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T O Â T E

la timp și fără pierderi !

Cursurile de perfecționare 
a pregătirii cadrelor

în Capitală, ca și în 
întreaga țară, au început 
zilele acestea cursurile 
organizate de institutele 
de perfecționare a ca
drelor didactice pentru 
sprijinirea profesorilor 
care susțin examenele 
de definitivat, precum 
și a învățătorilor care 
doresc să obțină gradul 
II. în luna iulie au loc 
și cursurile de pregătire 
a cadrelor didactice care 
predau obiectul „Agri
cultura“ în școlile de 8 
ani din mediul sătesc.

Pe lingă lecțiile teoreti
ce, învățătorii și profe
sorii vor face și aplica
ții practice pe terenuri 
agricole.

Către sfîrșitul acestei 
luni, Ministerul Invăță- 
mîntului organizează la 
Predeal cursuri de per
fecționare a profesorilor 
de limbi străine, econo
mie politică și socialism 
științific din școlile de 
cultură generală. Cu a- 
cest prilej, cadrele di
dactice care predau lim
bile rusă, germană

și mașinile 
să lucreze
neîntrer upt, 
cu randament

didactice
franceză vor studia di
ferite probleme privind 
gramatica și lexicul a- 
cestor limbi, precum și 
metodica predării lor. 
Expunerile vor fi ținute 
de lectori de la institu
tele de perfecționare a 
cadrelor didactice și de 
profesori din învățămîn- 
tul superior, ajutați de 
cadre didactice și cer
cetători științifici din 
Uniunea Sovietică, R.D. 
Germană și Franța.

(Agerpres)

(Foto E. Höfer)infiltrații de aer oceanic din Marea 
Nordului, vremea a devenit insta
bilă mai ales în jumătatea de nord 
a țării, unde au căzut averse care, 
local, au dat peste 10 litri de apă 
pe m.p. Astfel de precipitații atmos
ferice s-au înregistrat la Zălau, Satu 
Mare, Oradea, Răuți, Berzeasca, 
Iași, Cotnari, Rădăuți, Dorohoi, Tr. 
Severin, Strehaia și Drăgășani.

în cursul nopții de 2—3 iulie, 
ploile sub formă de averse, însoțite 
de descărcări electrice din nord- 
vestul țării, s-au propagat și 
partea de sud-est, determinînd

Pentru a informa cititorii ziarului nostru despre starea timpului, ne-am 
adresat Institutului Meteorologic din București. Iată ce ni s-a relatat :

începînd de la 22 iunie a.c., în 
Europa centrală și de răsărit și-a fă
cut apariția o vreme caniculară, care 
persistă încă. Vatra sau focarul un
delor de căldură care s-au abătut 
asupra continentului nostru este de
șertul saharian, deasupra căruia se 
află aproape permanent un regim 
de mare presiune atmosferică ce se 
extinde în altitudine pînă la nivelul 
stratosferei (10 000 m). în zilele de 
20 și 21 iunie, formațiuni ciclonice, 
alimentate cu aer polar, s-au depla
sat din Marea Groenlandei spre sud, 
pînă în sudul Franței, determinînd 
reacția maselor de aer tropical din 
nordul Africii, care au irupt spre 
Europa Centrală și de sud-est.

în urma acestui proces atmosferic 
anticiclonul tropical din Sahara a 
înaintat peste bazinul Mării Medite
rane și Peninsula Balcanică, pom- 
pînd la sol și prin altitudine valuri 
de aer cald către zonele de slabă 
presiune atmosferică din bazinul 
Mărilor polare.

Aflîndu-ne în perioada solstițiului 
de vară, cînd ziua la noi durează 15 
ore și jumătate, durata de insolație 
a fost maximă, fapt ce a permis în
călzirea exagerată a solului, iar în 
contact cu acesta și a aerului. Ast
fel, în ziua de 29 iunie s-a atins va
loarea de 40° la umbră în Cîmpia 
Crișurilor. Valori de 34n—38° s-au 
înregistrat în toate regiunile țării. în 
regiunea alpină a Carpaților și în 
nord-estul Moldovei (Botoșani) s-au 
stabilit noi recorduri de temperatu
ră.

Luna iulie a început și ea cu căl
duri tropicale. Datorită însă unor

Lanurile de pe în
tinsul țării au dat în 
pîrg. A început ma
rea bătălie a strînge- 
rii recoltei în care 
s-au aliniat într-un 
front larg mii de me
canizatori, colecti
viști, lucrători din 
G.A.S. Lucrările în
cepute mai întîi în 
partea de sud a țării 
au înaintat cu repe
ziciune și în nord. A- 
cum se recoltează 
orzul și griul în ma
joritatea

Veștile 
redacție 
peste tot 
te cu

regiunilor, 
sosite 
arată

se munceș- 
_____________________ ... răspundere

- pentru recoltarea ce
realelor la timp și fără pierderi. Combinerul Ion 
Ghenu, de la G.A.S. Hîrșova, strînge zilnic pes
te 20 000 kg grîu ; gospodăriile colective din re
giunea Oltenia au recoltat orzul de pe mai 
mult de jumătate din suprafața cultivată ; fo
losind din plin mijloacele de care dispun, co
lectiviștii din raioanele Mizil, Ploiești, Buzău și 
Rimnicu-Sărat au strins numai în cîteva zile orzul 
de pe 2 000 ha. De asemenea, se lucrează de zor la 
recoltat și în regiunile Iași, Maramureș, Mureș-Auto- 
nomă Maghiară. Este o bătălie care a cuprins în
treaga țară.

Experiența unităților agricole fruntașe arată că a- 
tunci cînd munca este bine organizată, cînd în fiecare 
unitate se lucrează pe baza unui plan de măsuri bine 
gîndit, grînele pot fi strinse la vreme, înlăturîndu-se 
pierderile. Iată de ce este necesar ca în aceste zile de 
mare încordare a muncii fiecare tractor, fiecare com
bină, secerătoare să fie folosite chibzuit, cu întreaga 
capacitate de lucru.

în decursul anilor, gospodăriile de stat și colective, 
stațiunile de mașini și tractoare au acumulat o vastă 
experiență în ce privește organizarea muncii la recol
tat. Alături de dotarea agriculturii cu noi tractoare, 
combine și alte utilaje, această experiență permite 
ca recoltatul să se facă într-un timp mai scurt și pe 
această cale să se înlăture orice pierderi. Printre uni
tățile fruntașe la secerat se numără și gospodăria de 
stat „I. L. Caragiale", raionul Lehliu. Aici se obțin, an 
de an, producții mari la hectar. Ele se datoresc, fără 
îndoială, aplicării măsurilor agrotehnice. Dar o parte 
însemnată a griului înmagazinat se datorește și fap
tului că lucrătorii acestei gospodării fac recoltatul 
în cîteva zile, reducînd astfel pierderile prin scutu
rare. Aici, reparațiile la tractoare și mașini agricole 
au fost astfel organizate îneît în timpul lucrului nu 
s-a ivit nici o defecțiune. Și pentru acest an la această 
gospodărie s-au făcut pregătiri temeinice. Rezultatele 
obținute în cele cîteva zile de lucru arată că și de 
data aceasta lucrătorii acestei gospodării de stat sînt 
la înălțime. Sînt și alte unități agricole — gospodării 
de stat și colective — unde munca pentru sporirea 
producției la hectar se împletește strins cu lupta 
pentru strîngerea recoltei la timp.

în multe alte părți, strînsul recoltei de grîu va în
cepe din plin în aceste zile. După cum se știe, re
coltatul este o lucrare de sezon care nu suferă nici 
o amînare. De aceea, în toate gospodăriile de stat, 
S.M.T.-uri, gospodăriile colective trebuie să se ia mă
suri urgente pentru ca în timpul cel mai scurt între
gul utilaj agricol care este folosit la seceriș să fie 
pus în stare de funcționare. în aceste zile, consiliile 
agricole regionale și raionale, conducerile G.A.C., 
G.A.S. și S.M.T. să planifice pînă în cele mai mici 
amănunte felul cum trebuie să se lucreze pentru ca 
odată începută această campanie, toate combinele, 
tractoarele și mașinile să funcționeze neîntrerupt, cu 
randament maxim. Orice defecțiuni trebuie reme
diate cît mai repede, deoarece la seceriș chiar și 
cîteva ore de întîrziere pot costa scump.

în vederea folosirii integrale a capacității de lucru 
a mașinilor și tractoarelor și scurtării perioadei de 
recoltare se impune ca toate unitățile agricole să res
pecte planurile operative în care sînt prevăzute, pen
tru fiecare agregat 
care le au 
deplasare.

maxim
MARIN SCÄRLÄTESCU, 

combiner. Lucrează în gospodăria colectivă Manasia. în cele 
două zile de cînd a început recoltatul griului, printr-o bună 
organizare a muncii, s-a evidențiat în cadrul brigăzii a doua 

de tractoare de Ia S.M.T. Urziceni.

GHEORGHE TÄNASE, 
combiner. Cu toate că abia s-a luminat de ziuă, pe tarlalele 
gospodăriei colective din Alexeni, regiunea București, ală
turi de ceilalți tractoriști, el lucrează din plin la recoltatul 

' griului. Zilnic realizează 18 000 kg boabe

10000 ha recoltate

jfe*

GALAȚI (coresp. 
teii“). — De cîteva

PE

în parte, graficul lucrărilor pe 
de executat, viteza zilnică de lucru, ruta de 
locul de staționare în cîmp etc. Problema

( Continuare în pag. IlI-a)

„Scîn- 
zile, pe 

ogoarele regiunii Galați se 
lucrează intens la recoltatul 
griului și al orzului de toam
nă. Cele mai bune rezultate 
le-au obținut colectiviștii din 
raioanele Brăila și Făurei. 
Intr-o singură zi, gospodă
riile colective din raionul 
Brăila au recoltat 1 500 ha 
cu grîu. In comunele Movi-

la Miresei, Osmanu, Scorța- 
ru Vechi, Valea Cînepei co
lectiviștii au ieșit în număr 
mare să ajute pe combi- 
neri la strînsul recoltei. Re
coltatul griului a început și 
în raioanele Galați, Tecuci 
și Bujor. Pînă în prezent, 
în întreaga regiune au fost 
recoltate aproape 8 000 ha 
cu grîu și 2 000 ha cu orz 
de toamnă.

SCURT
DIN ȚÂRA

® Pînă in seara zilei de 2 iulie, 
gospodăriile de stat au strins recolta 
de grîu de pe o suprafață de peste 
30 000 ha.

• Pe ogoarele raionului Segarcea 
recoltarea cerealelor s-a intensificat 
in ultimele zile. Orzul a fost recol
tat de pe întreaga suprafață, iar de 
cîteva zile în toate gospodăriile co
lective a început recoltatul 
Pină în prezent s-au recoltat 
8 000 ha.
• în raionul Drăgănești-Olt 

coltat griul de pe o suprafață de 1 000 
hectare. Pentru a termina această lu
crare in timpul cel mal scurt și fără 
plerdert, alături de combine, colecti
viștii au trecut la recoltatul griului 
folosind secerătorile-legători.

• ta I iulie, colectiviștii din Că- 
rășeu. regiunea Maramureș, au ieșit la 
seceriș. Éi au terminat recoltatul orzu
lui de pe cele 43 hectare cultivate. 
Colectiviștii din brigăzile conduse de 
Ion Ambudan și Paul Motoz au obți
nut cele mai bune rezultate.

• La G.A.S. Liebling, regiunea Ba
nat, a început recoltarea griului. în- 
tr-o singură zi, combineril de aici au 
strins recolta de pe mal mult de 100 
ha. Bătălia secerișului a început și în 
numeroase alte unități din regiune.

griului, 
peste

s-a re-

în 
o 

scădere apreciabilă a temperaturii 
aerului și solului.

Această schimbare bruscă în as
pectul vremii, care a întrerupt tem
porar canicula, a fost pricinuită de 
un fenomen de dinamică atmosfe
rică, și anume de trecerea unui 
front meteorologic de furtuni din 
Marea Nordului, unde presiunea 
atmosferică e ridicată și tempera
tura coborîtă, către Marea Neagră, 
unde temperatura a fost în ultimul 
timp dposebit de ridicată și presiu
nea coborîtă.

Canicula, care își trage numele de 
la constelația Cîinelui a cărei apari
ție pe bolta cerului coincide cu e- 
poca marilor călduri din bazinul 
Mării Mediterane, își va slăbi ușor 
intensitatea mai ales în Ardeal și 
Moldova, unde vor continua să cadă 
averse locale. în Cîmpia Dunării și 
pe litoral vremea va fi însorită, cu 
înnorări trecătoare după-amiaza 
cînd, izolat, vor cădea averse înso
țite de furtuni.

TELEGRAMA
1 CĂTRE COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CEYLON
Cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la crearea Partidului Comu

nist din Ceylon, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn vă 
adresează dv. și tuturor oamenilor muncii din țara dv. un cald salut 
frățesc și sincere felicitări și vă urează succes în lupta pe care o duceți 
pentru continua consolidare a rîndurilor partidului, pentru apărarea in
tereselor vitale ale maselor muncitoare ceyloneze, pentru pace și pro
gres social.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

O nouă promoție 
de muncitori chimiști

IAȘI (red. ziarului „Flacăra lașului"). 
— O nouă promoție de muncitori cali
ficați pentru- întreprinderile din indus
tria chimică au părăsit băncile Grupului 
școlar petrol-chimie din Iași. Cei 278 
de absolvenți calificați in specialitățile 
laborant, operator chimist în prelucrarea 
cauciucului și maselor plastice, distilator 
mecanic de utilaje de construcții, ope
rator chimist în fabricarea antibioticelor 
etc au fost repartizați la întreprinderile 
din Săvinești, Onești, Borzești, Roznov, 
Iași și altele.

Magazine la sate
CONSTANȚA (coreep. „Scînteii“).— 

în comunele Basarabi, Cobadin, Sa- 
raiu și altele s-au dat în folosință 
noi magazine universale sătești. Do
tate cu mobilier modern, acestea 
pun la dispoziția cumpărătorilor 
produse alimentare, textile, încălță
minte etc. De asemenea, s-au dat în 
folosință terasa „Dunărea“, cu 
200 de locuri, de la Vadul Oii, com
plexul comercial de la Topraisar 
care cuprinde raioane cu produse 
textile, alimentare etc.

Gospodâria colectivă din comuna Glodeanu-Sărat, raionul Mizil, a început recoltatul celor 1 000 de hectare cu 
grîu. în fotografie : combinerai Constantin Bîrea, care recoltează zilnic cu 2 000 kg grîu mai mult decît ceilalți combi- 
neri din brigadă. (Foto : R. Costtn)

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Populare Ro- 
mîne, Corneliu Mănescu, marți sea
ra a sosit în Capitală dr. Bruno 
Kreisky, ministrul afacerilor exter
ne al Austriei. Oaspetele este înso
țit de dr. Ludwig Steiner, secretar 
de stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne, dr. Arno Halusa, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar, dr. 
Wilhelm Trimmel, consilier ministe
rial la Ministerul de Finanțe al 
Austriei, dr. Hans Thalberg, trimis 
extraordinar și ministru plenipoten
țiar, și dr. Gerald Hinteregger, se
cretar de legație.

Totodată a sosit și dr. Paul Wetz- 
ler, ministrul Austriei în R. P. Ro- 
mînă.

Pe aeroportul Băneasa, ministrul 
afacerilor externe al Austriei și per
soanele care îl însoțesc au fost în- 
tîmpinați de Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Pompi- 
liu Macovei, adjunct al ministrului, 
Mihail Petri, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Radu Mănescu, 
adjunct al ministrului finanțelor, de 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe și alte ministere.

★
Bruno Kreisky s-a născut la 22 ia

nuarie 1911, la Viena.
A absolvit Facultatea de 

juridice a Universității din 
obținînd titlul de doctor în 
juridice.

în 1926 Bruno Kreisky a
la mișcarea- socialistă din Austria 
în cadrul căreia a deținut și dife
rite funcții de răspundere.

Pentru activitatea sa politică, a 
avut de suferit prigoana Gestapo
ului. A fost arestat de mai multe 
ori, iar în anul 1938 a părăsit Aus
tria și a trăit în emigrație în Suedia 
pînă în 1945.

Reîntors în Austria, Bruno Kreis
ky intră în cariera diplomatică.

în perioada 1951—1952 ocupă di-

externe al Austriei
A fost, de asemenea, de față Mir

cea Ocheană, ministrul R. P. Ro
mine la Viena.

Erau prezențî dr. Franz Irbinger, 
atașat al legației Austriei la Bucu
rești și alți membri ai legației.

Un grup de copii au oferit oaspe
ților flori.

științe
Viena, 
științe

aderat

Marți seara, ministrul afacerilor 
externe al Austriei, Bruno Kreisky, 
a oferit un dineu cu prilejul vizitei 
sale în țara noastră.

Au luat parte Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Gogu 
Rădulescu, ministrul comerțului ex
terior, Pompiliu Macovei, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Ion Craiu, adjunct al ministrului 
finanțelor, Mircea Ocheană, minis
trul R. P. Romine la Viena, func
ționari superiori din diferite minis
tere.

Au luat parte, de asemenea, _ per
soanele care îl însoțesc pe ministrul 
Austriei.

A participat dr. Paul Wetzler, mi
nistrul Austriei în R. P. Romînă.

★
verse funcții de stat în cadrul pre
ședinției Consiliului de Miniștri și a 
cancelariei președintelui Republicii.

Din 1953 pînă în 1959 deține func
ția de secretar de stat al Ministe
rului Afacerilor Externe al Austriei, 
în această calitate a făcut parte din 
delegația austriacă care a participat 
la tratativele privind încheierea 
Tratatului de Stat.

în iulie 1959 este numit ministrul 
federal al afacerilor externe. Bruno 
Kreisky este și vicepreședinte al 
Partidului Socialist din Austria.

Bruno Kreisky este președintele 
„Fondului Theodor Körner“ menit 
să stimuleze activitatea tinerilor sa- 
vanți și artiști.

de 
este

de 
de

Litoralul și-a primit vi
zitatorii. Firește, cei so
siți la odihnă gustă din 
plin atracțiile mării, soa
relui, plăjii fierbinți. Dai 
Și 
nul

cartea este priete- 
nedespărțit al mii- 

oameni veniți

pe litoral. Aceasta o do
vedesc miile de volume 
împrumutate pînă acum 
de la bibliotecile stațiu
nilor sau cumpărate din 
librării.

Pentru prietenii cărții 
litoralul s-a pregătit te
meinic. Bibliotecile oferă 
cititorilor cărțile prefe
rate ; în stațiuni funcțio
nează în acest sezon 15 
librării și diferite puncte 
de desfacere, operativ 
aprovizionate. Să popo
sim mai întîi în cîteva 
librării de pe litoral. Cea 
de la Mamaia este una 
dintre cele mai moder
ne, atît în ce privește 
arhitectonica elegantă a 
clădirii în care funcțio
nează, cît și estetica in
terioară, modul de eta
lare a cărților, grafica 
panourilor ornamentale. 
Vitrinéle, prin modul de 
expunere, pun în valoare 
noile titluri, cărțile de 
mare interes. Sînt pre
zente lucrări despre arta 
romînească, despre crea
țiile unor artiști plastici 
ca N. Grigorescu, 
trașcu, Luchian, C. 
su, Ciucurencu etc. 
presionează plăcut ama
bilitatea vînzătorilor. Pen
tru ca servirea turiștilor 
străini să se facă în cele 
mai bune condiții, aci

Pe- 
Res-
Im-

lucrează vînzători 
cunosc mai multe limbi 
străine. Vînzătorii reco
mandă cu pricepere vo
lumele care-i interesea
ză pe cititorii de peste 
hotare. La nivelul actua
lelor cerințe sînt și libră
riile de la Eforie nord și 
Mangalia. Pe lîngă a- 
ceste magazine mai 
mari, la Constanța, Efo
rie nord și sud, Mamaia 
și Mangalia au apărut 
încă din primele zile ale 
sezonului și tonetele. Ele 
pun la dispoziția amato
rilor de literatură cărți 
pe întreg întinsul faleze
lor.

Unii vizitatori vin pen
tru prima dată pe li
toral. Pentru ca ei să gă
sească cu ușurință libră
riile ar fi bine să se 
pună săgeți indicatoare.

O bună popularizare a 
cărții contribuie la spo
rirea interesului 
citit. în stațiuni 
montate panouri,

pentru 
au (ost 

afișe,

Mamaia,

iy
prezentînd cele 
apariții care 
sesc în librării, 
telurile de la 
la punctele culturale de 
la Eforie nord, Eforie 
sud și Techirghiol, 
menilor muncii Ie 
anunțate noutățile 
buletinele „Cărți 
care se expun la locuri 
vizibile.

Anul acesta librăriile 
de pe litoral au fost a- 
provizionate cu can
tități însemnate de cărți, 
ele însumînd aproape 
1 000 000 lei. Pînă ia sfîr-

oa- 
sînt 
prin 
noi“

șitul sezonului, numărul 
acestora va crește con
siderabil. Pentru ca citi
torul să poată cumpăra 
imediat 
cartea 
trul de 
zare a 
stanța a luat măsuri de 
a se trimite 
librăriile din 
a mai trece 
tul central.

Dar, așa 
relatat 
rători, 
găsesc 
plare 
sicilor 
nescu, 
trebui 
dere ca 
cu 
täte 
gență printr-o redistribui
re a fondului disponibil.

O altă dorință a vizi
tatorilor litoralului — în 
special a celor de peste 
hotare — este ca la 
chioșcurile din stațiuni 
și din Constanța să 
se găsească, în afara 
ilustratelor de pe litoral, 
și vederi din alte locuri 
pitorești ale tării.

Și bibliotecile cunosc 
în aceste zile o mare 
afluență de cititori. Ele 
pun la dispoziția oame
nilor muncii veniți la o- 
dihnă un fond de cărți 
cu aproape 10 000 de 
volume mai mare de- 
cît anul trecut. Biblio
tecile din Eforie nord și 
Eforie sud au achiziționat 
un număr important de 
cărți. Majoritatea biblio
tecilor funcționează în 
bune condiții. La biblio
teca clubului central din 
Eforie sud cărțile 
șezate frumos în 
pe tematici, îneît 
rul poate găsi 
șurință lucrarea 
Bibliotecarele vin 
jutorul cititorilor, 
mandîndu-Ie cărțile nou 
apărute.

după apariție 
preferată, Cen- 
librării șl difu- 
cărții din Con-

cărțile în 
stațiuni fără 
prin depozi-

cum 
numeroși 
în librării nu se 

suficiente" exem- 
din lucrările cla- 
noștri — Emi- 
Creangă etc. Ar 

să se aibă în ve- 
aprovizionarea 

cărțile mult solici- 
să se facă de ur-

ne-au 
cumpă-

sînt a- 
rafturi, 
citito- 

cu u- 
dorită. 
în a- 
reco-

Nu același lucru se 
întimplă la biblioteca 
clubului din Eforie nord. 
Este bine că cititorii au 
acces la rafturile 
cărți. Dar asta nu 
totul. Bibliotecarele 
aici fac doar oficiul
a înregistra pe cei care 
împrumută cărțile. Unii 
cititori știu dinainte ce 
carte vor împrumuta, dar 
trebuie să piardă mult 
timp pînă o găsesc în 
raft, pentru că aici căr
țile, deși sînt așezate în 
funcție de clasificarea ze
cimală, nu sînt cataloga
te și pe autori sau pe 
genuri. Alți cititori sînt 
dornici să primească sfa
turi, să li se recomande 
cărțile noi. Acest lucru 
ar trebui să-1 facă în mai 
mare măsură bibliote
carii.

Sînt încă unele acțiuni 
care ar putea fi organi-

răiBllortCA )

zate pentru îmbunătăți
rea muncii cu cartea pe 
litoral. N-ar fi rău dacă 
s-ar organiza și în a- 
ceastă vară în stațiuni
le de pe litoral, întîlniri 
între scriitori și cititori. 
In holurile marilor hote
luri s-ar putea așeza 
mici expoziții volante cu 
cărți 
pentru 
hotare.
aci ar 
seaecă 
mare de prospecte Și ca
taloage. în continuare, 
vitrinele librăriilor vor 
trebui împrospătate pe 
măsura sosirii noilor a- 
parițil.

Asigurînd un nivel mai 
înalt muncii sale, cen
trul regional de librării 
și difuzare a cărții va 
contribui la organizarea 
unor manifestări 
rale

în limbi străine 
turiștii de peste 

De asemenea, 
trebui să se gă- 
un număr cît mai

cultu.
bogate, variate.

V. MIHAI 
coresp. „Scînteii”
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„Am dat întîietate bărbaților...“
Ploaia se cprise ; pe alocuri însă’, 

pa mai băltea. Totuși colectiviștii; 
in Pietroaia, raionul Găești, ieși- 
ară in »umăr mare la prășitul pa 
ambului și al plantelor tehnice, 
lunca plină de avînt, pricepută, a 
alectiviștilor a făcut ca gospodăria 
olectivă din Pietroaia. deși tînără. 
S se dezvolte rapid- /-inul acesta, 
umai de la grădina de legume șt 
in cultura plantelor tehnice ea va 
vea un venit de peste un milion-, 
:i ; se prevăd recolte bune la grîu,. 
orumb, floarea soarelui.
— Rezultatele pe care le-am obți- 

ut se datorese hărniciei colectî- 
iștilor, muncii politice duse de or- 
anizația de partid. în fiecare bri- 
adă, comuniștii pun umărul unde 
mai greu, mobilizează prin exem- 

lul și cuvîntul lor pe ceilalți colec- 
viști, spune tovarășul Dumitru 
. Andrei, președintele gospodăriei, 
olective.
într-adevăr, în ultima vreme a 

rescut simțitor rolul organizației 
e partid in viața gospodăriei. Bi- 
oul organizației de bază a inițiat o- 
irgă acțiune pentru înarmarea co- 
ictiviștilor cu cunoștințe agroteh- 
ice, ocupîndu-se îndeaproape de 
una desfășurare a învățămîntului 
grozootehnic, de organizarea — cu 
prijinul inginerului și al tehnicia- 
ului agronom — a unui ciclu de 
onferințe despre cultura cerealelor
i a plantelor tehnice, despre îngri- 
irea și furajarea rațională a anima
tor. Printr-o muncă politică siste- 
natică, organizația de bază a lămu- 
it colectiviștilor foloasele extinde-
ii suprafețelor cultivate cu legume, 
utun, sorg ; extinderea acestor cul- 
uri a contribuit Ia sporirea avutu- 
ui obștesc al gospodăriei și a ve- 
liturilor colectiviștilor. Membri de 
lartid ca Marin Triță, Constantin 
liucă, candidatele de nartid Elena 
Aușat și Alexandrina Cogan, din bri- 
;ada zootehnică, Maria Slăvilă, Ale- 
landrina Andrei, Constanța Tudora- 
:he, din brigada legumicolă, sînt 
jrețuiți de întreaga gospodărie pen- 
ru hărnicia si conștiinciozitatea lor.

în gospodăria colectivă lucrează 
in mare număr de femei, aportul 
or în toate sectoarele fiind deose
bit de important. Acest lucru impu- 
îea să se desfășoare o susținută 

La stupina ocolului silvic din comuna Comana, raionul Giurgiu

muncă de partid în rîndurile lor 
spre a le ridica nivelul de cunoș
tințe și a ie atrage la o participare 
tot mai activă la acțiunile inițiate 
de organizația de partid, la viața 
satului colectivizat. Cu toate aces
tea, munca politică în rîndurile co
lectivistelor este neglijată. Infor
mări despre probleme actuale ale 
politicii partidului, ale situației in
ternaționale, conferințe pe teme de 
cultură generală nu se țin cu lunile. 
Puține femei au fost îndrumate să 
participe la activitatea cercurilor de 
citit sau să urmeze cursurile învă
țămîntului agro-zootehnic de masă. 
Este semnificativ faptul că dintre 
cei 48 de colectiviști care fac parte

de partid

din activul fără partid, numai 3 sînt 
femei ; foarte mic este numărul co
lectivistelor și în organizația de 
bază.

Desigur, în partid sînt primiți nu
mai cei mai buni dintre cei mai 
buni colectiviști, care prin întreaga 
lor muncă și comportare se dove
desc oameni înaintați, luptînd fără 
preget pentru înfăptuirea politicii 
partidului. Dar oare aici, la Pietroa
ia, nu sînt colectiviste care muncesc 
cu tragere de inimă pentru întări
rea gospodăriei și se află în primele 
rînduri ale luptei pentru recolte 
bogate, pentru sporirea avutului 
obștesc ?

însuși tov. Gh. Piscaru, secretarul 
organizației de bază, spune deschis 
că asemenea colectiviste cum sînt 
Ecaterina Mihăilă, Elisabeta Birlo- 
geanu. Ileana Tudose, Aurica Băr- 
can, Paraschiva Răduță, Niculina 
Minică, Floarea Răduță, Alexandri
na Negoi, fac cinste gospodăriei. 
Ceilalți membri ai biroului organi
zației de bază, precum și instructo
rul Comitetului raional de partid 
Găești, tov. Ion Dinuță, sînt de a- 
ceeași părere.

Cum se explică atunci că tovarășii 
din biroul organizației de bază n-au 
atras măcar în activul fără partid pe 
aceste colectiviste, despre care ei în
șiși recunosc că sînt printre frun

tașii colectivei ? Ce așteaptă ei pen
tru a desfășura o muncă politică 
sistematică în vederea sprijinirii a 
zeci și zeci de colectiviste harnice 
— a căror inimă este plină de re
cunoștință față de partid pentru 
viața lor nouă — care doresc să-și 
îmbogățească cunoștințele, să-și în
sușească trăsăturile moral-politice 
proprii comuniștilor ?

— De fapt, nu sînt nici un -fel de 
motive întemeiate — ne-a răspuns 
secretarul organizației de bază. Nu
mai că noi am dat întîietate bărba
ților...

Ciudat răspuns. O asemenea prac
tică, ce nu ține seama de meri
tele și calitățile fiecărui om al mun
cii, de aportul lui la viața colecti
vului, nu are nimic comun cu acti
vitatea organizațiilor noastre de 
partid.

Situația existentă la Pietroaia 
nu este un caz izolat în raio
nul Găești. Și în gospodăriile 
colective din Fierbinți, Răscăeți, Vi
șina, Glîmbocata, organizațiile de 
bază neglijează munca de partid în 
rîndurile femeilor. Comitetul raio
nal de partid Găești nu a desfășurat 
o acțiune sistematică de îndrumare 
a organizațiilor de partid în vederea 
înfăptuirii sarcinilor trasate de ple
nara C.C. al P.M.R. din aprilie 1962 cu 
privire la intensificarea muncii po
litice în rîndurile femeilor, mobili
zarea acestora la toate acțiunile po
litice, economice, sociale, educarea 
lor comunistă, pentru ca cele mai 
active în producție și în viața ob
ștească să fie primite în partid. 
Deși unele organizații de bază, ca 
cele din G.A.C. Valea Mare, Rătești, 
au obținut rezultate mai bune în 
acest domeniu, nu s-a întreprins a- 
proape nimic pentru extinderea ex
perienței lor.

Ce-i drept, în ultimul timp, biroul 
comitetului raional de partid a sub
liniat, în cadrul instruirii aparatu
lui de partid și a secretarilor orga
nizațiilor de bază, necesitatea îmbu
nătățirii activității politice în rîndu
rile femeilor. Deși adoptate cu des
tulă întîrziere, măsurile luate sînt 
bune. Rămîne numai ca ele să fie 
aplicate cu consecvență.

S. STANEL

Un ghid al stațiunilor
de odihnă

Ar fi deosebit de u- 
tilă o lucrare în care 
să figureze toate sta
țiunile de odihnă și 
balneare din țară, 
mijlocul de transport 
ce trebuie folosit pen
tru a se ajunge în fie
care stațiune, să se 
indice altitudinea, îm
prejurimile, izvoarele 
de ape minerale și bo
lile pentru care sînt 
indicate. Ea ar înlesni 
petrecerea concediu
lui și ar contribui la 
popularizarea locuri
lor pitorești din țară, 
eventual și a localită
ților istorice. (De la 
1. Antonie, funcțio
nar).

Centru pentru reparat 
aparate de radio 

și televizoare
fn comuna Budești, 

raionul Oltenița, sînt 
peste 650 de posesori 
de aparate de radio și 
SO de televizoare. 
Pentru cea mai mică 
reparație cetățenii 
din comună sînt ne- 
voiți să se deplase
ze la oraș. Uniunea 
regională a coopera
tivelor meșteșugărești 
ar trebui să studieze 
posibilitățile de înfiin
țare în comuna noas
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Eforie nord : Plaja (Foto : M. Andreescu)

CITITORII PROPUN Expoziție a elevilor Școlii populare de artă

tră a unui centru de 
reparații pentru apa
rate de radio și tele
viziune, sau de înfiin
țare a unor echipe 
care să deservească 
mai multe comune. 
(De la I. Stancu, co
lectivist).

Birouri de îndrumare 
a candidațllor

Mulți tineri se pre
gătesc pentru con
cursul de admitere în 
învățămîntul superior. 
Propun ca în centrele 
universitare să se în
ființeze birouri de în
drumare a candidați- 
lor cu privire la secții
le și facultățile la care 
se pot înscrie, disci
plinele la care se dau 
examene și condițiile 
de trai și studiu asi
gurate studenților. A- 
nul trecut au funcțio
nat asemenea birouri. 
Ar fi însă bine ca ele 
să fie înființate mai 
din timp. (De la Gh. 
Bîrsan, muncitor).

O legătură
mai potrivită

Intre stațiunea Bor- 
sec și Toplița circulă 
cîteva autobuze, care 
asigură transportul 
celor veniți la odihnă 
pină la stația C.F.R. 
La ora 5 dimineața 
pleacă din Borsec

spre Toplița trei sau 
patru autobuze, după 
cerințe, făcînd legătu
ra cu trenurile de di
mineață. Și cei care 
vor să ajungă la ac
celeratul 309 pleacă 
din Borsec tot la ora 
5, ca apoi să stea în 
gară trei ore și jumă
tate. Nu s-ar putea 
ca unul dintre auto
buzele care pleacă în 
prezent la ora 5 să-și 
amîne plecarea pentru 
ora 8 ? (De la Gh. 
Bbnga, pensionar).

Să fie urgentat 
racordul

Cetățenii din comu
na Gura Ialomiței, ra
ionul Fetești, au hotă- 
rît anul trecut să-și e- 
lectrifice comuna prin 
contribuție voluntară. 
Lucrarea a fost execu
tată în scurtă vreme. 
A mai rămas de făcut 
racordul între stîlpul 
rețelei principale și 
cel al comunei noas
tre. Așteptăm de luni 
de zile să vină o co
misie de la serviciul 
electrificări al Sfatu
lui popular regional 
București, care să a- 
probe racordul. Ar ft 
bine să se decidă mai 
repede. (De la A. Ro- 
soiu, vicepreședinte al 
sfatului popular co
munal).

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — La 
Palatul culturii din Ploiești s-a deschis 
o expoziție de artă plastică, care cu
prinde aproape 100 din cele mai reușite

TEATRE. Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romine : Bărbierul din Sevilla
— (orele 19,30). Teatrul ,,C. I. Nottara“ 
(Parcul Herăstrău) : Pygmalion — (ore
le 20). Teatrul de Comedie : Casa ini
milor sfărîmate — (orele 20). Teatrul 
satiric muzical ,,C. Tănase“ (Grădina 
Boema) : Ca la revistă — (orele 20,15). 
Circul de stat:. Revistă pe gheață „Pa- 
prlkakoctell" — din Budapesta — (orele 
20).

CINEMATOGRAFE : Doctor in filozo
fie : Sala Palatului R. P. Romine (orele 
19,30 — seria de bilete 786), Patria (16,30; 
18,45: 21), I. C. Frimu (0,30 ; 11,15; 13: 
15; 17: 19; 21 — grădină 20,30), Grivlța 
(10 ; 12; 16,30; 18,30: 20.30), Miorița (10; 
12; 15; 17; 19; 21), Ștefan cel Mare (9: 
11; 13: 15; 17; 19; 21), Grădina Progresul 
(orele 20,30). Clubul cavalerilor — cine
mascop : Elena Pavel (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21). Libertății (10; 12; 14; 16,30; 18,30). 
Misterele Parisului — cinemascop : Re
publica (8; 10; 12; 14; 16,30; 18,45 21), Pa
tria (9: 11; 13;), București (8,45; 10,45; 
12,45; 14.45; 10,45; 19; 21,15). 1 Mai (9,45; 
12; 14,15: 16,30; 18,45; 21), Gh. Doja (8.30; 
10,45; 13: 15,15; 17,30; 19,45; 22,15). Alex.
Sahia (9,45; 11,45; 13,45; 15.45: 17,45: 20—gră
dină 22,15). Stadionul Dlnamo (20,15), 
Grădina 13 Septembrie (20,45), Stadionul 
Gluleștl (20,15). Adorabile șl minclhoase: 
rulează la cinematografele Magheru (10; 
12: 14,15; 16,30; 18,45; 21), Floreasca (16; 
18,15; 20,30), Luceafărul (15; 17,15: 19.30
— grădină 20,15), Arenele Libertății (21). 
Avîntul tinereții — cinemascop : V. A- 
lecsandri (15; 17: 19; 21), Victoria (10; 
12,15; 14,30: 16,30; 18,30; 20,30), G. Coșbuc 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). Legea e lege : ru
lează la cinematografele Tineretului (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Grădina Elena 
Pavel (21). Tu ești minunată : Central 
(9,15; 12,43; 16,15; 18,45; 21), Gluleștl (9,45; 
12; 14; 16,15; 18.30; 20.30), Arta (15,15; 
17,30; 19,45 — grădină 20,15; 22). Cei doi 
care au furat luna — cinemascop : Lu
mina (rulează In continuare de la orele 

lucrări de desen și pictură realizate anul 
acesta de elevii Școlii populare de artă 
din localitate.

Cinematografe)
9,45 pînă la orele 15, după amiază 16,45; 
18,45; 20,30). 23 August (10; 12; 15; 17; 19; 
21). Program special pentru copii la o- 
rele 10 la cinematograful 13 Septembrie. 
Floarea de fler : 13 Septembrie (11 30: 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Unirea (16, 18
— grădină 20,30). Turneul veseliei : Tim
puri Noi (in continuare de la orele 10 
pînă la orele 21). Mirajul : rulează la 
cinematograful Maxim Gorki (16; 18,15;
20.30) . Dracul șl cele 10 porunci — cine
mascop : înfrățirea între popoare <10: 
15,45; 18,15; 20,30), V. Roaită (10; 12,30;
15: 17,30: 20) Tontă lumea e nevinovată: 
Cultural (16: 18; 20). Pe urmele bancîcl : 
rulează la cinematografele Alex. Popov 
(în continuare de la orele 9,30 pină la 
orele 21), 30 Decembrie (10; 13; 20). Idio
tul : 8 Martie (16; 13,15). Mila regească : 
rulează la cinematograful C'-tin David 
(16; 18,15: 20,30). Vîrsta dragostei : Fla
căra (16: 18,15: 20,30). Mamelucul: rulea
ză la cinematograful T. Vladimlrescu 
(16; 18; 20). Noaptea pe autostradă: Mun
ca (16; 18,15: 20,30). Tăunul: Popular (16-, 
18,15; 20.30) Colegii : Moșilor (15; 17; 19; 
21 — grădină 20,30). Descoperirea lui Ju
lian Băii : 16 Februarie (16; 18; 20). Ce- 
reomușki : M. Emlnescu (16; 18,15 20,30), 
Olga Banele (15,30; 18 — grădină 20,30). 
Cumpără-ți un balon : rulează la cine
matograful Iile Pintllie (15,30; 18; 20,30
— grădină 20,15). Noua prietenă a tatii : 
Volga (rulează în continuare de la ore
le io pînă la orele 16, după-amtază 18,15;
20.30) , B. Delavrancea (16, 18,15; 20,15). 
Lumina de iulie : G. Bacovla (15,30; 18; 
20.15). Căpitanul Fracasse — cinemascop: 
Drumul Serii (14,15: 18,30; 18.45, 21). Nici
odată : rulează la cinematograful Aurel 
Vlalcu (15: 17; 19, 21). Un cîntec străbate 
lumea : Grădina T. Vladimirescu (20,30). 
Fata cu ulciorul : Grădina V. Roaită 
(20,30). Dă-1 înainte fără grijă : Grădina 
8 Martie (20,30). Haiducii din Rio-Frio : 
Grădina 23 August (20,15), Patinoarul 23 
August (21). Scrisoare de la o necunos
cută : Grădina Libertății (20,30).

Construcției de mașini — specialiști 
în domeniul materialelor

Tehnica modernă a dat la iveală 
în ultimii ani metode perfecțio
nate de utilizare a materialelor 
tradiționale, care permit punerea 
în evidență a unor posibilități noi 
de combatere a rebuturilor ivite 
în tehnologia elaborării acestora, 
de dimensionare judicioasă a pie
selor. Pe de altă parte, o serie de 
materiale noi pătrund în construc
ția de mașini intr-un ritm atît de 
accelerat, încit inginerii proiec- 
tanți și tehnologi întîmpină une
ori dificultăți în alegerea acestor 
materiale. în dimensionarea piese
lor respective.

Odată cu progresele realizate 
în domeniul tehnologiei metalelor, 
în programele facultăților de nie- 
canicä s-a introdus, în ultimii ani, 
predarea unor capitole despre 
principalele materiale noi. Progre
sul tehnicii și al științei impune 
îmbogățirea și perfecționarea con
tinuă a acestor programe. Consi
der însă, că această măsură tre
buie însoțită de altele. în ca
drul discuției cu privire la îmbu
nătățirea continuă a învățămîntu
lui superior, aș vrea să propun în
ființarea unei secții de materiale 
pentru construcția de mașini, care 
să funcționeze in cadrul facultății 
de mecanică a Institutului poli
tehnic din Cluj, unde există un 
laborator de metalurgia pulberi
lor. Desigur, pe măsura necesită
ților de specialiști, cîte o astfel de 
secție ar putea fi creată și la ce
lelalte institute politehnice.

Pe ce îmi întemeiez propune
rea ?

Practica arată că metalurgia 
pulberilor oferă avantaje tehnico- 
economice care o recomandă ca 
un procedeu cu mari perspective 
pentru accelerarea progresului 
tehnic.

în primul rînd. pot fi realizate 
piese pentru care metalurgia 
pulberilor constituie singura mo
dalitate de fabricație. Este vorba 
îndeosebi de materiaie cu porozi- 
täte determinată, utilizabile fie ca 
lagăre autoungătoare, fie ca filtre 
pentru purificarea fluidelor. O 
altă categorie o constituie mate
rialele cu temperaturi înalte de to
pire, asocierile de metale cu tem
peraturi de topire foarte distan
țate, metalele care nu se aliază în
tre ele și chiar asocierile de me
tale cu materiale nemetalice.

în al doilea rînd, la fabricarea 
unor piese — came, piese de me
canisme, închizătoare etc. — me
talurgia pulberilor este mai eco
nomică în comparație cu metodele 
clasice. Materia primă se utilizea
ză practic integral, pierderile fiind 
sub 2 la sută, pe cînd la proce
deele clasice pierderile sînt fn cel 
mai favorabil caz de 25 la sută, 
în ce privește numărul de opera
ții, metalurgia pulberilor este 
mult superioară procedeelor cla
sice, rezuinîndu-se la două opera
ții principale: presarea și sinteti
zarea, iar întregul proces poate fi 
mecanizat și automatizat. Anumite 
piese merg la moniaj fără a mai 
trece prin secțiile de prelucrare. 
De aici rezultă o însemnată eco
nomie de capacități de producție, 
de manoperă. în general, o presă 
și un cuptor de sinterizare pot rea
liza o producție de serie mijlocie— 
de exemplu, 300 000 piese pe an. Un 
exemplu ilustrativ il constituie fa
bricarea unor came la laboratorul 
catedrei de tehnologia metalelor 
de la institutul nostru. Fiind vor
ba de o serie foarte mare, fabrica
rea din pulberi metalice a acestor 
piese este de două ori mai ieftină 
decît prin stanțare din tablă de 
oțel. Pentru a se aprecia simplita
tea și rapiditatea fabricării lor, 
menționez că laboratorul produce 
12 000 de came în fiecare lună.

Terenul cel mai nou de aplicare 
a metalurgiei pulberilor este acela 
al metalelor rare : molibdenul, 
wolframul, niobiul, zirconiu!, re- 
niul, titanul, uraniul și compușii 
lor. Aceste metale prezintă un 
mare interes economic, ele găsin- 
du-și utilizări în construcția insta
lațiilor pentru temperaturi înalte, 
în tehnica nucleară, în tehnica vi
dului.

Oportunitatea ca acum să se 
pună un accent mai mare pe 
munca de pregătire în facultățile 
de mecanică a viitorilor specialiști 
în materiale pentru construcția de 
mașini reiese și din următoarea 
situație. Multe dintre uzinele 
noastre se preocupă tot mai 
insistent și cu bune rezultate 
de promovarea noilor materia
le și metode de determinare 
a caracteristicilor și defecte
lor pieselor de mașini. Pe de 
altă parte, se constată o oarecare 
lipsă de orientare principială în a

cest domeniu. După părerea mea, 
aceasta se datorește faptului că 
proiectanții sînt pregătiți numai 
în cc privește proiectarea și teh
nologia fabricării pieselor de 
mașini specifice specialității lor. 
Dar este evident că în tehnica 
modernă a construcției de ma
șini sînt utilizate nu numai me
tale și aliaje clasice, ci și materia
le nemetaiice și diferite asocieri 
și pseudoaliaje obținute din cele 
două grupe. De aceea, în unele u- 
ziîie se simte nevoia de ingineri 
mecanici specializați în materia

MMM jüHiiiuii ., . șl cenlnjete -fiwgteswiiștiinței șl tehnicii
lele folosite în construcția de ma
șini. Soluțiile tehnice preconizate 
de acești ingineri vor ajuta atît 
serviciile de proiectare, cît și sec
țiile productive la cald sau la rece, 
secțiile producătoare de piese de 
mașini din astfel de materiale.

în prezent, datorită în bună 
parte lipsei acestei specialități 
de ingineri mecanici, nu în 
toate cazurile produsele uzine
lor noastre constructoare de 
mașini întrunesc cerințele de 
calitate și de preț de cost. Anu
mite piese de mașini, care ar 
putea fi elaborate din materiale 
speciale, sînt realizate din mate
riale clasice mai scumpe și mai 
puțin corespunzătoare. Mă refer, 
de exemplu, la piese din mase 
plastice, piese de mașini textile 
din pseudoaliaje, filtre, materiale 
dure metaloceramice, materiale 
refractare și termorezistente. Da 
torită cunoașterii insuficiente a 
proprietăților materialelor, mulți 
proiectanți rezolvă cerințele spe
ciale de rezistență pretinse de u- 
nele piese de mașini prescriind 
nejustificat „oțel aliat“ de diferite 
tipuri. Acest fapt atrage după 
sine creșterea prețului de cost ; 
în alte cazuri se recurge la 
supradimensionări de piese greu 
solicitate, sau se prescriu mate
riale metalice pentru piese ce se 
pretează a fi fabricate din ma

teriale mai ieftine, mai bune și 
mai ușoare.

Cred că înseși practica și per
spectivele dezvoltării economiei 
naționale demonstrează necesita
tea creării unei secții care să pre
gătească ingineri specializați în 
materialele utilizate în construcția 
de mașini. Sînt de părere că, în 
primii ani de facultate, stu
denții respectivi trebuie să par
ticipe la cursuri comune cu cei
lalți studenți ai facultății. Pregăti
rea de specialitate însă, cred că 
trebuie realizată în semestrele 
VII, VIII și IX, după un plan de 
învățămînt diferit. în acest plan

ar fi indicat să se prevadă, între 
alte discipline, studii de fizica me
talelor, chimie fizică și electro
chimie, tehnica măsurătorilor, 
roentgenografie reticulară, încer
cări nedestructive, metalografie, 
tratamente termice, materiale sin
tetice. materiale refractare și ter
morezistente, materiale pentru 
tehnica nucleară. Secția ar putea 
lua ființă chiar în toamna acestui 
an, prin trecerea unui număr de 
studenți dintre absolvenții anului 
III ai secțiilor existente.

Presupunerea că actualii ingi
neri mecanici și-ar putea aprofun
da pregătirea profesională după 
examenul de stat în direcția sus
menționată și astfel s-ar putea su
plini nevoia de specialiști în mate
riale nu poate fi acceptată, deoa
rece acestor ingineri le lipsesc în 
prezent o serie de cunoștințe ne
cesare în rezolvarea problemelor 
ce se pun.

Prin pregătirea de ingineri spe
cialiști în acest domeniu nou, cu 
perspective de continuă dezvolta
re, se vor obține progrese și mai 
importante în realizarea de mașini 
moderne, la nivelul tehnicii mon
diale.

Prof. ing. ALEXANDRU DOMȘA 
rectorul Institutului politehnic 

din Cluj

Mai mult loc în cursuri 
tehnologiei moderne

Articolul tovarășului prof. ing. 
Emil Botez, publicat în „Scînteia"' 
nr. 5928, mi-a sugerat ideea de a-mi 
exprima și eu punctul de vedere în 
cadrul discuției cu privire la pre
gătirea viitorilor specialiști.

în întreprinderea noastră, din cei 
120 de ingineri de diferite speciali
tăți, majoritatea sînt tineri. în ate
liere și în sectoarele de concepție, 
deși nu au o experiență îndelunga
tă, ei rezolvă cu competență proble
mele încredințate. Ei au fost înar
mați cu o serie de cunoștințe Ia ni
velul tehnicii înaintate și acesta 

consider că este, în mod deosebit, 
un merit al cadrelor didactice.

Trebuie să arătăm însă că în pre
gătirea lor mai există unele defi
ciențe care se manifestă, mai ales, 
la Începutul activității în uzină. 
Fiind vorba de absolvenți din serii 
și institute diferite nu putem trage 
o concluzie unitară, mai ales că pre
gătirea unui student depinde, în 
bună măsură, de conștiinciozitatea 
lui. Unele lipsuri se pot insă sem
nala, după cum se poate arăta și ce 
am dori noi să cunoască în plus 
tinerii ingineri.

De la bun început vreau să sub
liniez că viitorilor ingineri trebuie 
să Ii se asigure, încă din facultate, 
o bază solidă de cunoștințe teore
tice si practice, un orizont de cul
tură și un profil tehnic corespun
zătoare problemelor și sarcinilor pe 
care vor fi chemați să le rezolve 
după absolvirea cursurilor. Cred 
că inițierea în perspectivele de dez
voltare a tehnicii trebuie să pună 
un accent deosebit, în primul rînd, 
pe acele cuceriri ale tehnicii care 
se vor aplica in industrie în urmă
torii ani, cînd studenții vor trece 
în uzine, și apoi pe tendințele cu 
aplicabilitate mai Îndepărtată. Teh
nica viitorului și-o vor putea însuși 
în producție, pe măsura progresului 
ei. Consider, de altfel, că aici in 
uzină și nu în facultate este locul 
specializării inginerului.

Ar fi necesar să se acorde mai 
multă atenție problemelor teoretice 
cu un cîmp larg de aplicare in pro
ducție, care să ajute direct pe ingi
nerii tehnologi în rezolvarea proble
melor tehnice complexe. Mă refer, 
de exemplu, la aprofundarea studiu
lui prelucrării roților dințate, tehno
logiei broșării, a prelucrărilor prin 
electroeroziune, a superfinisărilor. 
Totodată, cred că ar trebui insistat 
mai mult asupra prelucrărilor prin 
deformare plastică la rece, cauzelor 
care stau la baza ecruisării superfi
ciale. De asemenea, disciplinele re
cent introduse în învățămîntul teh
nic superior — automatizări și re
glaje, electronică industrială etc. — 
ar trebui să fie legate mai strîns de 
cerințele practicii, să trateze pro
bleme cu posibilități de aplicare în 
producție, să nu se limiteze la cu
noștințe pur teoretice. In prezent, 
noțiunile teoretice tratate nu sînt 
însoțite de exemplificări practice 
decît în mică măsură. Cred că efi
ciența acestor discipline ar crește 
dacă vor cuprinde și schemele unor 
tipuri de mașini-unelte și instalații 
moderne. Ar trebui examinată atent 
și posibilitatea ca in cursurile aces
tor discipline să se trateze comen
zile mașiniior-unelte cu comandă 
program, ale mașinilor electronice 
de calcul, care își găsesc utilizări 
tot mai largi în birourile de studii 
și proiectare.

Proiectele de an și de diplomă ar 
putea aborda teme mai apropiate de 
practica producției. Ar trebui alese 
teme legate de produsele ce se exe
cută in uzine și, mai ales, care tre
buie asimilate sau modernizate. In 
acest sens, pentru proiectele de an 
ar putea fi concepute anumite pro
cese tehnologice, Iar la proiectele 
de diplomă — probleme mai com
plexe prevăzute în planurile uzine
lor : utilaje, modernizări, sistemati
zări etc. Cadrele didactice ar 
putea alege temele în așa fel incit 
să fie aplicabile în întreprinderi, 
iar studenții să aibă posibilitatea 
de a-și verifica în practică soluțiile 
tehnice adoptate. Pe de altă parle, 
aprecierile și sugestffle cadrelor 
tehnice din uzine vor lărgi cadrul 
aplicativ al proiectelor, fără a se 
prejudicia nivelul științific al aces
tor lucrări. Totodată, la cursurile 
de tehnologie, studenții ar trebui 

deprinși mai mult să judece orice 
variantă tehnică și din punct de 
vedere economic.

Impresia noastră este că în cursuri 
nu se insistă suficient asupra proce
deelor moderne de turnare, forma
rea in matrițe închise cu figuri mul
tiple etc. — care se aplică tot mai 
mult în industrie. Cunoștințele in 
domeniul tratamentelor termice au 
un caracter mult prea informativ, 
fără aplicabilitate practică. Se cere, 
deci, mai multă preocupare și în a- 
ceastă privință.

în pregătirea inginerilor tehno
logi se manifestă unele lipsuri în 
cunoașterea dispozitivelor pentru 
sudură. Pentru viitorii ingineri teh
nologi ar fi util să se dea o 
mai mare atenție cunoașterii teh
nologiei sudurii cu arc electric și 
utilajului de sudură ; In cursul 
respectiv, noile procedee de su
dură n-ar trebui să fie privite 
ca metode în fază experimentală, 
ci să se treacă concret la descrie
rea mai detaliată a utilajelor, a 
schemelor de funcționare și a teh
nologiei impuse de folosirea acestor 
utilaje. Astfel, sudurii automate și 
semiautomate sub flux ar trebui — 
dacă și specialiștii din învățămtnl 
vor fi de acord — să i se asigure 
ponderea maximă în cadrul acestoi 
cursuri. De multe ori ne punem 
întrebarea : de ce specialiștii din 
invățămint nu prevăd în programe 
o serie de procedee moderne care 
și-au dovedit din plin eficacitatea 
in producție, cum sînt : sudarea în 
medii protectoare de gaze (argon, 
bioxid de carbon, hidrogen) cu 
electrozi nefuzibili și fuzlblli (wol
fram), sudarea tn baie de zgură to
pită, tăierea în |et de plasmă, crai- 
țuirea arc-aer ? în definitiv, merită 
oare aceste procedee mai puțină a- 
tenție decît vechile metode a căror 
sferă de aplicare se restrînge ? Su 
darea și tăierea oțelurilor speciale, 
a materialelor neferoase și ma 
selor plastice, precum și studie 
rea fenomenelor ce au loc fn timpul 
sudării — ar trebui, teoretic ș: 
practic — să stea in atenția cadre 
lor de specialitate din învățămîntul 
superior.

Ing NICOLAE MORARU 
director tehnic

Uzinele „Independența"-Sibiu



Nr. 5942 S C î N T E î A Pag 3

Casa de cultură din comuna Afumați, regiunea București (Foto : Agerpres)
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Noutăți din sectorul industriei
de tricotaje și confecții

® Fabricile de tricota
je au fost dotate în acest 
an cu noi utilaje menite 
să contribuie la sporirea 
producției și la îmbună
tățirea calității produse
lor. Printre noile utilaje 
care în parte au si fost 
montate se află mașini de 
tricotat rapide, cu urzeală, 
mașini circulare de trico
tat ciorapi fără cusătură, 
mașini de tricotat dublu 
cilindru, pentru ciorapi cu 
desene și altele.

• Se dezvoltă și capa
citatea de producție a fa
bricilor de confecții. A- 
ceste fabrici au fost dota
te cu mașini speciale de 
cusut, de montat mined, 
de cusut nasturi etc.

• In fabricile de trico-

taje s-au extins procedee 
tehnologice moderne, me
nite să îmbunătățească 
permanent calitatea pro
duselor. La fabrica de tri
cotaje „Adesgo" din Ca
pitală. de pildă, a început 
producția ciorapilor inde
zirabili, a bluzelor și că
mășilor matizate si opaci
zate din fire sintetice, iar 
la Fabrica de confecții și 
tricotaje-București — a u- 
nor cămăși bărbătești, tri
cotate din bumbac, într-o 
contextură specială, care 
absoarbe transpirația. A 
fost extinsă folosirea fire
lor de bumbac merceri- 
zat care asigură tricota
jelor un luciu și un as
pect atrăgător.

• Recent, la Ministerul 
Industriei Vșoare a avut

loc o consfătuire organizată 
de Direcția generală a in
dustriei de confecții și tri
cotaje cu controlorii de 
calitate din toate între
prinderile din țară aparți- 
nînd acestei ramuri de ac
tivitate. Au fost discutate 
probleme privind întări
rea controlului tehnic pe 
faze de fabricație, spori
rea exigenței față de cali
tatea produselor etc. Pen
tru participanta la consfă
tuire, direcția generală a 
organizat și un schimb de 
experiență care a avut loc 
la întreprinderile „Arta 
modei", Fabrica de con
fecții și tricotafe-Bucu- 
rești și „Tehnica confec
ției".

„Programul aplicat în Romînia pentru eradicarea malariei 
este unul din cele mai bune din lume“

Aprecierile unui specialist ai O.N. s. care a vizitat țara noastră
Marți a părăsit Capitala dr. Mo- 

hyeddm Farid (R.A.U.), șeful servi
ciului de epidemiologie de pe lingă 
secția de eradicare a paludismului 
a Organizației Mondiale a Sănătății, 
care a făcut o vizită în țara noastră 
timp de cîteva zile. Oaspetele a vi
zitat unități sanitare de specialita
te din Capitală și din țară.

înainte de plecare oaspetele a a- 
vut o convorbire cu un redactor al 
Agenției romîne de presă Agerpres, 
căruia i-a declarat printre altele :

„Programul aplicat în Romînia 
pentru eradicarea malariei este unul 
din cele mai bune din lume. Modul 
în care își desfășoară activitatea și 
se dezvoltă în permanență servicii
le de specialitate din țara dv. 
este o garanție că malaria nu va

mai constitui niciodată o problemă 
în Romînia. Unitățile sanitare pe ca
re le-am vizitat au posibilitatea de a 
obține succese importante și în com
baterea altor boli transmisibile și 
în general să asigure ocrotirea sănă
tății populației. Din acest punct de 
vedere, toate acestea constituie un 
bun exemplu și pentru alte țări care 
luptă pentru eradicarea malariei.

Apreciez, a spus oaspetele
continuare, înalta calificare a ca
drelor de specialitate din țara dv. 
Ne-au impresionat, de asemenea, 
condițiile cu totul deosebite create 
pentru ocrotirea sănătății populației 
și ușurința cu care oricine poate be
neficia gratuit de asistența medica
lă de specialitate".

în

Marea bătălie de pe ogoare
( Urmare din pag. I-a)

u-

Seminarul panafrican 
al studenților

IBADAN 2 (Agerpres). — La 1 
iulie, seminarul panafrican al stu
denților care s-a desfășurat în o- 
rașul Ibadan (Nigeria), și-a înche
iat lucrările.

Seminarul a aprobat o serie de 
rezoluții pe marginea problemelor 
economice, sociale și culturale ale 
țărilor africane. în rezoluția pri
vind unitatea africană se relevă, 
printre altele, că seminarul pan
african studențesc cheamă toate 
popoarele africane să-și unească e- 
forturile în direcția lichidării colo
nialismului sub toate formele sale 
și să sprijine hotărîrile conferinței 
de la Addis Abeba, care îndeamnă 
la crearea unei Africi libere și 
nite. I

In rezoluția privind mișcarea de 
eliberare națională, seminarul 
levă că existența pactelor militare, 
a bazelor și rampelor de lansare 
pentru rachete în numeroase țări 
ale continentului — Zanzibar, Libia, 
Republica Malgașă, Nigeria, Kenya, 
Camerun, Senegal și în alte țări, 
reprezintă o primejdie serioasă 
pentru independența și suveranita
tea acestor țâri.

In alte rezoluții ale raportului, 
seminarul condamnă politica de a- 
mestec în viața economică, politică 
și culturală a țărilor 
de S.U.A. și de țările 
cidentale.

In rezoluția privind 
rea rasială seminarul subliniază că 
discriminarea rasială sub orice for
mă primejduiește pacea pe conti
nentul african.

Seminarul panafrican al studen
ților a chemat studenții tuturor ță
rilor africane să se încadreze mai 
activ în lupta împotriva forțelor 
reacțiunii interne și din afară, pen
tru a obține eliberarea deplină a 
continentului african de sub domi
nația străină, înflorirea democrației 
și dezvoltarea economiei țărilor lor.

re-

Africii dusă 
Europei oc-

discrimina-

Vizita delegației militare romine in U.R.S.S.
înainte de masă, delegația milita

ră romînă a vizitat Școala militară 
superioară de ofițeri „Sovietul Su
prem al R.S.F.S.R.”. în fața per
sonalului școlii a luat cuvîntul ge
neral de armată Leontin Sălăjan.

După-amiază, membrii delegației 
militare romîne au fost oaspeții 
Academiei militare „M. V. Frunze”,

MOSCOVA 2 (Agerpres). — De
legația militară romînă condusă de 
general de armată Leontin Sălăjan, 
ministrul Forțelor Armate ale R. P. 
Romîne, care, la invitația ministru
lui apărării al U.R.S.S., mareșal 
R. I. Malinovski, se află într-o vi
zită în U.R.S.S., a depus o co
roană de flori la Mausoleul „V. I. 
Lenin“.

ULAN-BATOR 2 (Agerpres). — 
în zilele de 1 și 2 iulie 1963, la 
Ulan-Bator s-au desfășurat lucrările 
primei sesiuni a Marelui Hural 
Popular al R. P. Mongole a celei 
de-a 5-a legislaturi.

ALBUMINE $1 PROTEINE 
DIN PETROL

La Congresul internațional al pe
trolului, care a avut loc de curind 
la Frankfurt, s-a discutat, printre al
tele, și despre un nou procedeu cu 
ajutorul căruia se crede că din pe
trol s-ar putea obține proteine și al
bumine. Deocamdată, procedeul se 
află în faza experimentării de labo
rator.

SECRETARĂ... ELECTRONICĂ

După cum relatează ziarul italian 
„Paese Sera", la cea de-a 10-a ex
poziție internațională a Euratomu- 
lui a fost expus un nou aparat : „se
cretara telefonică automată". De 
mărimea unui aparat de radio obiș
nuit, dotată cu un creier electronic, 
„secretara automată" răspunde la a- 
pelurile telefonice, transmite diverse 
mesaje, recepționează convorbirile 
telefonice și le reproduce cu exac
titate.

PEȘTI CONGELAȚI 
DE 1 100 DE ANI

complicată pentru locuitorii străzii. 
Vecinii care locuiesc față în față, de 
o parte și de alta a străzii, își fac 
reciproc diferite servicii — își spa
lă geamurile, își udă florile de pe 
balcon ; tot de pe balcon se mătu
ră acoperișul casei vecine etc.

MOTOCICLETĂ SUBMARINĂ
în Canalul Mînecii a fost încer

cată o motocicletă submarină cu 
1—3 locuri. în această motocicletă 
submarină călătorii respiră cu aju
torul unor dispozitive speciale. Două 
motoare electrice permit motocicle
tei să urce și să coboare. în condi
ții normale ea circulă aproape de 
suprafața apei.

let J

Ca președinte al Prezidiului Ma
relui Hural Popular a fost reales J. 
Sambu, ca vicepreședinte — N. 
Luvsanravdan, iar ca președinte al 
Consiliului de Miniștri J. Țedenbal.

La Școala profesională „Dîmbovița“ din Capitală s-a deschis o expoziție 
de sfîrșit de an. Expoziția cuprinde obiecte executate de elevii școlii : în
călțăminte, marochineric, diferite țesături din bumbac, lină și fibre sintetice.

organizării transportului cerealelor 
trebuie să constituie o preocupare 
de căpetenie pentru conducerile 
G.A.S. și G.A.C.

O lucrare importantă este aceea 
a eliberării timpurilor de snopi și 
paie, spre a se putea folosi condi
țiile de umiditate suficiente din a- 
ceastă vară pentru executarea ară
turilor și semănatul diferitelor plan
te furajere. De aceea, pentru strîn- 
sul paielor trebuie folosite toate ma
șinile de balotat paie, tîrîșuri, gre
ble, iar combinele să fie înzestrate 
cu colectoare pentru paie și saltele 
pentru pleavă.

Gospodăriile colective primesc un 
sprijin substanțial la recoltare din 
partea S.M.T.-urilor. Totodată, ca 
buni gospodari, conducerile gospo
dăriilor colective să folosească în 
faza de coacere în pîrgă a cereale
lor și alte mijloace la seceriș.

Asigurarea mijloacelor de condi- 
ionare și de transportare a cereale- 
or de la arie la bazele de recepție, 

pregătirea și dezinfectarea magazii
lor trebuie să preocupe zi de zi co
mitetele executive ale sfaturilor 
populare, consiliile agricole, organe
le de recepție.

Tot în aceste zile trebuie să ne 
gîndim și Ia viitoarea recoltă. De 
aceea, recunoașterea cu multă răs
pundere a lanurilor celor mai bune, 
secerișul separat al loturilor semin- 
cere, treierișul cu grijă, condiționa
rea și depozitarea separată, spre a

nu se amesteca sămînța, trebuie să 
fie o preocupare permanentă și de 
mate răspundere.

Un rol de mare însemnătate în 
buna desfășurare a campaniei de 
recoltare îl are buna organizare a 
treierișului. Această lucrare trebuie 
să înceapă în primele zile de la re
coltare, dar nu mai tîrziu de 5 zile 
pentru păioase. Comitetele executi
ve ale sfaturilor populare au dato
ria să ia măsuri în vederea stabilirii 
și amenajării neîntîrziate a ariilor 
unde acest lucru nu s-a făcut, iar 
acolo unde sînt arii electrificate să 
se lucreze ziua și noaptea.

Lucrătorii din gospodăriile agri
cole de stat și S.M.T., colectiviștii 
sînt chemați să muncească cu efor, 
turi sporite pentru a nu pierde nici 
o oră, nici o zi bună de lucru în 
cîmp, pentru a strînge la timp și 
fără nici o pierdere recolta de ce
reale. Inginerii și tehnicienii agro
nomi au datoria să desfășoare o 
largă muncă de organizare și de în
drumare a oamenilor muncii din 
agricultură, să verifice zilnic starea 
culturilor pentru a putea da la timp 
semnalul începerii recoltatului.

Comitetele regionale și raionale 
de partid, organizațiile de bază, 
sfaturile populare, consiliile agri
cole trebuie să exercite un control 
permanent asupra felului cum se 
desfășoară secerișul, să intervină 
operativ acolo unde se semnalează 
deficiențe, astfel îneît întreaga re
coltă să fie strînsă la timp, să nu 
se irosească nici

O expoziție grăitoare
CONAKRY 2 (Agerpres). — Par

tidul african al independenței din 
Guineea Portugheză și Insulele Ca
pului Verde a Organizat la Conakry 
o expoziție consacrată luptei arma
te desfășurate de populația din a- 
ceste teritorii împotriva colonialiș
tilor portughezi. Expoziția prezintă 
un tablou al celôr mai crude repre
siuni la care se dedau trupele co
lonialiste împotriva populației afri
cane din Guineea și Insulele Capu
lui Verde. Sînt expuse, de aseme
nea, fotografii și alte exponate re- 

-férîtoare la amploarea pe care a 
luat-o lupta forțelor patriotice. Sînt 
expuse, de asemenea, rămășițe ale 
bombelor și armelor de proveniență 
engleză și americană, folosite de por
tughezi împotriva forțelor de elibe
rare națională din aceste teritorii.

Luînd cuvîntul la inaugurarea ex
poziției, A. Cabrai, secretarul gene
ral al Partidului african al indepen
denței, a condamnat statele membre 
ale blocului N.A.T.O. care îi spriji
nă pe colonialiști în războiul împo
triva popoarelor africane.

în Antarctica, pe suprafața gheța
rului Mac-Merdo au fost descope
rii 50 de pești înghețați. Lungimea 
celui mai mare dintre ei este de 142 
centimetri. Se presupune că peștii 
au trăit aici cu 1100 
urmă.

CIOCNIRE 
ÎNTRE TRANSATLANTIC 

Șl BALENĂ

în timpul traversării Atlanti
cului, vasul de pasageri „Bre
men* s-a ciocnit de o balenă lun
gă de circa 20 de metri. A fost 
necesară o revizuire a corpului 
vasului, din care motiv sosirea 
la Cherbourg a fost întîrziată cu 
cîteva ore. Nu s-au produs stri
căciuni. Pe vas se aflau 1149 de 
pasageri.

CEA MAI ÎNGUSTĂ STRADĂ

Strada Trompetterstag din Am
sterdam este una din cele mai în
guste străzi din lume : 81 de cm. 
lățime. Pe această stradă se află a- 
tît locuințe cit și magazine.

Transportul obiectelor voluminoa
se constituie o problemă destul de

VENITURILE LUI KIKU

Vedeta canină spaniolă — scrie re
vista elvețiană „Schweizer Ilus- 
trierte" — răspunde la alintătorul 
nume de „Kiku“. Venitul pe care îl 
aduce zilnic este apreciat de „cercu
rile bine informate“ la citea 1 000 de 
pesetas. (Un muncitor de la căile fe
rate este plătit de franchiști cu 1 800 
pesetas pe lună). Cum „lucrează” 
Kiku ? îmbrăcat în uniformă de fe
roviar (fotografia de mai sus), el flu
tură un steguleț la o barieră, pentru 
care turiștii îl răsplătesc cu dărnicie. 
Stăpînul lui Kiku a ajuns la convin
gerea că nu o duc rău... cîinii în 
Spania franchistă.

în jungla Guatemalei
Campionatele mondiale sie lupte clasice

STOCKHOLM 2 (Agerpres). — în ziua a doua a cam
pionatelor mondiale de lupte clasice de la Helsingborg, 
sportivul romîn Nicolae Martinescu a obținut o nouă vic
torie prin tuș, de data aceasta în fața danezului Walter 
Kiernan. Ion Țăranu (categoria semimijlocie) a cîștigat la 
puncte în fața francezului Schirmeyer, iar Gheorghe Po- 
povici l-a învins tot la puncte pe Neufang (R.D.G.) în li
mitele categoriei mijlocii. „Cocoșul“ Ion Cernea l-a în
trecut la puncte pe norvegianul Hansen. După două vic
torii, Dumitru Pîrvulescu a pierdut la puncte meciul cu 
japonezul Yamamoto. Au fost eliminați Marin Bolocan și 
Iosif Moca.

„Memorialul fraților Znamenski
MOSCOVA 2 (Agerpres). — Tradiționalul concurs atletic 

„Memorialul fraților Znamenski“ a început ieri la Moscova 
cu participarea a peste 500 de sportivi din 10 țări. Iată 
cîteva rezultate înregistrate în prima zi : feminin : 100 
m : Popova (U.R.S.S.) 11" 5/10 ; 400 m : Sin Kim Dan
(R.P.D. Coreeană) 52 '2/10 — cea mai bună performanță 
mondială a anului ; lungime : Scelkanova (U.R.S.S.) 6,34 
m ; greutate : Tamara Press (U.R.S.S.) 17,18 m ; Ana Să- 
lăjean (R.P.R.) a ocupat locul 5 cu o aruncare de 15,57 m.

Masculin : 100 m : Questad (S.U.A.) 10”3/10 ; 1 500 m : 
Salinger (R.S. Cehoslovacă) 3'48"3/10 ; 5 000 m: Jazy 
(Franța) 13'50"2/10 (nou record francez) ; triplu salt : Kreer 
(U.R.S.S.) 16,45 m ; înălțime : Bolșov (U.R.S.S.) 2,05 m. 
C. Porumb (R.P.R.) s-a clasat pe locul patru cu 2,00 m. 
Recordmanul mondial Brumei nu a participat.

Bazin pentru...
Frumos e fotbalul, nimic de zis. Șl cită 

pasiune pentru balonul rotund, din mo
ment ce copiii din fotografie și-au ales 
pentru joacă un teren nu tocmai Indi
cat — bazinul de tnot al fostulnt ștrand 
Obor. Probabil însă că micii fotbaliști, 
ca șl proaspeții locatari ai noilor locuințe 
construite în cartierul Obor, ar prefera 
In aceste zile toride de vară să ae ră
corească într-un bazin, să la lecții de 
tnot. Numai că, din neglijența I.C.A.B.- 
ulul, care nu șl-a respectat obligația de 
a reamenaja ștrandul, cele două bazine 
de înot s-au deteriorat de attta „uscă
ciune“ și sînt folosite drept teren de 
fotbal. Ar fi cazul ca Sfătui popular 
al Capitalei să la măsurile care 
pun pentru ca, încă în cursul 
veri, ștrandul să fie utilizat în 
pentru care a fost construit.

se lm- 
acestei 
scopul

interna
Mîine seară la stadionul „Progresul

fotbal?

In parcul sportiv Pro
gresul din Capitală (str. 
dr. Staicovici) va avea loc 
mîine-seară, cu începere 
de la ora 20, o întîlnire a-

Iugoslavia. Un frumos succes a 
sportivul romîn Alexandru Apos- 
învrngător in proba de schif

la Tg. Mureș, in cadrul sferturi- 
„Cupel R.P.R.“ la fotbal,

micală de judo între for
mațiile F.S.G.T. (Franța) 
și selecționata Bucureștiu- 
lui. Sportivii francezi,

care au sosit ieri in Capi
tală, vor mai susține cîte
va întîlniri și în orașe 
provincie.

din

In cîteva rânduri
• A luat sfîrșit concursul Internațio

nal de canotaj academic de Ia Bled, la 
care au participat vîslași din Austria, 
R. S. Cehoslovacă, R. P. Polonă, R. F. 
Germană, Italia, R. P. Romînă. R. P. Bul
garia și 
repurtat 
teanu, 
simplu.

• Joi 
lor de finală ale „ 
Steaua-București va juca In compania 
echipei Minerul Baia Mare. Echipa învin
gătoare din acest meci va întîlni în semi
finale echipa Petrolul Ploiești. In a doua 
semifinală, C.S.M.S. Iași va juca cu Side- 
rurgistul Galati. Semifinalele sînt pro
gramate Ia 10 iulie, pe terenuri neutre.

• Cicliștii din loturile olimpice ale 
R. P. Romîne șl R. D. Germane se vor 
întîlni săptămîna aceasta în două curse

- -SS*

de verificare, care vor avea loc în 
prejurimile Bucureștiului. Vineri, pe 
șeaua București—Pitești, se va desfășura 
cursa contracronometru pe echipe 
(100 km). Duminică după-amiază, pe tra
seul București — Cîmpina — București 
(180 km), cu sosirea pe velodromul Di
namo, se va desfășura o 
carea in bloc.

® Turneul internațional 
cîmp de la Wimbledon a 
finală. în sferturile de finală 
dublu bărbați cuplul 
(U.R.S.S.) a eliminat cu 2—( 
6—3 ; 7—5 perechea Mc. Kinlev, Ralston 
(S.U.A.). La dublu femei, Ana Dimitrieva 
(U.R.S.S.) și Judy Tegart (Australia) 
dispus cu 6—2 ; 6—4 de Jane Alert 
Susane Behlman

® Etapa a 9-a 
Franței (alergători 
tată între orașele 
km) a revenit la sprint concurentului bel
gian Pino Cerami, cronometrat cu timpul 
de 4h41’57“. Pe locul doi s-a clasat fran
cezul Darrigade, la o secundă. In clasa
mentul general individual continuă să 
conducă Gilbert Desmet (Belgia), urmat 
de Anglade (Franța) la 32“.

Sovieticul Melihov a sosit primul în 
etapa a 2-a (Bordeaux-Pau, 202 km) 
a Turului ciclist al Franței pentru ama
tori și independenți. Etapa a 3-a (Pau- 
Bagneres de Bigorre), care a comportat 
escaladarea virfului Tourmalet (2 114 m) 
din munții Pirlnei, a fost cișttgată de 
francezul Zimmerman, care a Îmbrăcat și 
tricoul galben. El a parcurs cei 96 km ai 
etapei de ieri în 2h49’42’r.

® La sfîrșitul acestei săptămînf se vor 
desfășura la Dayton (Ohio) campionatele 
feminine de atletism ale S.U.A., ultim 
criteriu de selecție a echipei americane 
în vederea întîlnirii cu reprezentativa 
U.R.S.S., programată la 22 iulie Ia Mos

cova.
• In cadrul unul concurs atletic des

fășurat tu localitatea Saarijvari, atletul 
finlandez Hellen a stabilit un nou record 
al tării sale la săritura în înălțime, cu 
performanța de 2.11 m.

Im
po

cursă cu ple-

de tenis de
Intrat în faza 
ale probei de 

Lejus Lihaciov 
■6 ; 6-3 ; 3—6 ,

au
și

(S.U.A.).
a Turului ciclist 
profesioniști), dispu- 

Bordeaux — Pau (202

al

După o călătorie în America Latină, 
Niccola Caracciolo începe în ziarul „IL 
GIORNO“ publicarea unei serii de re
portaje despre țări „bolnave“ ale conti
nentului :

„America Latină este astăzi bolnavă, 
în ultimele luni au avut loc două lo
vituri de stat militare: în Peru și Gua
temala ; în Argentina o revoltă militară 
a eșuat. Astăzi în Haiti, în Guatemala, 
în Venezuela, în Columbia, în Peru au 
loc mișcări de guerilă. în întregul con
tinent mocnește un foc.

America Latină este un continent 
extrem de complex și contradictoriu. 
Alături de metropole moderne ca Lima, 
Mexico City, există popoare ca cele din 
bazinul Amazoanelor, de exemplu, al 
căror nivel de civilizație nu a depășit 
încă epoca pietrei.

în Haiti, în Nicaragua sau în Guate
mala, de exemplu, puterea se află în 
mîinile unui grup care administrează 
țara în propriul lor interes. Aici con
duce cine este mai bine înarmat.

...Mașina ne-a lăsat pe o stradă care 
din orașul Guatemala duce direct la 
Porto Barrios, pe coasta Atlanticului. 
Aveam în buzunar o scrisoare de reco
mandare semnată de Yan Sosa, pentru 
un grup de partizani din districtul 

mișcării

pra alteia. A doua, la 18 aprilie, cînd 
soldații au căzut într-o capcană și a 
treia, în mai, cînd a fost organizată o 
operațiune în stil mare, la care au 
participât sute de soldați. Aceștia au 
pătruns adînc în junglă și s-au rătăcit.

Tabăra partizanilor este formată din 
2-3 șoproane din ramuri verzi, pe malul 
unui rîu. Detașamentul cuprinde cam 
30 de oameni, toți în uniforme. Printre 
ei sînt mulți tineri de 16-18 ani care 
mențin legătura cu locuitorii din sate, 
sînt ștafete sau însoțitori. Aceasta este 
pentru ei un fel de „ucenicie“, după 
care speră să se înroleze.

Compoziția lor socială este intere
santă : majoritatea o formează țăranii. 
Restul sînt studenți și militari. (în 
Guatemala, reacțiunea menține în eco-

Răsl oind presa străină

un grup de partizani
Izabal. Yan Sosa este liderul 
de partizani din Guatemala.

Ghidul care mă aștepta m-a 
pe. o potecă de pădure pînă 
unui țăran. Aici mi s-a dat o pereche 
de cisme și o uniformă militară. Tre
buie să spun cîteva cuvinte despre lo
cuința acestui țăran, care ilustrează 
perfect mizeria neagră din această re
giune. Casa era construită din ramuri, 
iar podeaua era de pămînt. In afară de 
cele trei paturi, fără saltele, nu era nici 
o mobilă. Aici locuiau cinci persoane, 
în apropiere nu există nici un medic 
pentru cazul cînd cineva se îmbolnă
vește, după cum nu există nici școală 
pentru copii. Toate proviziile familiei 
se redue la un coș de banane și cîteva 
bucăți de ananas. Cînd am ajuns era 
noapte. Muntele era luminat de flăcări 
Un spectacol impresionant. Erau focu
rile aprinse de țărani în junglă pentru 
a obține terenuri de cultivat.

Tabăra partizanilor era la vreo 10 
ore de mers. însoțitorul meu, un țăran 
bătrîn, căuta să-mi explice că armata nu 
se mai aventurează prin aceste coclauri.

în ultimele luni trei operațiuni îm
potriva partizanilor au eșuat. Prima a 
fost la 5 martie, cînd două unități mi
litare s-au întîlnit în junglă, nu s-au 
recunoscut și au deschis focul una asu-

condus 
la casa

nomie structura semifeudală. Ca urmare 
a dezvoltării capitalismului, în condițiile 
dependenței față de monopolurile stră
ine, cresc
pe acum, cele mai organizate detașa
mente ale clasei muncitoare, feroviarii, 
muncitorii din porturi, iau parte activă 
la lupta întregului popor — n.r.).

Țărani, militari, studenți... Fiecare a 
ajuns în lupta de partizani pe cont pro
priu. Primii au fost țăranii. De ce ? Ne 
explică Gaetano Campos, care pînă în 
1954 a fost conducătorul mișcării sindi
cale țărănești în departamentul Izabal. 
El spune că în 1954 cînd guvernul Ar
benz a fost răsturnat (prin mașinațiile 
Departamentului de stat al S.U.A. — 
n.r.) la sate s-a dezlănțuit o adevărată 
teroare. Sute de activiști sindicali au 
fost uciși, iar pămîntul împărțit în 
timpul reformei agrare s-a întors la 
vechii proprietari și, mai ales, la „Uni
ted Fruit", compania americană care 
posedă aproape toate plantațiile de ba
nane din regiune. Pentru a scăpa de 
teroare, mulți țărani au intrat în lupta 
ilegală. Alții i-au urmat mai tîrziu, 
cînd și-au dat seama că nu era nimic 
de făcut cu noul regim.

După țărani au urmat soldații care 
s-au răsculat împotriva guvernului la 
13 noiembrie 1960. Apoi au venit stu
denții. în martie 1962 ei au organizat 
o demonstrație anti-guvernamentală. 
împotriva lor a fost trimisă armata. Au 
fost 60 de morți. De atunci studenții au 
devenit dușmani ai regimului. Dar ma
rea forță a mișcării de partizani n-o dau 
studenții, ci țăranii. Ei sînt cei care for-

rîndurile proletariatului. De

mează grosul mișcării, cei care o ali
mentează cu hrană.

Cîteva zile înainte de-a merge în 
tabăra partizanilor l-am întîlnit pe Yan 
Sosa, liderul. Este un ofițer tină: Tn 
armata guatemaleză avea gradul de lo
cotenent. Povestea lui este tipică pentru 
noua generație revoluționară din Gua
temala. Provine dintr-o familie săracă și 
numai cu mari sacrificii a reușit să în
vețe și să ajungă la Academia militară. 
A frecventat școala de luptă antiparti- 
zană pe care armata americană a înfiin
țat-o la Panama, cu scopul de a initia 
pe toți ofițerii din America Latină în 
tactica „războiului revoluționar“ Îm
preună cu un grup de ofițeri care l-au 
urmat, Sosa a imprimat mișcării de 
partizani ace) aspect militar de care 
avea nevoie.

în 1960 serviciul de spionaj american 
(C.I.A.) a stabilit tocmai în Guatemala 
baza de instruire a contrarevoluționari
lor cubanezi. Pentru instruirea lor s-a 
făcut apel la serviciul ofițerilor guate
malezi, printre care și Yan Sosa, care 
însă a refuzat. Pentru Sosa a fost o re
velație zguduitoare. Guatemala se obliga 
deci să adăpostească pe teritoriul ei 
baze pentru o invazie în Cuba 1 Guate
mala săvîrșea un act de război împotri
va Cubei, și asta fără ca nimeni să știe —- 
nici Parlamentul, nici opinia publică I 
Baza contrarevoluționarilor cubani era 
situată pe terenul unui latifundiar. Ale
jos, prieten și protejat al președintelui 
Ydigoras Fuentes. Pentru închirierea pro
prietății sale, Alejos a primit, firește, din 
partea C.I.A. o sumă uriașă.

Acestea sînt motivele — îmi explică 
Yan Sosa — care au făcut ca eu, îm
preună cu un grup de prieteni, să or
ganizăm un complot împotriva guver
nului. La 13 noiembrie 1960 complo
tul s-a transformat într-o încercare re
voluționară care a eșuat.

Ce își propune astăzi mișcarea ds 
partizani ? Programul ei nu este încă 
bine stabilit. Punctele sale principate 
sînt : lupta împotriva corupției, pentru 
restabilirea democrației, care se poate 
face numai prin alegerea unei Adunări 
Constituante.

Situația devine pe zi ce trece mai 
încordată. Economia Guatemalei de
pinde apioape în totalitatea ei de Sta
tele Unite. Americanii sînt proprieta
rii celor mai mari industrii și celor mai 
bune pămînturi.

Programul mișcării de partizani este 
programul pe care-1 aveau, la timpul 
său, partizanii lui Fidel Castro. Aceasta 
îi umple de teamă pe yankei, care sînt 
hotărîți să facă totul ca în America La
tină să nu se nască o altă republică 
„cas tristă".
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Declarația lui Erich MendeAcord asupra dizolvării Federației 
Rhodesiei și Nyassalandului

au

VICTORIA FALLS 2 (Agerpres).— 
Conferința pentru desmembrarea 
Federației Rhodesiei și Nyassalan- 
dului din localitatea Victoria Falls 
(Rhodesia de sud) își continuă lu
crările.

Cele mai vii dispute au avut loc 
în legătură cu repartizarea forțelor 
militare ale fostei federații. în ceea 
ce privește datoriile financiare pe 
care guvernul federal lc-a făcut 
pînă acum, reprezentanții teritorii
lor Rhodesia de nord, Nyassaland 
și chiar cei ai Rhodesiei de sud, 
subliniat necesitatea găsirii unei so
luții adecvate dat fiind faptul că 
o mare parte din aceste datorii au 
fost făcute în scopuri militare inu
tile. Delegația Rhodesiei de nord, 
de pildă, a arătat că ea este mai de 
grabă „interesată în a investi fon
duri mari pentru dezvoltarea regiu
nilor înapoiate și nicidecum pentru 
acoperirea datoriilor contractate de 
guvernul federal pentru cumpăra
rea de avioane cu reacție”.

Lucrările conferinței de la Victo
ria Falls vor mai continua pînă la 3 
iulie, inclusiv. Pînă în prezent, prin
tre problemele principale asupra 
cărora s-a ajuns la un acord fi-

La Conferința internațională 
a instrucțiunii publice

Reprezentanții statelor 
africane cer înlăturarea 

delegației portugheze
GENEVA 2 (Agerpres).— Repre

zentanții tuturor statelor africane 
participante la lucrările celei de-a 
26-a Conferințe internaționale a in
strucțiunii publice organizată la 
Geneva de U.N.E.S.C.O. și Biroul in
ternațional de educație au declarat 
că vor boicota lucrările în cazul în 
care delegația portugheză nu va 
părăsi conferința.

în dimineața zilei de 2 iulie a 
avut loc o ședință a delegărilor ță
rilor africane în cadrul căreia a 
fost definitivat un proiect de rezo
luție în care se arată că „statelor 
africane, precum și celorlalte state 
care respectă demnitatea umană, 
le este imposibil să mai ia parte 
la lucrările acestei conferințe atîta 
timp cît alături de ele va mai 
rămîne delegația portugheză”.

Reprezentanții țărilor africane au 
protestat, de asemenea, împotriva 
participării delegației sud-africane 
la lucrările acestei conferințe.

Conferința internațională a in
strucțiunii publice a hotărît să în
scrie pe ordinea de zi examinarea 
rezoluției țărilor africane.

Vizita in Finlanda
a delegației de specialiști 

romîni în domeniul 
Industriei iorestiere

HELSINKI. Ministrul economiei 
forestiere al R. P. Romîne, Mihai 
Suder, care conduce delegația de 
specialiști romîni în domeniul in
dustriei forestiere, a fost primit de 
Johannes Virolainen, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și ministru 
al agriculturii. In aceeași zi, dele
gația romînă a vizitat Laboratorul 
central de cercetări forestiere. Prof. 
Waldemar Jensen, directorul labo
ratorului, a oferit o masă în cinstea 
delegației. De asemenea, delegația 
a vizitat Institutul finlandez de cer
cetări forestiere.

PNOM PENH. Deschizînd la 1 
iulie cel de-al 15-lea Congres națio
nal al Cambodgiei, prințul Norodom 
Sianuk a declarat că țara sa va con
tinua să promoveze o politică de neu
tralitate și de neaderare.

Sărbătorirea Zilei Republicii
Ghana

ACCRA. Cu prilejul sărbătorii na
ționale a Ghanei — Ziua Republicii 
_  la Accra a avut loc la 1 iulie o 
mare paradă militară. La paradă au 
luat parte Kwame Nkrumah, preșe
dintele Republicii Ghana, miniștri, 
militanți de răspundere ai Partidului 
popular al convenției. După paradă 
Kwame Nkrumah a aprins un foc 
veșnic în memoria acelora care 
și-au dat viața în lupta pentru li
bertatea și independența Ghanei.

NAIROBI. In capitala Kenyei a 
început la 1 iulie conferința regio
nală a O.N.U. în problemele de car
tografie. La lucrările ei participă 100 
de delegați din 25 de țări africane 
și europene. Corespondentul agen
ției Reuter relatează că delegației 
sud-africane i-a fost refuzată viza de 
a intra în Kenya pentru a lua parte 
la lucrările conferinței.

LONDRA. Dramaturgii englezi 
au hotărît să interzică prezentarea 
pieselor lor în orice teatru din orice 
țară care practică discriminarea ra
sială față de spectatori. 

gurează problema dizolvării fede
rației pînă la sfîrșitul acestui an, 
crearea unor comisii de lucru care 
să soluționeze probleme complexe 
ca datoriile, legăturile dintre cele 
trei teritorii, menținerea provizorie 
a unor servicii comune cum ar fi 
transportul pe căi ferate, adminis
trarea barajului de la Kariba etc. 
O serie de atribuții ale guvernului 
federal vor fi transferate imediat 
după conferință guvernelor celor 
trei teritorii. în comunicatul dat pu
blicității în urma ședinței din 2 iu
lie se arată că participanții la con
ferință au căzut de acord ca dizol
varea federației să aibă loc la 31 
decembrie 1963.

Independenta Kenyei 
va fi proclamată 

anul acesta
LONDRA 2 (Agerpres). — Agen

ția Reuter anunță că la 2 iulie, la 
Londra a fost dată publicității o 
declarație a guvernului englez în 
care se arată că la 12 decembrie va 
fi proclamată deplina independen
ță a Kenyei.

La sfîrșitul lunii septembrie, va 
avea loc la Londra o conferință la 
care va fi elaborată noua constitu
ție a Kenyei independente.

Sub presiunea cererii formulate 
de reprezentanții Kenyei la recen
tele tratative de la Londra, în de
clarația guvernului, englez din 2 iu
lie se arată că „forțele armate en
gleze vor fi retrase din Kenya în 
maximum un an de la data acordă
rii independenței'1.

TOKIO. în pofida protestelor 
populației locale. Direcția apărării 
naționale a Japoniei a hotărît să e- 
fectueze. începînd de la 8 iulie, cele 
mai mari experiențe din istoria țării 
cu rachete de producție japoneză, în 
regiunea insulei Niidzima. în legă
tură cu aceste experiențe, o zonă cu 
o rază de 25 km. în jurul litoralului 
a fost declarată periculoasă pentru 
navigație și pescuit.

BONN. Purtătorul oficial de cu
vînt al guvernului vest-germarr, von 
Hase, a anunțat că președintele 
Franței, de Gaulle, va sosi joi la 
Bonn într-o vizită oficială de două 
zile. Președintele francez va fi înso
țit de primul ministru Georges 
Pompidou, de ministrul afacerilor 
externe, Maurice Couve de Murville, 
precum și de alte persoane oficiale 
franceze.

Arestări de militari
în Argentina

BUENOS AIRES. In ultimul 
timp în Argentina, în baza așa-nu- 
mitei „legi privind securitatea“, sînt 
operate numeroase arestări. După 
cum relatează ziarul „Nacion“, la 30 
iunie au fost arestați o serie de ofi
țeri. Situația din țară continuă să fie 
încordată. Toate garnizoanele și uni
tățile militare se află în stare de a- 
larmă. Pe străzile principalelor orașe 
ale țării patrulează fără întrerupere 
detașamente întărite de poliție și ar
mată.

SAN JOSE. In cadrul unei adu
nări generale populare, care a avut 
loc la San lose, s-a hotărît crearea 
societății costaricane de prietenie cu 
popoarele lumii. Această societate 
are ca țel organizarea mișcării de so
lidaritate cu lupta tuturor popoare
lor pentru pace, democrație si inde
pendență națională.

Scăderea rezervelor de aur
și devize ale Angliei

LONDRA. Rezervele de aur și 
devize ale Marii Britanii și ale zonei 
lirei sterline au înregistrat în cursul 
lunii iunie o scădere de 77 milioane 
lire sterline, atingînd acum totalul 
de 969 milioane lire sterline — a- 
dică nivelul cel mai scăzut din pe
rioada de criză din vara anului 1961.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA I București, Piața „Scinteii” Țel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali șl difuzor« voluntari din întreprinderi și Institut«. Tiparul i Combinatul Poligrafic Casa Scinteil

Mitingul 
din capitala
BERLIN 2 (Agerpres). — în ma

rea sală Werner-Seelenbinder-Halle, 
din capitala R. D. Germane, a avut 
loc la 2 iulie un miting al priete
niei.

în sala pavoazată festiv, s-au a- 
dunat reprezentanți ai oamenilor 
muncii din Berlin, activiști ai parti
delor democratice și ai organizații
lor de masă. Apariția în prezidiu a 
lui N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.SlS., W. 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului

Congresul Comitetului national de luptă 
pentru pace din Japonia

TOKIO 2 (Agerpres). 
La 1 iulie, la Tokio și-a 
încheiat lucrările Con
gresul Comitetului na
țional de luptă pentru 
pace din Japonia, care 
și-a afirmat hotărîrea 
de a lupta împotriva 
creării bazelor atomice 
ale S.U.A. pe teritoriul 
Japoniei.

în rezoluția adoptată 
la congres se spune : 
„Partizanii păcii din 
Japonia protestează cu 
hotărîre împotriva in
trării în porturile japo
neze a submarinelor a- 
tomice americane și a 
amplasării pe teritoriul 
japonez a avioanelor 
„F-105” purtătoare de

arme atomice. Cerem 
guvernului să rupă a- 
lianța militară cu S.U.A. 
care reprezintă o pri
mejdie serioasă pentru 
pacea și securitatea po
porului japonez, să li
chideze de pe pămîntul 
japonez bazele militare 
și de rachetă, capete 
de pod în vederea unui 
atac împotriva țărilor 
vecine”.

Congresul partizanilor 
păcii din Japonia a a- 
doptat un apel către 
popor și a declarat că 
sprijină conferința in
ternațională pentru in
terzicerea armei nu
cleare care urmează să 
aibă loc în august la

Orașul îngerilor“
și problemele șomajului

șomeri, 
a face 
vom a- 
posturi

Am sosit cu avionul la Los Ange
les („îngerii“ — denumire dată așe
zării de spanioli în 1781), al treilea 
oraș ca mărime din S.U.A., în
tr-o zi caldă și plăcută. Prietenul 
care m-a întîmpinat mi-a arătat pa
ginile cu articole și comentarii ale 
ziarului „Los Angeles Herald-Exami- 
ner“ de duminică. „Ce facem în pro
blema slujbelor?“ — se întindea un 
titlu pe toată lățimea paginii. „în 
momentul de față — scrie ziarul — 
Los Angeles are 200 000 de 
Pentru a le găsi ocupație și 
față afluxului de populație, 
vea nevoie de un milion de 
noi pînă în 1970“. Dar economia re
giunii nu poate face față nici pe 
departe unei astfel de creșteri. între 
1956 și 1963, șomajul în această re
giune a crescut de peste 2,5 ori. 
Ziarul publica declarațiile a șase 
muncitori șomeri — bărbați și fe
mei — avînd vîrste între 22 și 59 
de ani. Toate aveau o temă comună: 
„Aș da orice să muncesc“. Și cele 
două pagini de discuții și comenta
rii nu reușeau să dea nici o expli
cație, nici o soluție pentru tinerii 
care termină școala lipsiți de pers
pectiva de a găsi de lucru, pentru 
cei 15 la sută din americani care 
„n-au dus-o niciodată așa de,greu“.

Cauzele șomajului cronic și cres- 
cînd din America sînt puse pe sea
ma automatizării, a practicii anumi
tor patroni de a face angajări arbi
trare lipsite de orice garanție sindi
cală, precum și pe seama ritmului 
lent de dezvoltare economică. Aceș
tia sînt factori reali, dar dintre ei 
lipsește factorul determinant — rela
țiile de producție capitaliste, precum 
și un asemenea factor ca militariza
rea economiei. După cel de-al doilea 
război mondial, bugetul militar al 
S.U.A. a fost folosit nu numai pen
tru a finanța planurile de înarmare 
și a asigura supraprofituri monopo
lurilor. Numeroși economiști pretin
deau că acest buget este totodată 
un mijloc de stimulare a dezvoltării 
economice. Se credea că prin pom
parea unor comenzi de armament

prieteniei 
R. D. Germane
de stat al R. D. Germane și a ce
lorlalți conducători ai R. D. Ger
mane a fost întîmpinată cu aplauze 
și ovații de asistență.

Mitingul a fost deschis de P. 
Werner, membru al Biroului politic 
al C.C. al P.S.U.G., secretar al Co
mitetului regional al P.S.U.G.-Ber- 
lin, care a dat cuvîntul lui N. S. 
Hrușciov. Participanții la miting au 
salutat cu aplauze puternice cu- 
vîntarea rostită de șeful guvernului 
sovietic .

Primit cu aplauze călduroase, 
luat apoi cuvîntul W. Ulbricht

a

Hiroșima. Participanții 
la congres au chemat 
poporul să intensifice 
și mai mult mișcarea 
pentru realipirea Oki- 
nawei la Japonia.

★
Recent, 100 000 de ja

ponezi au demonstrat 
in fața bazei militare a- 
mericane de la Yoko
suka protestînd împo
triva intrării în porturi
le țării a submarinelor 
nucleare americane și a 
folosirii teritoriului ja
ponez de către avioa
nele militare americane 
cu încărcătură atomică.

în fotografie: parti
cipant la demonstra
ție în fața intrării prin
cipale a bazei.

VICTOR PERLO 
economist american

mai mari crizele economice a-

se vădește 
poate înlă- 
americane,

impozitelor,
de

tot 
cute vor putea fi evitate. Or, ce s-a 
întîmplat? Această metodă a avut 
o eficacitate parțială un timp oare
care. dar de cîțiva ani 
tot mai clar că ea nu 
tura racilele economiei 
ba chiar le adîncește.

Povara crescîndă a 
supracapacitarea industriilor 
război, efectele dăunătoare asupra 
comerțului exterior, devierea fondu
rilor de la dezvoltarea industriilor 
civile — toate acestea luate împreu
nă țin în loc sau dau înapoi dez
voltarea economiei în ansamblu, a- 
nihilînd stimulentul comenzilor de 
armament și făcînd să se piardă tot 
mai multe posturi. Nicăieri acest lu
cru nu este mai bine ilustrat decît 
în sudul Californiei denumit pe 
bună dreptate capitala industriei de 
război a S.U.A.

A cincea parte din toate contrac
tele de armament ale S.U.A. sînt 
executate în acest singur stat. Ju
mătate din contractele programului 
cosmic revin Californiei și statelor 
mai mici învecinate, iar suma pen
tru acest program a crescut de 
două ori și jumătate în anul fis
cal 1962—1963. Banca Federală
de Rezerve din Los Angeles 
preciază că folosirea forțelor 
muncă în regiunea industriei de 
război de pe țărmul de vest a cres
cut cu o șesime de la începutul a- 
nului 1961 pînă Ia sfîrșitul anului 
1962.

Și totuși, în aprilie, California a 
înregistrat un procentaj de șomaj 
care este al treilea ca mărime pe 
țară, iar în cadrul acestui stat, șo
majul cel mai ridicat apare acolo 
unde se lucrează cel mai mult pen
tru fabricarea de armament. La Los 
Angeles, unde 25 la sută din mun
citori lucrează în industria de răz
boi, șomajul este de 7 la sută din

a- 
de

BONN 2 (Agerpres). — La 1 iulie, 
la München și-a deschis lucrările 
Congresul ordinar al Partidului li- 
ber-democrat din R.F.G. Președintele 
acestui partid, Mende, care a pre
zentat la congres raportul de acti
vitate, s-a pronunțat pentru o poli
tică mai activă a guvernului R.F.G. 
în problema germană, precum și în 
relațiile cu țările socialiste. El și-a 
exprimat speranța că în urma sta
bilirii de legături economice și cul
turale cu aceste țări, se vor stabili 
în viitor și relații politice. Totoda
tă, Mende s-a pronunțat pentru în
cheierea unui pact dé neagresiune 
între N.A.T.O. și țările participante 
la Tratatul de la Varșovia.

Mende a cerut ca coaliția guver
namentală dintre Partidul liber-de- 
mocrat și U.C.D.-U.C.S. să continue 
și după părăsirea de către Adenauer 
a postului de cancelar.

Contrarevoluționari cubani 
arestați in Mexic

CIUDAD DE MEXICO 2 (Ager
pres). — După cum transmite a- 
genția U.P.I., autoritățile mexicane 
au arestat un grup de opt 
contrarevoluționari cubani care au 
plănuit să organizeze acte de sabo
taj împotriva unor cargoboturi cu- 
bane în portul Veracruz, cu scopul 
de a împiedica efectuarea schimbu
rilor comerciale dintre Mexic și 
Cuba. Printre cei arestați se află 
Carlos Fernandez Trujillo și Dimas 
Figueredo, conducători ai unor or
ganizații ale contrarevoluționarilor 
cubani.

Potrivit agenției, activitatea con
trarevoluționarilor cubani din Me
xic a silit autoritățile să instaleze 
sentinele în portul Veracruz, iar 
sediul din Veracruz al contrarevo
luționarilor a fost închis. Cele trei 
nave cubane au părăsit portul, în- 
dreptîndu-se spre Havana, avînd la 
bord alimente și alte mărfuri. A- 
genția scrie că acesta este al doi
lea mare transport de mărfuri mexi
cane în Cuba.

Brazilia a instituit monopolul de stat 
la importul petrolului

BRASILIA 2 (Agerpres). — La 1 
iulie, președintele Consiliului națio
nal al petrolului din Brazilia, Mai- 
relles, a anunțat că s-a decretat in
staurarea unui monopol de stat 
pentru toate importurile de petrol 
în Brazilia. După cum transmite a- 
genția France Presse, exploatarea 
petrolului brazilian s-a efectuat și 
pînă acum sub regimul monopolu-

încheierea vizitei președintelui S.U.A. în Italia
ROMA 2 (Agerpres). — Agențiile 

de presă relatează că convorbirile 
dintre președintele S.U.A., Kennedy, 
care a făcut o vizită în Italia și li
derii italieni, s-au axat în mod spe
cial în jurul actualelor probleme 
militare și economice care fră- 
mîntă Organizația Tratatului Atlan
ticului de Nord.

în cuvîntarea pe care a rostit-o 
marți în fața comandamentului 
N.A.Ï.O. de la Neapole, președin-

totalul mîinii de lucru. La baza na
vală din San Diego, unde 40 la sută 
din muncitori activează în domeniul 
serviciilor militare, șomajul este de 
10—12 la sută. Ca de obicei, este 
vorba de cifre oficiale, aflate în 
genere sub cele reale.

Numărul locurilor de muncă în in
dustria de armament este extrem 
de inegal la diversele companii și 
industrii. în timp ce. de pildă, nu
mărul slujbelor la „Lockheed“ șl 
„North American“ era în creștere, la 
„Douglas“ acest număr a scăzut în 
mod catastrofal ca urmare a anu
lării programului „Skybolt“ (rache
ta pe care S.U.A. a renunțat s-o mai 
livreze Angliei — n.r.). Ceva similar 
s-a întîmplat cînd s-a pus accentul 
pe submarinele nucleare, transfe- 
rîndu-se astfel o mare parte a pro
cesului de producție de la San 
Diego în răsăritul țării.

Șomajul lovește cel mai greu pe 
negri și pe americanii de origine 
mexicană, în mare parte excluși din 
industriile de armament și siliți să 
concureze la slujbe prost plătite. 
Aceste discriminări față de minori
tăți afectează o mare parte a noi
lor veniți și mai ales a tinerilor care 
ating vîrsta de muncă.

Pînă acum, muncitorii din aceas
tă regiune n-au găsit mijlocul de a 
acționa uniți împotriva șomajului. 
Mulți muncitori din industria de 
armament, poate majoritatea, nu 
fac parte din sindicate. Conducăto
rii Sindicatului constructorilor de 
mașini, foarte influent în fabricile 
de armament de pe coasta de vest, 
se alătură de obicei patronilor ca
re profită de pe urma înarmărilor.

în același timp, numărul locuri
lor de muncă în industriile civile 
scade, ca urmare a stagnării în 
producție cît și a automatizării.

Muncitorii din Los Angeles mani
festă un deosebit interes față de 
„Planul de participare pe termen 
lung“, încheiat recent între organi
zația locală a Sindicatului unit al 
oțelarilor și compania de oțel „Kai-

Țăranii din regiunea franceză Lézardieux au blocat timp de trei ore șoseaua 
pentru a-și exprima protestul față de politica agrară a autorităților.

Ciocniri între poliție și țărani în Franța
PARIS 2 (Agerpres). — După cum 

anunță agenția Union Française 
d’information, la 30 iunie „detașa
mentele republicane de securitate’1 
și poliția au făcut uz de grenade cu 
gaze lacrimogene împotriva țărani
lor din departamentul Pyrénées O- 
rientales, care au organizat în ora
șul Perpignon o demonstrație de 
protest împotriva politicii guvernu
lui, care nu ia nici o măsură pen
tru îmbunătățirea situației țăranilor. 
Țăranii sînt 
din cauză că 
täte produse

nemulțumiți mai ales 
în Franța sînt impor- 
agricole de care țara

»»•

CHICAGO 2 (Agerpres). — La 1 
iulie, la Chicago s-a deschis cea de-a 
54-a conferință anuală a „Asociației 
naționale pentru propășirea popu
lației de culoare din S. U. A.“ 
(N.A.A.C.P.). Potrivit agenției U.P.I., 
la lucrările conferinței participă 
peste 4 000 de delegați care vor dis
cuta timp de șase zile „aspectele noi 
ale luptei populației de culoare îm
potriva segregației rasiale și pentru 

lui de stat prin intermediul societă
ții „Petrobras“, dar companiile dis
tribuitoare, în majoritate filiale ale 
unor societăți străine, dispuneau de 
libertatea de a hotărî singure asu
pra problemei importurilor.

Agenția subliniază că această mă
sură a fost luată deoarece regimul 
de pînă acum al importurilor de pe
trol a provocat Braziliei pierderi 
mari de devize.

dele Kennedy a pledat încă o dată 
în favoarea planului american de 
creare a forței nucleare multilate
rale a N.A.T.O.

Din comunicatul comun dat pu
blicității după întrevederile cu ofi
cialitățile italiene, reiese însă că 
în cele din urmă cele două părți au 
acceptat doar ideea „discutării ul
terioare cu guvernele interesate a 
proiectelor americane privind în
ființarea acestor forțe".

zer“, plan aplicabil la uzina aces
teia din Fontana, în apropiere de 
Los Angeles. Potrivit acestui plan, 
compania își asigură mînă liberă 
pentru a introduce echipament de 
automatizare și alte metode pentru 
ridicarea productivității muncii. în 
schimb, muncitorii obțin adoptarea 
principiului „epuizării“, (adică nu 
sînt concediați, dar, atunci cînd sînt 
pensionați sau mor, nu sînt înlocuiți), 
promisiunea că vor ii puține conce
dieri, precum și plata unor prime 
provenite din economiile realizate 
din perfecționări tehnice. Dar patro
nii au lăsat multe portițe de scăpare 
în ce privește garanțiile, în special 
pentru perioadele de descreștere ac
centuată a producției, fenomen frec
vent în industria de oțel.

Sindicatul docherilor, care cuprin
de muncitorii portuari de pe coasta 
de vest, a încheiat cu patronii un 
acord similar, dar ceva mai bun 
în ce privește detaliile. Este astfel 
prevăzută interzicerea concedierilor 
și, totodată, patronii au consimțit 
să contribuie la fondurile de asis
tență socială ale muncitorilor, inde
pendent de orice calculare a „eco
nomiilor“ de pe urma automatiză
rii. Docherii veghează cu multă a- 
tenție — de doi ani și jumătate — 
la respectarea acestui acord. Dato
rită dîrzeniei lor, nu numai că nu 
s-au înregistrat concedieri, dar alți 
1 000 de docheri au fost angajați.

Cu toate acestea, conducerea sin
dicatului a declarat: „Recunoaștem 
că soluția noastră este limitată. Ea 
servește la apărarea membrilor 
noștri — un număr relativ mic de 
muncitori... Noi nu am mărit șoma
jul, dar nici n-am ajutat la vinde
carea lui. Efectul automatizării asu
pra muncitorimii nu creează o pro
blemă de nesoluționat. El cere pur 
și simplu o soluție la nivel națio
nal, pe care nimeni nu este încă 
diepus s-o urgenteze“. Practic, în 
condițiile sociale de aici, nici nu es
te cu putință o soluționare efectivă.

Sindicatul merge însă mai depar
te și subliniază: „Pe măsură ce răz
boiul rece continuă, an după an, si
tuația a milioane de americani se 
înrăutățește. Ieșirea trebuie să fie 
încetarea războiului rece și folosi
rea resurselor eliberate pentru a 
procura ocupații constructive clasei 
muncitoare. 

nu are nevoie. Pomicultorii și vitp 
cultorii departamentului cer, de a- 
semenea, guvernului să ia măsuri 
pentru a preîntîmpina pierderile pe 
care le suferă țăranii în urma vin
derii sub preț a produselor lor.

Și în orașul Avignon, situat în su* 
dul Franței, a avut loc la 1 iulie o 
ciocnire între „detașamentele repu
blicane de securitate” și țăranii de
monstranți. După cum anunță a- 
genția France Presse, la această de
monstrație a țăranilor au participat 
peste 3 000 de persoane.

drepturi civile“. Citind declara
ția unui purtător de cuvînt al 
N.A.A.C.P., agenția U.P.I. relevă că 
delegații la conferință își vor axa 
discuțiile pe problemele asigurării 
slujbelor pentru negri, acțiuni poli
tice, lichidarea segregației în școli.

Luînd cuvîntul în ședința de 
deschidere a conferinței, secretarul 
Asociației naționale pentru propăși
rea populației de culoare, Roy Wil
kins, a declarat că dacă nu vor fi 
întreprinse acțiuni hotărîte pentru 
lichidarea segregației rasiale în cel 
mai scurt timp, negrii din S.U.A. 
sînt hotărîți să reia demonstrațiile 
lor pe o scară și mai largă.

„New York Times" 
sfătuiește...

NEW YORK 2 (Agerpres). — Zia
rul „New York Times“ a publicat la 
2 iulie un articol în care exprimă 
nemulțumirea oficialităților ameri
cane față de „lipsa de tact“ a guver
nului diemist în rezolvarea proble
melor interne ale țării.

Afirmînd că viitorul Asiei de sud- 
est ar depinde, chipurile, în mare 
măsură de „succesele luptei împo
triva comunismului din această re
giune“ (Vietnamul de Sud), ziarul 
își exprimă îndoiala că „această 
luptă va putea fi cîștigată prin in
termediul lui Ngo Dinh Diem“. Zia
rul recunoaște „ostilitatea crescîndă 
a poporului față de guvernul die
mist“ și cere în legătură cu aceasta 
o intervenție mai fățișă a S.U.A. în 
Vietnamul de Sud.

Prima sarcină ce ne stă în față 
rămîne consolidarea păcii. Numai 
în felul acesta putem netezi calea 
pentru abordarea celorlalte nume
roase probleme ce stau în fața po
porului american și a sindicatului 
nostru — ca șomajul, impozitele, 
automatizarea, școlile șl sănătatea. 
După o interzicere a experiențelor 
nucleare, vom avea nevoie de de
zarmare și coexistență pașnică 
competitivă... Comerțul mondial cu 
toate țările va spori locurile de 
muncă în S.U.A. și va netezi calea 
pentru ridicarea nivelului de trai în 
țările slab dezvoltate“.

Acest punct de vedere, pe care-1 
promovează de multă vreme Sindi
catul docherilor, cîștigă sprijin tot 
mai larg în California. La San Fran
cisco a avut loc recent o conferință 
la care au participat bancheri, acti
viști sindicali, experți economiști, 
funcționari ai unor state ale S.U.A., 
pentru a discuta aspectele econo
mice ale dezarmării. O serie de oa
meni cu vederi mai largi din toate 
păturile sociale și-au dat seama 
în prezent orientarea econom*, 
noastre spre înarmare a ajuns ta 
impas, ca de altfel orientarea agre
sivă a politicii externe a S.U.A.

Mai mult decît majoritatea orașe
lor, Los Angeles are nevoie de a- 
cele servicii publice de care este 
lipsit din cauză că veniturile gu
vernamentale sînt folosite în scopuri 
militare. Orașul este foarte întins — 
are 40 de mile în diametru — și nu 
există de fapt nici un mijloc de cir
culație în afară de automobile par
ticulare pe artere extrem de aglo
merate. Construirea unui mare me
tro, sau a unui alt sistem de trans
port de masă, constituie o neceiri- 
tate urgentă — dar atîta timp . 
continuă războiul rece nu se între
prinde nimic. De asemenea, există 
o lipsă acută de localuri de școli, 
multor copii fiindu-le asigurate 
numai cîteva ore de clasă. Desigur 
că ar fi multe de făcut pentru ne
voile populației, dacă fondurile ar 
fi orientate spre aceste scopuri con
structive. Tot mai mulți oameni a- 
jung să-și dea seama că dezarmarea 
ar crea o situație favorabilă în ce 
privește folosirea mîinii de lucru —< 
și nu numai în California, ci în în* 
treaga țară.


