 
părți repartizate în trei volume în 
care 
rale 
liste, 
care 
prinderilor industriale. Cursul inclu
de totodată calculable economice 
care se folosesc frecvent în organi
zarea și planificarea activității pro
ductive a întreprinderilor industriale, 
precum și modele de planuri teh
nice, de producție și financiare, de 
întreprindere și ramură pe diferite 
grupe de complexitate. Autorul s-a 
străduit să împărtășească studenți
lor cît mai mult din cunoștințele și 
din experiența sa acumulată în ac
tivitatea didactică și de cercetare. 
Deși manualul însumează cunoștin
țele unui curs de specialitate pen
tru studenții secției de economia 
industriei, care îl studiază în ca
drul a două discipline distincte, to
tuși volumul lui (aproape 2 500 de 
pagini) este mult exagerat.

Cursul de „CONJUNCTURA PIE
ȚELOR MONDIALE CAPITALISTE DE 
MĂRFURI“ (partea întîi) de Alexan
dru Zamfir, servește celor ce stu
diază evoluția economiei țărilor ca
pitaliste. In el sînt expuse pe scurt 
bazele teoretice ale studierii con
juncturii ca și ale folosirii practice 
a acestor cunoștințe. Definind con
junctura ca totalitatea proceselor 
concrete ale economiei capitaliste 
Intr-un moment dat, care reflectă 
legile interne ale dezvoltării aces
teia, ca și tendințele sale viitoare, 
în cadrul desfășurării ciclului, auto-

sînt analizate problemele gene_ 
ale economiei industriei socia- 
cele de organizare și planifi

er producției ramurilor și între-

rul tratează în această primă parte 
a cursului metodologia observației 
și previziunii conjuncturale, proble
ma prețurilor în studiul conjuncturii 
și în fine scopul studierii și organiza
rea acestor cercetări. Autorul indică 
totodată anumite căi pentru folosi
rea practică a prognozelor privind 
piețele capitaliste de mărfuri în ca
drul desfășurării operațiunilor. de 
comerț exterior.

In ajutorul celor care studiază 
economia politică în învățămîntul 
de partid și de stat, Editura politi
că publică o serie de lecții. In ca
drul colecției „Lecții de economie 
politică a socialismului“, a apărut 
nu de mult „REPRODUCȚIA SOCIA
LISTA“ de I. Matei. Autorul lucrării 
explică cititorilor esența reproduc
ției socialiste, mecanismul reproduc
ției produsului social total și a 
forței de muncă, oprindu-se apoi a- 
supra unor probleme legate de con
solidarea și maturizarea continuă a 
relațiilor de producție socialiste. A- 
ceastă lucrare se alătură celorlal
te lecții publicate în aceeași colec
ție : „TRASATURILE FUNDAMENTA
LE ALE PERIOADEI DE TRECERE DE 
LA CAPITALISM LA SOCIALISM“ de 
E. Huliră, „INDUSTRIALIZAREA SO
CIALISTĂ“ de I. Dinu, „PROPRIETA
TEA SOCIALISTĂ. LEGILE ECONO
MICE ALE SOCIALISMULUI. ROLUL 
ECONOMIC AL STATULUI SOCIA
LIST“ de Fl. Balaure, „FONDURILE 
DE PRODUCȚIE ALE ÎNTREPRINDE
RILOR SOCIALISTE“ de M. Mehe- 
dințu, „GOSPODĂRIREA SOCIALIS
TA ȘI RENTABILITATEA ÎNTRE
PRINDERILOR“ de Gavril Sonea ș.a.

Eforturile meritorii ale cadrelor 
didactice și ale editurilor de a ti
pări lucrări destinate celor ce stu
diază problemele științei economi
ce trebuie intensificate, ținîndu-se 
seama că cercuri tot mai largi de 
oameni ai muncii manifestă interes 
față de aceste probleme. Se cuvi
ne ca și cadrele didactice de la ce
lelalte catedre de științe sociale, 
sprijinite de edituri, să-și aducă 
contribuția la elaborarea de cursuri 
în ajutorul celor ce studiază teoria 
marxist-leninistă în învățămîntul de 
partid și de stat.

GH. CERCELESCU

La magazinul alimentar de pe strada Academiei nr. 4 din Capitala se 
vînd felurite produse dietetice : de panificație, lactate, compoturi, conserve, 
sucuri etc. Buna aprovizionare a acestei unități merită să stea în permanență 
în atenția organelor comerciale.

(Foto : A. Cartolan)

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne : Spărgătorul de nuci
— (orele 11) ; Cavalerul rozelor — (ore
le 19,30). Teatrul de stat de operetă : 
Mam-zelle Nitouche — (orele 10,30) ; 
Lysistrata — (orele 19,30). Teatrul Națio
nal ,,I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : 
Mașina de scris — (orele 10) ; Apus de 
soare — (orele 20). (Sala Studio) : Ma
șina de scris — (orele 20). Teatrul „C. I. 
Nottara,“ (Parcul Herăstrău) ; Casa cu 
două intrări — (orele 20). (Grădina ,,9 
Mai") : Băieții veseli — (orele 20). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra“ (bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Cezar șl Cleo
patra — (orele 19,30). Teatrul de Come
die : Casa inimilor sfărîmate — (orele 
11 șl orele 20). Teatrul pentru tineret șl 
copii (Sala C. Miile) : Acuzarea apără
— (orele 20). (Parcul „N. Bălcescu“) : 
Chirița în provincie — (orele 20). Tea
trul satiric muzical ,,C. Tănase" (Sala 
Savoy) : Palatul Melodiilor — (orele 
20). (Grădina Boema) : Ca la revistă — 
orele 20,15).

CINEMATOGRAFE : Tu ești minuna- 
Patria 
Bucu- 
21,15), 
21,30),

tă : rulează la cinematografele 
(9,45; 12.00; 14,15; 16,30; 19,00; 21,15), 
reștl (9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 
Gh. Doja (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 
Ștefan cel Mare (10; 12,15; 15; 17,30; 20), 
Stadionul Dinamo (orele 20,30), Arenele 
Libertății (orele 20,30). Tăunul : Repu
blica (10; 12; 14; 16,45; 19; 21,15), Elena 
Pavel (9; 11; 13; 15,45; 18; 20 — grădină 
20,30). Adorabile și mincinoase : rulează 

-- ’ (10; 12; 
(9,30;

20.15) , 
17,45;

21.15) , 
(10,30;
20.15) ,
20.15) .

la cinematografele Magheru 
14,15; 16,30; 18,45; 21), I. C. Frlmu 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21 — grădină 
înfrățirea între popoare (10; 15,15; 
20,15), Grivlța (11,30; 14; 16,30; 19; 
Flacăra (14,15; 16,30; 18,45; 21), Arta 
12,30; 15,15; 17,30; 19,45 — grădină 
Grădina 13 Septembrie (orele 
Dracul și cele 10 porunci — cinemascop: 
rulează la cinematografele V. Alecsandri 
(12; 14,30; 17,15; 19,45), Victoria (9,15; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30), Libertății (10; 12,30; 
15; 17,30; 20), Patinoarul „23 August“ 
(orele 21), Grădina Luceafărul (orele
20,30). Lumină de Iulie : Tineretului
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30).Cei doi 
care au furat luna — cinemascop : Lu
mina (rulează în 1 continuare de la orele 
9,45 pînă la orele 15, după-amlază 16,45; 
18,45; 20,39), Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
Program special pentru copil la orele 
10 la cinematograful 13 Septembrie. 
Noua prietenă a tatii : 13 Septembrie
(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 cîntă : 1 Mai (10, 12; 
15,30; 18; 20,30), Mama India : 23 August 
(10; 12; 15; 17; 19 — grădină 20,30). Cielito

Lindo : G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21)- 
Filme documentare rulează în continua
re de la orele 10 pînă la orele 21 la ci
nematograful Timpuri Noi. Plaja : Cen
tral (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Moși
lor (10,45; 15,15; 17,30; 19,45 — grădină 
20,15), Căpitanul Fracasse — cinema
scop : Ciulești (10; 12; 14; 16; 18; 20). 
Cereomușki : Cultural (15,30; 18,00; 20,30), 
B. Delavrancea (11; 15; 18; 20). Haiducii 
din Rio-Frio : rulează în continuare de 
la orele 9 pînă la orele 21 la cinema
tograful Alex. Popov. Tinerii — cine
mascop ; 8 Martie (11; 15,30; 17,45; 20 — 
grădină 20,30). Cerul n-are gratii : Uni
rea (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. Sahia (10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30 — grădină 20,15). Floreasca 
(16; 18,15; 20,30). Omul amfible : rulează 
la cinematograful T. Vladimirescu (15,45; 
18; 20,45). Crimă fără pedeapsă: rulea Â 
la cinematograful Munca (12; 16; 
18,15; 20,30). Pe urmele bandei : 
Popular (15; 17; 19; 21). Luceafărul (10,30; 
15; 17,15; 19,30), Grădina Libertății (orele 
20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 — Gim
nastica de înviorare la domiciliu. 9,00
— Emisiunea pentru copii șl tineretul 
școlar. 10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00
— Emisiunea pentru sate. în jurul orei 
17,15. — transmisie de la stadionul Re
publicii : repriza a Il-a a meciului de 
fotbal dintre echipele Rapid—U.T.A. și 
întîlnirea dintre echipele Progresul și 
Farul. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,15
— Valea Prahovei... 20,00 — In lumea 
personajelor lui George Bernard Shaw. 
Emisiune de M. Radnev și Radu Miron. 
21,45 — Muzică distractivă. In încheie
re : Buletin de știri, sport, buletin me
teorologic.

CUM E VREMEA
în cursul zilei de ieri, vremea s-a 

menținut frumoasă șl călduroasă, cerul 
semnalat 
electrice.

a fost mal mult senin. S-au 
averse izolate șl .... _______
Temperatura aerului la ora 14 avea "va
lori cuprinse între 25 grade la Man
galia și 35 grade la Botoșani. Pentru 
zilele de 1, 2 și 3 iulie. Vremea se 
menține călduroasă, dar ușor instabilă 
în regiunea de munte șl nord-vestul 
țării. Vor cădea ploi sub formă de 
averse în regiunea de munte. Tempe
ratura în ușoară scădere în Ardeal șl 
staționară în celelalte regiuni. Pentru 
București și litoral : vremea se menține 
călduroasă, dar ușor Instabilă după- 
amiaza. C'erul va fl variabil. Tempera
tura în general staționară.

descărcări
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de vară

Andrășești, (Urmare din pag. I-a)
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în

al

X

in Londra

Brașov, 
începere

fotbal 
care 

va fi 
de la

★
începute în urmă cu 

cîteva săptămîni, între
cerile sportive din pri
ma etapă a Spartachia- 
dei de vară se desfășoa
ră cu un deosebit inte-

Ceho- 
acord 

d eltelor la care selecționatele

s-a încheiat cu rezultatul de 13,5—6,5 
in favoarea șahiștilor sovietici. La 
prima masă, marele maestru Efim Ghel- 
ler a realizat punctajul de 1,5—0,5 
fata maestrului bulgar Tringov.

După 6 etape, in turul ciclist
Franței, pe primul loc se află belgia
nul Gilbert Desmet, urmat de Anglade 
(Franța) la 06’’, Elliot (Irlanda) Ia 1,02’’. 
Etapa a 6-a a fost împărțită în două 
semietape : prima, Rennes-Angers (118 
km) a revenit la sprint în 2h 44’05’’ bel
gianului De Breuker, iar cea de-a doua, 
disputată contra cronometrului indivi
dual, pe distanța de 24,500 km, a fost 
cîștigată de Anquetil în 31’58”.

-S,

Combinatul pentru industrializarea lemnului „Pipera"-București. în 5 luni din acest an colectivul combinatului 
șî-a depășit planul producției globale cu 7 Ia sută și a realizat economii suplimentare la prețul de cost în valoare 
de 1 127 000 Iei. în fotografie : Se fac ultimele finisări la un nou Iot de canapele-pat și dulapuri „București II“. 

(Foto : Agerpres)

Meciul ue atletism L P. Romina
SOFIA 29 (Ageipres). — Pe stadio

nul „Vasil Levski" din Sofia a început 
sîmbătă după-amiază întîlnirea inter
națională de atletism dintre echipele 
R. P. Romîne și R. P. Rulgaria. După 
prima zi, scorul este favorabil repre
zentativelor noastre: la masculin con
ducem cu 65—51 puncte, iar la femi
nin cu 39—34 puncte. Proba de triplu 

■jțstigată de Ciochină (R. P. 
.aruia poate' L 5>13 m <nou record al 
dună bucuria : 
ceselor dobînd/ » 
de toți ce.\\ürCfiCt(l 
Lor, cîndva, 1 
le-a călăuzit în.de sport 
pași, i-a conc ațele re- 
spre lumina c?,jȘe deș- 
ții și i-a form din 
ca oameni de .xi asocia- 

jl. învăț: ei de 
Ltâ ace ,i; Fină

t, care startul 
nume;/inere 

l_alitățtîr0

SȚstiît ti“«“'1 

crări de u ^cef ■ acum 
executat ineri
la care s-l n 
plus un v :r 
cu o efic ' 
tualul asj’-? 
sebit de ri 
efor’

». 
șc 
-nala

țării). Ana Sălăjean a stabilit, la rîn- 
dul ei, un nou record al R. P. Ro
mine, aruncînd greutatea la 15,99 m. 
Proba de 100 m plat a revenit sprin
terului bulgar Traikov, cronometrat 
în 10’’ 3/10 (record bulgar). Ștafeta 
de 4x100 m bărbați a fost cîștigată 
de echipa bulgară în 41’’ (record bul
gar). Echipa R. P. Romîne a realizat 
41” 1/10 (record republican egalat).

spartachîadei
clpat la concursurile 
spartachîadei de vară.

Cu prilejul sparta- 
chiadei de vară au fost 
amenajate 186 de noi 
haze sportive simple, 
s-au reamenajat și în
frumusețat 140 de tere
nuri existente. In raio
nul Dorohoi au fost a- 
menajate 25 noi terenuri 
de fotbal, volei, hand
bal și baschet.

?0Cle?^uneZe‘are , 
eins ’ 

■int>™- 
>'află.

■'ir >e, <
. e â t e v a s? 2 o

___ a doua a meciului de 
Stru ..-Rîșu—Dinamo București, 
va •»-l'vea loc astăzi la ~ 
transmisă 'la radio cu 
ora 18,50 ps proqramul I.

★
Feder Țjlc de fotbal din R.S. 

slovacă șri Fran(a au căzut de 
asupra 
olimpice ade celor două țări se vor în- 
tîlni în ciadrul preliminariilor turneului 
olimpic. P;rimut meci va avea loc la 28 
septembrie’ la Plsen. iar cel de-al doilea 
la 27 octo'/nbrie într-un oraș francez.

★
Meciul de șah dintre echipele mixte 

ale R.S.5’- Ucrainene și R, P. Bulgaria

res în comunele și sa
tele raionului Slobozia. 
In prezent, cei mai buni 
concurenți dintre miile 
de participanți care au 
luat startul la această 
competiție își dispută 
întîietatea pentru a de
semna campionii pe a- 
sociații. De un frumos 
succes se bucură între
cerile decisive care sînt 
programate la bazele 
sportive din comunele 
Mărculești,
Gh. Lazăr, Amara, Bucu 
etc. Aici au loc, în fie
care duminică,con
cursuri de fotbal, hand
bal, ciclism, trîntă, hal
tere și atletism.

Pas. 3S C î N TE I A

«ga ga 
I £ E G R ASosirea unei delegații 

guvernamentale a R. P. D. Coreene
în Capitală a sosit o delegație 

guvernamentală a R.P.D. Coreene, 
condusă de Țio Doing Sîb, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini.

Oaspeții au fost întîmpinați la so
sire, pe aeroportul Băneasa, de 
Gogu Rădulescu, ministrul comerțu
lui exterior, Nicolae Anghel, adjunct 
al ministrului, Virgil Actarian, ad
junct al ministrului metalurgiei și 
construcțiilor de mașini.

Au fost de față Giăn Du Hoan, 
ambasadorul R.P.D. Coreene în R. P. 
Romînă, și membri ai ambasadei.

★
Ministrul comerțului exterior, Go

gu Rădulescu, a primit sîmbătă la 
amiază delegația guvernamentală a 
R.P.D. Coreene, condusă de Țio 
Doing Sîb, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini.

La întrevedere au 
ambasadorul R.P.D. 
R.P. Romînă, Giăn 
membri ai ambasadei.

Cu acest prilej între delegațiile 
romînă și coreeană au început con
vorbiri privind schimburile comer
ciale dintre cele două țări.

(Agerpres)

fost de față 
Coreene în 

Du Hoan, și

Încheierea lucrărilor Congresului
Mondial al Femeilor

iia este numită deobicei țara 
ailor. în cele 10 zile cîț am 

. la Londra nu am avut ocazia 
cunoaștem această particulari

se a climatului englez, deși vre- 
tnea era rece și ploile deee căutau 

zparcă să nu dezmintă complet o- 
bișnuitele imagini londoneze. Oco
lim cu autobuzul, pe pista de be
ton a aeroportului Londrei, cîteva 
turboreactoare care aterizaseră îna
intea noastră, trecem printr-un tu
nel scurt și ne oprim în fața aero
gării. Clădirea — sticlă și beton 
— nu are nici un fel de ornamente. 
Sălile de așteptare — ar-

leria Națională, palatul Buckingham, 
clădirea Parlamentului, catedrala 
Westminster — toate la mică distan
ță pentru un turist dispus să par
curgă 10—15 km ca să le admire 
într-o singură zi. Ne oprim mai mult 
în fața vestitului turn „Big Ben“ cu 
uriașele sale ceasuri, al căror clo
pot, care sună orele, cîntărește 
13!4 tone. Fațada principală a 
Westminsterului, cu cele două ca
mere ale parlamentului (Camera 
Comunelor și 
arhitectuta sa 
telă de piatră

Camera lorzilor), cu 
excepțională — dan- 
din cele mai migă-

hipline. Din capitala An-
gliei avioanele pleacă în
toate direcțiile lumii, a-
proape la orice oră din zi
sau din noapte.

în salonul cu ghișee în
formă de catedră, formali
tățile decurg rapid. Apoi, 
aeroport, șoseaua șerpuiește

Suburbii. Pe ambele ei laturi, 
se mici, ca niște vilișoare, 

. unul și două etaje, cu grădinițe în 
față, așa-numitele „cottage“-uri, 
apoi case cu trei etaje, foarte ase
mănătoare între ele. După 40 de 
minute, iată, în sfîrșit, Londra pro- 
priu-zisă, cu clădiri masive, de di
ferite stiluri, înnegrite de fum și de 
vreme, cu numeroase uzine și între
prinderi, cu străzi comerciale, pline 
de forfotă, cu City, cartierul bursei 
și al marilor bănci, cu cartierele de 
locuințe de toate felurile, de la re
ședințele elegante din West End 
pînă la casele mai puțin decît mo
deste, ponosite, din East End, cu 
marile restaurante, teatre, cinemato
grafe și baruri de noapte. Londra, 
unul din cele mal mari orașe și 
porturi ale lumii, adăpostește circa 
10 milioane locuitori, ceea ce repre
zintă cam o cincime din întreaga 
populație a Angliei.

Consfătuire
privind probleme actuale 

ale statisticii agricole

Sîmbătă s-a încheiat în Capitală 
consfătuirea privind probleme actuale 
ale statisticii agricole, organizată de 
Direcția centrală de statistică. Consfă
tuirea a dezbătut probleme legate de 
organizarea observării statisticii în a- 
gricultură, de prelucrarea, centraliza
rea și analiza datelor statistice.

în discuțiile purtate, participanții au 
făcut sugestii utile pentru îmbunătăți
rea evidenței tehnico-operative în 
G.A.C. și raționalizarea sistemului de 
dări de seamă. Consfătuirea a subli
niat importanța aplicării metodei se
lective în statistica agricolă, a extin
derii folosirii metodei grupării datelor, 
precum și a balanțelor. S-au scos în 
evidență posibilitățile lărgirii aplicării 
metodelor matematice în statistica a- 
gricolă și s-a insistat asupra necesității 
extinderii prelucrării mecanizate a da
telor statistice.

0 dciegaîic a Uniunii Tineretului
CoinunisM cninist din u. R. S. S.

a sosit în Capitală
La invitația C.C. al U.T.M. a sosit 

în Capitală o delegație a Uniunii 
Tineretului Comunist-Leninist din 
U.R.S.S. condusă de Piotr Rcșetov, 
președintele Comitetului organiza
țiilor de tineret din U.R.S.S., mem
bru al Biroului C.C. al U.T.C.L.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de Vir
gil Trofin, prim-secretar al C.C. al 
U.T.M., de membri ai Biroului C.C. 
al. U.T.M., precum și de alți activiști 
ai C.C. al U.T.M. și ai comitetelor 
regional și orășenesc București.

Au fost de față G. E. Cebotariov, 
consilier al Ambasadei Uniunii So
vietice în R. P. Romînă, și alți 
membri ai ambasadei.

k
Sîmbătă dimineața, delegația U- 

niunii Tineretului Comunist Leni
nist a fost primită de către Secre
tariatul C.C. al U.T.M. întîlnirea s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, tovărășească. în cursul zilei, 
membrii delegației au vizitat uzi
nele „23 August”, precum și Muzeul 
de istorie a Partidului Muncitoresc 
Romîn. (Agerpres)

MOSCOVA 29 (Agerpres). — La 
29 iunie au continuat la palatul Con
greselor din Kremlin lucrările Con
gresului Mondial al Femeilor. în ca
drul lucrărilor au continuat discu
țiile în cele mai importante proble
me ale contemporaneității. ‘

Președinții comisiilor formate la 
congres au raportat delegațiilor ac
tivitatea lor și le-au prezentat reco
mandări în problemele luptei fe
meilor pentru dreptul în societate 
și familie, pentru pace, dezarmare 
și independență națională și, de ase
menea, pentru sănătate, educație și 
învățămîntul copiilor și tineretului.

S-a anunțat apoi că în cursul di
mineții au fost alese organele con
ducătoare ale Federației Democrate 
Internaționale a Femeilor, Consiliul 
F.D.I.F., biroul și secretariatul. Eu
genie Cotton a fost din nou aleasă 
președintă a federației. Vice-preșe- 
dinte de onoare au fost alese Leo
nora Andrea Andreen (Suedia) 
Dolores Ibarruri (Spania).

Congresul Federației a ales, de 
semenea, 11 vicepreședinte și 
membre în birou.

Din partea femeilor din R. P. Ro
mînă, în Consiliul F.D.I.F. au fost 
alese ca membre tovarășele : Suza- 
na Gîdea, Maria Groza și Elena Vîl- 
coci. Ca supleante în Consiliu au 
fost alese tovarășele : Stana Drăgoi, 
Ciocan Maria, Manolescu Maria.

Eugenie Cotton a citit proiectul 
apelului adresat de Congres tuturor 
femeilor din toate continentele. 
Apelul a fost adoptat cu majorita
te de voturi.

Delegatele Ia Congresul Mondial 
al Femeilor și-au manifestat năzu
ința unanimă de a apăra pentru fe
mei „un loc legitim în societate și 
în familie, egalitatea drepturilor și 
îndatoririlor care să ne permită să 
arătăm pe deplin posibilitățile 
noastre, de a participa în toate do
meniile progresului uman“.

„Noi, reprezentantele a sute de 
milioane de femei — se subliniază în 
apel — am sosit la Moscova din 
toate colțurile globului pămîntesc 
pentru a împărtăși din experiența

Și

a-
14

și speranțele 
să vedem ce 
a pune capăt 
pentru a tră

noastră, din temerile 
noastre și împreună 
trebuie făcut pentru 
neliniștei noastre și 
duce în viață speranțele noastre.

Ne unește aceeași năzuință spre 
o pace trainică pentru toate po
poarele globului pămîntesc, deși 
țările noastre au un nivel diferit 
de dezvoltare, deși ne diferim după 
originea socială, vederi politice și 
convingeri religioase“.

în apel se menționează : „Vrem 
să luptăm pentru a instaura în în
treaga lume coexistența pașnică 
între statele cu orîndtiiri sociale 
diferite, de a obține dezarmarea 
generală, totală și strict controlată, 
în primul rînd dezarmarea termo
nucleară“.

în apel se arată, de asemenea, că 
cauza dezarmării și păcii este indi
solubil legată de cauza popoarelor 
care luptă pentru independența lor 
națională.

în încheierea apelului se spune :
„Noi ne-am unit pentru a pune în 

acțiune toate forțele împotriva pri
mejdiei războiului, pentru a asigura 
o pace trainică pe întregul glob.

Dacă vom dori, viața va 
triumfa 1“.

Congresul a adoptat programul 
de activitate a F.D.I.F. F.D.I.F. 
cheamă femeile de pe tot globul pă
mîntesc să-și unească eforturile 
pentru atingerea următoarelor sco
puri :

— Pentru traducerea în viață și 
apărarea drepturilor femeilor ca 
mame, oameni ai muncii, cetățene.

— Pentru apărarea drepturilor 
tuturor copiilor la viață, bunăstare, 
învățămînt.

— Pentru pace și dezarmare ge
nerală.

— Pentru realizarea și păstrarea 
independenței naționale și a drep
turilor democratice.

în încheierea Congresului, Euge
nie Cotton a rostit un vibrant cu- 
vînt adresat femeilor, chemîndu-le 
la lupta pentru pace, pentru feri
cirea copiilor.

Reiepție oferită ds grupul 
parlamentar pentru reîațiilo 
do prietenie dintre Franța 

și R. P. Romînă
PARIS 29 (Agerpres). — Biroul 

grupului parlamentar pentru rela
țiile de prietenie dintre Franța și 
Romînia din Senatul francez a ofe
rit în palatul Luxemburg, sediul Se
natului, o recepție în onoarea mi
nistrului R. P. Romîne la Paris, dr. 
Victor Dimitriu. Au participat Jean- 
Louis Vigier, președintele grupului, 
Jozeau-Marigne, vicepreședinte al 
Senatului, reprezentanți ai ministe
rului afacerilor externe, senatori, un 
grup de deputați membri ai grupu
lui parlamentar pentru relațiile^ de 
prietenie dintre Franța și Romînia, 
ziariști ele.

Cu acest prilej, Jean Louis Vigier 
a înmînat ministrului R. P. Romî
ne la Paris o medalie a Senatului 
francez și a rostit o scurtă cuvîn- 
tare în care a subliniat că grupul 
parlamentar pentru relațiile de 
prietenie dintre Franța și Romînia 
din Senatul francez va depuneai 
în viitor toate eforturile pentru în
țelegerea și prietenia dintre cele 
două țări. A răspuns dr. Victor- Di
mitriu.

Diplomă acordată filmului 
„Codin'
(Agerpres). — La ParisPARIS 29 .

a avut loc într-un cadru festiv de
cernarea premiului acordat de Co
misia Superioară Tehnică a ci
nematografiei franceze filmului 
„Codin“ prezentat la Festivalul 
internațional cinematografic de la 
Cannes. Diploma acordată filmu
lui pentru calitatea deosebită a 
imaginei în culori a fost înmînată 
ministrului R. P. Romine la Paris, 
dr. V. Dimitriu, de către Fourre- 
Cormeray, director general al Cen
trului național al cinematografiei 
din Franța. Au fost de față perso
nalități din viața cinematografică 
franceză.

11 furnale din Pittsburg vor fi stinse

Prin Dobrogea, !a începutul 
campaniei de recoltare

zile și aici combinele vor intra 
în lan.

Bine s-au pregătit pentru recolta
re și G.A.C. Tortomanu, Satu-Nou, 
Castelu și altele. în primele rînduri 
în această campanie sînt mecaniza
torii, Stațiunile de mașini și trac
toare Topraisar, Mircea Vodă, Co- 
badin și altele s-au pregătit temei
nic. S.M.T. Mircea Vodă a dus de 
mult combinele și celelalte mașini 
în cîmp, la sediile brigăzilor. Timp 
de 2 zile în stațiune s-a făcut in
struirea mecanizatorilor care vor 
lucra la strînsul recoltei ; s-a stabi
lit ca jumătate' din numărul trac
toarelor pe care le are stațiunea să 
lucreze și în schimbul II. Pentru 
balotarea paielor au fost procurate 
10 mii kilograme sîrmă. în afara 
celor 4 echipe mobile de interven
ție la reparații, conducerea S.M.T. 
a repartizat fiecărei brigăzi un nu
măr de piese de schimb pentru ca

mecanizatorii să le aibă la îndemî- 
nă, să nu piardă timp atunci cînd 
se pot ivi mici defecțiuni.

în unele unități însă, se mai fac 
simțite și deficiențe în ce privește 
pregătirea campaniei de recoltare a 
păioaselor. La S.M.T. Sibioara, din 
cauza neatenției cu care s-au repa
rat mașinile, la recepție au fost res
pinse două combine, ceea ce face să 
întîrzie intrarea lor 
G.A.C. Valea Neagră, 
ceanu, Corbu de Sus 
lectoarele pentru paie 
reparate, iar la G.A.C.
gei, Nisipari etc. încă nu s-au făcut 
curățarea și dezinfectarea magazii
lor unde vor fi depozitate cerealele.

Este de-abia începutul campaniei 
de recoltare. încă de acum consiliile 
agricole raionale, conducerile unită
ților agricole socialiste trebuie să 
ia cele mai urgente măsuri pentru 
ca recolta să ajungă în hambare la 
timp și fără pierderi.

Numeroși muncitori
NEW YORK 29 (Agerpres). — 

Societatea „U. S. Steel Corp.“ a a- 
nunțat la 28 iunie că va închide 
două din marile ei uzine siderurgice 
din Pittsburg „din cauza lipsei de 
comenzi“. Potrivit agenției U.P.I., un 
purtător de cuvînt al acestei socie
tăți, cea mai mare producătoare de 
oțel din 
că drept 
urmează 
un mare
rămîne fără lucru. Durata 
rii celor două uzine nu a 
finită.

Agenția U.P.I. relevă că
rea celor două uzine siderurgice 
este o urmare a cumpărărilor ma
sive de oțel în primele luni ale a- 
cestui an de teama unei greve a 
siderurgiștilor americani. Marile 
comenzi primite au dus la o „în
viorare“ a industriei siderurgice din 
S.U.A., dar acum, previziunile eco
nomiștilor americani, care au su-

în lan. La 
M. Kogălni- 
și altele, co- 
încă nu sînt 
Gura Dobro-

Statele Unite, a declarat 
urmare a acestei hotărîri 
să fie stinse 11 furnale și 
număr de muncitori vor 

închide- 
fost de-

închide-

cu un public destul de dubios. Tro
tuarul îngust trebuie să-l lași liber 
marinarilor sau tinerilor, puțin sau 
mai mult prea „bine dispuși“ de 
alcool, care colindă cartierul în 
grupuri. Polițiștii de serviciu noap
tea străbat Soho numai cîte trei 
laolaltă. La rîndul lor, turiștii dor
nici să viziteze Soho noaptea sînt 
sfătuiți să meargă numai în grup. 
Acestui cartier i se mai spune și 
„Londra veselă...“ Personal, nu 
împărtășit calificativul.

„Nepiun avea trident — nu
ghiulele..."

am

prin 
ca- 
cu

Muzee — nu numai de artă...

Monumentele de cel mai mare 
uteres ale Londrei se află pe țăr- 
nul de nord al Tamise!, pe o supra
față compactă. Aici sînt grupate ca
tedrala Sf. Paul, British Museum, Ga-

loase — se întinde pe o lungime de 
cîteva sute de metri chiar pe malul 
Tamisei. Oaspeții Londrei se stră
duiesc, în limita timpului disponi
bil, să facă o vizită cît mai înde
lungată la bogatul tezaur de artă 
— Galeria Națională 
Trafalgar Squar-ului 
admira operele 
bens, Hogarth și 
eștri ai picturii, 
asemenea, este
Museum — marele muzeu național 
cu coloanele în stil ionic ale fața
dei, unul din cele mai bogate din 
lume în ce privește adăpostirea 
mărturiilor unor vechi civilizații. Ca
talogul'bibliotecii de la British Mu
seum are 1 400 volume și cuprinde 
peste 4 milioane titluri de cărți.

La Londra se află peste cincizeci 
de muzee : aci poți vedea 
din cele mai de 
civilizației indiene, ale Egiptului 
antic, piesele cele mai remarcabile 
ale civilizației antice elene care 
lipsesc de pe Acropole, într-un cu- 
vînt opere ale artei și culturii a- 
dunate și aduse în Anglia din toate 
colțurile lumii, îneît multe din mu
zeele de artă sînt totodată, în felul 
lor, și muzee ale istoriei Angliei în 
decursul ultimelor secole...

în afara acestora, însă, multe 
Btrăzl șl colțuri din Londra au deve
nit ele însele muzee. Am vizitat ast-

din centrul
- pentru a 

lui Rembrandt, Ru- 
ale altor mari ma- 
Impresionantă, de 

clădirea lui British

comon 
seamă ale

fel Turnul Londrei („The Tower“) 
turnul fricii cum era supranumit 
odinioară. Transformată astăzi în 
muzeu, vestita închisoare medieva
lă este străjuită de gardieni îmbră
cat! în costume de epocă. Am ad
mirat „Podul Turnului”, din vecină
tatea sa — o imensă punte din tra
verse de oțel aruncată peste Tami
sa. Linia lui elegantă este zărită din 
depărtare ds toți cei ce vin spre 
Londra pe uscat, pe apă sau... pe 
calea aerului. Podul se ridică de 
mai multe ori pe zi, printr-un inge
nios sistêm basculant, construit cu 

decenii în urmă, lăsînd să 
treacă pacheboturi, car
gouri și vase de mare to
naj — spre atracția local
nicilor, care ee înșiruie pe 
maluri ca să asiste la a- 
cest spectacol interesant. 

Pe caldarîmul străzilor
londoneze, stă scris cu litere de o 
șchioapă „Keep Left“ („Țineți stin
gă“). Este o regulă pentru automo- 
biliști. Ne-a fost dificil pînă ne-am 
format reflexul de a privi în sensul 
opus la traversări. „Noi însă sîntem 
obișnuiți — ne spune unul dintre în
soțitorii englezi, adăugind cu iro
nie: De altfel, nu e numai regulă de 
circulație, în ultimul timp pare și o 
regulă electorală...“

...Ni s-a spus că în Londra există 
o „mică Europă“ — cartierul S’oho. 
Pentru englezi, Soho poate părea 
intr-adevăr o Europă în miniatură, 
căci cartierul reprezintă un conglo
merat de naționalități. Te frapează 
firmele cu nume de greci, armeni, 
italieni, francezi, japonezi etc. Peste 
zi totul pare obișnuit. Pe Compton 
Street, Wardour Street, Greet Street, 
restaurantele se aliniază unul lîngă 
altul. Soho este cunoscut 
lume a teatrului, căci pe 
bury Avenue, există • 5—6 
spectacole. Noaptea însă
de mică Europă nu mai are nimic 
măgulitor pentru un „continental“, 
adică un european propriu-zis: 
aici, între Charing Crose Road și 
Regent Street, după ora 23, totul se 
transformă. Restaurantele pașnia- 
somnolente de peste zi devin caba
rete, tripouri și baruri de tot felul,

șl ca o 
Shaftes- 
săli de 

termenul

...în scurtul timp petrecut în capi
tala Angliei nu am avut prilejul să 
vizităm fabrici sau întreprinderi. 
Dar un șir de produse ale indus
triei engleze vorbesc vizitatorilor 
despre talentul poporului care, cu 
secole în urmă, a dat omenirii ma
șina cu aburi, locomotiva, războiul 
mecanic de țesut.

Din cele ce scriau ziarele în zilele 
șederii noastre în Anglia ne-am dat 
seama că problema lărgirii produc
ției industriale preocupă în mod 
deosebit nu numai pe oamenii de 
afaceri șl pe specialiștii vieții eco
nomice, dar și opinia publică în ge
neral. în prezent, după calculele 
„Institutului englez de cercetări eco
nomice și sociale“, în economie e-au 
acumulat mai multe capacități ne
folosite decît s-au înregistrat vreo
dată în anii postbelici. Industria 
oțelului, de pildă, folosește doar 70 
la sută din capacitate, industria 
constructoare de mașini pentru 
transport — 70 la sută, industria 
constructoare de mașini în general 
80 la sută ș.a.m.d. Greutățile pe care 
le întîmpină industria engleză în 
plasarea produselor ei, greutăți pe 
care concurența țărilor din Piața 
comună, a monopolurilor americane, 
japoneze etc. le mărește mereu, ex
plică interesul pe care diferite 
cercuri ale oamenilor de afaceri îl 
manifestă, mai cu seamă după în
treruperea tratativelor pentru ade
rarea Angliei la Piața comună, pen
tru extinderea legăturilor comercia
le ale Angliei cu toate țările. In zi
lele cît am stat la Londra, în 
presă au apărut mai multe articole 
și scrisori ale unor industriași, co- 
mercianți și economiști care subli
niau necesitatea dezvoltării relații
lor comerciale cu țările socialiste și 
cu alte țări. Industria engleză, de
pendentă de materia primă im-

pe 
Ti- 
aur 
ca- 
an, 

ast- 
mi-

portată, are nevoie de o extin
dere a importului. Dar aceasta, 
dacă nu e însoțită de o sporire con
comitentă a exporturilor, provoacă 
un deficit serios în balanța de plăți. 
Pentru Anglia, cu largile ei legături 
economice externe, un astfel de de
ficit este însă o problemă serioasă. 
El atrage după sine reducerea po
sibilităților de a face cometț, accen- 
tüînd greutățile de creștere a pro
ducției industriale. Or, cifrele sta
tistice arată că anul trecut partea 
Angliei în exportul industrial mon
dial s-a redus în comparație cu 
anul precedent. La aceasta pot fi 
adăugate cifrele comparative 
care le-am văzut în „Financial 
mes“ cu privire la rezervele de 
și valută ale principalelor țări 
pitaliste. La începutul acestui 
Germania occidentală deținea 
fei de rezerve în valoare de 6,5
liarde dolari, iar Anglia de numai 
2,8 miliarde.

Nici în ce privește gradul de fo
losire a flotei comerciale engleze 
situația nu este apreciată de en
glezi ca mulțumitoare. Restricțiile 
ridicate de S.U.A. pentru navigația 
spre Cuba au făcut ca numărul va
selor sub pavilion englez care srau 
nefolosite să crească. (Jn ofițer din 
marina comercială, pe care l-am cu
noscut la Bognoi, o mică stațiune si
tuată pe țărmul de sud al Angliei, 
mi-a spus în glumă, dar nu fără 
amărăciune în glas : Pe vre
muri Anglia era supranumită „regi
na mărilor". Astăzi, însă, nu mai pu
tem să facem în mod liber co
merț cu oricine. Pentru felurite legă
turi navale, comerciale trebuie a- 
probare de la N.A.T.O. Neptun avea 
trident, nu ghiulele atîrnate de pi
cioare...

Pe străzile comerciale din centrul 
Londrei te izbesc, îndeosebi, recla
mele extrem de numeroase și adesea 
stridente. în Picadilly Circus (Piața 
Picadilly) fațadele clădirilor sînt 
complet acoperite de firme luminoa
se, aprinse ziua și noaptea. Pe 
Kensington Street, în fața magazi
nului Derry and Toms, cu vitrinele 
tixite de mărfuri fine, un om cu în
fățișare de cerșetor 
petă melodia : „Să 
cătorii îi aruncă în 
de cîte un penny... 
șitul este oprit prin lege, dar nu 
! se interzice nimănui să iasă în 
stradă cu mîna întinsă, dacă are în 
ea cîteva cutii de chibrituri sau 
creioane, sau dacă eventual cîntăla

cînla la trom- 
fii fericit“. Tre- 
șapcă monede 
în Anglia cer-

amenințați de șomaj
bliniat că, o dată cu trecerea valu
lui de comenzi masive, industria si
derurgică din S.U.A. va reveni la o 
producție restrînsă, încep să se a- 
deverească. Chiar și în aceste con
diții, după cum scrie revista „Iron 
Age“, producția de oțel a S.U.A. s-a 
aflat, în primele șase luni ale anu
lui, cu 4 milioane tone sub produc
ția normală.

Lucrări pregătitoare
în cadrul U.N.E.S.C.O.
PARIS 29 (Agerpres). — între 25 

și 28 iunie la Palatul U.N.E.S.C.O. 
din Paris a avut Ioc, sub conduce
rea Departamentului educației din 
cadrul U.N.E.S.C.O., o ședință de 
lucru a Comitetului de pregătire a 
unei reuniuni internaționale a edi
torilor de manuale școlare și lucrări 
educative care va avea loc în anul 
1964.

La lucrările comitetului au parti
cipat delegați și exnerți din 8 țări : 
U.R.S.S., S.U.A., Franța, Anglia, Ro- 
mînia, Danemarca, India șj Etiopia, 
precum și observatori din partea 
unor organizații editoriale 'ute-rns.- 
ționale și instituții franceze. Din 
partea R.P.R. a participat Ion Stă- 
văruș, membru al delegației perma. 
nente a R. P. Romîne pe lîngă 
U.N.E.S.C.O.

„Podul lurnului".
un instrument... Cu această condiție, 
omul nu este socotit „cerșetor“, ci ee 
consideră că „lucrează“, deci nu 
este trecut pe lista celor 645 000 de 
șomeri, cîți erau înregistrați în 
timpul vizitei noastre în Anglia. Cu 
toate că, față de nivelul record a- 
tins în lunile de iarnă, șomajul s-a 
redus întrucîtva în urma angajări
lor sezoniere, ziarul „Daily Herald“ 
scria : „Situația șomajului rămîne 
cea mai grea din ultimii 16 ani“.

Cînd englezul își pierde

ia suma 
lire, ceea 
din toate

tradiționalul calm
Londra este împodobită de un lanț 

de parcuri și ecuaruri : St. James 
Park, Green Park, Hyde Park și gră
dina Kensington ce se aliniază una 
după alta pe o lungime de 3 mile. 
Ele reprezintă o adevărată oază 
verde în mulțimea, destul de apăsă
toare, a clădirilor masive de pia
tră și cărămidă roșiatică. în zilele 
cînd soarele înveselește metropola, 
londonezii năpădesc parcurile, închi
riază șezlonguri și stau întinși în bă
taia razelor lui. Există în Hyde Park 
un colț descris în toate ghidurile tu
ristice. Aici se poate auzi, de pildă, 
un înflăcărat discurs ținut de o 
doamnă bătrînă despre grija pe care 
trebuie să o aibă oamenii pentru o- 
crotirea... cîinilor și pisicilor. Aici pot 
fi văzuți oratori care pledează pen
tru perfecționarea spirituală și mo
rală, pentru înălțarea sufletului pur 
și fără de păcate în ceruri... Cînd 
însă unii vorbitori își ridică glasul 
împotriva bazelor americane, cînd 
se pronunță pentru dezarmare, poți 
vedea aproape invariabil ridieîn- 
du-se deasupra mulțimii căștile 
negre și înalte ale polițiștilor care 
îndeamnă auditoriul să se împrăș
tie. Oricum, însă, locul acesta din 
Hyde Park se numește al liberilor 
cuvîntători.

Problema apărării păcii, a curmă
rii cursei înarmărilor nucleare pre
ocupă opinia publică engleză. Oa
meni practici, englezii par să în
țeleagă bine atît riscurile pe care 
le comportă politica N.A.T.O, pentru 
o țară insulară și cu o mare densi
tate a populației ca Anglia, cît și 
efectele nefaste ale acestei politici

asupra economiei. Cheltuielile mi
litare în bugetul englez pe acest 
an au fost din nou sporite față de 
anul trecut, ajungînd 
imensă de 1 904 milioane 
ce reprezintă o treime 
cheltuielile bugetare.

Marșurile spre bazele din Scoția 
pentru submarinele americane în
zestrate cu rachete „Polaris“, mani
festațiile pentru dezarmare și pace, 
împotriva noii extinderi a cursei 
înarmărilor în cadrul N.A.T.O. sub 
forma așa-ziselor „forțe nucleare 
multilaterale“ au devenit o compo
nentă obișnuită a peisajului social 
în Anglia. Acestor manifestații și 
marșuri li se adaugă și alte forme 
de manifestare, a voinței, de pacea 
maselor populare. Scene ca așeza
rea pe jos a sute de oameni în 
fața sediilor guvernamentale, ca 
blocarea circulației etc. au deve
nit familiare pentru londonezi. La 
manifestațiile luptei pentru pace 
participă reprezentanți ai celor mai 
diferite pături sociale, de la mun
citori și funcționari pînă lg 
ai parlamentului.

Un cuvînt, în legătură 
ceasta, despre calmul și 
rece al englezilor în jurul cărora se 
vorbește atît de mult. Londonezul 
este într-adevăr calm cînd așteaptă 
la rînd autobuzul sau metroul. El 
este imperturbabil chiar cînd asistă 
la o ciocnire între două autoturisme. 
S'înt însă împrejurări cînd acest 
calm aparent dispare, l-am văzut 
pe englezii care ajunseseră la 
Londra, încolonați, venind de la Al- 
dermaston, de la „marșul păcii și 
dezarmării“. In dreptul lui Hyde 
Park cordoane de polițiști au încer
cat să oprească coloanele — și 
m-am convins că în asemenea ca
zuri englezul își pierde tradiționalul 
calm...

...Am părăsit Anglia, țară care păs
trează atîtea monumente și tradiții 
Istorice, cu amintirile plăcute pe 
care ți le lasă un popor talentat, 
harnic, întreprinzător și doritor de 
pace și relații pașnicei

membri

cu a-
sînqele

C. MANTU
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Noi lovituri date rasiștilor

dețin întreprinderi în Guyana Bri-

la Bonn a propu-

GH. GHEORGHE A

politici greci■

Federației Malay

sud - coreean

tratativele de la Kuala Lumpur1

sau macar

MOSCOVA. La 27 iunieInaugurarea Universității 
Africii răsăritene

surse competente, cores-

Sosirea președintelui Kennedy în Anglia

autorităților marocane un memoran-

Recent, în un miting la care au participat numeroși oameni

considerabil“

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii” Țel. 17.60.10, 17.60.20.-Abonamentele se fac la-oficiile poștale, factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi și instituții. Țiparul ! Combinatul Poligrafic Casa Scînteil

„Enciclopedia tehnicii

capitala Braziliei a avut loc
feroviari și docheri. Manifestând pentru satisfacerea revendicărilor lor economice, ei s-au pronui 
promovarea unei politici de pace.

pondentul agenției U.P.I. la Londra 
relatează că la convorbirile dintre 
Kennedy și Macmillan acesta din 
urmă nu va angaja Anglia în mod

contemporane“

Poziția lui Diem s-a înrăutățit

poartă 
postav

giunile frumoase ale Poloniei popa

In ciuda amenințărilor rasiștilor și ale guvernatorului statului Alabama, 
Wallace, o tîr.ără negresă americană, Vivian Malone, a reușit să'șe înscrie la 
Universitatea din orașul Tuscaloosa. în fotografie : Vivian Malone trecînd 
prin fața comisiei de primire din această universitate.

Reprezentanții opoziției cer 
demisia imediată a dictatorului

pentru înlăturarea acestei cai 
a reînceput cu eforturi înze-

obține condiții cit mai bune pentru 
guvernul, condus de albi; din Rho
desia de sud". După cum se știe, 
guvernul Rhodesiei de sud cere să 
i se acorde „independența" în de
trimentul intereselor majorității 
populației africane.

Lucrările conferinței de la Victo
ria Falls sînt urmărite cu atenție de 
populația africană din fosta federa
ție a Rhodesiei și Nyassalandului 
care cere recunoașterea drepturilor 
ei. După cum transmit agențiile de 
presă, sosirea primului ministru ra
sist al Rhodesiei de sud, Field, a 
prilejuit 
lațieî africane din

SEUL 29 (Agerpres). — Trei din
tre partidele de opoziție din Coreea 
de sud — partidul democrat, parti- 
dul Șinjun și partidul acțiunii cetă
țenești — au dat publicității o de
clarație în care cer demisia imedia
tă a lui Pak Cijun Hi, liderul clicii 
militariste sud-coreene, și judeca
rea lui pentru acțiunile ilegale să- 
vîrșite în cursul ultimilor doi ani, 
cît a deținut puterea în Coreea de 
sud. în declarație se subliniază că 
guvernarea juntei militare în Co
reea de sud s-a soldat pînă acum 
cu o serioasă criză economică și cu 
o gravă foamete care bîntuie în re
giuni întinse din țară.

NAIROBI 29 (Agerpres). — La 28 
iunie, la Nairobi (capitala Kenyei) 
au avut loc festivitățile de inaugu
rare a Universității Africii răsări
tene.

Luînd cuvîntul cu acest prilej, 
Julius Nyerere, președintele Tan- 
ganicăi, a demascat acțiunile de dis
criminare rasială din Africa și din 
alte regiuni ale lumii și a chemat 
studenții universității să lupte îm
potriva acestor acțiuni.

„u- 
mai

LONDRA 29 (Agerpres). — A- 
gențiile de presă anunță că la 29 
iunie, la chemarea Comitetului 
celor 100, mai multe sute de ce
tățeni s-au îndreptat spre centrul 
de experimentare a armei chi
mice și microbiologice de la Sa
lisbury Plain, din apropierea 
Londrei. Un grup de 20 de de
monstranți au pătruns cu forța 
în teritoriul în care sînt experi
mentate gazele de război, în ciu
da avertismentelor ' soldaților și 
ofițerilor care le-au atras atenția 
că sînt în pericol de a se conta
mina. Numai la intervenția, tru
pelor, grupul a fost scos din 
zona periculoasă. 17 dintre ei au 
fost arestați.

Corespondentul agenției Asso
ciated Press relatează că la ves
tea organizării acestei demons
trații, autoritățile au trimis în
semnate forțe polițienești și pes
te 1 200 de soldați. Numeroase 
elicoptere au zburat deasupra 
coloanei de demonstranți.

De la corespondenlul 
nostru la Varșovia

cana va 
creare a 
tice.

Citînd

conferință precum și cele ale Co
mitetului Executiv în problema po
liticii de apartheid dusă de guver
nul sud-african“.

Cea de-a treia rezoluție cuprinde 
hotărîrea ca la următoarea sesiune 
a O.I.M. să fie discutate amenda
mentele la statutul organizației 
„pentru a da astfel posibilitatea 
acestei organizații să atingă obiec
tivele din rezoluția adoptată în 
1961 cu privire la politica de dis
criminare rasială dusă de guvernul 
sud-african. După cum se știe, în 
1961 a fost adoptată o rezoluție 
potrivit căreia Republicii Sud-Afri- 
cane i se cerea să părăsească 
O.I.M. dacă nu abandonează poli
tica de apartheid. Tot atunci, re
prezentanții țărilor africane au 
condamnat cu asprime guvernul 
rasist sud-african și au cerut O.I.M. 
să stabilească sancțiuni concrete 
împotriva lui.

Acțiune curajoasa 
a Comitetului celor 100

LONDRA 29 (Agerpres). — Pre
ședintele Kennedy și-a încheiat vi
zita în Irlanda și a sosit sîmbătă în 
Anglia unde va avea convorbiri cu 
premierul Macmillan și cu alte ofi
cialități engleze.

Printre problemele care vor fi 
discutate la întîlnirea anglo-ameri- 

fi planul american de 
forței multilaterale atlan-

tanică. Greva a fost organizată în 
scopul înlăturării guvernului ales pe 
cale legală.

Guvernul englez, a subliniat Benn, 
nu trebuie să ignoreze răspunderea 
care-i revine conform constituției. 
El trebuie să sprijine autoritățile 
Guyanei Britanice în acțiunea de 
menținere a păcii și ordinii.

o demonstrație a popu- 
Victoria Falls, 

care a manifestat pe străzi scan- 
dînd : „Libertate 1”.

SALYSBURY 29 (Agerpres). — în 
localitatea Victoria Falls continuă 
lucrările conferinței cu privire la 
dizolvarea Federației Rhodesiei și 
Nyassalandului la care participă re
prezentanți ai guvernului englez, ai 
guvernelor din Rhodesia de nord și 
de sud, precum și ai guvernului fe
deral. z’)in partea guvernului Nya- 
ssalanuului participă trei observa
tori.

într-un comunicat dat publicită
ții după ședința din 28 iunie se sub
liniază că scopul conferinței este 
de a „asigura cît mai grabnic și mai 
metodic transferarea împuterniciri
lor guvernului federal guvernelor 
teritoriale’’. în comunicat se arată, 
de asemenea, că s-a căzut de acord 
asupra creării unor comisii de lu
cru care urmează să examineze re
organizarea serviciilor civile ale fe
derației precum și repartizarea da
toriei publice.

Referindu-se la poziția cercurilor 
colonialiste care au încercat prin 
toate mijloacele să împiedice dizol
varea federației, agenția France 
Presse subliniază că „Roy Welensky, 
primul ministru federal, pare să se 
fi resemnat de acum cu dispariția 
federației”. Aceeași agenție relevă 
însă că „Welensky va continua să 
depună toate eforturile pentru a

S.U.A. au înfiin
țat în Panama școli 
pentru instruirea mi
litarilor sud-ameri- 
cani în vederea lup
tei împotriva patrio- 
ților. Fotografia ală
turată înfățișează o 
aplicație practica.

BERLIN. La 29 iunie, N. S. Hruș- 
ciov, prim secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care se află în R.D.G. într-o 
vizită de prietenie, a fost la Uzina 
constructoare de mașini-unelte din 
Marzahn (suburbie a Berlinului). 
După vizitarea secțiilor uzinei, a avut 
loc un miting la care au luat cuvîntul 
W. Ulbricht și N. S. Hrușciov.

Solidaritate cu deținuții

menționează în continuare : „Unii ob
servatori bine informați consideră că se 
va produce o încercare de a răsturna 
guvernul. întrebarea pare să fie — 
cînd anume ? Este semnificativ că a- 
ceasta a devenit o problemă princi
pală în țară“. Pe de altă parte, cores
pondentul notează că nici „în ultimele 
săptămîni acțiunile militare ale lui 
Diem“ împotriva forțelor de partizani 
nu au înregistrat succese.

Corespondentul arată că „guvernul 
se bucură de puțin sprijin popular. Ul
timele două săptămîni au constituit o 
manifestare uimitoare de nemulțumire 
din partea unor mari pături ale popu
lației.

Există de asemenea o nemulțumire 
crescîndă în rîndurile forțelor armate.

vernul Republicii Angola, prezidat 
de Holden Roberto, care se află în 
momentul de față în exil. în același

ferm față de proiectul președintelui 
Kennedy de creare a viitoarei 
forțe. Agenția France Presse subli
niază că la Londra această hotărîre 
este justificată pe planul politicii 
interne de următorii factori: 1) 
nici o hotărîre nu poate interveni 
înainte de dezbaterea de politică 

Comunelor 
marțea și 

2) ținînd sea
ma de starea de spirit a unui nu
măr mare de parlamentari o hotă
rîre imediată ar putea avea pe plan 
intern consecințe foarte grave pen
tru guvern.

Presiunile americane pentru a 
impune participarea Angliei la crea
rea forțelor multilaterale NA.T.O. 
întîmpină rezistență. Un grup de 
200 de deputați conservatori i-a co
municat primului ministru Macmil
lan că, dacă cu prilejul convorbi
rilor pe care le are cu Kennedy 
s-ar lua o hotărîre definitivă în pri
vința forței multilaterale, aceasta 
ar atrage abțineri masive cu prile
jul dezbaterii de politică externă 
din Camera Comunelor care va a- 
vea loc săptămîna viitoare.

LONDRA 29 (Agerpres). — Primul 
ministru adjunct al Guyanei Brita
nice, B. Benn, luînd cuvîntul în ca
drul unei conferințe de presă, care 
a avut loc la 28 iunie la Londra, a 
declarat că guvernul Angliei, pre
cum și guvernatorul britanic al 
Guyanei Britanice poartă răspunde
rea pentru situația creată în țară. 
El a arătat că abia după multe ter
giversări guvernatorul a luat în cele 
din urmă măsuri pentru menținerea 
legalității și a ordinii.

După cum a menționat Benn, gre
va și alte acțiuni îndreptate împo
triva Partidului popular progresist 
de guvernămînt au fost organizate de 
partidele de ■ opoziție sprijinite de 
cercuri de afaceri americane care

loialitate budistă, ca o insignă de pro
test politic.

Nu de mult guvernul, în mod clar 
îngrijorat de evenimente, a recurs la 
măsura neobișnuită de a publica în 
ziarele locale o declarație de credință 
a tuturor generalilor de frunte. Decla
rația sprijinea pe președinte... Măsurile 
de securitate din cadrul armatei au 
ajuns la maximum“.

Corespondentul ziarului american

Sub titlul „Regimul lui Ngo Dinh 
Diem în pericol“, ziarul „New York 
Times“ publică o corespondență din 
Saigon axată pe situația din Vietnamul 
de Sud în urma ultimelor evenimente.

„Guvernul președintelui Ngo Dinh 
Diem și familia sa sînt angajate într-o 
luptă totală de supraviețuire politică 
se spune în articol. ...Conflictul reli
gios cu budiștii rămîne o puternică 
sursă de nemulțumire“.

cu 
tele întinderi de 
s-au luat măsuri

digurile, iar deasu
pra lor coroanele 
sălciilor par niște 
umbrele verzi.

Cuvîntul ,, Zula- 
wy" — mă lămureș
te tînărul inginer Stanislaw Budzynski 
— înseamnă lunca inundabilă a unui râu. 
Am aflat că ținutul acesta umed ș{ deo
sebit de fertil coboară, în unele puncte, 
cu aproape trei metri sub nivelul Balti
cei, iar în altele, abia de se ridică la 
cîțiva metri deasupra nivelului mării. Și 
această regiune _ cu abundenta ei vege
tație, se întinde pe aproximativ 200 000 
de hectare.

Veche și încordată a fost lupta 
oamenilor de pe aceste meleaguri împo
triva revărsărilor Vistulei, pentru zăgă
zuirea apelor și valorificarea pământuri
lor fertile veșnic inundate. Ceea ce se 
făurise printr-o muncă grea de-a lungul 
anilor a fost însă distrus de cotropitorii 
hitleriști spre sfârșitul războiului. A- 
tunci, în furia lor, naziștii asediați în 
Gdansk au nimicit digurile, sistemele 
de pompare, podurile, iazurile, și liniile 
electrice de înaltă tensiune, inundând 
zeci de mii de hectare de pământ. Pes
te terenurile care pînă atunci rodiseră, 
peste tot ce realizaseră oamenii în a- 
ceste locuri s-a așternut o vastă pînză 
de apă.

R.À.U. a rupt relaêüle 
diplomatice cu Portugalia

CAIRO 29 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția M.E.N., 
R.A.U. a rupt relațiile diplomatice 
cu Portugalia.

Această măsură a fost luată de că
tre guvernul R.A.U. în conformitate 
cu rezoluțiile adoptate de conferin
ța șefilor statelor și guvernelor 
africane care a avut loc în luna mai 
și care a hotărît că statele africane 
independente trebuie să rupă rela
țiile politice, diplomatice și consu
lare cu guvernele Portugaliei și Re
publicii Sud-Africane și să declare 
boicotarea economică a regimului 
lui Salazar,

moscoviților și-au demonstrat mi 
cei mai buni reprezentanți ai 
circului din Bulgaria. Cehoslo 
R. D. Germană, Mongolia, Polc 
Romînia, Ungaria, India. Artiștii 
apărut în marele spectacol comun. Al 
turi de colegii lor de peste ho v 
au prezentat diferite numere și au tii 
sovietici.

RABAT. Partidul Istiglal a adresa

HAGA. După eșecul lui W. de Kort 
în tentativa sa de a forma un nou gu
vern, la 28 iunie, regina Olandei l-a 
însărcinat pe L. Beel, din partea 
Partidului popular catolic, cu forma
rea guvernului olandez.

SINGAPORE. Partidul soc.:.: 
risan din Singapore, cunosct 
opoziția sa față de planul de • 
Federației Malayeze, a dat pv 
tății la 28 iunie o declarați: . . 
condamnă Anglia pentru preș.- n.i 
care le exercită în prezent la L<. 
în vederea transpunerii în via. 
cestui plan colonialist. După c ■ 
mai anunțat în prezent, la Lo k! : . 
sosit delegațiile Malayei și term 
Singapore, invitate de guverr. ' 
pentru „a încerca găsirea une. 
la divergențele în problemele fi1 >. 
ciare care au izbucnit între ac iea

LEOPOLDVILLE 29 (Agerpres). 
Guvernul Republicii Congo — cu ca
pitala la Leopoldville — a recunos
cut la 29 iunie în mod oficial gu-

Intenția Franței de a crea o ase
menea uniune cu concursul Bonn
ului întîmpină mari greutăți din 
partea altor țări vest-europene.

ROMA. Potr 
(Sicilia), în acest 
monstrație a fen 
nizării nesatisfăc 
și împotriva ma 
biletele de călăt

dum în care cere eliberarea celor 
membri ai săi, arestați cu 20 de zile 
în urmă pentru vina de a fi protest 
împotriva amestecului Ambasadei 
mericane la Rabat în desfășurarea 
centelor alegeri parlamentare. Mei 
randumul a fost respins de către 
bunalul militar din Rabat. După <: ■ 
s-a mai anunțat, arestații vc iu. 
câți în curînd de Curtea m;<.,

Opoziție iață de predea fu

S.U.A. insistă pentru modificarea 
constituției Guyanei Britanice, po
trivit căreia țara se bucură de auto- 
conducere internă, și pentru resta
bilirea unui regim fățiș colonial. 
După cum relatează un observator 
al ziarului „Times“, problema Guya
nei Britanice s-a discutat în cadrul 
tratativelor între secretarul de stat 
al S.U.A., Rusk, și ministrul aface
rilor externe al Angliei, Home.

GENEVA 29 (Agerpres). — La 29 
îunie, Consiliul de administrație al 
Organizației Internaționale a Muncii 
(O.I.M.) s-a întrunit din nou pen
tru a încerca, după cum relatează 
agenția Reuter, „să ajungă la un 
acord definitiv în problema acțiu
nilor ce urmează să fie întreprinse 
împotriva Republicii Sud-Africane“.

Agenția France Presse anunță că 
după lungi discuții, consiliul a a- 
doptat cu o majoritate de voturi 
trei rezoluții.

Prima rezoluție prevede exclude
rea Republicii Sud-Africane de la 
întîlnirile Organizației Internațio
nale a Muncii.

Cea de-a doua rezoluție prevede 
alcătuirea unei delegații speciale în 
frunte cu directorul general David 
Morse, care urmează să se întîl- 
nească cu secretarul general al 
O.N.U., U Thant, „pentru a-i face 
cunoscute părerile exprimate la

există nici un fel de argument pen
tru a refuza să se acorde Europei 
occidentale o răspundere hotărî- 
toare în problemele de apărare, în 
special în sectorul nuclear".

Urmărind să obțină asentimentul 
Germaniei occidentale față de a- 
ceastă uniune politică în care Fran
ța să joace rolul de hegemon, Couve 
de Murville a lăsat să se înțeleagă, 
după cum scrie agenția U.P.I., că 
„Germania occidentală ar putea a- 
vea dreptul de a ține degetul pe 
trăgaciul armei nucleare franceze 
ca răsplată pentru acceptarea de

timp guvernul congolez declară 
contestă Portugaliei calitatea 
a reprezenta Angola.

in locurile unde 
plouă prea mult, apa de prisos t trasă 
în Vistula. Digurile sînt întrețimte cu 
cea mai mare grijă. De asemenea, șan
țurile și canalele sînt curățate cu -iten- 
tie de buruieni și nămol. Echipe spe
ciale execută lucrările de întrețirțen.

In delta Vistulei se află un șir de 
gospodării agricole de stat. Intilm.ști 
din loc în loc complexe de clădiri abe, 
atelaje și locuințe. Pe pășuni pasc 
rezi de vaci. După cum ni s-a reiat: 
în curînd în localitățile Nowy Dwc 
Malbork va începe construcția a d 
mari fabrici de produse lactate.

Investițiile de peste un miliard ju> 4- 
fate de zloți făcute de stat în a- 
regiune, unde altă dată domneai 
mărginirea apei și roiurile de țiu 
ca și lucrările ce vor urma — dese 
rea de noi șantiere, construirea ci 
cuințe, școli, așezăminte cultura 
sînt o mărturie a grijii pentru tr<ns.. 
marea deltei Vistulei într-una din

„Populația orașului Saigon este 
sumbră și nemulțumită. Se manifestă 
nervozitate. Străzile din jurul palatu
lui sînt blocate. în multe colțuri de 
stradă fac de gardă membri ai poli
ției și siguranței. Orice deplasare ra
pidă a unui camion cu polițiști — și 
asemenea deplasări sînt frecvente —• 
provoacă zvonuri...

Se consideră că poziția guvernului 
s-a înrăutățit considerabil. Există riscul 
unei răscoale fățișe și al efectelor ei

NEW YORK. — 
Potrivit raportului 
Băncii federale de 
rezerve din New 
York, stocul de aur 
al Statelor Unite a 
scăzut în decurs - de 
o săptămînă (pînă 
la 26 iunie) cu 65 
milioane dolari. Po
trivit agenției Fran
ce Presse, această 
nouă fugă a auru
lui din Statele U- 
nite ridică la 245 
de milioane de do
lari suma pierderi
lor de aur ale țării 
de la începutul a- 
nului curent.

Lupta 
lamități 
cite după eliberarea țării. In numa>._ 
cîțiva ani de muncă intensă, regi# 
nea Zulawy a fost îi. mare parte V 
făcută : au fost constnite diguri în l 
gime de peste 400 km, vrecum și 2 (. 
km de canale ; s-a reconstruit rețeă 
electrică și s-au plantat păduri de pic Ü 
și arbuști pentru a pune stavilă vîia,, 
rilor. Odată cu aceste lucrări, cu Las- 

pămînt recuperate, 
și împotfva paludis- 

mului ie bântuia 
prin regime.

Pe întreaga regiu
ne asanata zeci șl 
zeci de ponpe tri
mit apa prii canale 

? nevoie de ei; cînd

LONDRA 29 (Agerpres). — Agen
ția Reuter reproduce o declarație a 
ministrului de externe vest-german, 
Gerhard Schroeder, în care acesta 
a subliniat că R.F.G. continuă să 
sprijine aderarea Angliei la Piața 
comună.

După cum se știe, la ultimele în
truniri ale diferitelor organisme ale 
Pieței comune, problema primirii 
Angliei a dat naștere la discuții 
contradictorii furtunoase. în ciuda 
atitudinii Franței de a se opune ca
tegoric includerii Angliei, pentru a 
proteja interesele monopolurilor 
franceze, adresîndu-se Federației 
vest-germane a industriei siderur
gice și metalurgice, Schroeder a 
spus : „După părerea noastră, în 
Piața comună trebuie să continuăm 
o politică de considerare a Angliei 
ca membru bun venit în viitor. A- 
ceasta necesită un schimb constant 
de păreri și informații între Anglia 
și cei șase, în care scop cele mai 
bune forme ar trebui să fie găsite 
cît mai curînd posibil“.

Totodată, ministrul de externe 
vest-german a reamintit chemarea 
adresată partenerilor vest-europeni 
din alianța atlantică — să rămînă 
alături de Statele Unite atît în do
meniul politic, cît și economic și 
militar.

GUAYAQUIL. Scriitoarea Auroù 
Estrada de Ramires, președinta Uni
unii femeilor din provincia Guayas, a 
trimis președintelui Ecuadorului, Ju
lio Arosemena, o telegramă în care 
își exprimă protestul împotriva perse
cutării forțelor democratice și progr- 
siste din țară. Estrada de Ramires ?' 
pronunță pentru eliberarea femeilor 
și copiilor care au fost arestați în uh. 
mele zile de către agenții polițiști î 
timpul unor razii de masă.

externă din Camera 
programată pentru 
miercurea viitoare

BONN. Studenții irakieni care în
vață la Școala tehnică superioară din 
Stuttgart au difuzat manifeste în care 
protestează împotriva acțiunilor arbi
trare ale guvernului irakian. în mani
feste se arată că guvernul irakian re
fuză să prelungească pașapoartele stu
denților, nu le mai acordă burse, a 
oprit transferul de bani pe care stu
denții îi primesc din partea familiilor 
lor și a dispus să fie cenzurată cores
pondența studenților. 600 de studenți 
irakieni au adresat guvernului Iraku
lui o scrisoare de protest.

PHENIAN. La 28 iunie Cabinetul 
de miniștri al R.P.D. Coreene a adop
tat hotărîrea „cu privire la acordarea 
de ajutor material locuitorilor Coreei 
de Sud, care suferă din cauza lipsei 
de alimente și din cauza calamităților 
naturale". Cabinetul de miniștri al 
R.P.D. Coreene a hotărît să ofere în 
mod gratuit concetățenilor sudeoreeni 
100 mii seki (un sek este egal cu 103,5 
litri) orez decorticat și a însărcinat pe 
președintele comitetului pentru agri
cultură al R.P.D. Coreene să ia mă
suri eficace pentru transmiterea cît 
mai urgentă a acestei cantități de 
orez.
Criza de guvern din Olanda

scria că „poliția 
înverșunarea asu 
rănind trei dinh

ceptează activitatea partizanilor, în 
Vietnamul de sud nu exista o opo
ziție organizată.
menințare de opoziție ; în prezent mulți 

în mod sfidător o bucățică de 
galben, de obicei un semn de

PARIS 29 (Agerpres). — în ca
drul unui interviu televizat la 28 
iunie ministrul afacerilor externe 
al Franței, Couve de Murville, s-a 
pronunțat din nou în favoarea 
nei uniuni politice europene 
strînse”, afirmînd totodată că „nu

incendiare. Dacă, așa cum a făcut 
marți, guvernul interzice o mare de
monstrație, el nu face decît să spo
rească mînia populară.

în urmă cu două luni, dacă se ex-

Mulți soldați de rind care se consideră 
budiști sînt descumpăniți și tulburați 
de recentele evenimente.

Guvernul a provocat de asemenea 
mînia unor înalte oficialități. americane 
care în ultimele 18 luni au muncit din 
greu pentru a traduce în viață politica 
S.U.A.".

După cum scrie ziarul, „ultimele șase 
săptămîni au adus prejudicii ireparabile 
eforturilor militare“. Această situație 
produce o enervare deosebită în rîndu
rile „consilierilor“ americani care re
proșează diemiștilor „lipsa lor de tact“, 
precum și risipirea „ajutorului“ ameri
can. Diemiștii ripostează că-acest „aju
tor“ militar s-a dovedit complet ine
ficace. S-a ajuns chiar la situația ca 
Ngo Dinh Nhu, unul din frății preșe
dintelui Diem, să declare ziarului „Wa
shington Post“ că ar fi preferabilă ■ re
tragerea din Vietnamul de sud a jumă
tate din forțele armate americane. 
Guvernul Diem a fost nevoit să publice 
o dezmințire, iar Departamentul de 
Stat, foarte iritat, a dat publicității o 
punere la punct în care declara că „gu
vernul sud-vietnamez pare a fi timorat 
de faptul că prezența consilierilor ame
ricani diminuează autoritatea președin
telui Diem“.

Referindu-se la situația creată în pre
zent în Vietnamul de sud, săptămînalul 
„France Observateur“ remarcă pe bună 
dreptate că „timpul descompunerii“ 
este foarte aproape, dacă nu a șî sosit.

LONDRA. Agenția Reuter anunță 
că secția din Anglia a comitetului pen
tru eliberarea deținuților politici din 
Grecia a dat publicității o declarație 
în care cere guvernului grec să elibe
reze deținuții politici aflați în temnițe, 
„în numele umanității — se arată în 
declarație —- noi cerem ca acești băr. 
bați și femei să fie eliberați fără în- 
tîrziere“.,Mulți dintre deținuți, se spu
ne în încheierea declarației, se află în 
închisori de 15—18 ani.

De asemenea, agenția menționată 
anunță că un grup de membri ai Par
lamentului britanic au creat un „Co
mitet de luptă pentru eliberarea de
ținuților politici greci".

PARIS. Peste 1 500 de muncitori 
de la Uzina metalurgică „Duro Fil- 
gera" din orașul Oviedo (Spania de 
nord) au declarat grevă în legătură 
cu faptul că direcția a recurs la sanc
țiuni administrative nejuste împotriva 
muncitorilor.

MOSCOVA 29 (Agerpres). — In edi
tura „Sovetskaia Ențiklopedia" vor 
apare o serie de enciclopedii tehnice 
mici sub titlul general „Enciclopedia 
tehnicii contemporane“. Primele vor 
apare următoarele trei enciclopedii : 
„Automatizarea producției și electroni
ca industrială", în patru volume, „Ma
terialele de construcție" și „Construc
ții“, fiecare în cîte trei volume.

Volumul I al primei enciclopedii a și 
fost scos de sub tipar, iar volumul II 
va apare în cursul anului curent.

La elaborarea noilor enciclopedii par
ticipă zeci de institute științifice și 
multe sute de specialiști din domeniile 
respective.
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Am ajuns pe înserat. După ploaia 
care s-a potolit repede, soarele se lasă 
către asfințit, împurpurînd așezările oa
menilor, cîmpia și apa. Ne aflăm în Zu
lawy, în plină deltă a Vistulei, la capă
tul fluviului ce taie aproape în două 
Polonia și-i fertilizează pământurile.

Pînă în zarea îndepărtată, cît cu
prinzi cu ochii, se întinde o vegetație 
suculentă, de un verde închis. Cana
lele ce străbat solul neted par niște 
fîșii de staniol sclipitor. De-a lungul 
lor, asemenea unor metereze, se ridică
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