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Cadre calificate pentru sectorul 
economiei forestiere

Productivitatea muncii RITM
factor determinant

Partidul nostru a subliniat în re
petate rînduri însemnătatea covîr- 
șitoare a sporirii productivității 
muncii. Documentele Congresului al 
Ill-lea al P.M.R. arată ca, în peri
oada planului de 6 ani, peste 70 la 
sută din sporul producției indus
triale se va obține pe bâza crește
rii productivității muncii — factor 
determinant al dezvoltării econo
miei naționale și al ridicării nive
lului de trai al oamenilor muncii.

Traducînd în viață sarcinile tra
sate de partid, muncitorii, inginerii, 
tehnicienii și specialiștii din indus
tria regiunii noastre s-au angajat 
cu hotărîre în lupta pentru sporirea 
continuă a productivității muncii. 
Comitetele orășenești și raionale de 
partid din regiune urmăresc cu per- 

cum se realizează în în
treprinderi acest indicator esențial 
al planului. Comitetele orășenești 
de partid Timișoara și Arad au con
stituit, în cadrul comisiilor economi
ce, colective for- —
mate din ingineri 
și economiști care 
se ocupă în mod 
permanent de stu
dierea posibilită
ților existente în 
întreprinderi pen
tru ridicarea productivității muncii. 
La rîndul său, Comitetul orășenesc 
de partid Lugoj a acordat o mai mare 
atenție instruirii activului și a bi
rourilor organizațiilor de bază asu
pra problemelor legate de realiza
rea planului la toți indicatorii.

în atenția unor comitete raionale 
și orășenești de partid a fost ridi
carea nivelului controlului de partid 
exercitat de organizațiile de bază 
asupra conducerilor întreprinderilor 
în ce privește aplicarea măsurilor 
tehnico-organizatorice stabilite. Tot
odată, ele au fost ajutate să-și per
fecționeze stilul de muncă, să-și 
îmbunătățească tot mai mult ac
tivitatea în conducerea econo
miei. Ca urmare, în aceste între
prinderi s-au obținut rezultate bune 
în îmbunătățirea utilizării mașini
lor, în întărirea disciplinei în mun
că, în generalizarea unor inițiative 
prețioase îndreptate spre ridicarea 
productivității muncii. La întreprin
derea „Teba" din Timișoara, pro
blemele productivității muncii au 
fost în mai multe rînduri dezbătu
te în adunări generale de partid, 
stabilindu-se măsuri eficiente pen
tru folosirea mai bună a mașinilor, 
perfecționarea tehnologiei, extinde
rea întrajutorării la locul de muncă 
în toate schimburile, ridicarea cali
ficării muncitorilor.

Sub îndrumarea organelor și or
ganizațiilor de partid, colectivele de 
muncitori, ingineri și tehnicieni din 
întreprinderile industriale ale re
giunii Banat au obținut realizări în
semnate în ridicarea nivelului teh
nic al producției — una din căile 
principale de creștere a productivi
tății muncii. La întreprinderea mi
nieră Bocșa, prin mecanizarea în
cărcării sterilului în galerii și a sor
tării minereului de fier, productivi
tatea fizică, la aceste faze, a crescut 
cu peste 27 la sută față de realizări
le anului 1959. în urma introducerii 
la turnătoria Uzinei „Strungul” A- 
rad a formării mecanice a miezuri
lor pentru păpușa fixă, productivi
tatea muncii a crescut de 2,5 ori la 
această operație. în industria încăl
țămintei, prin înlocuirea operației 
de croire manuală cu stanțarea me-

severență
idei

canică a fețelor și căptușelilor, pro
ductivitatea muncii a sporit cu 60 
la sută la unele tipuri de pantofi, 

în unele întreprinderi s-au obți
nut rezultate bune prin moderniza
rea mașinilor și utilajelor. La uzi
na constructoare de mașini Reșița, 
prin dotarea unor strunguri cu dis
pozitive de copiat, productivitatea 
acestora a crescut cu 20—25 la sută, 
iar la uzinele de vagoane din Arad 
prin aplicarea unui dispozitiv 
multiax pe mașini radiale pentru 
găurirea tampoanelor, randamentul 
acestor mașini a crescut de 2—3 
ori. Creșteri însemnate ale randa
mentelor la mașini prin moderni
zare s-au obținut și în 
prinderile 
La 
Pii 
rea 
tat, 
cut

s-au obținut și în între- 
de industrie ușoară. 

Fabrica de tricotaje pentru co- 
din Timișoara, prin moderniza- 
unei mașini circulare de trico- 
productivitatea muncii a cres
cu 80 la sută. Nivelul tehnic a- 

tins prin această

In fiecare întreprindere - 
planul îndeplinit la toți 

indicatorii

modernizare a su
gerat Ministerului 
Industriei Ușoa
re ideea de a se 
trece la fabricația 
de serie a acestei 
mașini pentru uti
larea altor fabrici 
din țară.

Organizațiile de partid din între
prinderile regiunii militează pentru 
introducerea și extinderea procese
lor și procedeelor tehnologice avan
sate care, odată cu îmbunătățirea 
calității produselor și reducerea 
prețului de cost, asigură o creștere 
simțitoare a productivității muncii. 
Pe scară largă se aplică metoda de 
sudură automată. în anul 1962, U- 
zina de vagoane Arad a realizat un 
volum de lucrări de sudură automa
tă de 6 ori mai mare decît în 1959. 
în multe întreprinderi textile se a- 
plică procedeul de folosire a apretu
lui de neșifonabilizare la țesăturile 
din celofibră. La întreprinderea 
„Industria Textilă” din Lugoj s-a 
introdus sistemul de vopsire semi- 
continuă ; pe lîngă economia de co- 
loranți, s-a dublat capacitatea de 
producție a utilajelor respective.

Acțiunile întreprinse pentru ridi
carea nivelului tehnic al producției, 
pentru folosirea mai bună a capaci
tăților existente, organizarea ra
țională a muncii, ridicarea califică
rii cadrelor au contribuit în măsură 
hotărîtoare ca productivitatea mun
cii planificată pentru perioada 
1960—1962 să fie realizată de între
prinderile din ramura energiei e- 
lectrice, cărbune, chimie, confecții 
și încălțăminte, iar pe ansamblul 
industriei regiunii să se realizeze în 
aceeași perioadă o creștere de 22,6 
la sută. în primele cinci luni din a- 
cest an, majoritatea întreprinderilor 
industriale au realizat și au depășit 
sarcinile de plan privind creșterea 
productivității muncii.

★
în întreprinderile industriale din 

regiune există însă importante re
zerve interne nevalorificate pe de
plin, se mai fac simțite neajunsuri 
care nu permit ca sarcina de creș
tere a productivității muncii să se 
realizeze în toate fabricilp și uzi-

Ing. ION MEȚIU 
secretar al Comitetului regional 

Banat al P.M.R.

Cu toate mi jloacele

M T I N S

cPLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 
Recoltatul griului și orzului a fost 
intensificat în ultimele zile în toa
te raioanele regiunii Ploiești. în 
raioanele Buzău șl Mizil griul a 
fost recoltat de pe o suprafață de 
2 100 ha și respectiv 1 433 ha. Pen
tru ca secerișul să se facă Intr-un 
timp cit mai scurt, se folosesc din 
plin toate mijloacele. în unitățile 
trustului regional Gostat orzul a 
fost strîns de pe 88 la sută din su
prafețele cultivate. în gospodăriile 
de stat Movila Vulpii, Băicoi șl Mă
gurele, recoltatul orzului se apro
pie de sfîrșit. Pe întreaga regiune 
s-au recoltat pînă acum 6 598 ha 
cu grîu și 3 215 ha cu orz.

II

(Continuare în pag. IlI-a)

Mașinile 
să fie mai bine folosite

CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). — 
în regiunea Oltenia sînt de recoltat 
aproape 350 000 ha cultivate cu 
păioase. Această lucrare se desfășoară 
tot mai intens.

Rezultate bune la recoltatul cerea
lelor s-au obținut îndeosebi în raio
nul Segarcea. Orzul a fost recoltat 
de pe întreaga suprafață cultivată. 
Urmărind stadiul de coacere a griu
lui, s-a trecut apoi cu toate for
țele la recoltat. De luni dimineața 
au intrat în lan peste 260 combine 
ale S.M.T.-urilor care deservesc gos
podăriile colective. în numai 4 zile 
s-au recoltat peste 8 500 ha cu grîu, 
ceea ce reprezintă aproape 30 la sută 
din suprafața cultivată cu păioase. în 
același ritm se lucrează la seceriș și 
în raioanele Băilești, Calafat și Co
rabia. Colectiviștii din comuna Ne- 
goiu, raionul Băilești, au recoltat în 
numai 2 zile 159 ha cu grîu. Ei au 
pregătit din timp condițiile pentru 
ca toate cele 9 combine să poată 
lucra din plin.

In unele gospodării colective din 
aceste raioane, recoltatul se desfă
șoară însă într-un ritm încet. La Mă
răcinele și Tîrnava, raionul Băilești, 
n-a început încă recoltatul griului. în 
raionul Calafat există un decalaj prea 
mare între seceriș și treieriș. Numai 
puține din batozele 
podăriilor colective 
funcționeze.

Strîngerea recoltei 
rămasă în urmă în 
La gospodăriile colective Cîrcea și 
Malu Mare, griul a dat de mult în 
pîrgă, iar orzul pe alocuri se scutură. 
Dar combinele nu pot lucra deoarece 
n-au fost tăiate drumurile de acces 
în lanuri. Recoltatul păioaselor se 
desfășoară într-un ritm necorespun
zător și în raioanele Balș, Strehaia și 
Vînju Mare. Dintr-un calcul făcut la 
consiliul agricol regional rezultă că 
nu sînt folosite nici jumătate din 
numărul combinelor existente în re
giune. Strîngerea recoltei nu suferă 
nici o amînare. Există depline posi
bilități ca în toate raioanele recolta
tul păioaselor să se desfășoare cu 
aceeași intensitate.

repartizate gos- 
au început să

de păioase este 
raionul Craiova.

întrecerea <
1800 hectare. Pe atîta se întindea 

griul gospodăriei de stat I. L. Cara
giale, regiunea București. Cu cîtva 
timp în urmă, tractoarele și combinele 
s-au aliniat la capătul tarlalelor, gata 
de lucru. Duminică la prînz, directo
rul gospodăriei, Ștefan Zainea, și ingi
nerul șef Constantin Mihăiil'eanu au 
dat indicația ca toate combinele de la 
cele cinci brigăzi să facă proba în lan. 
Atunci s-au recoltat 60 de hectare.

Luni, 1 iulie, ‘jupă ce s-a ridicat 
rouă, recoltatul cerealelor a început să 
se desfășoare din plin pe toate tarla
lele. Lanurile erau luate cu asalt de 
combine. După ele înaintau tractoare
le cu presele de balotat paie. La 
brigada a treia, un om ars de soare 
aleargă de la o combină la alta. Este 
mecanicul de întreținere, Ion Cocar
geanu, unul dintre cei mai vechi și 
pricepuți lucrători ai gospodăriei. Con
trolează calitatea recoltatului, dacă se 
respectă reglajul făcut la mașini. La 
combina lui Gheorghe Colan îi „ba
tea“ toba. In cîteva minute l-a ajutat 
pe combiner să o regleze.

Intre mecanizatori se desfășoară o 
însuflețită întrecere pentru titlul de 
„cel mai pun combiner“. Ca și în 
alți ani, bătălia cea mai mare se des
fășoară între brigăzile lui Ion Cocar
geanu și Ilie Constantin.

Seara, după o zi de muncă, la „casa 
tractoriștilor“ din cîmp (vagoane-dor- 
mitor) s-au pornit discuții aprinse. 
Cine a realizat mai mult? Este greu 
de spus. Fiecare combiner a strîns 
zilnic 19—20 tone de grîu. Se fac ob
servații asupra muncii din ziua res
pectivă. Tractoarele și combinele au 
mers din plin. S-a insistat mult însă 
asupra lucrurilor mărunte care au și

comLinerilor
ele o mare importanță. Se întîmplă 
ca o combină să aibă saci mai mulțt 
și, pentru a nu sta celelalte combine 
pînă sosesc sacii de la baza de recep
ție, e nevoie ca între combineri să se 
facă schimb de saci. Pentru a nu se 
crea timpi morți, mecanizatorii au 
propus ca descărcarea sacilor să se 
facă din mers.

In ziua următoare, munca a înce
put cu forțe sporite. Rezultatele au 
fost și mai hune.

— Secretul acestor succese — ne-a 
spus Ion Cocargeanu, — constă în 
buna organizare a muncii. Fiecare 
combiner știe dinainte ce are de fă
cut. Încă de cu seară se face „toaleta" 
combinei și a tractorului. ♦

In brigăzi sînt combineri cu mai pu
țină experiență. Este primul lor an 
pe combină. Tractoriștii mai vechi, 
împreună cu mecanicii de întreținere, 
îi ajută în permanență. In pauza de 
prînz dar mai ales seara, țin cu ei a- 
devărate lecții despre felul cum tre
buie îngrijită și folosită combina. „E- 
levii" aplică sfaturile și reușesc să se 
apropie de realizările celor mai. buni.

...In prezent, întrecerea combineri- 
lor de la G.A.S. I. L. Caragiale se 
desfășoară din plin. Rezultatul : 500 
de ha de grîu recoltate pînă în seara 
de 2 iulie. Viteza medie zilnică a fost 
depășită.

TEODOR MARIAN

Raid-anctietă| Legume proaspete,
de bună calitate, pe piețele orașelor

Producția bogată de legume din acest 
an a creat, mai ales în ultimele săptă- 
mîni, posibilitatea unei tot mai bune 
aprovizionări a populației. La București, 
Galați, Timișoara, Constanta și în cele
lalte orașe și centre industriale, piețele 
și unitățile de desfacere a legumelor și 
fructelor sînt aprovizionate cu un sorti
ment variat de produse, livrate de gos
podăriile de stat și de gospodăriile co
lective contractante. în același timp, nu
meroase gospodării colective 
și o serie de gospodării de stat 
desfac în piețe, direct la con
sumatori, legume și fructe în 
cantități tot mai mari.

în ultimele luni, gospodării
le colective din Vidra, Vărăști, 
Cosoba, Dobroești și altele, 
din zona de aprovizionare a 
Bucureștiului, au livrat unită
ților de desfacere sute de tone 
de produse mai mult față de 
anul trecut, 
gospodăriile 
din Trustul 
al Capitalei 
cu cantități 
gume, la satisfacerea 
lor populației. în primul se
mestru al acestui an, ele au 
livrat unităților Aprozar și au 
desfăcut prin magazinele pro
prii circa 1800 tone de le
gume. însemnate cantități de

astfel de produse sînt livrate în conti
nuare și în aceste zile.

Pe piață — 
direct la consumator

în piața Coșbuc — G.A.C. din co
muna Cocioc, G.A.C. „16 Februarie“ 
din comuna Gratia, în piața Obor — 
G.A.C. „30 Decembrie“ din Dobroești, 
G.A.C. Găneasa, G.A.C. „7 Noiembrie“ 
din comuna Ghizdaru — pentru a nu 
lua decît cîteva exemple — au îmbo-

gățit cantitățile de legume și fructe 
puse la dispoziția cumpărătorilor din 
Capitală, desfăcînd mărfurile aduse în 
locurile de vînzare special amenajate. 
La Galați, Brăila, Focșani și Tecuci, 
sfaturile populare orășenești au creat 
în piețe condiții bune de vînzare a le
gumelor de către gospodăriile colective 
care vînd direct cumpărătorilor. La 
dispoziția lor sînt puse chioșcuri, mese, 
umbrele, cîntare.

Pentru ca să poată desface la timp 
toate legumele produse în acest an,

De asemenea, 
agricole de stat 
de aprovizionare 
contribuie și ele, 
însemnate de le- 

nevoi-

Direct din cîmp, de la locul de recoltare, legumele și zarzavaturile produse la G.A.S. Bra- 
gadiru sînt încărcate în camioane, luînd drumul spre unitățile de desfacere.

conducerea Trustului G.A.S. al Capita
lei a luat de curînd o serie de măsuri. 
Se urmărește îndeaproape ca magazi
nele Gostat din oraș să fie aprovizio
nate în permanență cu cantități sufi
ciente de legume și în sortimente va
riate, iar programul acestor unități a 
fost prelungit (în cursul săptămînii ele 
vor funcționa zilnic de la orele 6 pînă 
la 22, iar duminicile pînă la orele 13).

O măsură bună a fost luată, în ace
lași scop, de conducerea gospodăriei 
de stat Mogoșoaia. Această unitate a- 
menajează la Chitila un chioșc propriu 
pentru desfacerea legumelor. Aseme
nea inițiative trebuie să fie extinse, 
ele dînd posibilitatea gospodăriilor de 
stat să valorifice, pe lingă produsele 
desfăcute către Aprozar, direct pe piață, 

însemnată din legumele pro
duse în cadrul gospodăriei. Pe 
de altă parte, desfacerea di
rectă 
narea 
șului, 
lizate

Un 
această privință și gospodăriile 
agricole de stat din regiunea 
Ploiești, care vînd direct pe 
piață cantități însemnate de 
produse. Magazinul Gostat din 
Ploiești a înființat în ultimele 
luni 5 chioșcuri de legume în 
interiorul halei centrale din 
Ploiești și 3 chioșcuri pe pla
toul din spatele halei. Magazi
nul are, de asemenea, unități 
de desfacere a legumelor în 
localitățile Cîmpina, Breaza și 
Comarnic. Prin toate aceste 
unități s-au desfăcut pînă acum 
168 tone de produse.

La fel ca aceste gospodării

completează și aprovizio- 
în unele puncte ale ora- 
unde magazinele specia. 
sînt insuficiente, 
exemplu bun dau în

(Foto : R. Costin)

La G.A.S. I. L. Ca- 
ragiale, combinele 
înaintează tot mai 
adine în lanuri. In 
medalion : muncitorii 
fon Cocargeanu, Ni
colae Rîșnoveanu șl 
Vasile Dinu.

Zilele acestea a început munca In întreprinderile fo
restiere și ocoalele silvice o nouă promoție de 326 de 
maiștri de exploatare și transport forestier, pădurari, 
timplari de mobilă șt articole tehnice, mașiniști pen
tru utilajul forestier etc., absolvenți ai școlilor profe
sionale din Sighet și Satu-Mare. Aceștia se adaugă 
celor peste 1 000 de lucrători repartizați In producție 
de la școlile forestiere din Maramureș în ultimii ani. 
Totodată, au urmat cursuri de scurtă durată pentru 
ridicarea calificării aproape 400 motorișii. mecanici, 
funiculariști, tractoriști etc. Ca urmare. In unitățile fo
restiere din Maramureș, numărul muncitorilor califi
cați a sporit de peste 3 ori fată de anul 1959.

Noi unități comerci ale
CRAIOVA (coresp. „Scîn

teii“). — In prezent, la Cra
iova se amenajează un com
plex comercial, un nou ma
gazin cu autoservire, o gră
dină de vară și alte unități. 
De la începutul acestui an 
rețeaua comercială a orașu
lui Craiova a crescut cu alte 
22 unități de desfacere. 
Multe dintre ele s-au des-

chis la parterul noilor 
blocuri date în folosință și 
in cartierele mărginașe ale 
orașului. Printre noile maga
zine se numără unități spe
cializate in desfacerea țesă
turilor de mătase, încălță
mintei, articolelor electro
tehnice și produselor alimen
tare.

Pentru vizitatorii 
litoralului

tele-Direcția generală a poștelor șl 
comunicațiilor a luat o serie de măsuri 
In vederea îmbunătățirii deservirii 
poștale a celor ce vin să-șl petreacă 
concediul de odihnă pe litoral. La Ma
maia s-a instalat o centrală telefonică 
cu circuite directe cu Capitala, dotată 
cu teleimprimatoare și legături telegra
fice. Tot la Mamaia, în cadrul comple
xului comercial, s-a amenajat un nou 
oficiu de cabine telefonice și un spațiu 
necesar pentru poștă și difuzarea pre
sei. A fost mărită, de asemenea, capa
citatea oficiilor telefonice de la Cons
tanta și Eforie-nord. (Agerpres)

Cinematografe 
sătești 

Căminele cultura
le din comunele 
Sion, raionul Telea- 
ten, Mănești, și Măr- 
cești, raionul 
goviște, din 
Dedulești, 
Rm. Sărat, au 
dotate 
timp cu 
trogene 
rate de 
bandă 
regiunea Ploiești 
stă in prezent 
cinematografe 
tești.

Tir- 
satul 

raionul 
fost 

în ultimul 
grupuri elec- 
și cu 
proiecția pe 
îngustă.

apa

tii 
exi- 
300 
să-

Sesiune tehnico - științifica 
in fabrica

IAȘI (coresp. „Scînteii"). 
— Comisia inginerilor și teh
nicienilor a comitetului sindi
catului de la fabrica „Țesă
tura“ din Iași a organizat re
cent cea de-a 3-a sesiune teh- 
nico-științifică, la care au 
luat parte numeroși munci
tori evidențiați în întrecerea 
socialistă, ingineri și tehni
cieni din fabrică. In cadrul 
lucrărilor s-au dezbătut pe

larg problemele îmbunătățirii 
calității produselor și crește
rii productivității muncii. 
Materialele prezentate și dis
cuțiile purtate pe marginea 
lor au arătat că în fabrica 
„Țesătura" sînt rezerve in
terne care pot duce la spo
rirea producției, la îmbună
tățirea calității firelor și țe
săturilor de bumbac, la re
ducerea prețului de cost.

Ministrul olaccrilor externe al Austriei 
a părăsit Capitala

Joi dimineață a părăsit Capitala 
dr. Bruno Kreisky, ministrul aface
rilor externe al Austriei, care a fă
cut o vizită în țara noastră la invi
tația ministrului afacerilor externe 
al R. P. Romine, Corneliu Mănescu. 
împreună cu dr. Bruno Kreisky a 
plecat dr. Ludwig Steiner, secretar 
de stat în M.A.E. al Austriei.

Oaspeții au fost conduși la ple
care, pe aeroportul Băneasa, de 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, Pompiliu Macovei, 
adjunct al ministrului, Mihail 
Petri, adjunct al ministrului comer-

★
înaintea plecării sale din Bucu

rești, ministrul afacerilor externe al 
Austriei, dr. Bruno Kreisky, a făcut 
următoarea declarație unor redac
tori ai Agenției Romine de Presă și 
Radioteleviziunii :

„Am fost pentru prima oară la 
București și am văzut acest minu
nat oraș intr-un timp foarte scurt. 
Sînt foarte impresionat de măreția 
felului în care este conceput. Dar și 
mai mult sînt impresionat de ma

țului exterior. Ion Craiu, adjunct 
al ministrului finanțelor, Mircea 
Ocheană, ministrul R. P. Romine la 
Viena, de funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe și din 
alte ministere.

Au fost de față dr. Paul Wetzler, 
ministrul Austriei în R. P. Romînă, 
membri ai legației, precum și func
ționari superiori din ministerele 
federale ale afacerilor externe și 
finanțelor care l-au însoțit pe mi
nistrul afacerilor externe al Austriei.

Un grup de copii a oferit oaspe
ților flori.

★
rile ansambluri construite după 
război. Aceste case moderne sînt 
foarte, foarte frumoase, într-adevăr 
impresionante.

Sîntem foarte mulțumiți de vizita 
făcută în Romînia și nu numai pen
tru conținutul convorbirilor, dar în
deosebi datorită faptului că prin a- 
cordul semnat au fost înlăturate ul
timele probleme pendinte dintre 
Romînia și Austria. Acum calea este 
deschisă pentru o nouă dezvoltare 
a relațiilor dintre cele două țări“.

în tabăra pentru pionieri și școlari de la Snagov

Numeroși elevi și studenți își petrec o parte din vacanță 
în cele mai pitorești locuri ale țării. In tabere și stațiuni 
balneo-climaterice s-au făcut intense pregătiri pentru ca 
miile de tineri să aibă condiții cit mai hune de odihnă, de 
distracție, să participe la manifestări cultural-educative in
teresante, atractive. Iată ce ne relatează corespondenții zia
rului nostru din regiunile Mureș-Autonomă Maghiară, Do- 
brogea și Ploiești.

TG. MUREȘ
în acest an, în taberele 

de elevi din regiunea Mu- 
reș-Autonomă 
vor sosi peste 
copii. Pentru a 
cum se cuvine
menajat numeroase 
și au fost dotate cu apa
rate de radio, televiziune, 
magnetofoane, s-a procu-

Maghiară 
7 000 de 

fi primiți 
s-au rea- 

vile

rat material sportiv pen
tru fiecare tabără. La Ho- 
morod-băi, secția 
s-au reparat trei 
o capacitate de 
80 de locuri pe 
serie. Tot aici au
menajate spații verzi, bi
blioteca a fost instalată 
într-o vilă corespun
zătoare, cu o terasă 
spațioasă pentru lec
tură. La Lunca Bra-

Chirui, 
vile cu 

peste 
fiecare 
fost a-

(Continuare în pag. IlI-a)

Pentru vacanta elevilor__________________________________

si studenților
dului a fost mărit spațiul 
de cazare, iar la tabăra 
din Răstolita s-a amena
jat un complex compus 
dintr-o sală de mese și o 
bucătărie modern utilată. 
Pentru cei 1 500 de stu-

denți care vor sosi în 
cinci serii la Izvorul Mu
reșului au fost pregătite 
25 de vile și o sală de 
mese, un 
tecă, un 
un teren

club și o biblio- 
cinematoqraf și 
sportiv.

CONSTANTA

a- 
elevi din 
regiunile 
cei circa 
și stu-

în taberele de pe litoral 
au sosit primii oaspeți; la 
Năvodari, Schitu, „2 Mai“ 
— Mangalia se află 
proape 3 000 de 
aproape toate 
tării. Pentru ca 
20 000 de elevi
denti care vor veni pe li
toral să se odihnească în 
condiții optime au fost 
luate o serie de măsuri: 
la Costinești corturile 
s-au amenajat din timp, 
la Schitu s-a construit o 
bucătărie nouă, moder
nă, capacitatea taberei 
de la Sulina a fost 
rită cu 
locuri, 
odihnă

mă- 
tncă 150 de 

Tinerii sosiți la 
pe litoral iau

parte la 
tural-educative 
sânte. în fiecare tabără 
există cluburi și 
teci, săli de lectură, 
parate de radio și 
vizoare, jocuri și echipa
ment sportiv etc. Se or
ganizează convorbiri pe 
teme ca „Dobrogea ieri 
și azi", „Litoralul romî- 
nesc“, seri literare și mu
zicale, concursuri dis
tractive, focuri de tabără 
și carnavaluri. Marinarii 
din portul Constanța, 
In întîlnirile lor cu elevii, 
povestesc despre călă
toriile lor pe întinsul mă
rilor și oceanelor. Toate 
aceste acțiuni sînt pre
gătite cu 
sorilor de 
educație 
tructorilor 
care-i însoțesc pe elevi.

programe cul- 
intere-

biblio- 
a- 

tele-

ajutorul profe- 
muzică și de 

fizică, al ins- 
de pionieri.

la Sinaia, Breaza, 
Bușteni, Cheia, Izvoa
rele și în alte sta
țiuni pitorești din regiu
nea Ploiești funcționează 
în vara aceasta 10 tabere 
pentru 11 000 de elevi din 
regiunea Ploiești și din 
alle regiuni ale tării. în 
vederea primirii oaspeți
lor, la Sinaia s-au ame-

najat două tabere situa
te la poalele munților, în 
apropierea drumului spre 
„cota 1 400“. Elevilor care 
vor petrece vacanta în 
taberele de la Stefești, 
raionul Teleajen, li s-a 
făcut o surpriză plăcu
tă : aici s-a construit un 
ștrand unde vor 
învăța și practica 
La toate taberele 
repartizat mașini 
tru excursii.

putea 
înotul, 

s-au 
pen-
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Teatrul de vară din Bacău — o construcție care îmbogățește noul peisaj al orașului.
(Foto : Gh. Vințilăl

Cum organizăm instruirea 
aparatului de partid

îndrumarea competentă a orga
nizațiilor de bază în vederea rezol
vării cu succes a sarcinilor com
plexe ce le stau în față depinde în 
bună măsură de ridicarea continuă 
a nivelului de pregătire al aparatu
lui de partid. în această privință 
are o mare însemnătate instruirea 
lunară a aparatului de partid, 
care-i dă posibilitatea să-și dezvolte 
pregătirea teoretică și experiența 
practică, să cunoască temeinic pro
blemele fundamentale ale politicii 
partidului.

în stabilirea tematicii instruirii 
aparatului de partid, Comitetul 
raional P.M.R. Găești se orientează 
spre cele mai actuale probleme ale 
activității economice, ale construc
ției de partid și de stat, urmărind 
ca ele să fie tratate în strînsă le
gătură cu sarcinile specifice aflate 
în fața organizațiilor de bază din 
raion. Programul instruirii prevede 
conferințe despre cele mai impor
tante probleme ale politicii interne 
și externe a partidului, expuneri 
privitoare la sarcinile actuale ale 
organizațiilor de partid. în cadrul 
ultimelor instructaje, tov. Ion Gă- 
tejoiu, prim-secretar al comitetului 
raional de partid, a expus lecția 
referitoare la sarcinile organizațiilor 
de partid din gospodăriile colective 
în lupta pentru sporirea producției 
agricole vegetale și animale ; tov. 
Dragomir Soroiu, secretar al comi
tetului raional, a vorbit despre poli
tica P.M.R. de industrializare socia
listă a țării, despre sarcinile organi
zațiilor de partid din întreprinderile 
raionului în lupta pentru creșterea 
productivității muncii și reducerea 
prețului de cost ; tov. Ion Geor
gescu, secretar al comitetului raio
nal, a expus o conferință despre 
politica externă a R. P. Romîne, 
politică de apărare consecventă a 
păcii și promovare a coexistenței 
pașnice între statele cu orînduiri 
sociale diferite.

Spre a face să crească eficacita
tea instruirii, îi imprimăm în anu
mită măsură un caracter diferen
țiat. Pe lîngă temele comune sînt 
prezentate teme specifice pentru 
instructorii care îndrumă organi
zații de bază din întreprinderi, din 
unități agricole cu profil cerealier, 
pomi-viticol etc.

Ponderea dominantă a agricul
turii în economia raionului impune 
înarmarea activiștilor de partid cu

temeinice cunoștințe agrozooteh
nice. Programul de instruire pre
vede un ciclu de lecții ale unor 
specialiști despre diferite aspecte 
ale producției agricole. La instrui
rile din lunile mai și iunie, tov. 
ing. Marin Bălan, președintele con
siliului agricol raional, a vorbit 
despre importanța lucrărilor de 
întreținere a culturilor în perioada 
de vară, tov. ing. Traian Dumitraș- 
cu, vicepreședinte al consiliului a- 
gricol raional, și inginerul zooteh
nist Cornel Petrescu au vorbit des
pre foloasele sectoarelor legumicol 
și zootehnic în gospodăriile colec
tive.

Expunerile pe teme ale vieții in
terne de partid se îmbină cu cele

Vâafa de partid

pe teme educative referitoare la 
sa.-cimle organizațiilor de bază pri
vitoare la cultivarea trăsăturilor 
moral-politice ale comunistului, la 
educarea oamenilor muncii în spi
ritul patriotismului socialist și al 
internaționalismului proletar.

Acordăm o deosebită atenție în 
cadrul instruirii studiului docu
mentelor C.C. al P.M.R. și guver
nului, precum și al hotărîrilor or
ganelor locale de partid. în legă
tură cu fiecare din aceste docu
mente se dau lămuriri asupra sar
cinilor ce revin organizațiilor de 
bază din raion.

La aprofundarea principalelor 
probleme tratate în conferințe și 
lecții contribuie studiul materialu
lui bibliografic indicat, urmat de 
discuții pe grupe sub îndrumarea 
secretarilor comitetului raional de 
partid. Au fost organizate și con
sultații pe teme teoretice actuale 
— schimbările în structura de clasă 
a societății noastre în condițiile 
victoriei definitive a socialismului ; 
profundul democratism al orân
duirii noastre ; unitatea moral-po- 
litică a poporului romîn etc.

Instruirea activului este un bun 
prilej de a da un cadru organizat 
schimbului de experiență în munca 
de partid, de a generaliza cele mai 
bune și mai eficace metode de 
muncă. în afara informărilor’pre
zentate de toți instructorii asupra 
îndeplinirii sarcinilor trasate în in

struirea precedentă, la noi s-a în
cetățenit practica de a cere unui 
număr de 4—5 instructori să pre
zinte informări mai amănunțite 
despre felul cum au îndrumat or
ganizațiile de bază într-un anumit 
domeniu. La ultimele instruiri, in
structorii teritoriali Ion Cociu, Ion 
Dirna, Ion Ceaușescu, Remus Stan, 
Gh. Ungureanu și Vasile Cîță au 
arătat cum au îndrumat organiza
țiile de bază în ce privește desfă
șurarea adunărilor semestriale de 
dare de seamă în organizațiile de 
bază, lucrările agricole pentru în
treținerea culturilor, activitatea 
pentru întărirea sectorului zooteh
nic în G.A.C. și terminarea con
strucțiilor planificate. Biroul co
mitetului raional expune constată
rile sale rezultate din controlul e- 
fectuat asupra muncii instructo
rilor.

La ridicarea nivelului de pregă
tire a activiștilor de partid contri
buie participarea lor la unele ple
nare ale comitetului raional. în 
luna mai, ei au luat parte la ple
nara care a analizat munca pentru 
întărirea sectorului zootehnic din 
gospodăriile colective. La plenară, 
cît, și la consfătuirile organizate cu 
cîteva luni în urmă cu activul de 
partid pe problemele legate de des
fășurarea învățămîntului agrozoo
tehnic de masă și de munca cultu- 
ral-educativă la sate, activiștii de 
partid au făcut propuneri prețioase.

Desigur, îndrumarea muncii in
structorilor nu se poate limita la 
perioada instruirii lunare la cen
trul de raion. Experiența a dovedit 
însemnătatea ajutorului dat la fața 
locului instructorilor de către se
cretari și ceilalți membri ai birou
lui comitetului raional în deplasă
rile lor pe teren. Aceasta înlesnește 
îmbinarea instruirii teoretice cu 
îndrumarea practică, ajută pe in
structori să orienteze eforturile or
ganizațiilor de bază spre sarcinile 
principale, contribuie la extinderea 
experienței înaintate.

Comitetul raional de partid 
Găești este hotărît să îmbunătă
țească instruirea aparatului de 
partid, mijloc important de perfec
ționare a pregătirii acestuia, de ri
dicare a nivelului de îndrumare a 
organizațiilor de bază.

GHEORGHE STAN 
secretar al Comitetului raional 

de partid Găești

Productivitatea muncii —factordeterminant
(Urmare din pag. I)

nele la nivelul posibilităților exis
tente.

Militînd pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor în acest domeniu, 
organizațiile de partid ar trebui să 
urmărească îndeaproape cum sînt 
folosite în întreprinderi utilajele, 
capacitățile de producție existente, 
care cresc neîncetat. La uzinele 
textile „30 Decembrie“-Arad, care 
au fost dotate în ultimul timp 
cu numeroase războaie automa
te, nu se realizează productivi; 
tatea proiectată. Sînt și cazuri 
end la unele utilaje noi, în loc 
să se asigure o bună întreținere, se 
procedează la așa-zise „simplificări . 
c re în realitate reduc nivelul lor 
1 fonic. De pildă, la „Industria Lînn“ 
bin Timișoara, la mașinile de piep 
trnat recent montate au fost scoa 
se din funcțiune la un moment dai 
aproape toate dispozitivele electri
ce de semnalizare a defecțiunilor 
Sînt și cazuri cînd în diferite între 
prinderi, utilaje de mare randament 
stau nemontate timp îndelungat.

Mari rezerve interne de creștere 
a productivității ar putea fi valon 
ficate prin mecanizarea lucrărilor 
grele șt cu mare volum de muncă, 
în multe întreprinderi din regiune 
s-au făcut lucruri bune pe linia ex 
tinderii mecanizării muncii. Dar în 
unele sectoare, bunăoară în secto
rul de exploatare a lemnului, la fa 
zele de scos-apropiat și încărcat 
mecanizarea este mult rămasă în 
urmă. La unele întreprinderi fores 
tiere, ca cea de la Lipova, indicele 
de mecanizare la faza scos-apropiat 
este de numai 10 la sută, rață de 
41 la sută cît trebuia să se reali
zeze în ultimii trei ani. Nu mai 
vorbim că nici mecanismele exis

tente nu sînt folosite la capacitatea 
planificată în toate exploatările fo
restiere.

O problemă căreia organizațiile 
de partid trebuie să-i acorde mai 
multă atenție este extinderea micii 
mecanizări.' Pentru realizarea unor 
lucrări de mecanizare, întreprinde
rile industriale din regiunea Banat 
au solicitat în trimestrul I al aces
tui an credite de mică mecanizare 
în sumă de 4 439 000 lei. Volumul 
acestor credite este încă mic față 
de volumul transporturilor interne 
și al lucrărilor de încărcare-descăr- 
care ce ar putea fi mecanizate prin 
folosirea fondurilor pe care Banca 
de Stat le pune la îndemîna între
prinderilor. Combinatul siderurgic 
și Uzina constructoare de mașini 
din Reșița, precum și întreprinde
rile miniere din regiune au solicitat 
fonduri cu totul neînsemnate. între
prinderea „Electrobanat“ din Timi
șoara nu a executat nici o lucrare 
în cursul anului 1962 și nici pentru 
anul 1963 nu și-a prevăzut lucrări 
care să fie finanțate din astfel de 
fonduri. în ultimul timp a fost în
cetinit și ritmul de executare a mo
dernizărilor la mașinile aflate în 
funcțiune, din cauză că unele comi
tete și organizații de partid nu s-au 
ocupat suficient de munca colecti
velor de modernizare a mașinilor 
din întreprinderi.

Există posibilități de a .se spori 
și mai accentuat productivitatea 
muncii prin ridicarea vitezelor de 
lucru, creșterea indicilor de utili
zare și a randamentelor la mașini. 
La „Industria Lînii“ din Timișoara, 
Ia războaiele de țesut se realizează 
astăzi indici de utilizare mai mici 
decît în anul 1960, iar uzinele „30 
Decembrie“ Arad nu au realizat în 
anii 1959—1962 și nici în perioada 
care a trecut diu acest an indicii de

utilizare planificați. Conducerile a- 
cestor întreprinderi, organizațiile de 
partid, sindicatele și organizațiile 
U.T.M nu au acordat atenția cuve
nită folosirii din plin a capacității 
utilajelor, pentru a se menține cel 
puțin rezultatele obținute odată.

Creșterea productivității muncii 
este strîns legată și de modul cum 
este folosit timpul de lucru, cum 
este respectat planul forțelor de 
muncă. în trimestrul I, în unele în
treprinderi — D.R.E.F-Banat, „In
dustria Lînii“-Timișoara ș.a. — s-a 
constatat că timpul de lucru nu 
este folosit în mod corespunzător. 
Sînt întreprinderi unde realiza
rea productivității muncii plani
ficate este influențată negativ și de 
faptul că se menține un raport ne
corespunzător între personalul di
rect productiv și cel auxiliar și ad
ministrativ, aici existînd multe pos
turi care nu-și găsesc justificare.

*

Anul acesta, comitetul regional 
de partid a inițiat mai multe ac
țiuni menite să ajute organizațiile 
de partid și conducerile adminis
trative în înlăturarea neajunsurilor 
care împiedică realizarea sarcinii de 
creștere a productivității muncii în 
unele întreprinderi. La sfîrșitul tri
mestrului I, constatîndu-se că unele 
întreprinderi nu au realizat acest in
dicator principal al planului, comi
tetul regional de partid a constituit 
mai multe colective din activiști și 
specialiști cu înaltă calificare. Ei au 
fost trimiși în luna aprilie în între
prinderi să analizeze cauzele defi
ciențelor și să stabilească împreună 
cu organizațiile de partid și condu
cerile întreprinderilor cele mai efi
ciente măsuri politice și tehnico-

Udată cu dezvoltarea turismului, s-au amenajat în întreaga țară 
— de-a lungul traseelor și în apropierea obiectivelor turistice — nu
meroase unități de deservire. Vizitatorii au la dispoziție restau
rante, bufete, cofetării, chioșcuri de răcoritoare, stații de distribuire a 
benzinei, ateliere de depanat motociclete și turisme etc. La redacție 
sosesc numeroase scrisori despre noile amenajări de pe traseele turis
tice, despre îmbunătățirea deservirii celor ce călătoresc de-a lungul și 
de-a latul țării. Totodată, ele atrag atenția asupra unor neajunsuri 
care ar trebui înlăturate cît mai grabnic de organele locale. Publicăm 
mai jos cîteva din aceste scrisori.

Bucur ești — Sibâ»
La sfîrșit de 

săptămînă, multi 
oameni ai mun
cii din Capitală 
pornesc în diie- 
rite direcții pen
tru a cunoaște 
frumusețile pa

triei, pentru a se recrea. Unul din 
traseele cele mai frecventate este 
traseul București — Sibiu, care 
trece prin frumoasa vale a Oltu
lui și cuprinde importante obiecti
ve turistice. Ce se poate spune 
despre deservirea pe parcurs? In 
general, ea este corespunzătoare. 
Cu unele corectări însă, ar putea 
fi și mai bună.

Pornind la drum cu autocarele, 
primul popas se face la Pitești, 
unde turiștii găsesc unități bine a- 
menajate și sînt serviți opera
tiv, fie çâ e vorba de răcoritoare, 
cafea sau bere, fie de alte prepa
rate culinare. Nu departe de Pi
tești, la Golești, se află Muzeul 
1843. Aici însă nu mai poți să-ți 
procuri nici măcar un pahar de 
sifon, nemaivorbind de o prăjitură 
sau de alte dulciuri. Și cu cît te 
depărtezi de centrul regiunii, cu 
atit unitățile de deservire de acest 
fel sînt mai rare. La Rîmnicu-Vîl- 
cea — punct de trecere spre re
numitele stațiuni Călimănești, Go
vora, Olănești, Ocnele Mari— că
lătorii, ca și localnicii de altfel, nu 
se bucură de destulă atenție din 
partea gospodarilor orașului. Nu

le stau la îndemîna aproape deloc 
chioșcuri cu răcoritoare. Circulația 
este și ea astfel dirijată îneît pen
tru a ajunge în centru, autocarele 
sînt nevoite să înconjoare tot 
orașul.

Printre obiectivele turistice ale 
traseului mai este și Mînăstiiea 
Cozia, care se află tot în regiunea 
Argeș. Deși vizitatorii sînt nume
roși, nu s-au amenajat în apro
piere tonete sau chioșcuri pentru 
țigări, răcoritoare etc. Turiștii sînt

excursie pe Valea Nerei, la Cli- 
sura Dunării sau la Peștera Co
marnic n-ai să întîlnești asemenea 
locuri de popas. Dar nu numai 
atît. Mulți timișoreni își petrec 
stmbetele după-amiază și dumi
nicile la Urseni sau Timișeni — 
plăcute puncte de recreere de pe 
malul rîului Timiș, la cîțiva kilo
metri de oraș. Dar nici aici nu 
se face simțită grija organizațiilor 
comerciale locale față de turiști ; 
n-au fost amenajate nici un fel 
de unități sezoniere de alimentație 
publică. La Timișeni, de pildă, so
sește în fiecare duminică doar un 
camion cu suc și cu bere. Sti
cle sînt într-adevăr cu sutele, 
dar vizitatorii sînt mii. Firește, ei

La drum cu

nu se pot împăca cu o asemenea 
stare de lucruri. Mulți ar dori să 
cumpere legume, fructe proaspete. 
Dar dacă excursionistul n-a fost 
destul de prevăzător să-și ia de 
acasă de-ale gurii, va fi nevoit să 
se ducă tocmai Ia bufetul din 
sat, cale de vreo trei kilometri.

Cu ceva mai mult interes, orga
nele locale ar putea amenaja su
ficiente locuri de popas, în așa fel 
ca excursioniștii să se bucure din 
plin de frumusețile regiunii, să 
poată beneficia cu adevărat de 
baza materială creată în scopul 
dezvoltării continue a turismului.

VALERIU LUPȘA 
lăcătuș, Fabrica „Electromotor“- 

Timișoara

motocicleta

Ce nu*(i ieî
în Banat exis

tă o veche tra
diție ca în timpul 
liber oamenii să 
viziteze locurile 
oitorești ale re
giunii. Semeni- 
cul, Muntele Mic

și alte puncte turistice atrag a- 
proape în tot timpul anului un

DESERVIREA
pe traseele turistice

nevoiți să se mulțumească doar 
cu... apă de izvor.

Desigur, la Pitești ca și la Sibiu, 
oaspeții pot să-și procure toate 
cele necesare în timpul unei ast
fel de călătorii. Drumul ar fi însă 
mai plăcut dacă ar fi primiți cu 
aceeași grijă și la alte popasuri, 
ceea ce în fond este o obligație 
firească a gazdelor — sfaturile 
populare.

N. GHEATĂ
agenția O.N.T. „Carpați“-București

pleacă deseori în excursie la Po
iana Brașov, Sinaia, Predeal și în 
alte stațiuni. Drumul e bun, locali
tățile vizitate, pitorești. Totuși, ceva 
supără. Pe traseu, se întîmplă să ai 
nevoie de benzină, de mici repa
rații sau de o piesă de echimb. în 
privința benzinei și a uleiului, ni
mic de zis. Pe Valea Prahovei au 
fost amenajate suficiente stații de 
distribuire. In multe localități sînt 
șl ateliere de reparații. Ce folos

de^acasă •••
mare număr de excursioniști. Tu
riștii sosiți aici au la dispoziție ca
bane confortabile, restaurante și 
bufete bine asortate.

După un drum de cîteva ceasuri, 
oricine dorește să întîlnească în 
cale un umbrar cu scaune și mese, 
unde să se poată odihni, lua o 
gustare sau o băutură răcoritoare. 
Din păcate însă, dacă pleci în

Mulți salariat! ai întreprinderilor 
ploieștene. ca și mulți oameni ai 
muncii din Capitală, sînt posesori 
de motociclete. In zilele libere, ei

însă? Tocmai du
minica și în zi
lele de sărbă
toare, cînd aflu- ‘""2 bi ä
enta de turiști
este mai mare.
ele au obloane- < £ăsez>t
le trase. Și chiar
dacă ar fi deschise, ce te faci dacă 
pana are loc — să zicem — între 
Cîmpir.a și Comarnic?

După cum am citit de curînd în 
„S'cînteia“, cooperativa „Metalo- 
CasniCa“ din București a luat ini
țiativa să pună la dispoziția turiș
tilor posesori de motociclete și 
autoturisme, care vizitează litora
lul, un atelier mobil pentru depa
nări. Socotesc că ar fi nimerit ca 
U.R.C.M.-Ploiești să preia această 
inițiativă, un asemenea atelier 
mobil fiind tot atît de util și pe 
Valea Prahovei. Pînă atunci însă,
s-ar putea pune la punct funcțio
narea permanentă a atelierelor 
fixe.

E. CORCEAC 
tehnician — Ploiești

Este îmbucurător faptul că un număr tot mai mare de oameni 
ai muncii au îndrăgit turismul, excursiile, că în vederea desfășurării 
în condiții cît mai bune a acestei activități, organele locale din în
treaga (ară au făcut pregătiri și amenajări corespunzătoare. Pe alocuri 
însă — așa cum rezultă și din constatările de mai sus — lucrurile nu 
sînt tocmai bine puse la punct. Este necesar ca fiecare sfat popular 
regional, raional, orășenesc și chiar comunal — dar în primul rînd 
cele din zonele turistice — să-și facă un titlu de mîndrie din a se 
prezenta cit mai bine în fața vizitatorilor, de a proceda ca ade
vărate gazde primitoare, ca buni și prevăzători gospodari.

maistrul 
pierdut 

mai aș- 
și-au zis. Și iată că nu 

lui Cioacă îi luceau

DIN SCRISORILE SOSITE LA REDACȚIE

In excursie la Cheile Bicazului

Intr-o zi, maistrul a observat că 
unul din tinerii strungari din schim
bul său, crezîndu-se singur, frun
zărea mapa cu desene.

— Vrei să știi ce piese urmează 
să fie lucrate pînă la sfîrșitul lunii? 
Foarte bine. Văd că ai scos din 
mapă desenele unor piese compli
cate. Te-ai săturat să lucrezi șu
ruburi, așa e ? Nu-i nimic ! Am 
ceva pentru tine : o lucrare urgen
tă. Ia te uită ! Șj i-a arătat unul 
din desene.

Ion Cioacă nu lucrează de mult 
timp în secția sculărie generală a 
Uzinelor „23 August“. A venit de 
la școala profesională împreună cu 
alți tineri. Se știe că unui strungar 
din secția sculărie i se cere o înaltă 
calificare. Aici se lucrează piese 
complexe și de multe ori sculerul 
trebuie să execute o gamă întreagă 
de operații. Unele din primele lu
crări care li s-au încredințat tineri
lor strungari n-au ieșit tocmai bine.

Muncitorii vîrstnici și 
Ștefan Gavrilă nu și-au 
însă încrederea în ei. „Să 
teptărri 
s-au înșelat :
ochii cînd i s-a spus că-i va fi 
credințată o lucrare serioasă, 
răspundere.

— Să nu-ți fie teamă că ai 
strici. O să stau lîngă tine pînă 
termini lucrarea — i-a spus mais
trul.

împreună cu maistrul, de crește
rea tinerilor muncitori de la scu
lărie se ocupă comuniștii Anghel 
Tănase, Ștefan Costin și alți 
muncitori din secție. I-au ajutat să 
facă primii pași în însușirea și 
perfecționarea meseriei. Așa se face 
că Ion Cioacă și alți tineri aseme
nea lui se dezvoltă din punct de 
vedere profesional de la o zi ța alta.

LEONTIN PURCARU 
maistru la Uzinele „23 August

Acțiuni patriotice ale tineretului
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — în 

primul semestru al anului, tineretul din 
regiunea Ploiești a participat la nume
roase acțiuni patriotice. Contribuția lui 
la lucrările de îmbunătățiri funciare se

organizatorice pentru îndreptarea 
situației.

într-o plenară recentă a comite
tului regional de partid cu acti
vul din economie s-au dezbătut 
pe larg posibilitățile care există în 
fabricile și uzinele din regiune pen
tru creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii. în planul de 
măsuri adoptat s-a stabilit, între 
altele, ca organizațiile de partid să 
exercite un control bine organizat 
asupra muncii în întreprinderi, să 
organizeze dezbateri în adunări de 
partid deschise, în întreprinderile 
și la secțiile mari care nu au rea
lizat acest indicator de plan, în așa 
fel îneît să fie scoase la iveală și 
valorificate mai intens posibilitățile 
și rezervele existente.

în același timp s-a indicat să fie 
întărite cu noi cadre colectivele de 
modernizare din întreprinderi și să 
se treacă în atribuțiile acestora și 
problemele legate de mecanizarea 
muncilor grele și cu volum mare de 
muncă. S-a preconizat să fie stu
diate de către comisiile de desco
perire și valorificare a rezervelor 
interne din întreprinderi posibilită
țile de mecanizare a unor lucrări 
prin utilizarea fondurilor de mică 
mecanizare. S-a stabilit ca organi
zațiile de partid și conducerile în
treprinderilor să se ocupe mai în
deaproape și de alte aspecte legate 
de realizarea sarcinii de creștere a 
productivității muncii : perfecțio
narea formelor de calificare și de 
ridicare a calificării muncitorilor, 
normarea justă a muncii, organiza
rea mai bună a întrecerii socialiste.

Există toate condițiile ca prin 
mobilizarea și stimularea mai largă 
a inițiativei și a spiritului gospodă
resc al muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor, rezervele de creștere 
a productivității muncii existente 
în întreprinderile regiunii să fie cît 
mai din plin valorificate, pentru ca 
sarcinile de plan în acest domeniu 
să fie realizate de toate colectivele.

concretizează în cele 482 de ha de te
ren redate agriculturii. Tinerii de la 
sate au plantat 156 000 pomi fructiferi 
și au lucrat la împădurirea unei supra
fețe de peste 360 ha. Numeroase ac
țiuni s-au întreprins pentru colectarea 
metalelor vechi. De la începutul anului, 
tineretul din regiunea Ploiești a strîns 
și expediat oțelăriilor patriei 20 572 
tone fier, fontă și metale neferoase 
vechi. Prin acțiunile de muncă patrio
tică efectuate, tinerii din regiune au 
economisit aproape 11 000 000 lei.

TIE AXT1R1E • <S3oQ@ijm33 • ‘Televiziune
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne : Clo Cio-San — (orele
19.30) . Teatrul de stat de operetă : Pa
ganini — (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Parcul Herăstrău) ; Femeia 
îndărătnică — (orele 20). Teatrul de Co
medie ; Umbra — (orele 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (Teatrul de 
vară „N. Bălcescu") : Cezar și Cleopatra
— (orele 20). (Teatrul de vară „23 Au
gust") : Comedia erorilor — (orele 20). 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase“ 
(Grădina Boema) ; Ca la revistă — (ore
le 20,15). Circul de stat : Revista pe 
gheață din Budapesta „Paprikacokteir
— (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Doctor în filozo
fie : Patria (16,30; 18,45; 21), I. C. Frimu 
(10; 12; 14,30; 16.45; 19; 21,15 — grădină
20.30) , Grivița (10; 12; 16.30; 18,30; 20,30) 
Stefan cel Mare (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21) 
Grădina Progresul (orele 20,30). Clubul 
cavalerilor — cinemascop : Magheru (10: 
12,- 14,15; 16,30; 18,45; 21), Elena Pavel (9; 
11: 13; 15; 17; 19; 21), Libertății (10; 12; 
14; 16,30; 18,30). Misterele Parisului — ci
nemascop ; Sala Palatului R. P. Romîne 
(orele 18 — seria de bilete 794), Repu 
blica (8; 10; 12; 14; 16,30; 18,45; 21), Patria 
(9;
14,45; 
16,30; 
15,15; 
11.45.

11î 13), 
16,45; 
18,45; 
17,301 
13,45;

București (8,45; 10,45: 12,45 ; 
19; 21,15), 1 Mai (9,45; 12; 14,15; 
21), Gh. Doja (8,30; 10,45; 13; 
19,45; 22,15)., Alex. Sahia (9,45: 

15,45; 17,45; 20 — grădină
22.15). Stadionul Dinamo (20,15), Grădina 
13 Septembrie (20,45), Stadionul Giuleșt; 
(20,15). Adorabile și mincinoase : rulea
ză la cinematografele Floreasca (16 ;
18.15: 20,30), Luceafărul (15; 17,15; 19,30 - 
grădină 20,15), Arenele Libertății (21).
Avintul tinereții — cinemascop : V. A- 
lecsandrl (10,30: 10,30; 20,30), 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; 10,15; 20,30), Grădina Elena Pâ- 
vel (21). Tu ești minunată : Central (9,15;

12,45; 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 : Lumina 
(rulează în continuare de la orele 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 orele 
10 la cinematograful 13 Septembrie. 
Floarea de fier ; 13 Septembrie (11,30 ; 
14.30; 16,30; 18,30; 20,30), Unirea (16; 18 — 
grădină 20,30), Turneul veseliei ; Tim
puri Noi (în continuare de la orele 10 
pină la orele 21). Mirajul : rulează la 
cinematograful Maxim Gorki (16; 18,15 ;
20.30) . Dracul și cele 10 porunci — cine
mascop : înfrățirea între popoare (10 ; 
15,45; 18,15; 20,30), V. Roaltă (10; 12,30; 15; 
17,30; 20). Toată lumea e nevinovată : 
Cultural (16; 18; 20). Pe urmele bandei : 
rulează la cinematografele Alex. Popov 
(în continuare de la orele 9,30 pînă la 
orele 21), 30 DecemDrie (16; 10; 20). Idio
tul : 8 Martie (16; 18,15). Mila regească : 
rulează la cinematograful C-tln David 
(16; 18,15; 20,30). Virsta dragostei : Fla
căra (16; 18,15; 20,30). Mamelucul : ru
lează la cinematograful T. Vladimirescu 
(16; 18; 20). Noaptea pe autostradă :
Munca (16; 18,15; 20,30). Tăunul : Popu
lar (16; 18,15; 20,30). Colegii : Moșilor (15; 
17; 19; 21 — grădină 20,30). Cereomușki : 
M. Eminescu (16 ; 18,15 ; 20,30), Olga
Bancic (15,30; 18 — grădină 20,30). Cum- 
pără-ți un balon : rulează la cinemato
graful Iile Pintilie (15,30; 18; 20,30 — gră
dină 20,15). Noua prietenă a tatii : Vol
ga (rulează în continuare de la orele 10 
pină la orele 16, după-amiază 18,15; 20.30). 
B. Delavrancea (16; 18,15; 20,15). Lumina 
de iulie : G. Bacovia (15,30; 18; 20,15). Că
pitanul Fracasse — cinemascop ; 
mul Serii (14,15; 16,30; 18,45; 21).
odată

Fata cu ulciorul : Grădina V. Roaltă 
(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).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,15 — Emisiunea pen
tru copii. 19,50 — Unchiul meu Jacinto. 
21,15 — Emisiune de știință. 21,35 — Guy 
de Maupassant. In încheiere : Buletin de 
știri, buletin meteorologic.

CUM E VREMEA
Ieri în țară vremea s-a menținut ușor 

instabilă cu cerul schimbător. Averse 
locale însoțite de descărcări electrice 
au căzut în cea mai mare parte a țării. 
Vintul a suflat slab pînă la potrivit din 
sectorul nordic. Temperatura aerului la 
ora 14 înregistra valori cuprinse între 
16 grade la Ploiești și 29 grade la Sînni- 
colau-Mare, Timișoara, Răuți, Oravița, 
Moldova veche și Tr. Severin.

In București vremea a fost ușor ini 
stabilă cu cerul variabil. In cursul după- 
amiezli a plouat. Vintul a suflat slab 
pînă la potrivit din nord-est. Tempera
tura maximă a atins 28 grade.

Timpul prbbabil pentru zilele ds 
6—7—8 iulie. Vreme în general frumoa
să, dar ușor instabilă mai ales în prima 
parte a intervalului. Cerul va fi variabil 
mal 
ploi 
cărl 
din
creștere ușoară, minimele vor fi cuprin
se între 12 și 22, iar maximele între 
25—35 grade. In București și pe litoral : 
Vreme în general frumoasă cu cerul va
riabil mal mult senin. In cursul după- 

, amiezelor tendințe de averse de ploaie. 
Vînt moderat. Temperatura în creștere 
ușoară.

mult senin. Pe alocuri Vor cădea 
de scurtă durată însoțite de descăr- 
electrice. Vînt slab pînă la potrivit 
sectorul vestic. Temperatura în

Dru-
Nici- 

rulează la cinematograful Aurel 
Vlaicu (15; 17; 19; 21). Ordinul Ana : Mio
rița (10; 12; 15; 17; 19; 21). Camelia : 16 
Februarie (16; 18; 20). Un cîntec străbate 
lumea : Grădina T. Vladimirescu (20,30).
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Sondele Olteniei. (La exploatarea petrolieră Țicleni)
(Foto : Agerpres)

Ședința de lucru a secției de hortiviticultură-» >

din Consiliul Superior al Agriculturii
Stațiunea experimentală Blaj a 

găzduit în zilele de 2—4 iulie ședin
ța de lucru a secției de hortiviticul
tură a Consiliului Superior al A- 
gricultțirii. Au luat parte membrii 
secției și invitați — șefii secțiilor 
hortiviticole ale consiliilor agricole 
regionale, directori ai G.A.S. vitico
le, academicieni, specialiști din u- 
nele ministere, institute de cerce
tări și din învățămîntul agricol su
perior.

S-a analizat situația actuală și 
perspectivele de dezvoltare a viti
culturii și pomiculturii în țara 
noastră. În referatele prezentate și 
discuțiile care au avut loc s-a ară
tat că în ultimii ani s-au plantat 

j peste 50 000 ha terenuri în pantă cu 
\ vii din soiurile cele mai valoroase. 

De asemenea, pentru asigurarea 
materialului săditor viticol a fost 
extinsă suprafața plantațiilor de 
port-altoi și a pepinierelor, astfel că 
în viitorii ani se va asigura un ritm 
de plantare de circa 30 Ô00 ha anual. 
Ședința a scos în evidență faptul 
că în ultimii ani suprafața livezilor 
s-a extins cu 120 000 ha, din care 
mai mult de 40 000 ha meri și peri, 
prin punerea în valoare a terenuri
lor în pantă, care nu pot fi valori-

„Cupa R. P. Romîne" la fotbal

Steaua — Minerul 
Baia Mare 4-0

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). 
în cadrul sferturilor de finală ale 
Cupei R. P. Romîne la fotbal s-au 
întîlnit ieri pe stadionul „23 Au
gust“ din localitate echipele Steaua 
și Minerul Baia-Mare.

în primele 15 minute ale meciu
lui băimărenii au lăsat să se între
vadă că sînt hotărîți să opună o 
dîrză rezistență echipei bucureștene 
jucînd de la egal la egal. Dar, odată 
cu înscrierea primului gol (minutul 
20) de către Crăiniceanu dintr-o 
pasă a lui Constantin, băimărenii se 
lasă depășiți, echipa militară înce- 
pînd să se impună cu autoritate, în
scriind în minutele 23, 30 și 34 încă 
trei goluri prin Raksi, Crăiniceanu 
și Voinea. La acest scor meciul era 
ca și jucat. în partea a doua a me 
ciului, fotbaliștii de la Steaua des
fășoară un joc combinativ, dar nu 
reușesc să mai înscrie vreun punct. 
După terminarea meciului antrenorul 
echipei Steaua, Ștefan Onisie, ne-a 
declarat : „Ne așteptam la o replică 
mai dîrză din partea adversarilor 
noștri. Am cîștigat ușor, dar ne aș
teaptă un meci greu cu Petrolul în 
semifinale. Brigada arbitrilor din Si
biu condusă de Nițescu Cornel a ar
bitrat bine această partidă".

ÎN CÎTEVA RÏNDURI
Pe „Nepstadlon“ din Budapesta s-a 

desfășurat returul finalei „Cupei Eu
ropei centrale“ la fotbal, în care s-au 
intîlnit echipele M.T.K. și Vasas Bu
dapesta. Meciul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 
Echipa M.T.K. a intrat în 
feului deoarece cîștigase 
cu 2—1.

1-1 (O—O). 
posesia tro- 
primul joc

Astăzi, de Îs ora 17,
București — Pitești (km 20) se va da 
startul In concursul internațional de 
ciclism la care participă alergători 
din R. P. Romînă si R. D. Germană. 
Proba de astăzi se va desfășura con- 
tra-cronometrului pe echipe (100 km).

Duminică 
plecarea in 
Cimpina —

pe eoseaua

va avea loc o probă cu 
bloc pe distanta Buftea — 
Ploiești — București.

★

Turneul International de tenis de la 
Wimbledon a continuat foi cu desfă
șurarea semifinalelor probei feminine 
de simplu. Margaret Smith (Australia) 
a învins-o cu 6—3 i 6—3 pe Darlene 
Hard (S.U.A.), iar Billie Moffitt 
(S.U.A.) a cîștigat cu 6—4 i 6—4 în 
fața jucătoarei Ann Havdon-Jones 
(Anglia). In sferturile de finală ale 
probei feminine de dublu, perechea 
Ana Dimitrleva (U.R.S.S.) — Judy Te- 
gart (Australia) a eliminat cu 6—1 i 
6—3 pe Norma Turner (Australia) — 
Constance Jaster (S.U.A.).

Turneul international de judo desfă
șurat aseară în paretil Progresul a 
fost cîștigat de echipa orașului Bucu
rești care a învins cil scorul de 7—3 
echipa F.S.G.T.-Franța și cu același 
scor reprezentativa secundă a Capita
lei. Echipa FS.G.T. clasată pe locul 
doi a întrecut cu 6—-4 echipa secundă 
a orașului București. 

ficate economic prin culturi cerea
liere.

Participanții la ședință au acor
dat o atenție deosebită analizei lu
crărilor de microraionare a viticul
turii și pomiculturii încheiate re
cent. împărtășind din experiența 
dobîndită, ei au subliniat necesita
tea întocmirii unui plan de perspec
tivă de dezvoltare a acestor ramuri 
de producție în fiecare unitate, a 
măririi producției și îmbunătățirii 
continue a calității strugurilor și 
mai ales a fructelor. Participanții 
au arătat, de asemenea, necesitatea 
și posibilitățile de extindere a cul
turilor de căpșuni și arbuști fructi
feri și căile de sporire a producției 
de căpșuni, zmeură, coacăze, agrișe.

Ședința de lucru a analizat și de
finitivat principalele direcții de 
producție în viticultură și pomicul
tură și a stabilit ritmul anual de 
plantări de vii și pomi pînă în a- 
nul 1970. Prin îndeplinirea acestui 
plan, plantațiile de vii și pomi vor 
cuprinde numai soiuri de mare va
loare, iar prin aplicarea întregului 
complex de măsuri agrotehnice se 
vor asigura recolte mari și de bună 
calitate, ceea ce va duce la crește
rea consumului de struguri, fructe 
și de vinuri superioare. (Agerpres)

Co- 
c.c. 
a vi-

Vizitele delegației 
Comsomolului

Delegația Uniunii Tineretului 
munist-Leninist, care la invitația 
al U.T.M. se află în țara noastră, 
zitat în cursul zilei de marți, obiective 
industriale din regiunea Bacău.

în orașul Brașov, membrii delegației 
au vizitat miercuri dimineața Uzinele 
de tractoare și Centrul școlar profesio
nal „Steagul Roșu“. în după-amiaza 
zilei, oaspeții au fost primiți de tova
rășul Aldea Militaru, prim-secretar al 
comitetului regional de partid. Au fost 
de față tovarășul Ion Mărcuș, președin
tele Comitetului executiv al Sfatului 
popular regional Brașov, și alți mem
bri ai biroului comitetului regional de 
partid.

Joi dimineața, membrii delegației au 
sosit la Hunedoara, unde au vizitat 
Combinatul siderurgic. După-amiază a 
avut loc o întîlnire cu tinerii din ora
șul Hunedoara, la care au luat cuvîntul 
tovarășii Piotr Reșetov, conducătorul 
delegației U.T.C.L., și Constantin Cîr 
țînă, secretar al C.C. al U.T.M.

Întîlnirea s-a desfășurat într-o atmos
feră entuziastă, participanții au mani
festat pentru prietenia frățească dintre 
poporul romîn și poporul sovietic, pen
tru victoria socialismului, pentru pace în 
lumea întreagă. (Agerpres)

Legume proaspete, de bună calitate, pe piețele orașelor
(Urmare din pag. I)

și altele care manifestă 
și spirit gospodăresc în 
operativă, directă, pe

inițiatf- 
desface- 
piață a 
regiunile 
Cluj etc, 
care au

sînt 
vă 
rea 
legumelor. Din păcate, în 
București, Galați, Dobrogea, 
sînt și gospodării de stat 
rețineri în legătură cu astfel de for
me practice, utile și rapide de desfa
cere a legumelor. Printre acestea este și 
G.A.S. Mihăilești, care, deși are mari 
cantități de conopidă, nu a luat mă
suri pentru transportarea lor în Ca
pitală. Tov. Ghiorghiadi, șeful serviciu
lui A.L.T. (aprovizionare, livrări, trans
port) susține că acest lucru nu este 
rentabil. Dar este mai rentabil că în 
gospodărie s-au degradat 15 000 de co
nopide ? Această cantitate ca și alte le
gume puteau fi ușor valorificate prin 
chioșcuri proprii, tonete etc.

Produsele — livrate 
și preluate în grafic

Pentru o bună aprovizionare a popu
lației, se cere ca legumele să ajungă 
neîntîrziat din unitățile producătoare la 
piață, iar aci să existe o bună organi
zare a desfacerii. Datorită măsurilor 
luate în ultima vreme, Aprozar-ul aduce 
o mare parte din legume prin tranzit 
direct, adică de la centrele de achiziție 
la unitățile de desfacere, distribuirea lor 
făcîndu-se operativ.

La Ploiești, pentru îmbunătățirea con
dițiilor de desfacere a produselor, s-au 
deschis 15 unități noi permanente și se
zoniere, din care 7 în orașul Ploiești și 
3 în localitățile de pe Valea Prahovei. 
Recepționerii și gestionarii de unități au 
fost instruiți temeinic cum trebuie fă
cută recepția, transportarea și depozita
rea produselor.

Și O.C.L. Aprozar Galați a înființat,

I recerea prin Capitală a secretarului 
general al O* N. U., U Thant

în drum spre Sofia, venind cu a- 
vionul de la Budapesta, secretarul 
general al O.N.U., U Thant, a făcut 
o escală în noaptea de 3—4 iulie la 
București.

La sosire, precum și la plecarea 
de pe aerodromul Băneasa, U 
Thant a fost salutat de Corneliu

Lucrările plenarei lărgite 
a Consiliului așezămintelor culturale

Joi au avut loc în sala de marmu
ră a Casei Scînteii din Capitală lu
crările plenarei lărgite a Consiliului 
așezămintelor culturale din Comite
tul de Stat pentru Cultură și Artă, 
în care s-a analizat activitatea des
fășurată de instituțiile muzeale din 
țara noastră.

Au luat parte, în afară de mem
brii consiliului, academicieni și alți 
oameni de știință și cultură, direc
tori ai muzeelor științifice din Ca
pitală, regionale și raionale, repre
zentanți ai unor instituții culturale 
centrale și organizații obștești, se
cretari ai comitetelor regionale pen
tru cultură și artă, muzeografi.

Lucrările ședinței au fost condu
se de Ion Moraru, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă.

Dumitru Boriga, președintele Con
siliului așezămintelor culturale, a 
prezentat raportul cu privire la u- 
nele probleme ale activității institu
țiilor muzeale.

Pe marginea raportului au luat 
cuvîntul numeroși participant, 
printre care acad. Gh. Oprescu, di
rectorul Institutului de istoria artei 
al Academiei R. P. Romîne, dr. C. S. 
Nicolaescu-Plopșor, din partea Insti-

CONCURSUL DE ADMITERE
Ministerul Invățămîntului face cunoscut 

următoarele : Concursul de admitere în 
învătămîntul superior (cursuri de zi) 
pentru anul universitar 1963/64 începe în 
ziua de 7 septembrie la toate facultățile 
institutelor tehnice și agronomice, pre
cum și la facultățile de matematică — 
mecanică, fizică, chimie și la secțiile de 
filozofie din cadrul universităților.

La celelalte facultăți din cadrul uni
versităților și institutelor concurau] de 
admitere va începe în ziua de 18 sep
tembrie.

La institutele de teatru și de arte plas
tice, la conservatoare, precum și la Insti
tutul de cultură fizică probele practice 
încep în ziua de 7 septembrie.

La facultățile de educație fizică din 
cadrul institutelor pedagogice dé 3 ani 
probele practice încep la 13 septembrie.

Pentru institutele și facultățile care 
încep concursul la 7 septembrie, cererile 
de înscriere se primesc la secretariatele 
facultăților, între 15 august și 5 septem
brie.

Candidații care promovează examenul 
de maturitate în sesiunea septembrie 1963 
vor putea să se înscrie la concursul din 
prima etapă pînă la 6 septembrie.

Pentru institutele și facultățile care 
încep concursul de admitere la 18 sep
tembrie, înscrierile se primesc între 25 
august și 16 septembrie. Candidații res
pinși la concursurile de admitere din 
etapa I se pot înscrie, pînă în ziua deInformatii

Joi dimineața s-a înapoiat de la Mos
cova delegația Consiliului Național al 
Femeilor din R. P. Romînă, care a par
ticipat la lucrările Congresului Mondial 
al Femeilor. Delegația a fost condusă 
dé prof. ing. Suzana Gîdea, președinta 
Consiliului Național al Femeilor, pro
rector al Institutului politehnic din 
București.

S-a înapoiat, de asemenea, în Capita, 
lă Sanda Rangheț, secretar al Comite
tului național pentru apărarea păcii din 
R. P. Romînă, care a participat la Con
gresul Mondial al Femeilor de la Mos
cova în calitate de membră a delegației 
Consiliului Mondial al Păcii.

(Agerpres)

în raioanele regiunii, 23 de centre de 
achiziții, care preiau produse legumicole 
și fructe direct de la colectiviști, trimi- 
țîndu-le neîntîrziat spre vînzare.

Una din preocupările principale ale 
organelor de resort în ce privește apro
vizionarea cu legume este, firește, pre
luarea în grafic a produselor. Dacă în a- 
ceastă privință se pot da numeroase 
exemple pozitive, tot atît de adevărat 
este că, de multe ori, produsele legumi
cole nu sosesc în unitățile Aprozar în 
mod ritmic — așa cum prevăd graficele 
de livrare.

De la gospodăriile de stat și colec
tive, ca și de la centrele de achiziție 
din regiunea București, legumele și 
fructele sînt aduse cu ajutorul mașinilor 
I.R.T.A. Din cauză însă că I.R.T.A. nu 
asigură întotdeauna Aprozar-ului nu
mărul corespunzător de mijloace de 
transport, deseori produsele nu 
preluate la timp, ci cu multe 
suri de întîrziere. De exemplu, 
cele 25 de mașini cerute în 
de 3 iulie de filiala Aprozar 23 
gust, I. R. T. A. a dat doar 16. Rezul- 

sînt 
cea- 
din 

ziua
Au-

———— --------------*
Din cele cîteva aspecte înfățișate de corespondenții noștri reiese că în 

ce privește aprovizionarea cu legume s-au obținut un șir de rezultate bune ; 
pe piețele orașelor sînt aduse și se desfac cantități tot mai mari de aseme
nea produse. Dat aprovizionarea poate fi și mai mult îmbunătățită în toate 
orașele și centrele muncitorești. Jn primul rînd este vorba ea organele comer
ciale și unitățile producătoare să asigure, peste tot, livrarea și preluarea 
conform graficelor a legumelor contractate, Să organizeze mai judicios trans
porturile și desfacerea neîntîrziată către consumatori.

Un mijloc deosebit de eficace pentru valorificarea cantităților de legume 
existente în unitățile agricole socialiste îl constituie desfacerea lor directă 
pe piață. In acest sens, acțiunile întreprinse de unele gospodării de stat care, 
in afara livrărilor efectuate în cadrul planului, desfac o parte din produse 
direct, prin mijloace proprii, trebuie să fie extinse. De asemenea, sînt bine 
primite măsurile luate de multe gospodării colective de a desface în piețe 
produsele de care dispun, în afara vînzărilor asigurate prin contracte.

Folosind toate mijloacele pentru transportarea și desfacerea operativă 
a legumelor și fructelor, unitățile producătoare și organizațiile comerciale își 
îndeplinesc sarcina de mare răspundere de a asigura o cît mai bună apro
vizionare cu legume a populației din toate orașele și centrele muncitorești.

Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, și de funcționari superiori 
din M.A.E.

De asemenea, el a fost condus la 
plecare de Jeno Kuti, ambasadorul 
R. P. Ungare la București, și Ivan 
Kinov, ambasadorul R. P. Bulgaria.

(Agerpres)

tutului de arheologie al Academiei 
R. P. Romîne, și dr. M. Băcescu, șef 
de secție la Muzeul de istorie natu
rală „Grigore Antipa“-București, 
membri corespondenți ai Academiei 
R. P. Romîne, prof. univ. M. Petres- 
cu-Dîmbovița, directorul Muzeului 
de istorie a Moldovei, Marius Moga, 
directorul Muzeului regional „Bana
tul“ din Timișoara, Florian Geor
gescu, directorul Muzeului de isto
rie a orașului București, Iulian An
tonescu, directorul Muzeului regio
nal Bacău, Nicolae Lupu, directorul 
Muzeului Brukenthal din Sibiu, și 
alții.

Vorbitorii au subliniat rezultatele 
bune obținute pînă acum de aceste 
instituții științifice, care prin meto
dele lor specifice, apreciate de 
mase, contribuie la popularizarea 
cunoștințelor din domeniul istoriei, 
etnografiei, științelor naturale, pre
cum și a succeselor obținute de țara 
noastră pe drumul construcției so
cialiste. Totodată, ei au făcut nume
roase propuneri menite să ducă la 
îmbunătățirea conținutului muncii 
de cercetare științifică, la dezvolta
rea activității muzeelor. în încheie
re, plenara a adoptat un plan de 
măsuri.

facultățile ?! 
de admitere

17 septembrie inclusiv, la 
secțiile care țin concursul 
în a doua etapă.

în cursul lunilor Iulie și august, can
didați! la concursul de admitere în în- 
vătămîntul superior pot participa la 
cursurile de pregătire organizate de in
stituțiile de învătămînt superior. Cursu
rile se vor desfășura in două serii, după 
cum urmează : de la 5 iulie la 4 august 
și de la 5 august Ia 1 septembrie. în
scrierea candidatilor pentru fiecare serie 
se va face pînă în preziua începerii 
cursului. Nu se admit înscrieri pe timpul 
desfășurării cursurilor de pregătire din 
fiecare série. Candidații din provincie pot 
beneficia contra cost dé cazare în cămi
nele studențești și de masă la cantine.

La învătămîntul superior seral și fără 
frecventă se pot înscrie la concursul da 
admitere candidații care întrunesc condi
țiile prevăzute de Hotărîrea C.C. al 
P.M.R. și a Consiliului de Miniștri nr. 
1 052/1962.

Concursul de admitere la învătămîntul 
seral începe în ziua de 2.5 septembrie și 
durează pînă la 30 septembrie. înscrie
rile candidatilor se fac la secretariatele 
facultăților, între 15 și 23 septembrie.

Concursul de admitere la învătămîntul 
superior fără frecvență începe la 27 au
gust. Centrele în care se va tine con
cursul se vor anunța la timp prin „Ga
zeta Invătămintului“ și alte ziare.

(Agerpres)

Cu prilejul sărbătorii 
naționale a S.U.A.

La 4 iulie, ministrul Statelor Uni
te ale Americii în R. P. Romînă, 
William A. Crawford, a oferit o re
cepție cu prilejul sărbătorii națio
nale a S.U.A. — Ziua Independenței.

La recepție ați participat Mircea 
Malița, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Mihail Petri, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, conducători ai 
ții centrale, oameni 
cultură, ziariști.

Au luat parte șefi 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă și alți membri ai corpului di
plomatic. (Agerpres).

unor institu- 
de știință și

ai misiunilor

tatul : 10 comenzi neridicate de la
G.A.S. Fundeni, de la gospodăriile co
lective Grădiștea, Colibași și altele. Da
torită unor asemenea situații, unele pro
duse, mai ales cele perisabile, se depre- 
ciază, ceea ce este atît în dauna unități
lor producătoare, cît și a consumatorilor.

Din analizele făcute recent de con
ducerea I.R.T.A. cu privire la exploa
tarea parcului de mașini iese la iveală 
și faptul că Aprozar București nu co
mandă întotdeauna mașinile cu destulă 
chibzuință, solicitînd mijloace de trans
port peste necesar. O dovadă în acest 
sens este faptul că în ziua de 1 iulie, 
cînd transportul produselor de la uni
tățile producătoare a fost mai bine or
ganizat, toate cerințele au putut fi a- 
coperite doar cu 121 de autocamioane, 
în loc de 153 cîte se comandaseră ini
țial. Neajunsuri în folosirea mijloacelor 
de transport se ivesc și din pricina 
faptului că unele mașini staționează 
prea mult la filialele Aprozar pentru 
întocmirea formelor scriptice sau în 
așteptarea recepționerilor care trebuie 
să le însoțească.

'★ ——————————— 

C.A.E.R.1 Ședința Comisiei 
permanente pentru 

problemele energeticii 
BUDAPESTA 4 (Agerpres). — în

tre 25 iunie și 1 iulie, la Budapesta 
a avut loc ședința Comisiei perma
nente pentru problemele energeticii 
a C.A.E.R. Participanții la ședință 
au discutat problemele coordonării 
investițiilor capitale în dezvoltarea 
energeticii în anii 1964—1965, și pla
nul coordonării de perspectivă a 
dezvoltării industriei energetice, au 
stabilit nomenclatura utilajului e- 
nergetic principal care va fi folosit 
pînă în anul 1980. Participanții la 
ședință au discutat, de asemenea, 
raportul cu privire la activitatea 
comisiei în anul 1962 și au aprobat 
planurile activității ei viitoare.

Manifestații anticolonialiste 
în Martinica

FORT DE FRANCE 4 (Agerpres). 
— Agenția Prensa Latina relatează 
că, în tot cursul lunii iunie, în Mar
tinica (colonie franceză) au avut 
loc numeroase manifestații antico
lonialiste.

Potrivit agenției, cu prilejul uneia 
dintre demonstrații, la care au par
ticipat aproximativ 2 000 de persoa
ne, a fost organizat un miting în 
fața prefecturii capitalei. Autorită
țile, care au instaurat pe această 
insulă un regim polițist, au ordo
nat de îndată arestarea manifes- 
tanților. Potrivit agenției, numeroși 
manifestanți au fost condamnați la 
închisoare pe diferite termene.

Explicînd cauzele acestor de
monstrații de mare amploare, agen
ția Prensa Latina relatează că ele 
au coincis cu pregătirile proprieta
rilor plantațiilor de trestie de za
hăr în vederea concedierii cîtorva 
mii de muncitori agricoli.

O hotărî re a guvernului 
ceylonez

COLOMBO 4 (Agerpres). — Gu
vernul ceylonez a adoptat la 5 iunie 
O hotărâre potrivit căreia începînd 
de la 1 ianuarie 1964 cu distribuirea 
petrolului în întreaga insulă se va 
ocupa Societatea petrolieră ceylone- 
ză. Această hotărîre se referă la toa
te produsele petroliere cu excepția 
benzinei de avion.

De la 1 ianuarie 1964 Societatea 
petrolieră ceyloneză va avea în ex
clusivitate dreptul la importul, ex
portul, vînzarea și distribuția benzi
nei, petrolului lampant și a motori
nei. Societatea se va ocupa, de ase
menea, de exploatarea și prelucra
rea petrolului.

Să fincetcze

represiunile sângeroase din Irak!
Liga romînă de prietenie cu po

poarele din Asia și Africa a adresat 
guvernului irakian o telegramă prin 
care cere încetarea represiunilor 
dezlănțuite de autoritățile irakiene 
împotriva populației kurde.

Liga cere salvarea vieții celor trei 
patriote irakiene — Djamila Haled, 
Leila El Rumi și Zakia Shakir — 
condamnate în mod samavolnic, ca

încă o crima odioasă a autorităților de Ia Bagdad
BAGDAD 4 (Agerpres). — După 

cum a anunțat postul de radio Bag
dad, la 2 iulie, în Irak au fost exe
cutați 11 comuniști. Din declarația 
dată publicității de guvernatorul 
militar al Irakului rezultă că ei e- 
rau acuzați de a fi participat la înă
bușirea rebeliunii de la Mossul, în 
martie 1959.

Același post de radio a anunțat la

Argentina în preajma alegerilor
BUENOS AIRES 4 (Agerpres). — 

Agenția U.P.I. transmite că Frontul 
popular și național din Argentina, 
coaliție electorală care reunește 
partidul Uniunea populară de ten
dință peronistă, partidul radical in
transigent al fostului președinte 
Arturo Frondizi și alte cîteva gru
pări politice, a anunțat într-un co
municat dat publicității în noaptea 
de 3 spre 4 iulie că nu va mai par
ticipa la alegerile prezidențiale de 
la 7 iulie, deoarece „guvernul a in
validat pe unii din candidații la a- 
legeri ai acestui front“. In același 
timp, potrivit relatărilor agenției 
Associated Press, reprezentanții a 
62 de uniuni sindicale, membre ale 
Confederației Generale a Muncii 
din Argentina, au adresat un apel 
alegătorilor argentinieni în care-i 
cheamă să boicoteze alegerile de la 
7 iulie, introducînd în urne buletine 
de vot albe.

Ca urmare a hotărîrii Frontului 
popular și național din Argentina, 
candidatul acestui front la alegerile 
prezidențiale, Vicente Solano Lima, 
considerat de agenția U.P.I, „drept 
unul dintre cei mai puternici can
didați în cursa electorală", nu va 
mai participa la alegeri.

Pe de altă parte, după cum trans
mite agenția U.P.I., guvernul argen
tinian, „acționînd sub o presiune 
puternică din partea militarilor", a 
interzis în ultimul minut participa
rea la alegeri a Candidatului prezi-

★

BUENOS AIRES 4 (Agerpres). — 
C.C. al Partidului Comunist din Ar
gentina a dat publicității o declara
ție în care condamnă măsurile anti
democratice pe care le iau autori
tățile argentiniene în ajunul alege
rilor prezidențiale. în declarație se 
arată că pregătirile în vederea ale
gerilor se desfășoară într-o atmos
feră de prigoană a forțelor demo
cratice și populare. Nu pot parti
cipa în mod liber la alegeri parti
dul comunist și partidul peronist.

Ziua independenței Algeriei
Poporul algerian sărbătorește as

tăzi Ziua independenței.
Acum un an, în primele zile ale 

lunii iulie, întreaga Algérie trăia 
momente cu adevărat istorice. După 
mai bine de un secol de asuprire 
colonială și aproape 8 ani de război 
crîncen, plin de sacrificii, poporul 
algerian, care dusese o luptă eroică 
pentru înfăptuirea aspirațiilor sale 
spre libertate și independență, își 
vedea încununate eforturile de o 
mare victorie. La 3 iulie 1962 a fost 
proclamată oficial independența Al
geriei. A doua zi, guvernul provizo
riu care ținea prima sa ședință pe 
teritoriul țării a hotărît ca ziua de 5 
iulie cînd se împlineau 132 de ani 
de la debarcarea primelor unități 
militare franceze care au cotropit 
Algeria în 1830 — să fie sărbătorită 
în mod oficial ca Ziua independen
ței Algeriei.

Apariția pe harta lumii a Algeriei 
independente constituie încă o ilus
trare a faptului că în zilele noastre 
mișcarea de eliberare a popoarelor 
cunoaște un avînt nestăvilit, că ni
mic nu poate opri prăbușirea siste
mului colonial. Trupele colonialiste, 
sprijinite de N.A.T.O., n-au putut in
fringe lupta eroică a poporului al
gerian, a cărui cauză a triumfat.

Dominația colonialiștilor, care a 
împiedicat dezvoltarea economică a 
țării, pustiirile provocate de război 
și de acțiunile criminale ale bande

In portul Alger

și a tuturor luptătorilor pentru 
drepturile și libertățile democratice 
ale poporului irakian.

De asemenea, Asociația juriștilor 
din R. P. Romînă a protestat împo
triva reprimării sîngeroase a popu
lației pașnice din Kurdistan și a 
cerut respectarea drepturilor națio
nale ale poporului kurd.

(Agerpres)

3 iulie executarea altor 3 irakieni 
cărora li s-a adus aceeași învinuire.

★
PARIS 4 (Agerpres). — Agenția 

France Presse, referindu-se la pos
tul de radio Bagdad, transmite că 
la 3 iulie Irakul a rupt relațiile di
plomatice cu R. P. Mongolă,

Potrivit relatărilor agenției, a- 
ceastă măsură a fost luată în legă
tură cu demersul R. P. Mongole la 
O.N.U.

dențial dr. Râul Matera. Dr. Mate
ra, cunoscut pentru vederile sale 
peroniste, a fost exclus recent din 
partidul peronist și și-a prezentat 
candidatura în numele partidului 
creștin-democrat.

Referindu-se la situația politică 
din Argentina, cu numai patru zile 
înaintea alegerilor, corespondentul 
din Buenos Aires al agenției U.P.I. 
transmite că „domnește o atmosfe
ră de confuzie“. Trupe argentiniene 
continuă să ocupe poziții în jurul 
clădirilor guvernamentale și a ce
lorlalte puncte importante din ca
pitala Argentinei.

Ca urmare a ultimelor evenimen
te, agenția U.P.I. scrie că în pre
zent lupta pentru postul de preșe
dinte al țării se Va da numai în
tre trei cândidați : generalul în re
tragere Pedro Aramburu. candidat 
al partidelor de dreapta și de cen
tru, Arturo Illia, din partea partidu
lui radical-popular și Oscar Allende, 
lider al unei fracțiuni a partidului 
radical-intransigent.

După cum transmite agenția 
France Presse, potrivit legii electo
rale din Argentina, cei 11 500 000 de 
alegători din această țară se vor 
prezenta la urne pentru a alege un 
număr de 476 „mari electori“. 
Aceștia din urmă se vor întruni la 
31 iulie în capitalele diferitelor pro
vincii pentru a alege pe noul preșe
dinte al Argentinei.

*
Partidul comunist, se subliniază 

în declarație, consideră că proiecta
tele alegeri nu vor fi altceva decît 
o farsă. Ele nu vor reflecta voința 
poporului și nu pot fi libere fără 
constituirea unui larg front patrio
tic care să grupeze toate forțele ce 
se pronunță împotriva oligarhiei șt 
a imperialismului. De aceea C.C. al 
Partidului Comunist din Argentina 
îi cheamă pe alegătorii argentinieni 
ca în timpul alegerilor să introducă 
în urne buletine albe. 

lor O.A.S. au pus tînăra republică 
în fața unei situații grele și com
plexe. Guvernul republican a elabo
rat și elaborează proiecte menite să 
soluționeze un șir de probleme eco
nomice și sociale care stau în fața 
țării. Poporul algerian își concen
trează eforturile pe făgașul muncii 
pașnice creatoare, vindecării rănilor 
războiului, dezvoltării economice și 
culturale în interesul ridicării nive
lului său de trai.

Pe plan extern, Algeria, împreună 
cu alte țări ale continentului afri
can. acționează în vederea deplinei 
lichidări a colonialismului și a ur
mărilor sale. în același timp ea se 
pronunță pentru o politică de pace 
și colaborare internațională.

Republica Populară Romînă, îm
preună cu toate țările iubitoare de 
pace și libertate, a sprijinit cu a- 
dîncă simpatie lupta dreaptă a po
porului algerian pentru dreptul de 
a-și hotărî soarta conform cu voin
ța sa.

Cu prilejul sărbătorii naționale, 
poporul romîn urează poporului al
gerian, Republicii Algeriene Demo
cratice și Populare să lichideze cît 
mai grabnic moștenirea grea a co
lonialismului, să-și consolideze in
dependența cucerită cu prețul unor 
jertfe atît de grele, să obțină suc
ces în lupta pentru prosperitate și 
pace.

împotriva represiunilor 
din Swaziland

ACCRA 4 (Agerpres). — Secreta
riatul Federației sindicatelor pe în
treaga Africă, cu sediul la Accra, 
a dat publicității o declarație în 
care condamnă represiunile autori
tăților colonialiste britanice împo
triva participanților la greva gene
rală ce a avut loc recent în protec
toratul Swaziland. Declarația chea
mă sindicatele din toate statele a- 
fricane să se unească în lupta îm
potriva colonialismului. Ea cere re
tragerea urgentă a trupelor britani
ce din Swaziland și eliberarea lide
rilor sindicali arestați cu prilejul 
grevei generale.

Biroul de la Accra al partidului 
Congresul de eliberare națională 
„Ngwane" a dat, de asemenea, pu
blicității o declarație în care cere 
eliberarea liderilor sindicali ares
tați, printre care se află și A. Zwa- 
ne, președintele acestui partid. In 
declarația sa biroul Congresului de 
eliberare națională „Ngwane“ cere 
proclamarea independenței terito
riului Swaziland.

Delegația C. C. al P C C. $.
la convorbirile eu reprezenfuntil

P C. Chinez
MOSCOVA (Agerpres). — La 4 

iulie, ziarul „Pravda“ a publicat o 
declarație a Comitetului Central al 
P.C.U.S. în legătură cu tratativele 
dintre reprezentanții Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice și ai 
Partidului Comunist Chinez care în
cep în ziua de 5 iulie la Moscova.

în declarație se arată că delega
ția C.C. al P.C.U.S. este alcătuită 
din tovarășii M. A. Suslov. V. V. 
Grișin, I. V. Andropov, L. F. Iliciov, 
B. N. Ponomariov, P. A. Satiukov, 
S. V. Cervonenko.

Delegația — se spune în declara
ție — se va strădui să realizeze o 
mai bună înțelegere reciprocă între 
P.C.U.S. și P C. Chinez în cele mai 
importante probleme ale actualei 
dezvoltări mondiale, crearea unei 
atmosfere favorabile pregătirii și 
desfășurării consfătuirii internațio
nale a partidelor comuniste și mun
citorești.

PlenaraC. G al P M. U. P.
VARȘOVIA 4 (Agerpres). —• 

P.A.P. transmite : La 4 iulie s-au 
deschis lucrările Plenarei a Xlll-a 
a Comitetului Centrai al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez. Raportul 
cu privire la problemele actuale 
ale muncii ideologice a partidului a 
fost prezentat de Wladislaw Go
mulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P.

Plenara își continuă lucrările.
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LONDRA 4 — (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al Ministerului 
de Război al Marii Britanii a anun
țat la 3 iulie că o companie a tru
pelor engleze va pleca imediat, pe 
calea aerului, în Guyana britanică, 
„din cauza înrăutățirii situației din 
această colonie". Potrivit relatărilor 
agenției U.P.I., evenimentele din 
Guyana britanică au constituit o- 
biectul unei întrevederi care a avut 
loc la 3 iulie la Londra între minis
trul englez pentru colonii, Duncan

La Conferința internațională penlru problemele instrucției publice

Adoptarea rezoluției privitoare 
la excluderea delegației portugheze
GENEVA 4 (Agerpres). — în 

urma unor furtunoase discuții, la 4 
iulie, la Conferința internațională 
pentru problemele instrucției publi
ce, organizată la Geneva de 
U.N.E.S.C.O. și Biroul internațional 
de educație, a fost adoptat cu 40 de 
voturi pentru, 23 împotrivă și 17 ab
țineri proiectul de rezoluție al ță
rilor africane privind excluderea de 
la conferință a delegației portu
gheze.

în ciuda intervențiilor unor re
prezentanți ai U.N.E.S.C.O. și ai Bi
roului internațional de educație, ță
rile africane, țările arabe și țările 
socialiste au votat pentru exclude
rea Portugaliei de la conferință.

I

Alte luări
GENEVA 4 (Ager- 

preș). — La 4 iulie, re
prezentantul delegației 
Senegalului la sesiunea 
Consiliului Economic și 
Social al O.N.U. ale că
rei lucrări se desfășoa
ră în prezent la Geneva 
a cerut excluderea Re
publicii Sud-Africane și 
Portugaliei din cadrul 
Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Africa. 
El a protestat împotri-

¥
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Cind ceașca de orez e goală...
Trei partide politice din Coreea 

de sud au adoptat o declarație în 
care cer demisia imediată a lide
rului juntei militare, Pak Cijan Hi, 
și judecarea lui pentru acțiunile 
ilegale săvîrșite în ultimii doi ani, 
de cînd deține puterea, 
rea juntei militare — se 
declarație — s-a soldat 
rioasă criză economică

la orez au crescut de peste 
de 

din 
au
50

ori. Din pricina lipsei 
majoritatea magazinelor 
care desfac acest produs, 

„peste 
de

Guveina- 
arată în 
cu o se- 
și cu o 

gravă foamete care bîntuie în țară, 
într-adevăr, milioane de țărani 

și locuitori ai orașelor din Coreea 
de sud îndură foamea. Ziarele din 
Coreea de sud relatează că mulți 
țărani au terminat rezervele de 
orez încă la mijlocul lunii mai. Iar 
în luna iunie, după cum relatează 
agenția sud-coreeană Touhwa, pre
țurile 
două 
orez, 
Seul, 
fost închise. Ca urmare 
la sută din cantitatea de orez, 
principalul aliment și baza econo
miei sud-coreene, se vinde la ne
gru“ — scrie „New York Times“.

Creșterea vertiginoasă a prețu
rilor este însoțită de sporirea im
pozitelor, ceea ce a avut drept re
zultat scăderea salariilor reale ale 
muncitorilor sud-coreeni cu 22 la 
sută în ultimii doi ani. Stagnarea 
industriei și ruina agriculturii au 
provocat șomajul în masă. Statis
ticile consemnează că unul din 
patru muncitori sud-coreeni nu are 
de lucru. De altfel, pînă și -~-~ 
tenia juntei, Pak Cijan Hi, a 
nevoit recent, într-o cuvîntare 
tită la postul de radio Seul, 
recunoască situația economică 
tică din Coreea de sud. 
cum relatează agenția U.P.I., 
tatorul a subliniat că masele popu
lare din Coreea de sud șuieră de 
foame (ceea ce accentuează insta
bilitatea regimului) și „provoacă 
grave îngrijorări aliatului ame
rican“.

cape- 
fost 
ros- 

să 
cii-

După 
dic-

Evenimentele din Guyana britanică
• TRUPE ENGLEZE TRIMISE PE CALEA AERULUI • ACȚIUNI 

TERORISTE ALE ELEMENTELOR REACȚIONARE

Sandys, și vicepreședintele Consi
liului de Miniștri al Guyanei brita
nice, Brindley Benn.

între timp, după cum transmite 
agenția Associated Press, elemente 
reacționare continuă acțiunile lor 
teroriste în Guyana britanică. La 3 
iulie a explodat o bombă intr-un ci
nematograf din Georgetown în care 
se aflau 300 de persoane. în, cursul 
diferitelor incidente, care s-au pro
dus miercuri, aproximativ 60 de 
persoane au fost rănite.

împotriva rezoluției au votat Sta
tele Unite, Franța, Anglia și alte țări, 

în ședința de după-amiază, dele
gatul Portugaliei s-a prezentat 
totuși la lucrările conferinței ne- 
ținînd seama de rezoluția adoptată 
în ședința de dimineață. în semn 
de protest, delegațiile țărilor afri
cane, țărilor arabe și țărilor socia
liste au părăsit sala. Ca urmare a 
acestui fapt ședința a fost amînată 
pentru ziua de 5 iulie.

Delegatul Portugaliei a anunțat 
că intenționează să participe și în 
continuare la lucrările conferinței.

de poziție anticolonialiste
va politicii Republicii 
Sud-Africane care „vio
lează cu cinism drep
turile omului cele mai 
sacre pentru africani, 
drepturi recunoscute 
de toate constituțiile 
democratice și mai ales 
de Carta Națiunilor U- 
nite". Totodată, repre
zentantul Senegalului a 
criticat vehement „po
litica de genocid pe 
care Portugalia o duce

în Africa cu o încăpățî- 
nare feroce pentru a-și 
menține imperiul său 
colonial condamnat de
finitiv de mersul isto
riei contemporane“. El 
a cerut, de asemenea, 
Națiunilor Unite să ia 
măsuri împotriva Por
tugaliei începînd cu a- 
plicarea de sancțiuni e- 
conomice și diplomati
ce pînă la excluderea ei 
din organizație.

Unele ziare și reviste sud-coreene 
fac o legătură directă între dificul
tățile economice mereu crescînde și 
dependența politică a țării față de 
Washington. Politica juntei militare 
de înfeudate a țării a mers pînă 
acolo îneît. după cum arată ziarul 
sud-coreean „Tehan Ilbo“, pînă și 
„cîntecele noastre se cîntă în lim
ba engleză“. Ziarul se întreabă pe 
drept cuvînt : „De ce am ajuns 
pînă acolo îneît cîntăm cîntecele 
coreene în limba engleză, deși avem 
o limbă maternă frumoasă ? Recu- 
noscînd că Coreea de sud a primit 
un „ajutor“ în valoare de cîteva mi
liarde de dolari, ziarul sud-coreean 
„Hanguk Ilbo“ arată că el „a fost 
departe de necesitățile noastre pen
tru creșterea venitului național sau 
îmbunătățirea structurii economice“. 
Cauza ? Ziarul consemnează că 
„disproporția financiară n-a fost 
lichidată din cauza sarcinii peste 
puteri a cheltuielilor r-!1“—“ 
puse de protectorii 
corespondent japonez, 
zitat recent Coreea

militare“ im- 
străini. Un 

, care a vi
de sud, nu 

și-a putuț ascunde uimirea la afla
rea faptului că, din ordinul ofițeri
lor, soldații armatei sud-coreene sînt 
obligați să studieze „teoria nazismu
lui hitlerist și a fascismului italian“. 

Făcînd un bilanț al guvernării ne
faste a juntei militare sud-coreene, 
agenția U.P.I. subliniază că dictatu
ra militară nu a adus nimic bun 
poporului și că nici speranțele pe 
care S.U.A. și le-au pus în junta mi
litară nu s-au adeverit. „La Washing
ton, scrie agenția, simțămîntul de 
bază este dezamăgirea“. Regimul 
militar, continuă U.P.I., „s-a dovedit 
a.fi măcinat de ineficiență economi
că și dezordine politică — la fel 
ca și precedentele regimuri“. „în 
condițiile actuale — subliniază pu
blicația sud-coreeană „Hanguk ken- 
de“ — sarcina primordială și ime
diată a Coreei de sud este obține
rea unei independențe economice
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Mitingul de la Frankfurt 
pe Oder

FRANKFURT PE ODER 4 (Ager
pres). — în seara zilei de 3 iulie, în 
piața din fața primăriei din Frank
furt pe Oder, oraș aflat la frontiera 
dintre R. D. Germană și R. P. Po
lonă, a avut loc un mare miting al 
prieteniei.

La miting au luat cuvîntul Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane, N. S. Hruș- 
ciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și J. Cyrankie- 
wiez, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Polone.

★
BERLIN 4 (Agerpres). — La 4 iu

lie, N. S. Hrușciov, care a vizitat 
Republica Democrată Germană cu 
prilejul aniversării a 70 de ani de 
la nașterea lui Walter Ulbricht, a 
părăsit Berlinul, plecînd spre pa
trie.

La plecare, N. S. Hrușciov a fost 
condus de Walter Ulbricht și de alți 
conducători de partid și de stat, de 
numeroși locuitori ai Berlinului.

Pe aeroport, Walter Ulbricht și 
N. S. Hrușciov au rostit cuvîritări.

în aceeași zi, N. S. Hrușciov a 
sosit la Moscova.

împotriva transformării Japoniei 
intr-o baza atomică

TOKIO 4 (Agerpres).— Cîteva mii 
de japonezi s-au adunat la 4 iulie 
în fața Ambasadei S.U.A. din Tokio 
și a Ministerului Afacerilor Exter
ne pentru a protesta împotriva sta
ționării submarinelor atomice ame
ricane în porturile japoneze.

Cu aceasta au început la 4 iulie 
noile acțiuni comune ale oamenilor 
muncii din Japonia. Din inițiativa 
Consiliului național de luptă împo
triva tratatului de securitate japo- 
no-american se organizează nume
roase demonstrații în întreaga țară.

★
TOKIO 4 (Agerpres)_ Asociația

juriștilor democrați din Japonia a 
înaintat la 4 iulie Ministerului Afa
cerilor Externe al Japoniei o decla
rație de protest împotriva transfor
mării insulelor japoneze într-o bază 
atomică a S.U.Ä.

Muncitoare de 
culoare venite la 
Londra din co
loniile britanice 
Indiile de vest 
pentru a-și cîști- 
ga existența au 
declarat o grevă 
de protest împo
triva samavolni
ciei patronilor. 
Grevistele cer 
mărirea salarii
lor, acordarea de 
drepturi egale cu 
muncitorii albi. 
In lupta lor ele 
sînt sprijinite de 
numeroase mun
citoare de la alte 
întreprinderi.

de
2,5

în-

depline... înfăptuirea independenței 
presupune excluderea amestecului 
politic din afară“.

Dacă în trecut Coreea de sud 
era grînarul întregii țări, acum 
ea a ajuns în situația de a importa 
sute de mii de tone de cereale. în 
domeniul industriei, Coreea de 
sud produce acum în comparație cu 
Coreea de nord (pe cap de locuitor) 
de 14 ori mai puțină energie elec
trică, de 38,7 ori mai puțin oțel, 
2,9 ori mai puține țesături, de 
ori mai puține cereale.

Transformînd Coreea de sud 
tr-un cap de pod militar în Extre
mul Orient, S.U.A. voiau să facă din 
acest teritoriu „o vitrină a demo
crației“. Situația dezastruoasă eco
nomică și politică a Coreei de eud 
atestă însă că vitrina s-a dovedii 
a fi spartă, iar rafturile — goale 1

Situația economică dezastruoasă, 
șomajul de masă, foametea apasă 
cel mai mult pe spinarea oamenilor 
muncii. în ultima vreme ei se ridică 
tot mai hotărît In apărarea dreptu
rilor lor vitale. De curînd, un mare 
număr de muncitori și funcționari 
din 14 mari întreprinderi, care se 
află sub controlul direct al juntei 
militare, au declarat o grevă în spri
jinul revendicărilor lor economice.

în fața nemulțumirilor populare 
crescînde, dictatorul sud-coreean se 
vede fot mai izolat și mai puțin stă- 
pîn pe situația din țară. Temîndu-se 
de un blam al majorității alegători
lor, el a amînat 
avea ca scop să 
nerea la putere 
încă patru ani și 
țarea la promisiunile anterioare re
feritoare la transferarea puterii unui 
guvern civil. Amînarea referendu
mului nu este decît o nouă manevră 
brutală menită să dea posibilitate 
juntei să cîștige timp pînă la găsi
rea altor pretexte pentru prelungirea 
regimului militar.

Ca o ripostă, la Seul a avut loc

referendumul care 
„legifereze“ rămî- 
a juntei militare 
să justifice renun-

LONDRA 4 (Agerpres) — Miercuri 
au continuat în Camera Comunelor 
dezbaterile de politică externă, în 
cadrul cărora s-a discutat politica 
guvernului britanic în problema 
dezarmării. în cadrul acestor discu
ții, liderul opoziției laburiste, Ha
rold Wilson, s-a pronunțat din nou 
în favoarea unei politici care să 
permită realizarea unui acord cu 
privire la dezangajarea militară în 
regiunea Europei Centrale, eventual 
pe baza planului Rapacki. Liderul 
laburist a declarat, de asemenea, 
că ar fi de dorit să se stabilească 
unele regiuni lipsite de arma ato
mică.

El a analizat amănunțit problema 
încetării experiențelor cu arma 
nucleară, subliniind că în prezent 
există o speranță reală pentru un 
acord în această problemă. înche
ierea acordului cu privire la inter
zicerea experiențelor cu arma nu
cleară în atmosferă, în Cosmos și 
sub apă va reprezenta o înfăptuire 
în practică a politicii de coexis
tență pașnică.

Reprezentanții guvernului, în pri 
mul rînd 
millan, au 
că opinia 
unui acord 
să declare 
să semneze un acord de încetare a 
experiențelor nucleare.

în ce privește problemele alian
ței occidentale, premierul Macmillan 
a

primul ministru Mac- 
fost siliți, ținînd seama 
publică este favorabilă 

în problema dezarmării, 
că Anglia ar fi dispusă

recunoscut că în momentul de

^Vizita președintelui Franței la Bonn
BONN 4 (Agerpres). — Președin

tele Franței, de Gaulle, a sosit la 4 
iulie la Bonn, unde va rămîne două 
zile. El este însoțit de primul mi
nistru Pompidou, ministrul afaceri
lor externe, Couve de Murville, mi
nistrul de război, Messmer, minis
trul finanțelor, Giscard d’Estaing, și 
de alți membri ai guvernului fran
cez. La aeroportul din Bonn, pre
ședintele de Gaulle a fost întîmpi- 
nat de cancelarul R. F. Germane, 
Adenauer, de vicecancelarul Erhard, 
precum și de alte persoane oficiale 
vest-germane.

în mod oficial s-a anunțat că a- 
ceasta este o vizită de lucru —- pri
mul din contactele periodice la ni
vel înalt între Franța și R.F.G., pre
văzute prin tratatul franco-vest- 
german care a intrat zilele trecute 
în vigoare. în cursul zilei de joi au 
avut loc întrevederi separate atît în
tre de Gaulle și Adenauer, cît și în
tre miniștrii celor două țări. Po
trivit relatărilor agențiilor de presă, 
în centrul acestor discuții se situea
ză problemele aplicării tratatului 
militaro-politic f ranco-ves t-german, 
în contextul divergențelor care s-au 
manifestat în ultima vreme între 
partenerii alianței atlantice.

Referindu-se la această vizită, pre
sa franceză nu ascunde faptul că 
prezența lui de Gaulle în Germania 
occidentală, la numai cîteva zile 
după vizita lui Kennedy, este legată 
de rivalitatea dintre S.U.A. și Fran
ța, care caută fiecare să obțină spri
jinul R. F. Germane pentru pro
priile interese în cadrul N.A.T.O., în
deosebi pehtru propriile proiecte 
militare și obiective economice. Co
mentatorii occidentali consemnează

o întîlniie a reprezentanților a 35 de 
partide politice și organizații, în ca
drul căreia a fost creat comitetul na
țional de luptă împotriva prelungirii 
dictaturii militare. In rezoluția adop
tată se cere dictatorului Pak Cijan 
Hi, să renunțe la intenția de a pre
lungi regimul militarist și să insti
tuie, pînă la 1 august, un regim 
civil.

Ziarul francez „Le Monde“, refe- 
rindu-ss la flagelul șomajului și foa
metei în Coreea de sud, avertizea
ză că „dacă nu se va ivi de lucru, 
dacă ceașca de orez va rămîne me
reu pe jumătate goală sau cu totul 
goala, atunci poporul sud-coreeăn 
va înțelege adevărul și feriți-vă de 
consecințe 1“ Este un semnal de a- 
larmă și un avertisment, în același 
timp, la adresa regimului marionetă 
și a protectorilor săi. 

D. BRATU

Statistica oficială din Seul recunoaște că circa 1 000 000 de locuitori ai ora
șelor Coreei de sud locuiesc sub cerul liber sau în barăci și colibe acoperite 
cu paie de orez. In fotografie : „locuințe" pe malul rîului Ciunke din Seul.

față este vorba „de un pas înapoi 
în concepția unității europene“ ca 
urmare a divergențelor dintre An
glia și Franța, care au dus la eșecul 
tratativelor pentru aderarea Angliei 
la Piața comună. Atît Macmillan cît 
și ministrul de război, Thorneycroft, 
au declarat că guvernul britanic nu 
a luat încă atitudine în problema 
mult discutată a creării „forțelor 
nucleare multilaterale" cerute de 
S.U.A. în cadrul N.A.T.O. și că par
ticiparea Angliei la aceste forțe ur
mează să mai fie discutată și în 
viitor.

în seara zilei de 3 iulie au luat 
sfîrșit dezbaterile din Camera Co
munelor cu privire la politica ex
ternă. în încheierea dezbaterilor, 
primul ministru Macmillan și-a ex
primat speranța că la apropiatele 
tratative de la Moscova cu privire 
la încetarea experiențelor nucleare 
se va ajunge la un acord. El a de
clarat, de asemenea, că la fel ca 
și președintele Kennedy, el consi
deră că încetarea experiențelor ar 
reprezenta „o imensă contribuție 
la cauza păcii și prosperității ome
nirii“. Un acord încheiat în această 
problemă, a spus el în continuare, 
ar putea deschide calea spre dezar
mare. Totodată, Macmillan și-a 
susținut în continuare punctul de 
vedere în legătură cu „strategia 
nucleară" și a criticat pe parla
mentarii care cer ca Anglia să re
nunțe la arma nucleară.

faptul că, în același timp, Bonnul 
folosește această rivalitate pentru a 
realiza obiectivele politicii sale și, în 
primul rînd, pentru a obține accesul 
la arma- atomică.

Ziarul francez „Figaro“ care, de 
altfel, trece cu totul cu vederea pri
mejdia pe care o prezintă încuraja
rea militarismului vest-german, 
scrie că „Germania occidentală se 
comportă ca acel copil care, între
bat dacă dorește unt sau dulceață 
pe pîine, răspunde : amîndouă“. 
Ziarul citat sintetizează jocul dublu 
al diplomației de la Bonn, care s-a 
pronunțat atît pentru planul S.U.A. 
de creare a forțelor nucleare multi
laterale ale N.A.T.O., dar nu ignoră 
nici concepția franceză, opusă celei 
americane, de creare a unei forțe 
de șoc naționale, care să fie pusă 
și la dispoziția militarismului vest- 
german.

La Bonn se va discuta și proble
ma nivelării prețurilor între produ
sele agricole vest-germane și cele 
franceze, problemă pusă cu deose
bită acuitate în prezent cînd nemul
țumirile țăranilor francezi se ma
nifestă foarte puternic.

KIEV. La Plenara C.C. al P.C. din 
Ucraina, care a avut 
Piotr Șelest a fost ales 
al Comitetului Central 
Comunist din Ucraina.

Nikolai Podgornîi a 
din această funcție în 
alegerea sa ca secretar 
lui Central al P.C.U.S.

loc la Kiev, 
prim secretar 
al Partidului

fost eliberat 
legătură cu 

al Comitetu-

BUENOS AIRES. Peste 130 000 
de muncitori din industria zahăru
lui din provinciile argentiniene Tu- 
cuman, Salta, Jujuy și Santa Fé au 
declarat o grevă în semn de pro
test împotriva refuzului patronilor de 
a le mări salariile.

SOFIA. Răspunzînd invitației gu
vernului Republicii Populare Bulgaria, 
la 4 iulie a sosit la Sofia, într-o vizită 
oficială de trei zile, U Thant, secretar 
general al O.N.U.

Agenția B.T.A.Agenția B.T.A. anunță că la 4 
iulie, Todor Jivkov, președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Bulgaria, 
l-a primit pe U Thant, secretar ge
neral al O.N.U., care se află în vi
zită oficială în R.P. Bulgaria.

LONDRA. In cadrul Conferinței 
anuale de Ia Scarborough a Sindicatu-

ciocniri între grupuri ale populației flaman-BELGIA. Pentru a preveni noi ciocniri între grupuri ale populație« flaman
de și valone, în multe orașe poliția a luat măsuri de precauție ridicînd baraje 
pe străzi.

Criza de guvern din Belgia

BRUXELLES 4 (Agerpres).—Res- 
pingînd cererea de demisie a gu
vernului, regele Baudouin a propus 
primului ministru Lefèvre să în
cerce găsirea unei căi pentru solu
ționarea actualei crize politice.

Partidele socialist și creștin-so- 
cial au numit reprezentanți pentru 
discutarea problemelor litigioase.

La Atena întrevedere 
Pipinelis " Papandreu 
ATENA 4. — Corespondentul A- 

gerpres transmite : La 3 iulie, noul 
prim-ministru al guvernului grec, 
Pipinelis, a avut o întrevedere cu 
liderul Uniunii de centru, Papan
dreu, în legătură cu problema sis
temului electoral care va fi folosit 
cu ocazia noilor alegeri. Papandreu 
a făcut cunoscut primului ministru 
Pipinelis, că partidul său se pro
nunță pentru un sistem proporțio
nal simplu. Totodată el a atras a- 
tenția primului ministru că actuala 
activitate a noului guvern nu inspiră 
încredere partidului Uniunii de 
centru.

Un raport al O.S.A. care contravine drepturilor 

omului și principiului neamestecului

WASHINGTON 4 (Agerpres). - 
Agenția France Presse anunță că 
Consiliul Organizației Statelor A- 
mericane a aprobat, în urma „unor 
dezbateri furtunoase", un proiect de 
rezoluție care propune să se trans
mită guvernelor membre ale O.S.A. 
un raport cu privire la pretinsa 
„subversiune comunistă în America 
Latină“. Raportul cere guvernelor 
respective să dea curs recomandă
rilor cuprinse în acest document.

Raportul a fost elaborat de comi
sia specială a Consiliului O.S.A., 
creată ca urmare a conferinței in
terministeriale de la Punta del Este, 
comisie compusă din reprezentanții 
statelor Peru, Panama, Columbia, 
S.U.A., Salvador, Republica Domi
nicană, Argentina și Guatemala.

lui na (io nai al feroviarilor din Anglia, 
a fost adoptată în unanimitate o rezo
luție in care se cere ca întregul sistem 
de transporturi din Anglia să fie tran
sferat sub administrația și controlul 
statului. Participanții la conferință 
s-au pronunțat împotriva intenției gu
vernului de a închide unele căi ferate.

SOFIA. După cum anunță agenția 
B.T.A., la Sofia a luat sfîrșit cel de-al 
II-lea Concurs internațional al tineri
lor cîntăreți de operă. Participanților 
la concurs le-au fost decernate diferite 
premii. Baritonul romîn Mugur Bogdan 
a obținut premiul pentru cea mai 
bună interpretare a muzicii de came
ră. acordat de C.C. al Sindicatului lu
crătorilor bulgari în domeniul artei, și 
un premiu pentru cea mai hună inter
pretare a cîntecelor bulgare, oferit de 
Uniunea compozitorilor bulgari.

Moțiune de neîncredere 
în guvernul canadian

OTTAWA. în parlamentul cana
dian a avut loc votul în legătură cu 
o moțiune de neîncredere în recentul 
guvern liberal al lui Lester Pearson. 
Moțiunea de neîncredere prezentată 
de către liderul partidului conservator 
progresist, John Diefenbaker, acuză 
guvernul de a fi creat „confuzie și 
haos în diferite sectoare ale econo
miei". După cum menționează agenția 
Reuter, guvernul a reușit să „supra
viețuiască“, întrucît moțiunea a fost 
respinsă cu 115 voturi contra 75.

GUAYAQUIL. La 2 iulie a avut 
loc la Guayaquil o demonstrație or
ganizată de studenții universității și e. 
levii școlilor medii. Participanții la de
monstrație au cerut autorităților ecua- 
doriene eliberarea studenților arestați 
zilele trecute sub învinuirea de „tero
rism“. Polițiștii au intervenit cu bru
talitate împrăștiind pe demonstranți.

LONDRA. Tratativele duse de gu
vernul britanic cu reprezentanții Ma- 
layei și cei ai teritoriului Singapore, 
în vederea rezolvării divergențelor în 
problemele financiare ce au izbucnit 
între acestea din urmă la tratativele 
pentru pregătirea creării Federației 
Malayeze, au intrat în cea de-a doua 
săptămînă fără ca să apară vreo spe
ranță că vor fi soluționate.

DAMASC. Patrioții din Oman in
tensifică lupta împotriva colonialiști
lor englezi. Reprezentanța înrămatu
lui Omanului din Damasc a anunțat 
că partizanii din Oman au atacat un 
post militar englez. Au fost uciși sau 
răniți un mare număr de soldați en-

Au fost eliberați soldații englezi 
luați prizonieri în Yemen

ADEN 4 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția Reuter, grupul de 
soldați englezi luați prizonieri cu 
două săptămîni în urmă în cursul 
unei incursiuni întreprinse de către 
aceștia pe teritoriul Republicii Ara
be Yemen, au fost eliberați la 4 iu
lie de către autoritățile yemenite.

Potrivit aceleiași agenții, soldații 
englezi au fost eliberați în urma 
tratativelor care au avut loc în ulti
mele zile între reprezentanții guver
nului yemenit și însărcinatul cu a- 
faceri al Statelor Unite la Taiz, care, 
după ruperea relațiilor diplomatice 
dintre Yemen și Anglia, reprezintă 
și interesele britanice în acest teri
toriu. însărcinatul cu afaceri ameri
can a prezentat scuzele guvernului 
englez, angajamentul de a nu se mai 
repeta asemenea incidente, precum 
și angajamentul de a plăti 150 000 
de lire sterline despăgubire pentru 
pierderile provocate de soldații en
glezi în incursiunea pe teritoriul 
yemenit.

Hotărîrea a fost adoptată în ciu
da faptului că împotriva ei s-au 
pronunțat Brazilia, Chile, Mexic, 
Venezuela și Haiti, ale căror dele
gații au declarat că măsurile cu
prinse în raport contravin dreptu
rilor omului și principiului neames
tecului.

Printr-o majoritate mecanică de 
voturi, Consiliul O.S.A. a aprobat 
raportul, în care, între altele, se re
comandă interzicerea vizitelor în 
Cuba și stabilirea unei „colaborări 
mai strînse“ între statele americane 
în domeniul militar.

Raportul propune, de asemenea, 
guvernelor țărilor din emisfera oc
cidentală să interzică organizarea 
unor întîlniri internationale „proco- 
muniste" pe teritoriile țărilor lor.

de 
în

glezi. Ca răspuns, autoritățile colo
niale engleze au efectuat operații 
pedepsire și au operat arestări 
masă.

iu-SANTIAGO DE CHILE. La 3 
lie, aproximativ 7 000 de muncitori de 
la mina de cupru Teniente, aparținînd 
societății nord-americane „Braden 
Copper Company", au declarat o gre
vă pe termen nelimitat, în semn de 
protest împotriva refuzului patronilor 
de a accepta cererile privind mărirea 
salariilor. Reprezentanții greviștilor au 
avut în aceeași zi o întrevedere cu 
președintele Republicii Chile, Jorge 
Alessandri. Ei au declarat că nu pot 
accepta cererea guvernului de a ami
na greva, întrucît „muncitorii nu pot 
avea încredere nici în compania Bra
den și nici în promisiunile acesteia“.

CARACAS. La închisoarea „Jun- 
chito" din apropierea capitalei Vene- 
zuelei, a izbucnit o revoltă la care au 
participat aproximativ 300 de tineri, 
printre care și deținuți politici. în tim
pul unei încăierări înverșunate între 
deținuți și paznici, aceștia din urmă 
au folosit grenade cu gaze lacrimoge
ne. în același timp un grup de persoa. 
ne înarmate a atacat din afară clădirea 
cazărmii polițienești de pe lîngă închi
soare. Poliția a înăbușit revolta. Au 
fost răniți 16 tineri.

Proiect de lege
antidemocratic în Franța

PARIS. La 3 iulie, Consiliul de Mi
niștri al Franței a aprobat un proiect 
de lege care de fapt îngrădește drep
tul la grevă al lucrătorilor din institu
țiile și întreprinderile de stat. Potrivit 
acestui proiect de lege, sindicatele vor 
fi obligate ca cu cinci zile înainte de 
declararea grevei să anunțe autorită
țile pentru „a le permite să ia măsu- ’ 
rile necesare". Proiectul de lege anti
democratic urmează a fi prezentat 
parlamentului. Toate organizațiile sin
dicale și partidele de stînga protestea
ză împotriva acestei măsuri a guver
nului lui de Gaulle.

RIO DE JANEIRO. Potrivit infor
mațiilor Institutului Vargas, costul 
vieții în Brazilia în prima jumătate a 
anului curent a crescut cu 30,8 la 
sută. Prețurile la produsele alimentare 
au crescut cu 24,5 la sută, la îmbră
căminte și încălțăminte cu 42,2 la sută, 
la medicamente cu 34,1 la sută. înce- 
pînd de la 1 iulie s-au majorat pretu
rile la medicamente cu 30 la sută, iar 
tarifele pentru transportul aerian cu 
20 la sută.


