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In 6 luni Realizările întreprinderilor 
din regiunea Ploiești

In aceste zile 
paralel cu recoltatul 

treacăsa se
cu toate forțele 

la executarea 
arăturilor de vară !

PLOIEȘTI (coresp. 
„Scînteii“). — Din datele 
centralizate la Direcția re
gională de statistică reiese 
că, în primul semestru al 
anului, oamenii muncii 
din întreprinderile indus
triale din regiunea Plo
iești și-au îndeplinit sar
cinile de plan la produc
ția globală în proporție de 
102 la sută. Au fost pro
duse în plus, față de plan, 
28 204 tone de cărbune, 
18 000 tone motorină, 8 300 
tone
peste 300 000 mp țesături 
de bumbac, in și lînă, 
16 000 bucăți anvelope 
auto și alte produs,e. Față

uleiuri minerale,

de perioada corespunză
toare a anului trecut, pro
ducția globală industrială 
a regiunii a crescut cu 
11,4 la sută, iar producti
vitatea muncii cu 7,3 la 
sută. în întreprinderile 
din regiune au fost reali
zate, în numai 5 luni, 
economii suplimentare la 
prețul de cost în valoare 
de peste 91000 000 lei. 
Cele mai însemnate reali
zări au obținut colectivele 
schelelor petroliere Bol
dești și Cîmpina, rafină
riilor Brazi, Ploiești și Te- 
leajen, Uzinei de utilaj 
petrolier din Tîrgoviște, 
Uzinei metalurgice din Si
naia și altele.

/Okamenii muncii din agricultu- 
"U" ră execută în aceste zile una 

din cele mai importante lucrări : 
recoltatul cerealelor păioase. Supra
fețele mari ocupate cu aceste culturi 
și mai ales timpul scurt în care tre
buie strînsă recolta impun o temei
nică organizare a muncii, o mare 

• încordare de forțe. îndată ce grî- 
nele s-au copt, combinele și alte 
mijloace au intrat în lanuri, mun
ca desfășurîndu-se cu intensitate. 
Cerealele au fost deja recoltate pe 
mari suprafețe îndeosebi în regiu
nile București, Oltenia, Galați, 
nat, Dobrogea.

Făcînd secerișul, colectiviștii, 
crătorii din G.A.S. și S.M.T., 
treaga țară se bucură de rodui 
gat al holdelor. Dar nu trebuie 
uitat că tot în aceste zile se pre
gătește și viitoarea recoltă. Acum, 
paralel cu recoltatul, trebuie execu
tate arături pe toate suprafețele 
care se eliberează de culturile de 
vară. Cercetările făcute în stațiu
nile experimentale și confirmate de 
rezultatele în producție ale gospo
dăriilor de stat și colective demon
strează importanța deosebită pe 
care o are executarea acestor lu
crări pentru obținerea de recolte 
mari, în Dobrogea, griul semănat în 
teren arăt vara, după recoltatul 
mazărei, a dat un spor de produc
ție de 1 128 kg la hectar. De ase
menea porumbul, semănat în teren 
arat imediat după recoltarea griu
lui, a dat cu 300 kg boabe mai 
mult la hectar decît cel cultivat în 
arătură de toamnă.

Sporurile mari de recoltă obți
nute ca urmare a executării arătu
rilor de vară se explică în primul 
rînd prin acumularea unei canti
tăți mari de apă în pămînt. Expe
riențele făcute au arătat că în te
renul arat vara, îndată după sece
riș, s-au strîns cu 835—911 tone de 
apă la hectar mai mult decît în cel 
rămas nearat. De asemenea, în 
solul arat vara s-au acumulat, în 
medie, 103 kg azot nitric la hectar 
mai mult decît în cel arat numai în 
toamnă.

în acest an sînt condiții natu
rale deosebit de favorabile pentru 
executarea arăturilor de vară. în ul
tima săptămînă au căzut ploi în 
majoritatea raioanelor, mai abunden
te fiind în Dobrogea, cîmpia Bără
ganului și Oltenia. Pentru păstrarea 
în pămînt a acestei rezerve de apă 
este necesar ca, paralel cu recolta
tul cerealelor, tractoarele care nu 
sînt folosite la această lucrare să 
facă arături de vară. Aceasta este 
una din sarcinile importante care 
stau în fața consiliilor agricole re
gionale și raionale și a conducerilor 
unităților agricole socialiste.

în numeroase gospodării de stat 
și colective din regiunea București, 
îndată după recoltare s-a eliberat 
terenul de paie și s-a lucrat intens 
la executarea arăturilor. Ca re
zultat, această lucrare s-a făcut 
pe mari suprafețe, din care o 
parte 
culturi 
însă că, deși cerealele au 
recoltate 
semnate,

au fost însămînțate 
furajere. Trebuie

Odată cu secerișul, la G.A.C. „Unirea" din comuna Celaru, raionul Caracal, cu 
ajutorul mecanizatorilor de la S.M.T. Zănoaga se fac arături de vară. (Foto : A. Cartojan)

cu 
spus 
fost 

în- 
_____ , ____ __ din 
aceste terenuri s-au făcut arături 
de vară. Astfel, în regiunile Galați 
și Ploiești și chiar în unele raioane

de pe suprafețe 
numai pe puține

din regiunea București, numai cir
ca 10 la sută din terenurile elibe
rate de cerealele păioase și mazăre 
au fost arate. Este necesar ca în 
aceste zile, paralel cu recoltatul să 
se treacă cu toate forțele la executa
rea arăturilor de vară, condiție de 
mare însemnătate pentru obține
rea unor recolte mari în anul vii
tor. Aceasta presupune eliberarea 
neîntîrziată a terenurilor de paie 
și buna organizare a muncii trac
toriștilor. Organizarea schimbului 
doi la un număr cît mai mare de 
tractoare va contribui la grăbirea 
acestei importante lucrări. De ase
menea, dimineața sau în orele cînd 
combinele nu pot lucra din cauză că 
grîul este umed, tractoarele să trea
că imediat la arat.

Pentru ca arăturile de vară să 
aibă o eficacitate mare și să con
tribuie la sporirea recoltelor este 
necesar să fie făcute diferențiat 
după natura terenurilor. în acest 
scop, inginerii agronomi din gos
podăriile de stat și colective sînt 
chemați să țină seama de recoman
dările Institutului central de cer
cetări agricole. Astfel, pe cernozio
muri, pe solul brun roșcat de pă
dure și alte tipuri asemănătoare 
de sol, arătura de vară trebuie fă
cută la o adîncime mai mare, pe 
cînd în podzoluri se va avea în ve
dere adîncirea treptată a stratului 
arabil, folosind plugul cu scormo
nitor. Executarea unei lucrări de 
calitate impune ca arătura să 
se facă obligatoriu cu plugul în 
agregat cu grapa stelată, ast
fel ca pămîntul să fie cît mai 
bine mărunțit. Aceasta este o con
diție de mare însemnătate pentru 
păstrarea apei în pămînt. Odată cu 
arătura trebuie îngropate sub 
brazdă îngrășăminte organice, în
grășăminte fosfatice și o parte 
din îngrășămintele azotate — în 
funcție . de tipul de sol și de 
planta care urmează. Eforturile 
depuse pentru executarea acestor 
lucrări vor fi răsplătite din plin 
prin sporurile de recoltă ce se vor 
obține.

Comitetele regionale și raionale 
de partid, consiliile agricole sînt 
chemate să acorde aceeași impor
tanță arăturilor de vară ca și strîn- 
gcrii recoltei. Executarea acestei 
lucrări pe toate suprafețele care 
se eliberează este o , condiție de 
mare însemnătate pentru obținerea 
unor producții mari în anul viitor.

£7n decalaj care poate fi 
micșorat

Raionul Zimnicea se 
numără printre raioa
nele fruntașe din regiu
nea București la recol
tatul, cerealelor. Pînă în 
seară zilei de 5 iulie, în 
raion grîul se secerase 
pe aproape 10 000 de ha, 
ceea ce reprezintă 46 la 
sută din suprafața cul
tivată. Printre gospodă
riile colective fruntașe 
la recoltat sînt cele 
din comunele Găuriciu, 
Smîrdioasa, Șoimul, 
Păuleasca, Suhaia, Pie- 
troșani și altele. în ra
ion există însă un mare 
decalaj între seceriș și 
arături. Pînă la 5 iulie 
se făcuseră arături pe 
numai 1 000 de hectare.

Iată cîteva 
ple. La G.A.C. 
dioasa, inginerul
nom Constantin Linieru 
este mulțumit că seceri
șul se desfășoară din 
plin. Dar cînd a venit 
vorba despre arături, 
el a dat din umeri.

— Noi am organizat 
schimbul II la șase trac
toare — spunea șeful 
brigăzii Dumitru Soare. 
Am vrea să lucrăm și 
noaptea, dar nu există

exem- 
Smîr- 
agro-

teren eliberat de paie. 
Din această cauză, la 
G.A.C. Smîrdioasa, din 
cele 233 ha recoltate cu 
grîu s-au făcut arături 
doar pe 5 ha.

La G.A.C. Păuleasca, 
din contră, s-a eliberat 
destul teren. Dar în ziua 
de 6 iulie, după orele 13, 
trei tractoare conduse de 
Ștefan Leoacă, Gheor
ghe Urucu și Ion Buică 
se găseau la sediul bri
găzii. „Am venit aici — 
spuneau ei, că terenul e 
prea moale“. Pe ce se 
bazau ei ? De dimineață 
au făcut proba într-un 
teren mai jos unde in
tr-adevăr pămîntul era 
moale. Dar cea mai ma
re suprafață de arat e 
în altă parte, unde tere
nul era zvîntat și se pu
tea lucra cu toate for
țele.

Comitetul raional-, de 
partid, sfatul popular 
raional și consiliul agri
col să nu se mulțu
mească cu faptul că 
raionul e fruntaș la se
ceriș, ci să se ocupe 
și de grăbirea arătu
rilor.

TEODOR MARIAN

Raioane fruntașe
TIMIȘOARA (red. ziarului „Dra

pelul roșu“). — Paralel cu strînsul 
recoltei de cereale, în multe gos
podării de stat și gospodării colec
tive din regiunea Banat se lucrează 
intens la executarea arăturilor de 
vară. Pînă acum, în gospodăriile de 
stat au fost efectuate arături adinei 
de vară pe mai bine de 2 000 ha, 
iar în gospodăriile colective — pe a- 
proape 3 500 ha. Suprafețe mai în
semnate au fost arate în raioanele 
Arad, Deta și Lipova.

Noua clădire a Institutului meteorologic de la Băneasa (Foto s R. Costln)
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Studenți in excursie
Luni dimineața, 46 de studenți 

fruntași la învățătură și în activita
tea obștească ai centrului universi
tar Cluj au plecat cu autocarele în- 
tr-o excursie de 10 zile prin țară. 
Ei vor vizita orașele București, 
Brașov, Galați, Sibiu, Pitești și li
toralul Mării Negre. In vacanța din 
această vară peste 300 de studenți 
din Cluj vor pleca în excursii de 
cite 10 zile prin țară. Totodată, un 
număr mare de studenți vor par
ticipa la excursii de cîte două-trei 
zile prin regiune.

Filatoarea Marcela Stoicescu, 
de la „Filatura romînească de 
bumbac“ din Capitală, se evi
dențiază în întrecere prin reali
zările deosebite pe care le obține 
în producție. Muncitoare cu o ca
lificare ridicată, ea a realizat în 
cursul lunii iunie 126 kg fire de 
calitate superioară peste sarcinile 
de producție. (Foto : M. Cioc)

în plină campanie

Fabrica „Flora" din Capitală prelu
crează zilnic două vagoane de fructe. 
Luna trecută s-au produs aici 250 de 
tone de dulceață, gem și compot din 
căpșuni, cireșe, vișine, trandafiri și nuci 
verzi. Iată, în fotografie, un aspect de 
la sec(ia de ambalare a dulceței.

începînd de la 15 iulie 
1963, I. T. B. organizează 
zilnic curse cu autoturis
me de 4 locuri spre Ma
maia, Constanța, Eforie 
Nord și Sud și Tekirghiol. 
Transportul pasagerilor se 
va face de la domiciliu la 
biroul de cazare al locali
tății respective sau la a- 
dresa cerută de ei. Trans
portul de pe litoral la 
București se face în ace
leași condiții. Prețul unui 
loc este de 125 lei (fiecare 
călător avînd dreptul să 
transporte și două valize 
în greutate totală de 25 kg).

Orele de plecare din Bucu
rești sînt între 5—6, iar la 
înapoiere 17—18. Cei ce 
vor să utilizeze acest mij
loc de transport se pot în
scrie cu cel puțin 24 de 
ore înainte de data plecă
rii și cu cel mult 10 zile 
înainte, la biroul de abo
namente I.T.B. din șos. 
Ștefan cel Mare 130, tele
fon 12.78.38. Pentru în
toarcerea de pe litoral, în
scrierile se fac la biroul 
dispeceratului întreprinde
rii de transporturi Con
stanța, din str. Griviței 
nr. 2, telefon 58.69.

Un nou serviciu 
de radiologie
La Spitalul Co- 

lentina din Capitală 
a fost înființat de 
curînd un serviciu 
de radiologie desti
nat clinicilor de boli 
profesionale și de 
neurologie. Acest 
serviciu este înzes
trat cu aparatura 
necesară efectuării 
examenelor radio- 
grafice și radiosco- 
pice și dispune de 
o cameră de coman
dă separată și de 
condiții optime de 
protecție.

SÄCELE (coresp. 
„Scînteii“). La con
cursul pe meserii or
ganizat pe țară în
tre elevii școlilor 
profesionale, locul I 
l-a ocupat elevul Ti
beriu Kerekes, de la 
școala profesională 
de pe lîngă uzina 
„Electroprecizia“ din 
Săcele.

La slîrșit Je săptămînă

în a^aza (Mațului
După o săptămînă de muncă, cetățenii sînt 

dornici să petreacă în împrejurimile pitorești 
ale orașelor cîteva clipe plăcute de odihnă. 
Cu autobuzele, pe motociclete, cu trenul une
ori, ei pleacă spre pădurile și crîngurile um
broase, spre ștrandurile și lacurile din a- 
propiere. Iată unele constatări și păreri ale 
cetățenilor din locurile de odihnă vizitate la 
sfîrșitul săptămînii trecute de către corespon
denții noștri din mai multe regiuni.

Aprovizionare bună* 
dar pină la amănunt

an-Cu cîteva zile în urmă, am întreprins o 
chetă sumară în cîteva întreprinderi, șantiere șl 
instituții din Craiova. La întrebarea : „Unde vă 
petreceți ziua de duminică ?“ — ne-au răspuns 
aproape 100 de muncitori, ingineri, tehnicieni și 
funcționari. Majoritatea plecau în locuri apro
piate: „Parcul poporului“, Lunca Jiului și Lacul 
Victoria din marginea comunei Bratovoești.

Am vizitat și noi cîteva din aceste locuri de 
odihnă și recreere din preajma orașului.

Responsabilul „Parcului poporului“ din Craio
va apreciază numărul vizitatorilor de duminică 
ai parcului la peste 10 000. Cum își petrec oa
menii timpul aici? Se plimbă, vizitează grădina 
zoologică, se odihnesc. La dispoziția lor stau 
30 de bărci pentru plimbări de agrement pe lac, 
clubul, biblioleca; stația de radioamplificare 
transmite programe bine întocmite de muzică 
înregistrată pe discuri.

O notă bună și pentru unitățile de deservire. 
De la restaurantul „Debarcader“ și bufetul 
„Pescăruș“ nu lipseau berea și mititeii, iar la 
chioșcuri se găseau din abundentă suc rece și 
înghețată.

în zilele de sîmbătă șl duminică, mai

Teatrul de vară 
al colectiviștilor

IAȘI (coresp. „Scînteii“).— Colec
tiviștii din comuna Ghermănești, ra
ionul Huși, au amenajat un teatru 
de vară cu o capacitate de circa 
1 500 locuri. Folosind poziția terenu
lui, rîndurile de bănci sînt puse în 
amfiteatru. La construcția estradei, 
a pasajului și a rîndurilor de bănci 
s-au folosit materiale din resurse 
locale. Aici se vor amenaja, de ase
menea, un ecran și o cabină cinema
tografică. Teatrul de vară a fost 
inaugurat în prezența cîtorva sute 
de colectiviști. Cu acest prilej, s-a 
prezentat un bogat program artistic.

Noile filtre de apâ 
de la stația Arcuda

Luni dimineața a fost inaugurată 
stația de filtre rapide Arcuda, din 
apropierea Bucureștiului, care, prin 
construirea a încă 14 filtre rapide, a 
intrat în funcțiune la întreaga ca
pacitate prevăzută în proiect. Lu
crările de construcție și montaj ale 
noii surse de apă, executate de în
treprinderea de lucrări hidrotehni
ce și foraje a Sfatului popular al 
Capitalei, au fost terminate cu pa
tru luni mai devreme. Darea în 
funcțiune a celei de-a doua etape a 
acestei stații moderne aduce Capi
talei un plus zilnic de apă potabilă 
de circa 80 000 mc. La festivitatea 
care a avut loc cu acest prilej au 
participat tovarășii Gheorghe Stoica, 
șeful Direcției pentru problemele 
organelor locale ale administrației 
de stat, și Ion Cozma, președintele 
Sfatului popular al Capitalei.

Din lier vechi, oțel nou

Depoului C F.R. Bucu- 
colectat și trimis oțelă-

Colectivul 
rești-triaj a 
riilor, de la începutul anului și pînă 
acum, 175 000 kg de fier vechi. S-au 
evidențiat în mod deosebit muncito
rii Radu Ion, Hie Popescu, Gh. 
Dinu, Ion Niculescu, Const. Groapă 
și alții. (De la C. Zaharia, muncitor).

La ștrandul din Timi
șoara, într-una din a- 

ceste zile.

Pe locul I

ales, brașovenii, împreună cu familiile, por
nesc spre împrejurimile orașului : Poiana Bra
șovului, Dîmbul Morii, Valea Timișului, Valea 
Răcădăului și altele.

Trustul alimentației publice Brașov a pus la 
dispoziția publicului, numai duminică, peste 
50 000 de sticle de bere; alte zeci de mii au 
fost vîndute de unitățile bustului „Carpați“ și 
ale întreprinderii stațiunilor climaterice Predeal. 
La chioșcurile de răcoritoare de la Timiș, Dîm
bul Morii, Noua s-a putut găsi pînă după-amiază 
tîrziu suc Ia gheată. S-a bucurat de apreciere 
măsura luată de responsabilii cabanelor și res
taurantelor de a organiza separat, pentru excur
sioniști, vînzarea berei, a apei minerale, a su
cului. Am stat de vorbă cu mai mulți excursio
niști în legătură cu buna deservire a populației. 
„Față de anii trecuți, spuneau tov. David Genad, 
pensionar, și mecanicul Aurel Viulescu, de Ia U- 
zinele „Steagul Roșu“ — totul este mai bine or
ganizat Găsești la chioșcuri și bufete tot ce-ți 
trebuie“. Iată însă și părerea unui excursionist 
care a nimerit Ia bufetul Timișul de Sus. „Aici — 
spunea tov. Atila S'ocaciu — deservirea este 
greoaie, iar curățenia lasă într-atît de dorit, îneît 
ne-am dus în altă parte“. ,,La cabana-resturant 
„Pîrîul rece am găsit o bună aprovizionare, 
ospătari politicoși și operativi“ — ne-a spus 
reglorul Octavian Lupșe de la Uzinele de trac
toare.

Locurile cele mai frecventate de băcă- 
oani sînt parcul Gherăești, pădurea de la Fîn- 
tînele, ștrandul și parcurile din oraș. Tovarășul 
Ion Zaharia, șeful secției comerciale a sfatului 
popular orășenesc și membru în comitetul exe
cutiv, ne-a spue că s-au luat, în tot timpul săp-

tămînlL, măsuri pentru a se putea asigura, în 
aceste două zile, 40 000 sticle de suc, 46 500 
sticle de bere și 13 000 litri de bere la butoi 
(dublu față de duminica trecută), înghețată în 
sortimente variate, preparate de carne — nece
sare aprovizionării celor care și-au petrecut ziua 
de odihnă în afara orașului.

Duminică, mulți timișoreni au preferat ștran
dul orașului. Ei au găsit aici, pe lîngă alte 
amenajări, un restaurant bine aprovizionat, au 
avut la dispoziție bere șt diferite răcoritoare. 
Dar, deși acestea s-au găsit în cantități sufi
ciente, ele erau calde. Și, culmea, nu din lipsa 
gheței — care era destulă — ci a unor butoaie 
pentru pus sticlele.

Pe drum, spre locurile 
de odihnă

Cum se călătorește. ce mijloace de transport 
sînt puse la dispoziția cetățenilor? întreprinde
rea de transport Brașov, ținînd seama de su
gestiile călătorilor, a organizat mai bine trans
portul în zilele de aglomerație. Din centrul ora
șului, spre complexul Noua-ștrand, autobuzele 
pleacă 
poate 
Poiana 
plecau 
Poiană, 
cație că stația s-ar fi mutat în altă parte. Oa
menii așteptau zadarnic să sosească „șenila“

din 15 în 15 minute. Nu același lucru se 
spune insa despre transportul spre 
_ Brașov In Piața Prund, de unde 
înainte în mod obișnuit autobuzele1 spre 
nu exista duminică nici un fel de fndi-

(Continuare în pag. IlI-a)
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Ne scriu secretarii 
organizațiilor 

de bază

O îndatorire de frunte a organizațiilor de partid 
este aceea de a asigura conducerea politică a orga
nizațiilor U.T.M. ji a le ajuta practic, zi de zi, in 
îndeplinirea sarcinilor ce le revin în educarea tine

retului și mobilizarea lui la lupta întregului popor 
pentru desăvîrșirea. construcției socialiste.

Redăm mai jos aspecte din activitatea unor orga
nizații de partid in îndrumarea organizațiilor de ti
neret.

Organizația noas
tră de bază a a- 
cuniulat o anumi
tă experiență in 
îndrumarea orga
nizației U.T.M.
pentru antrenarea tineretului la în
făptuirea sarcinilor economice. Cum 
asigurăm îndrumarea activității 
U.T.M ?

Cei mai buni tineri în produc
ție și în activitatea obștească, 
muncitori și tehnicieni devotați cau
zei construcției socialiste au cerut 
și au fost primiți în rîndurile can- 
didaților de partid. Principala lor 
sarcină de partid este să activeze în 
rîndurile tineretului. Bucurîndu-se 
de stima utemiștilor, cinci mem
bri și candidați de partid au fost 
aleși în biroul organizației U.T.M. 
Participînd la adunările de partid în 
care sistematic analizăm principa
lele probleme de care depinde înde
plinirea planului, ei sînt în măsu
ră să contribuie activ ca întreaga 
muncă a organizației de tineret 
să fie orientată spre antrenarea tu
turor tinerilor la îndeplinirea sar
cinilor de plan în același timp, bi
roul organizației de bază vede pla
nurile de muncă ale organizației 
U.T.M, a jută la axarea lor pe pro
bleme majore, controlează sistema
tic cum se înfăptuiesc; secretarul or
ganizației sau locțiitorul său ia par
te la fiecare adunare U.T.M.

Mă voi referi la cîteva exemple, 
în toamna trecută, secției noastre 
i-au fost repartizați 20 de muncitori 
tineri, absolvenți ai școlii profesio
nale. în primele săptămîni, mulți 
din acești tineri nu-și îndeplineau 
sarcinile de producție. Unii întîrziau 
sau lipseau de la lucru. La îndem
nul biroului organizației de bază a 
fost convocată o adunare generală 
deschisă a organizației U.T.M. Re

în gospodăria 
noastră colectivă 
muncesc aproape 
400 de tineri și 
tinere. Educarea lor ca oameni 
înaintați, hotărîți să contribuie cu 
toate forțele la întărirea gospodă
riei colective, constituie o preocu
pare de seamă a organizației noa
stre de partid.

în biroul organizației de bază am 
analizat activitatea dusă în acest 
scop de organizația de tineret. Deși 
în cursul verii munca la cîmp ocupă 
mai tot timpul tinerilor, ca și al 
vîrstnicilor, există totuși destule po
sibilități pentru a desfășura o acti
vitate cultural-educativă bogată, în 
forme variate și atractive. Astfel, 
am recomandat biroului organi
zației U.T.M. ca săptăminal să or
ganizeze la căminul cultural joi ale 
tineretului. Programul acestora este 
stabilit în planul lunar de muncă al 
organizației de tineret. De fiecare 
dată se ține cite o expunere pe 
cîte o temă la ordinea zilei. Așa, de 
pildă, cînd au fost semnalate mai 
multe cazuri de indisciplină, tovară
șul Iordache Condrea, secretarul co
mitetului comunal U.T.M., a vorbit

99Radiochitnia și chimia
proceselor nucleare“

drei de radiochimie a 
Universității „A. A. I da
vor“ și cel al ca

Vă prezentăm : * Colecția „Tehnica nonă“
In Editura tehnică au apărut în ultimul timp mai multe broșuri de 

răspîndire a cunoștințelor de specialitate în rîndurile muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor, în vederea aplicării noilor realizări tehnico-științifice 

în producție. Redacția noastră a solicitat doi specialiști să prezinte citito
rilor cîteva dintre noile broșuri.

Caracteristic stadiului 
actual al științei și teh
nicii în domeniul radio- 
chimiei este dezvoltarea 
rapidă a proceselor de 
fisiune și a produselor 
de fisiune, precum și a 
chimiei și tehnologiei 
combustibililor nucleari.

Specialiștii din țara 
noastră în acest domeniu 
important, cercetă‘ori 
științifici din diferite ra
muri înrudite cu radio
chimie, aspiranții și stu
denții pot găsi în li
brării lucrarea cu ti
tlul de mai sus. tradu 
să și prelucrată din lini 
ha rusă. La elaborare, 
lucrării, apărută la Le
ningrad sub redacția A. 
N. MURIN, V. D. NE
FEDOV, V. P. ȘVE- 
DOV, au colaborat în
deosebi colectivul cate

tari iei .te tehnologie a 
substanțelor radioactive 
artificiale de la Institu
tul „Lensovet" din acest 
oraș.

„Tratat de psihologie experimentală“
îndemnat de preocupările profe

sionale, am parcurs de curînd, în
tr-o primă lectură, „TRATATUL DE 
PSIHOLOGIE EXPERIMENTALA“, al
cătuit de un colectiv sub redacția 
prof. unie. Al. Roșea, apărut în Edi
tura Academiei R. P. Romine. Este 
o lucrare al cărei conținut, amplu 
și documentat, suscită interesul 
unor cercuri deetul de largi de ci
titori.

Delimitînd obiectivele lucrării, 
autorii indică direcțiile principale 
din domeniul psiholoqiei qenerale, 
precum și mijloacele experimentale 
care au condus Ia formarea punc
telor de vedere actuale în psiholo
gia științifică. Cartea oferă citito
rului mult« — dar nu în număr 
excesiv — date experimentale, pre
cum și concluzii teoretice interesan
te privitoare la senzații, percepții, 
atentie, gîndire, limbaj, memorie, 
afectivitate, activitate voluntară, 
deprinderi, aptitudini și tipurile ge
nerale de activitate nervoasă su- 
perioaiă.

Probleme și aspecte interesante 
în legătură cu senzațiile și percep
țiile se pot afla «au studia într-un 
capitol în care autorii scot în evi

’ DESPRE MTIimm
I im RiNDURut eih/ereiului

Sprijin concret în probleme 
esențiale

feratul întocmit cu grijă de un co
lectiv de tineri, între care erau 
candidați și membri de partid, 
a fost văzut și de biroul or
ganizației de partid. La sugestia 
noastră acest referat a fost mult îm
bunătățit, arătînd cu mai multă pu
tere de convingere necesitatea în
tăririi disciplinei în muncă, subli
niind experiența înaintată a celor 
mai buni muncitori. Numeroși tineri 
au luat cuvîntul în adunare, și-au 
spus părerea față de lipsuri. Azi ti
neri ca Gh. Stoica, Ștefan Coroiu, 
Emil Coandă și alții, care atunci au 
fost criticați, se numără printre cei 
mai buni în producție.

Cînd în primăvara acestui an 
ne-am propus să îmbunătățim cali
tatea releelor pentru centralele te
lefonice, am recomandat comitetului 
de secție sindicală să pună această 
problemă în dezbaterea consfătuiri
lor de producție, iar organizației 
U.T.M. să o discute în grupele 
U.T.M. Cum în secția noastră peste 
50 la sută din muncitori sînt tineri, 
acest lucru a avut o mare influență, 
în consfătuirile de producție tinerii 
au scos la iveală lipsuri, au făcut 
numeroase propuneri a căror apli
care a dus la îmbunătățirea calității 
produselor.

Pentru a spori spiritul de răspun
dere al membrilor și candidaților 
de partid care au sarcini în cadrul 
U.T.M., organizația de bază anali
zează sistematic activitatea lor. Re
cent, într-o adunare generală de 
partid, au prezentat informări mem
brii de partid Marin Constantin, 
secretarul organizației U.T.M., și 

Forme variate și atractive
tinerilor din gospodărie despre ne
cesitatea unei noi atitudini față de 
muncă. Altădată învățătorul Ion 
Tărăbuc a expus tinerilor tema : 
„Păstrarea avutului obștesc“.

Biroul organizației de bază ajută 
organizația U.T.M. să organizeze în- 
tîlniri ale tinerilor cu membri de 
partid mai în vîrstă, care le vorbesc 
despre trecutul de luptă al partidu
lui, despre viața din trecut și de 
astăzi a oamenilor muncii. Peste 150 
de tineri s-au întîlnit cu bătrînul 
ceferist Gheorghe Monu.

La biblioteca căminului cultural 
se organizează cu regularitate pen
tru tineret recenzii, prezentări de 
cărți, simpozioane la care participă 
de fiecare dată 200—250 de persoa
ne. Bibliotecarul Ion Gurău, împre
ună cu învățătorii și profesorii din 
comună, au prezentat în ultimele 
luni 8 recenzii. Trebuie menționat 
că mulți dintre tineri sînt cititori 
activi ai bibliotecii. 110 dintre aceș
tia au primit insigna de „prieten al 
cărții“.

In carte sînt prezen
tate problemele teore
tice cele mai importante 
ale radiochimiei actuale. 
O atentie deosebită se 
acordă «nui domeniu 
nou al radiochimiăî — și 
anume proceselor chimi
ce provocate de trans
formările nucleare și de 
radiații.

Lucrarea, sintetizînd 
rezultatele unor cerce
tări remarcabile între
prinse de savanți de re
nume mondial, consti
tuie o contribuție valo
roasă la progresul radio
chimiei — știință care a 
apărut la hotarul dintre 
fizică și chimie.

Din punctul de vede
re al prezentării grafice, 
cartea se înscrie printre 
lucrările izbutite apărute 
în Editura tehnică.

dență lnterrelațiile dintre analiza
tori, ale orientării în spațiu, per
cepției timpului etc. în studiul asu. 
pra atenției sînt ilustrate o serie de 
cercetări recente asupra reflexului 
de orientare ca bază fiziologică a 
acestei activități psihice. în conti
nuare, se analizează diferite as
pecte privitoare la memorarea In
voluntară și voluntară, reproducere 
și recunoaștere, păstrare și uitare. 
Totodată, autorii combat, în mod 
argumentat, teoria determinării e- 
reditare a aptitudinilor, subliniind 
că dispozițiile natuiale înnăscute 
reprezintă doar un element care 
influențează formarea aptitudinilor 
prin mijlocirea condițiilor de me
diu. Cercetările din tara noastră 
în domeniul psihologiei sînt rele
vate în studiile asupra limbajului.

Tratatul se afirmă ca una dintre 
lucrările meritorii în domeniul psi
hologiei, autorii ei aducînd astfel 
o contribuție originală în acest do
meniu.

Dr. ROBERT FLORU 
director adjunct al Institutului 
de psihologie al Academiei

R. P. Romine

Ilie Matei, mem
bru în biroul or
ganizației U.T.M. 
într-o altă aduna
re am analizat ce 
a întreprins orga

nizația U.T.M. pentru ca tinerii din 
secție să folosească în mod plăcut 
și util timpul lor liber.

Biroul organizației de bază ajută 
organizația U.T.M. să desfășoare o 
susținută muncă politică-educativă 
în rîndurile tineretului. Astfel, a 
fost organizat un ciclu de conferin
țe pentru tineri. Membrii de partid 
mai vechi au primit sarcina să vor
bească utemiștilor despre princi
piile de organizare a partidului, 
drepturile și îndatoririle membrilor 
de partid, profilul moral al comu
nistului. Aproape toți tinerii din 
secția noastră au vizitat Muzeul de 
istorie a partidului, Expoziția „30 
de ani de la glorioasele lupte ale ce
feriștilor și petroliștilor“, au vizio
nat filmul „Lupeni 29“.

Mai avem însă multe de făcut 
spre a ridica munca educativă în 
rîndurile tineretului la nivelul exi
gențelor partidului. în secția noas
tră puțini tineri participă la con
cursul „Iubiți cartea“. Uneori, ac
țiuni interesante sînt părăsite la ju
mătatea drumului, așa cum s-a în- 
tîmplat cu joile tineretului. N-am 
ajutat suficient biroul organiza
ției U. T. M. să înlăture practi
ca de a vîntura unele sarcini 
din planul de muncă de la o 
lună la alta. Sîntem hotărîți ca, în- 
lăturînd aceste deficiente, să obți
nem rezultate tot mai bune în mun
ca cu tineretul.

AUREL PIRVU 
secretarul organizației de bază 
nr. 5, întreprinderea „Electro- 

magnetica'-Bucurcști

O contribuție de 
seamă la educa
rea tinerilor colec
tiviști o aduc ex

cursiile. Nu de mult sute de tineri 
colectiviști au vizitat Mauzoleul de 
la Mărășești, Muzeul din Galați și 
diferite întreprinderi industriale ca 
Uzina de tablă subțire și Șantierul 
Naval.

Pentru a atrage un număr tot mai 
mare de tineri în diferite acțiuni e- 
ducative, organizația de partid a în
drumat biroul organizației U.T.M. 
să organizeze concursuri „Cine știe 
cîștigă“, pe diferite teme, vizionări 
de filme și spectacole de televiziu
ne. Activitatea educativă în rîndu
rile tinerilor colectiviști își arată 
roadele în participarea lor plină de 
elan la acțiunile întreprinse pentru 
întărirea gospodăriei colective, la 
campania de recoltare, la munca pa
triotică pentru înfrumusețarea co
munei.

VASILE RADU 
secretarul organizației de bază 
din gospodăria colectivă din co
muna Independența, raionul 

Galați

„Aplicațiile izotopilor 
radioactivi in termoenergetică“
De cîțiva ani, aplicațiile izoto

pilor radioactivi în diferite domenii 
de activitate devin din ce în ce 
mai numeroase, ele contribuind tot
odată la progresul tehnico-științi- 
fic. Interesul prezentat de această 
broșură scrisă de inginerii P. Ve- 
zeanu și A, Aschendorf constă mai 
cu seamă în faptul că pune la 
dispoziția termoenergeticienilor me
todele necesare aplicării tehnicii 
nucleare la controlul și suprave
gherea proceselor de producere a 
energiei și în studiul uzurii mași
nilor energetice, cuprinzînd exem
ple de calcul, scheme și caracte
ristici ale unor aparate construite 
în țară și peste hotare.

După prezentarea succintă a 
mărimilor care caracterizează o 
sursă radioactivă, a metodelor de 
detecție și protecție împotriva ra
diațiilor, autorii relevă aplicațiile 
izotopilor radioactivi în exploata
rea cazonelor de abur și turbine
lor, a motoarelor cu ardere inter
nă, posibilitățile de utilizare a izo
topilor radioactivi în automatizarea 
diferitelor procese de producție.

Avînd în vedere că broșura este 
recomandată inginerilor și tehni
cienilor care proiectează și con
struiesc instalații termoenergetice 
(ceea ce ni se pare cam mult) ar 
fi trebuit ca ea să fie completată 
cu o serie de tabele și grafice ; 
de pildă, extinderea exemplului 
de calcul dat la pag. 30 la alte 
situații practice de măsurare a vi

Petunii și sirmă ghimpata
La Ploiești, pe multe 

străzi, straturile de pe
tunii, garoafe, gura leu
lui fi margarete sînt pă
zite cu strășnicie de 
sîrmă ghimpată. In pri
măvară, cînd s-au bătut 
țărușii și s-a întins fir
ma, s-a explicat cu 
bunăvoință cetățenilor 
surprinși de această ino
vație că e vorba de o 
măsură temporară, desti
nată apărării straturilor 
pînă cînd ca da firul

Intre Cugir și Zărnești
Fabrica de piele și în

călțăminte din R. Vîlcea 
a comandat la Uzinele 
metalurgice Cugir o fre
ză universală cu acce
sorii. Mașina a sosit în 
decembrie 1962 dar n-a 
putut fi pusă în func
țiune. Lipseau acceso
riile. Socotind că e o 
greșeală, cei de la R. 
Vîlcea s-au adresat Cu- 
girului. Cugirul i-a sfă
tuit să-și revendice ac
cesoriile la Uzina „6

La ce s-a gindit ?
Încă în 1960, aduna

rea generală a membri
lor cooperativei din co
muna M. Kogălniceanu 
a aprobat propunerea 
de a se construi în co
mună un local pentru 
un magazin al coopera
ției. Și s-au apucat oa
menii. prin muncă vo
luntară, să confecționeze 
cărămizi, apelînd, pen
tru înălțarea construcției, 
și la ajutorul zidarilor, 
meșterilor din G.A.C. 
U.R.C.C. Fetești și-a 
luat angajamentul să e-

ierbii. A dat colțul ier
bii de mult, s-au mai

schimbat și cîteva rîn- 
duri de răsaduri, dar 
sîrma, permanent la da

Martie“-Zărnești, care le 
produce. Nu vi le pu

tem trimite, a răspuns 
Zărneștiul, deoarece be
neficiar este Cugirul.

xecute lucrările de fini
sare a clădirii, precum 
și mobilierul necesar.

Mobilierul s-a făcut, dar 
pentru că nu s-a termi
nat clădirea el a fost în
grămădit de conducerea

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romtne : Logodna la minăstlre 
— (orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara" 
(Parcul Herăstrău) : Casa cu două in
trări — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. i) : Comedia erorilor — (orele 
20). Teatrul satiric muzical „C. Tănase'- 
(Grădina Boema) : Ca la revistă — (orele 
20,15).

CINEMATOGRAFE : O moștenire cu 
bucluc : Sala Palatului R. P. Romine 
(orele 19,30 — seria de bilete 779), Patria 
(10; 12; 14-, 16,30; 18,45; 21), I. C. Frimu 
(10; 12; 15; 17; 19; 21 — grădină 20,30).
Misterele Parisului — cinemascop : ru
lează la cinematografele Republica (8; 
10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21,15), București 
(10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 23
August (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,45), 
Ștefan cel Mare (8,45; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20), G. Coșbuc (8.45; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20), Stadionul Dinamo (orele 20,15). 
Arenele Libertății (orele 20,30), Grădina 
13 Septembrie (orele 21,30), Patinoarul 
23 August (20,45). Clubul cavalerilor — 
cinemascop : rulează la cinematografele 
Magheru (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
1 Mai (10; 12; 15,30; 18; 20,30), Arta (16;

18; 20 — grădină 20,30). Estradă, estradă: 
rulează la cinematografele V. Alecsandrl 
(15; 17; 19; 21), Elena Pavel (10; 12; 15; 
17; 19; 21 — grădină 20.30), Grlvlța (10; 
12; 16; 18; 20), Floreasca (10; 18,15; 20,30), 
Grădina Progresul (orele 20,30), Stadio
nul Gluleștl (orele 20,30). Rocco și frații 
săi — ambele serii : Tineretului (9; 
12,30; 16; 19,30). Ordinul Ana : Victoria 
(10: 12,15; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Gh.
Doja (10; 12; 15; 17; 19; 21). Cercomușki : 
Central (10.30; 12,30; 14,30; 16,30; 13,30;
20,30), C-tln David (16; 18,15; 20,30). 
Căpitanul Fracasse — cinemascop : 
Lumina (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Pro
gram special pentru copii la orele 10 
la cinematograful 13 Septembrie. Ado
rabile și mincinoase : 13 Septembrie
(11,30; 13,45; 16; 13,15; 20,30), Moșilor (15; 
17.15; 19,30 — grădină 20,30). Program de 
filme documentare rulează de la orele 
10 pină la orele 21 In continuare la ci
nematograful Timpuri Noi. Misterul ce
lor doi domni „N“ : rulează la cinema
tograful Maxim Gorki (16,15; 18,30; 20,45). 
Pe urmele bandei : Giulești (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Unirea (16; 18 — grădină
20.30) , Olga Banele (15; 17; 19 — grădină
20.30) . Doctor în filozofie : înfrățirea în
tre popoare (16; 18,15; 20,30), Alex. Sahia

tezei de circulație a apei. Credem 
că ar fi fost necesar să se dea o 
dezvoltare mai mare capitolului 
referitor la aparatajul utilizat și 
criteriilor de alegere a acestuia, 
precum și descrierii aparaturii rea
lizate în țară. In afară de scăde
rile amintite, lucrarea prezintă In- 
tereis din punctul de vedere al ex
tinderii procedeelor noi în tehnică.

„Prelucrarea de precizie 
prin deformare plastică 
a alezajelor cilindrice“

în broșura cu titlul de mai sus, 
Ing. Alexandru Teodorescu prezintă, 
într-o formă concisă, un material 
documentat privind prelucrarea de 
precizie prin deformarea plastică a 
alezajelor cilindrice — procedeu fo
losit ou bune rezultate în unele 
uzine din țara noastră. Din lectura 
broșurii, cititorul înțelege clar — 
cu excepția, poate, a unor formule 
matematice mai complicate — prin
cipalele avantaje oferite de noul 
procedeu : economicitate, produc
tivitate înaltă, calitate și precizie 
a suprafețelor prelucrate. Aplica
rea lui în producție ajută îndeosebi 
la realizarea alezajelor cu lungimi 
mari și diametre mici. Broșura 
conjine principiile de bază ale 
procedeului elaborat de cunoscuți 
specialiști sovietici, precum și 
unele rezultate practice obținute 
la Uzinele metalurgice din Sinaia.

în prima parte, problemele pre
zentate au un aspect mai mult 
teoretic, iar în ultima sînt legate 
de latura practică a procedeului. 

torie, continuă să în
țepe privirile celor care 
vor să admire crinii 
și gladiolele. Combinația 
de culori între delicatele 
flori și sîrma ghimpată 
ruginită are un efect cu 
totul bizar ! Am propune 
edililor orașului să pună 
mai bine trandafiri in 
jurul straturilor. Au, în 
definitiv, și ei ghimpi 
— și, pe deasupra, par
că sînt și ceva mai fru
moși.

Din nou depeșă la Cu
gir. Accesoriile le exe
cută Zărneștiul — a re
petat acesta. Deci, iar o 
jalbă la Zărnești.

Au trecut luni de zile. 
Mașina stă. Cugirul 
n-aude, Zărneștiul nu 
vede. Ministerul Meta
lurgiei și Construcțiilor 
de Mașini le-ar putea 
prescrie unora ochelari 
(nu de cal) iar celorlalți 

<— aparate auditive.

cooperativei într-o ma
gazie.

In februarie 1963, la 
o altă adunare a mem
brilor cooperatori din 
comuna Kogălniceanu, 
tov. Gh. Dumitrescu, 
președintele U.R.C.C.- 
Fetești, a promis că ma
gazinul va fi dat în fo
losință in preajma zilei 
de 1 Mai. Clădirea conti
nuă însă să fie lăsată in 
paragină, se deteriorea
ză. 1 Mai... a trecut de 
mult. La care dintre anii 
viitori s-o fi gindit to
varășul președinte ?
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Prin exemplele alese de autor, ci
titorul se familiarizează ușor cu 
tehnica de calcul pentru stabilirea 
regimului de lucru, dimensionarea 
sculelor, cu metodele practice de 
utilizare.

„Circulare și freze moderne 
In industria lemnului"

Inginerii P. N. Suciu și B. Bo- 
rovschl prezintă în broșură un 
material închegat în legătură cu 
utilizarea plăcuțelor de aliaje dure 
la sculele tăietoare din întreprin
derile de prelucrare a lemnului. 
Apariția ei este binevenită pentru 
muncitorii și tehnicienii din acest 
sector, aflat în plină dezvoltare, 
deoarece producerea semifabrica
telor superioare din lemn necesită 
o bună cunoaștere a sculelor tăie
toare cu calități superioare.

Autorii prezintă — și aceasta 
este o calitate a broșurii — date
le cele mai noi privind construc
ția și pregătirea pfnzelor de cir
culare, freze și cuțite de frezat, 
indicindu-se totodată regimurile 
de lucru și metodele de întreține
re a acestora. Aceste date sint u- 
tile atft pentru dotarea complexe
lor de industrializare a lemnului 
cu scule tăietoare corespunzătoa
re, cit și pentru ridicarea nivelului 
tehnic al muncitorilor și tehnicie
nilor din acest sector. Autorii au 
folosit o bibliografie bogată, per- 
mițînd cititorului să aprofundeze 
problemele prezentate.

„Aparate cu semiconductoare 
folosite in agricultură"

Tradusă din limba rusă, broșu
ra scrisă de A. F. Ctudnovschi șl

Din galeriile minei. în galeriile de artă plastică. (In atelierul cercului 
de artă plastică al minerilor din Lupeni). (Foto : Agerpres)

Noi emisiuni la posturile de radio și televiziune
La posturile de radio și la tele

viziune au fost inițiate noi emisiuni. 
Duminică a avut loc prima emi
siune din ciclul „Roluri și inter- 
preți", organizat de radiodifuziune, 
care prezintă iubitorilor de muzică 
selecțiuni dintr-o operă într-una 
din cele mai valoroase interpretări 
realizate de-a lungul anilor. In ca
drul primei emisiuni au fost trans
mise selecțiuni din opera „Carmen“ 
de Bizet, în interpretarea cunoscu- 
ților cîntăreți italieni Aurora Bua-

(10; 12; 16,30; 18,30), Libertății (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45) — grădină 20,30).
Omul cu două fețe : Cultural (16: 18;
20) . O viață : rulează în continuare de la
orele 9,30 pînă la orele 21 la cinemato
graful Alex. Popov. Dracul și cele 10 
porunci — cinemascop : 8 Martie (15;
17,30; 20 — grădină 20,30). Avîntul tine
reții — cinemascop : V. Roaltă (10,15; 
12; 15; 17; 19). Tăunul : Flacăra (16; 18,15; 
20,30). Descoperirea lui Julian Böll : ru
lează la cinematografele T. Vladlmlrescu 
(16; 18; 20). Ilie Plntilie (16; 18; 20). Tu 
ești minunată : Miorița (9; 11,15; 13,30; 
13; 18,30; 21), Volga (9.45; 12; 14,15; 10.30; 
18,45; 21), Grădina Alex. Sahia (orele 
20,15). Pompierul atomic : Munca (16; 
18,15; 20,30), Grădina 23 August (orele
21) . Noua prietenă a tatii : Popular (16;
18,15; 20,30), M. Emlnescu (16; 18,15; 20,30). 
Noaptea pc autostradă : 16 Februarie
(16; 18: 20). Colegii : Luceafărul (15; 
17,15; 19,30 — grădină 20.30), Drumul 
Serii (16; 18; 20). Legea e lege : rulează 
la cinematograful G. Bacovia (15,30, 18; 
20,15). Ttntin și misterul „Linei dc aur": 
30 Decembrie (15; 17, 19; 21). Camelia : 
rulează la cinematograful Aurel Vlalcu 
(15; 17; 19; 21). Lumină de iulie : rulează 
la cinematograful B. Delavrancea (16;

B. M. Slimovici cuprinde un in
teresant material informativ asu
pra aplicării în agricultura 
U.R.S.S. a uneia din noile reali
zări ale tehnicii — dispozitivele se
miconductoare. Autorii prezintă în
tr-o formă accesibilă structura 
și proprietățile corpului so
lid, cit și principiile funcțio
nării dispozitivelor semiconductoa
re. în continuare sînt relevate pro
blemele măsurării factorilor mediu
lui exterior al plantelor. Se descriu 
aparatura utilizată, obținerea in
formațiilor asupra factorilor clima- 
to-geografici, de sol — biologi și 
locali — fizici ; aparate de măsu
rare a temperaturii și transpirației 
plantelor, pentru reglarea auto
mată a condițiilor climatice de 
seră.

Cartea se adresează lucrătorilor 
din agricultură cît și cercetătorilor 
din domeniul automatizării și me
canizării proceselor agro-zootehni- 
ce. Ar fi fost de dorit ca Edi
tura tehnică să introducă, în anexă 
la această lucrare, umidometrul 
tranzistorizat pentru cereale, pro
dus al uzinelor „Electronica“.

„Electreți"
Broșura lui A. N. Gubkin, tradu

să din limba rusă, pune la 
îndemîna celor interesați un mate
rial de sinteză din articolele pe
riodicelor de specialitate privind 
natura fizică, proprietățile funda
mentale și teoria electreților. După 
o succintă privire retrospectivă 
asupra descoperirii și studiului e- 
lectreților, cît și asupra principale
lor noțiuni de polarizare dielectri- 
că a dielectricllor, autorul trece In 
revistă procedeele de fabricare a 
electreților, definind noțiunile de 
tenmo-, foto-, electro- și pseudo- 
electreți după metoda de realiza
re a acestora. In continuare sînt 
indicate metodele de măsurare a 
sarcinii electreților, inlluența dife- 
rlțllor agenți asupra proprietăților 
lor și natura fizică a efectului de 
electret în conformitate cu teoria 
fenomenologică. Deși redus ca în
tindere, un capitol al cărții indi
că aplicațiile electreților : genera
tor de înaltă tensiune, dozimetru, 
barometru, hidrometru, electrome- 
tru, electromotor etc.

Necesittnd cunoștințe teoretice 
de electrostatică, lucrarea este in
teresantă pentru fizicieni, ingineri 
electronlști și electrotehnicieni.

FL. BOȚEA, fizician 
Ing. N. CEPAN 

des și Aureliano Fertile. Emisiunea 
se transmite lunar, duminica, pe 
programul II.

In ultimul timp televiziunea a 
început să transmită emisiuni de pe 
litoral. Pînă acum s-au transmis 
programe de la Constanța, Eforie și 
Mamaia. Incepînd din această săptă- 
mînă, telespectatorii vor putea vi
ziona în fiecare marți, în transmisie 
directă, aspecte de la Muzeul arheo
logic din Constanța, în cadrul noii 
emisiuni, „Incursiuni în arheologie".

18,15; 20,15). Bătrînul și marea : rulează 
la Grădina V. Roaită orele 20,30). Revista 
de la miezul nopții — cinemascop : Gră
dina T. Vladimirescu (orele 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — CInt.ec și joc — 
Program prezentat de elevii Casei de 
copii „A. S. Makarenko"-Bucureștl. 
19,35 — Șah. 19,45 — Incursiuni în ar
heologie. 20,05 — Filmul artistic : Fru
moasa Lurette. 21,25 — Muzică populară 
rominească. In încheiere : Buletin de 
știri, buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Pentru zilele de 10, 11 și 12 iulie. Vre

me în general frumoasă, cu cerul va
riabil, mai mult senin, în prima parte 
a intervalului, local în nord-vestul țării, 
vor cădea ploi de scurtă durată însoțite 
de descărcări electrice. Vînt slab. Tem
peratura staționară. Minimele vor fi cu
prinse între 12—22 grade, iar maximele 
între 26—36 grade.

In București și pe litoral. Vreme în ge
neral frumoasă, cu cerul variabil, mal 
mult senin. Vînt slab. Temperatura sta
ționară.

Prin publicarea recentă în Edi
tura tehnică a lucrării cu titlul 
de mai sus (ediția a doua), sub re
dacția tovarășilor Victor Vîlcovicl, 
Ștefan Bălan și Radu Voinea, se 
pune la dispoziția cadrelor didac
tice, a cercetătorilor și studenților 
un studiu complet al mecanicii 
teoretice la nivelul științei și teh
nicii actuale.

Apărută de curînd în aceeași edi
tură, lucrarea scrisă de ing. M. 
Adrian analizează principalele as
pecte ale proiectării, construcției și 
exploatării laminoarelor de table 
groase și benzi late la cald.
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Vizitele ministrului comerțului 
exterior al Italiei

TELEGRAME EXTERNE

Noul complex de deservire din sta
țiunea balneo-climatică Olănești. în 
fotografia de sus : Vedere exterioară; 
în fotografia de jos : unul din maga
zinele complexului.

(Foto : R. Costln)

Primirea de către tovarășul 
Chlvu stoica a ambasadorului 

P. P. P. Coreene
La 8 iulie a.c. tovarășul Chlvu 

Stoica, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.R., a primit 
în vizită de prezentare pe ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar 
al R.P.D. Coreene la București, Giăn 
Du Hoan.

înapoierea delegației de specialiști 
condusă de tov. M. Suder

Luni seara s-a înapoiat în Capi
tală delegația de specialiști romîni 
în domeniul economiei forestiere, 
condusă de tov. Mihai Suder, mi
nistru] economiei forestiere, care 
între 15 iunie și 8 iulie a făcut o vi
zită în Suedia și Finlanda.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost prezenți Gh. Pele, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Lu
dovic Negrea, Ion Rîmbu și Gh. 
Lazăr, adjuncți ai ministrului eco
nomiei forestiere, funcționari supe
riori din Ministerul Economiei Fo
restiere și Ministerul Afacerilor 
Externe.

Au fost de față Olof Landenius, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Suediei în R. P. Romînă, și membri 
ai legației Finlandei la București.

Delegația Comsomolului 
in vizită prin țară

Delegația U.T.C.L., condusă de 
Piotr Reșetov, președintele Comite
tului organizațiilor de tineret din 
U.R.S.S.. care Ia invitația C.C. al 
U.T.M., se află în țara noastră, a vi
zitat în ultimele zile G.A.S. Apoldu 
din regiunea Hunedoara, stațiunile 
de pe litoral, Centrul școlar agricol 
Medgidia și G.A.S. „Donca Simo“ 
din raionul Medgidia.

Luni, membrii delegației au reve
nit în Capitală, unde au vizitat șan
tierul întreprinderii 2 de construcții 
și Casa de cultură a tineretului din 
raionul „23 August".

(Agerpres)

INFORMA ȚII
• Acad, tlie Murgulescu, președintele 

Academie: R, P. Romîne, si acad Raluca 
Ripan, au plecat luni dimineață la Lon
dra pentru a participa la cel de-al 
XIX-lea Congres international de chimie 
pură și aplicată, care va avea loc între 
10 si 17 iulie.

Oamenii de stilntă romîni vor pleca 
apoi în Suedia pentru a participa la sim
pozionul international de termodinamică 
si termochimică ce va avea loc la Lund, 
între 18 șl 23 iulie

• Luni seara a sosit în Capitală Jüan 
Vallega, directorul diviziunii producției 
vegetale ei protecției plantelor din Or
ganizația pentru alimentație șl agricultu
ră (F.A O.) a O N.U., cu soția, care va 
face o vizită In tara noastră, la invitația 
Comitetului national al R. P. Romîne pen
tru F.A O ie aeroportul Băneasa, oaspe
tele a fost Intîmptnat de președintele 
Comitetului Nitlona' al R. P. Romîne 
pentru F.A O.. Eugen Alexe, de repre
zentant’ ai Consiliului Superior al Agri
culturii șl ai Ministerului Afacerilor 
Externe.

• în cadrul schimburilor culturale 
dintre R. P Romînă și Italia, luni după- 
amiază a sosi* in Capitală o delegație 
de profesori italieni compusă din Gino 
Bozza, rectorul Institutului politehnic din 
Milano, și Anion Giulio Doming, profesor 
la același institut.

(Agerpres)

La sfîrșit de săptămînă, în afara orașului
(Urmare din pag. I)

care să-i ducă sus. în același timp, 
la capul liniei a iost tot timpul a- 
glomeiatie, deoarece întreprinderea 
de transporturi Brașov nu reușește 
să asigure, «îmbăta și duminica, 
numărul de autobuze necesar.

Cum e organizat transportul la 
Craiova ? Mulți cetățeni, printre 
care George Stăncescu, muncitor la 
„Electroputere", Mircea Mtndrescu, 
lucrător la stațiunea experimentală 
Șimnlc, sesizau, pe bună dreptate, 
că întreprinderea de transport oră
șenesc ar trebui să programeze mal 
multe autobuze pe traseele aglome
rate.

De aceleași neajunsuri se lovesc 
șl timișorenii care vor să se ducă 
la ștrand. Numărul tramvaielor e 
insuficient, iar de la stafia termi
nus și pînă la ștrand trebuie să mal 
mergi pe jos. sub soarele arzător, 
o distantă de mai bine de un kilo
metru. Cetățenii ar dori ca, măcar 
în zilele de duminică, să se pună 
în circulație un autobuz pe această 
rută.

La Bacău, sîmbăta autobuzele 
circulă spre parcul Gherăești pînă 
la orele 23, iar duminica în număr 
sporit, pînă la orele 24. Traseele 
sînt bine deservite, cu autobuze în
treținute corespunzător și cu șoiori 
amabili și conștiincioși. Pentru a a- 
junge la pădurea de la Fîntînele,

Gimnastică — sport al tuturor virstelor
Constituind unul din mijloacele de bază ale educației fizice, gim

nastica asigură celui care o practică cu regularitate o pregătire fizică 
multilaterală.

De curînd, un redactor al ziarului nostru a stat de vorbă cu cîțiva 
specialiști — profesori de' educație fizică, antrenori, activiști sportivi, 
adresîndu-le întrebarea :

Cum poate fi dezvoltată această utilă disciplină sportivă, ce mă
suri sînt necesare pentru ca gimnastica zilnică să fie practicată de tot 
mai mulți cetățeni, tineri și vîrstnici ?

— Gimnastica se înscrie printre 
sporturile cu mari posibilități de a 
fi practicate în fiecare zi. a 
spus tov. I. Ș1CLOVAN, directorul 
Institutului de cultură fizică. Là co
pii, chiar și la cei mai mici, ea sti
mulează creșterea, asigură organis
mului o dezvoltare multilaterală și 
armonioasă. Totodată, copiii se o- 
bișnuiesc cu aceste exerciții fizice 
și le vor repeta zilnic și după tre
cerea anilor — la maturitate.

Părerea mea este că specialiști și 
condiții există. Trebuie însă ca aten
ția tuturor organelor sportive să fie 
îndreptată spre dezvoltarea practică
rii gimnasticii, în primul rînd în 
școli, internate cămine studențești
— acolo unde programul zilnic a- 
sigură posibilități nentru aceasta. 
Metodele de predare a lecțiilor res
pective trebuie să asigure neapărat 
crearea unei atmosfere plăcute, re
creative. Gimnastica de înviorare — 
diferențiată pe vîrste — are cea mal 
mare înrîurire asupra tinerilor, al 
căror organism este în plină creștere.

Un rol mare în dezvoltarea prac
ticării gimnasticii îl are materialul 
agitatoric și de propagandă. Mi se 
par cu totul insuficiente afișele, 
pliantele, broșurile de popularizare.

Federația romînă de gimnastică a 
găsit, unele modalități pentru crea
rea bazei de masă în acest sport. 
Numeroși tineri și chiar copii prac
tică astăzi gimnastica sportivă. Dar 
federația are datoria să se preocupe 
nu numai de dezvoltarea gimnasti
cii sportive, ci și de aceea care se 
adresează celor mai largi mase.

★
— Aș vrea să insist și eu asupra 

rolului pe care-1 are popularizarea, 
prin diferite mijloace, a gimnasticii
— a adăugat tov. ADINA STROESCU,

Primirea de către tovarășii

Al. Birlădeanu și Gh. Gaston Marin

Tovarășii Alexandru Birlădeanu 
și Gheorghe Gaston Marin, vice
președinți ai Consiliului de Miniștri, 
au primit luni la amiază pe sena
torul Giuseppe Trabucchi, ministrul 
comerțului exterior al Italiei, pre
cum și pe Vittorio Cervone, subse
cretar de stat în același minister, și 
Giuseppe Dall’Oglio, președintele In
stitutului italian pentru comerțul 
exterior, membri ai delegației ita
liene care a vizitat țara noastră cu 
prilejul inaugurării expoziției in
dustriale italiene.

Au luat parte Gogu Rădulescu, 
ministrul comerțului exterior, și Mi
hail Petri, adjunct al ministrului.

A fost de față Alberto Paveri 
Fontana, ministrul Italiei în R. P. 
Romînă.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

★
Ministrul comerțului exterior al 

R. P. Romîne, Gogu Rădulescu, a 
primit luni dimineață pe senatorul 
Giuseppe Trabucchi, ministrul co
merțului exterior al Italiei, conducă
torul delegației italiene, Vittorio 
Cervone, subsecretar de stat la ace
lași minister, Giuseppe Dall’Oglio, 
președintele Institutului italian pen
tru comerțul exterior, și alți membri

PE SCURT
PLOIEȘTI (coresp. „Sclnteii“). — Comi

tetul regional de cultură si artă Ploiești 
a organizat ier: in sala de festivități a 
Palatului Culturii un simpozion pe tema : 
..Ideea păcii în arta s> literatura contem
porană“. Simpozionul a fost susținut de 
regizorul Dinu Negreanu, de la Teatrul 
,.Lucia Sturdza Bulandra" șl de poetul 
Romulus Vulpescu. Au participat peste

cetățenii merg cu autobuzul de la 
Bacău la Mărgineni. De aici pînă 
la Fîntînele mai fac 2—3 km pe jos. 
Pe zăpușeală, drumul e obositor. 
Tovarășul Emil Dragomir, director 
al I.C.B., căruia i-am adresat între
barea „De ce nu sînt prelungite 
unele curse pînă la pădure?“, ne-a 
răspune: „Ajunge că i-am scutit pe 
oameni de drumul pînă la Mărgi
neni“. Dacă o singură mașină și-ar 
prelungi cursele în zilele de dumi
nică pînă la locul numit Fîntina 
Rece ar fi suficient. Supunem aceas
tă părere tovarășului director 
al I.C.B.

Neajunsuri care 
umbresc plăcerea 

unei zile de odihnă

La 3 km de Craiova se află Lunca 
Jiului. Aici nu se vede mina gospo
darului. Iarba, necosită la timp, s-a 
uscat ; băncile sînt rare iar unele 
din ele deteriorate.

In marginea pădurii se lucrează 
la amenajarea unui ștrand. Trebuia 
să fie gata la începutul aceste! luni. 
Lucrările se desfășoară însă ane
voios. Pînă una alta, vizitatorii au 
improvizat o plajă pe malul Jiului. 
Dacă faci plajă și vrei să bei un 
suc, trebuie să mergi însă pînă în 

șefa catedrei de gimnastică de la 
I.C F.

Pentru noi. cei ce lucrăm în acest 
domeniu, a constituit o adevărată 
„floare rară” apariția. în Editura 
U.C.F.S., a cîtorva broșuri de popu
larizare a exercițiilor fizice. Cred că 
scepticii s-au convins de utilitatea 
broșurilor ; ele s-au epuizat la 
puțin timp după apariția în librării. 
Am aflat că la „Electrecord” se ex
perimentează imprimarea pe discuri 
a diferite complexe de gimnastică. 
Aceste discuri vor fi introduse în cîte 
un plic pe care sînt redate. în ima
gini. exercițiile respective Iată un 
lucru foarte util. Bine primite de 
public sînt și emisiunile de „gim
nastică la domiciliu”, prezentate de 
televiziune, deși ele nu se adresează 
decît adulților. N-ar fi lipsite de in
teres unele programe pentru tineret, 
precum și — eventual la două săptă- 
mîni — lecțiile de gimnastică medi
cală. în ce privește emisiunea trans
misă la radio, am cîteva observații. 
Ora este nepotrivită. După un con
sult public prealabil, s-ar putea sta
bili o oră convenabilă. Aș propune 
ca gimnastica de dimineață să fie 
transmisă de două ori. Lecțiile radio
difuzate necesită apoi o continuă îm
prospătare Cele care se transmit 
acum sînt învechite. Avînd în vedere 
că, prin radio, se poate face o legă
tură directă și rapidă cu masele cele 
mai largi ale populației, este de do
rit ca organele U.C F.S. — atît cele 
centrale, cît și cele locale — să folo
sească acest puternic mijloc de agi
tație și propagandă.

★

în discuție intervine tov. NICU 
ALEXE, candidat în științe pedago
gice :

— In stațiunile balneo-climaterice 
și în cele de odihnă pot fi asigurate 

ai delegației. Oaspeții au fost înso
țiți de Alberto Paveri Fontana, mi
nistrul Italiei la București.

La întrevedere, care a decurs în- 
tr-un spirit de înțelegere reciprocă, 
au luat parte Mihail Petri, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
precum și funcționari superiori.

S-au discutat probleme referitoa
re la dezvoltarea schimburilor co
merciale romîno-italiene.

★
Ministrul Italiei la București a 

oferit luni un dejun în cinstea dele
gației italiene. Cu acest prilej au 
rostit toasturi senatorul Giuseppe 
Trabucchi, ministrul comerțului ex
terior al Italiei, Gogu Rădulescu, 
ministrul comerțului exterior al 
R. P. Romîne, și Alberto Paveri 
Fontana, ministrul Italiei.

Plecarea din tară
Delegația italiană, condusă de se

natorul Giuseppe Trabucchi, minis
trul comerțului exterior, a părăsit 
luni după-amiază Capitala. Oaspeții 
au fost conduși la plecare de Gogu 
Rădulescu, ministrul comerțului ex
terior, Gheorghe Pele, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Mi
hail Petri, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, și de alte per
soane oficiale. Erau de față Alberto 
Paveri Fontana, ministrul Italiei în 
R. P. Romînă, și membri ai lega
ției. (Agerpres)

300 de cadre didactice, tehnicieni și In
gineri din întreprinderi șl instituții, in
structori al formațiilor artistice de ama
tori.

★

A apărut „Presa noastră“, revista 
Uniunii ziariștilor din R. P. Romînă, anul 
VIII, nr. 5-6 (85—86) 1963.

pădure, cale de un kilometru. Aici 
se află singurul chioșc de răcori
toare.

Ajungem la lacul Victoria. Cu ani 
în urmă, s-au construit cîteva ca
bane confortabile, un restaurant, un 
debarcader, s-a amenajat o plajă. 
Dar aici sînt încă multe lucruri de 
făcut. Cetățenii propun ca pla
ja să fie curățată de mărăcini și 
iarba din jurul lacului cosită, să se 
aducă bărci, hidrobiciclete și chiar 
un vaporaș pentru plimbări de a- 
grement pe lac, să se amenajeze 
alei, să se planteze flori în jurul ca
banelor debarcaderului, să se 
creeze locuri de parcare a motoci
cletelor și mașinilor...

Unele măsuri au și fost luate de 
comitetul executiv al sfatului popu
lar. De cîteva zile, lacul Victoria a 
fost dat în administrarea întreprin
derii economice regionale. A fost 
construit un nou debarcader, s-a re
deschis restaurantul, sînt puse la 
punct cabanele.

Și acum, cîteva cuvinte despre 
comportarea unor cetățeni. Este re
gretabil că se mal întîlnesc încă 
oameni care nu respectă cele mai 
elementare măsuri de prevenire a 
incendiilor și fac foc în pădure, iar 
alții, ca amintire a trecerii lor, Iasă 
hîrtii, cutii goale de conserve, sticle 
sparte, deși mai peste tot se găsesc 
coșuri. Ne întrebăm : acești cetă
țeni nu țin oare la aspectul civili
zat al locurilor de odihnă ?

condiții optime pentru practicarea 
gimnasticii atît dimineața, cit și în 
timpul zilei. Pentru cei suferinzi sau 
cu indicații medicale speciale, me
dicii din stațiuni să recomande exer
cițiile corespunzătoare. Cu foarte 
mare ușurință se pot organiza lecții 
de gimnastică în parcuri și grădini 
publice, pe un platou dinainte ame
najat. Vor veni, poate la început, pu
țini doritori să facă gimnastică și 
mai multi... curioși. Treptat, însă, 
fiecare se va convinge de utilitatea 
exercițiilor. Ștrandurile și solariile, 
căminele culturale de la sate, casele 
de cultură ale tineretului sînt tot 
atîtea locuri propice pentru a popu
lariza cît mai larg gimnastica, una 
din formele cele mai accesibile de 
practicare a exercițiilor fizice.

Asociațiile și cluburile sportive — 
cu activiștii pe care-i au — pot asi
gura. după părerea mea. populariza
rea gimnasticii zilnice. La această 
acțiune pot fi atrași de asemenea 
instructorii voluntari.

— Nu s-a vorbit nimic despre 
gimnastica în producție, formă de 
educație fizică mereu mai extinsă ; 
despre aceasta voi spune eu cîte 
ceva — a adăugat tov. E. CHERTEȘ, 
activist al Consiliului General 
U.C F.S. Gimnastica în producție 
asigură. în bună parte, deprinderea 
oamenilor maturi și a tineretului din 
fabrici și uzine cu practicarea zilni
că a exercițiilor fizice. Succesul a- 
cesteia este reflectat. între altele, de 
numărul mare al celor ce o practică: 
circa 800 000. Sînt regiuni unde ac
țiunea de introducere a gimnasticii 
în producție s-a încheiat.

Practicarea zilnică a gimnasticii în 
producție (fie la începutul lucrului, 
fie în pauza special afectată) a creat 
multor muncitori deprinderea de a 
executa și alte exerciții fizice și de a 
le recomanda și celorlalți membri 
ai familiilor lor. Din păcate 
mai sînt destui părinți care consideră 
educația fizică și sportul drept ceva 
secundar, puțin important Ar fi deo
sebit de util ca — paralel cu obiș- 
nuirea copiilor, a tineretului în ge
neral. cu gimnastica de dimineață 
— să se organizeze pentru părinți 
diferite discuții și lecții despre ro
lul culturii fizice șl sportului în 
educarea tineretului.

Sesiunea Comisiei romino-bulgare 
de coiaborare tehnico-științifică
SOFIA 8 (Agerpres). — Intre 1 și 

6 iulie 1963 a avut loc la Sofia cea 
de-a XlV-a sesiune a Comisiei ro- 
mîno-bulgare de colaborare tehnico- 
științifică.

Comisia a examinat activitatea 
desfășurată în legătură cu îndepli
nirea hotărîrilor adoptate la sesiu
nea a XIII-a cu privire la schimbul 
reciproc de experiență în producție 
și de realizări tehnico-științifice in 
diferite domenii ale economiilor na
ționale ale celor două țări.

Cele două părți au constatat cu 
satisfacție că relațiile de colaborare 
tehnico-științifică între R. P. Romină 
și R. P. Bulgaria se lărgesc Încon
tinuu.

Comisia a adoptat noi hotărîri pri
vind schimbul reciproc de documen
tații și vizite de specialiști pentru 
cunoașterea experienței celor două 
țări în domeniul industriei chimice, 
prospecțiunilor geologice, construc
țiilor și materialelor de construcții, 
silviculturii și valorificării superi
oare a lemnului, industriei alimen
tare și altele.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă.

In timpul șederii în Republica 
Populară Bulgaria, delegația romînă 
a vizitat unele uzine chimice, con
structoare de mașini și unități de 
foraj petrolier.

In legătura cu situația 
politică din Grecia

ATENA 8 (Agerpres). — Conti- 
nuînd consultările cu liderii politici, 
primul ministru al Greciei, Pipine- 
lis, a avut o întrevedere cu mem
brii Comitetului Executiv al parti
dului E.D.A. — A. Brilakis și S. 
Iliopulos.

Conducătorii partidului E.D.A. au 
cerut să se organizeze în țară, cel 
mai tîrziu în a doua jumătate a lu
nii octombrie, alegeri parlamentare 
generale cu adevărat libere și de
mocratice pe baza reprezentării 
simple proporționale. Ei au cerut, 
de asemenea, formarea unui guvern 
de tranziție.

în cadrul unui miting care a avut 
loc la 7 iulie la Salonic, Markezi- 
nis, liderul partidului burghez pro
gresist, a cerut organizarea cît mai 
grabnică a noilor alegeri pe baza re
prezentării simple proporționale.

Papandreu, liderul partidului 
„Uniunea de cent.ru“, a cerut și el 
demisia lui Pipinelis.

Londra: Ripostă dată 
fasciștilor

LONDRA 8 (Agerpres). — Du
minică seara, organizația fascistă 
britanică condusă de Oswald Mos
ley a încercat să organizeze un 
miting în centrul Londrei Liderul 
acestei organizații a vrut să ia cu- 
vintul, însă, după cum relatează a- 
gențiile de presă, în ciuda protecției 
care i-a fost acordată de poliție, 
protestele cetățenilor l-au împiedi
cat să vorbească. în huiduielile mul
țimii, Mosley a fost nevoit să-și în
trerupă mitingul.

UN SUBIECT DELICAT
Sub semnătura comentatorului 

său Max Frenkel, ziarul „NEW 
YORK TIMES“ publica o cores
pondență din Washington intitulată 
„Războiul «murdar și nereglemen
tar» din Vietnam“.

„Din cînd în cînd — scrie auto
rul — Washingtonul își amintește 
că în Vietnamul de sud se poartă 
un război. El și-a amintit aceasta 
săptămînă trecută (articolul datează 
din 3 iulie) cind președintele Ken
nedy l-a ales pe Henry Cabot Lodge 
ambasador la Saigon. Și-a amintit 
și cu o săptămînă înainte, cînd con
flictul președintelui Ngo Dinh Diem 
cu budiștii aproape a determinat 
Administrația să-l înfiereze.

Dar, pe perioade lungi de timp, 
războiul împotriva guerilelor comu
niste (denumirea dată mișcării de 
partizani de către presa burgheză 
occidentală n.r.) din Vietnam dis
pare din memorie nu pentru că nu 
ar preocupa pe nimeni, ci pentru 
că oamenii care se preocupă cel 
mai mult de aceasta au hotărît de 
multă vreme să discute cît mai pu
țin posibil despre el.

Nu este numai un război «murdar, 
nereglementar și neplăcut», cum l-a 
numit cîndva secretarul Departa
mentului de Stat, Rusk. Este un 
război penibil din punct de vedere 
politic, in care S.U.A. se găsesc 
aliate cu un regim sud-vietnamez 
autoritar a cărui popularitate o 
pune la îndoială.

Declarațiile privind o victorie 
militară — observă Frenke) — sînt 
adesea contracarate în ziua urmă
toare de declarații privind o înfrîn- 
gere sau de agitații politice în săp- 
tămina viitoare...

Cînd se exercită presiuni destul de 
puternice asupra lor. oficialitățile de 
la Washington afirmă că lupta «a 
făcut o cotitură importantă», că 
progresele sînt «ferme, dar lente», 
că guvernul de la Saigon a cîștigat 
în cele din urmă «controlul» asu
pra a peste jumătate din teritoriul 
său, că va fi posibil în curînd să se 
readucă în țară unele trupe ameri
cane și că. în orice caz. nu există 
altă alternativă .,

Oficialitățile de la Washington 
preferă să nu spună nimic despre 
ceea ce este în mod evident un su
biect delicat. Atunci cînd s-a rela
tat recent despre nemulțumirea Ad
ministrației în legătură cu maltrata
rea budiștilor de către Saigon, zia
riștii au fost denunțați ca sabotori 
ai efortului de război iar sursele lor 
au fost investigate ca fiind subver
sive.

Explicînd mînia sa. o oficialitate a 
subliniat : «Ce vă așteptați să facem?

Plenara C. C. al P. M. CI. P.
Raportul prezentat de

VARȘOVIA 8 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția P.A.P., între 4 
și 6 iulie a avut loc la Varșovia cea 
de-a 13-a plenară a C.C. al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez. La 
plenară, W. Gomulka, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., a prezentat ra
portul „Cu privire la problemele ac
tuale ale muncii ideologice a parti
dului“.

Transformările economice și poli
tice radicale care au avut loc în cei 
19 ani de existență a puterii popu
lare, a spus W. Gomulka, au stabilit 
definitiv viitorul Poloniei ca țară 
socialistă, parte integrantă a sis
temului mondial socialist. în con
știința poporului s-a statornicit o- 
dată pentru totdeauna atitudinea 
față de probleme fundamentale ca 
socializarea mijloacelor de produc
ție, cu excepția agriculturii, pu
terea democrat-populară, aparte
nența Poloniei la lagărul socialist și 
lupta noastră pentru pace, intr-un 
cuvînt, poziția față de bazele orîn- 
duirii noastre.

Aceasta nu înseamnă însă că la 
noi conștiința socială a devenit o 
conștiință socialistă, că ea s-a eli
berat de rămășițele ideologiei bur
gheze, că ea a devenit suficient de 
rezistentă la influența propagandei 
reacționare și imperialiste.

De mulți ani, a spus W. Gomulka, 
sintern ținta unor atacuri masive și 
deosebit de puternice din partea 
propagandei imperialiste. De aceea, 
partidului nostru îi revine o mare 
răspundere pentru ca nivelul con
științei politice a poporului să co
respundă înălțimii sarcinilor care 
stau în fața noastră în domeniul 
construirii socialismului, în lupta 
pentru întărirea coeziunii lagărului 
socialist și consolidării păcii.

Expresia practică a misiunii de 
pace a socialismului în lumea con
temporană — a spus apoi vorbitorul 
— o constituie politica noastră de 
coexistență pașnică, care determină 
totalitatea relațiilor dintre țările so
cialiste și statele capitaliste. Condi
ția primordială a succesului acestei 
politici o constituie strînsa colabo
rare între toate forțele antiimperia- 
liste și, în primul rînd. unitatea la
gărului socialist în toate probleme
le principiale legate de lupta împo
triva politicii de agresiune și război, 
pentru dezarmarea generală și pace.

Coexistența pașnică și neameste
cul unor țări în treburile interne 
ale altora sînt principiile noii orîn- 
duiri superioare — socialismul — și

„Săptămina Mării Baltice“
ROSTOCK 8 (Agerpres). — După 

cum transmite A.D.N.. la 7 iulie. în 
portul Rostock a început „Săptă- 
mîna Mării Baltice“, avînd drept 
lozincă „Mareu Baltică — mare a 
păcii“. La festivitatea de deschidere 
au rostit cuvîntări Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G.. 
președintele Consiliului de Stat al 
R D Germane, și Lothar Bolz, mi
nistrul afacerilor externe.

Sintern ca într-o cutie Nu ne place 
acest guvern, dar este singurul dis
ponibil. Nu putem purta un război 
și o revoluție în același timp, așa 
că cedăm». Deși corpul de ziariști 
din Washington este adesea ținut în 
necunoașterea datelor războiului, în 
aproape toate telegramele ziariștilor 
americani din Vietnam continuă să 
apară critici și îndoieli serioase, ca 
și în rapoartele anchetelor legislati-

Răsfoind presa străină

ve și în comentariile observatorilor 
neguvernamentali.

Patru senatori care au vizitat 
Saigonul la cererea președintelui 
Kennedy, cu șase luni în urmă, in
clusiv liderul majorității Mike Mans
field din Montana, au constatat că 
regimul de la Saigon este mai puțin 
stabil și mai departe de «o guverna
re populară responsabilă și un gu
vern responsabil» decit cu șapte ani 
în urmă.

Așa cum spunea cu un an în urmă 
prof. Hans Morgenthau, de la cen
trul de studiere a politicii externe 
și militare a SUA de pe lingă Uni
versitatea din Chicago, «statu quo-ul 
politic intern este cel mai mare im
pediment în calea unei apărări mi
litare încununate de succes. în afara 
cazului cînd Statele Unite și-ar lua 
angajamente în oameni și materiale 
cu totul disproporționate față de in
teresele americane aflate în joc».

Proces drama
SAIGON 8 (Agerpres). — în fața 

unui tribunal militar din Saigon 
se desfășoară procesul unui prim 
grup de 19 ofițeri din armata sud- 
vietnameză, acuzați de participare 
la răscoala unităților de parașu- 
tiști din Saigon împotriva regimului 
lui Ngo Dinh Diem care a avut loc 
în anul 1960. în total 93 de per
soane urmează să fie Judecate sub 
acuzația de „complot antiguverna
mental“.

Dezbaterile procesului au dus la 
dezvăluiri care au provocat o criză 
în relațiile dintre regimul diemist 
și guvernul S U A Procurorul a 
declarat, că numeroși complotiști 
erau în legătură cu reprezentanți 
ai ambasadei S.U.A. din Saigon, 
care au sprijinit ideea răsturnării 
de la putere a lui Ngo Dinh Diem.

tovarășul W. Gomulka
ale politicii lui pașnice, care nu pot 
să nu influențeze popoarele ce con
tinuă să trăiască în condițiile vechii 
orînduiri.

Raportorul a subliniat că rezol
varea tuturor problemelor mondiale 
importante este strîns legată de 
mersul întrecerii dintre socialism Și 
capitalism pe frontul principal al 
luptei — pe frontul economic. El a 
arătat pe bază de exemple superio
ritatea economiei planificate, socia
liste a țărilor din sistemul mondial 
socialist asupra economiei capita
liste.

Principalele eforturi în munca 
noastră ideologică, a spus în conti
nuare vorbitorul, în primul rînd in 
propaganda de masă și in munca 
educativă, trebuie să fie concentrate 
spre sarcinile interne ale construc
ției socialiste. îndeosebi asupra pro
blemelor dezvoltării noastre social- 
economice.

Raportorul a spus că după plenară 
trebuie să se facă o analiză temei
nică și aprofundată a tendințelor 
teoretice și ideologice greșite în ști
ințele sociale Referindu-se la rea
lizările și lipsurile în domeniul li
teraturii, criticii, cinematografului și 
teatrului, el a spus: Politica noastră 
în domeniul culturii, trasată de Con
gresul al III-lea, rămîne justă. Par
tidul nostru, exprimînd părerile și 
necesitățile maselor populare, luptă 
prin mijloace ideologice pentru o 
orientare socialistă a dezvoltării cul
turii poloneze. Vorbitorul a subli
niat că sarcini de o răspundere deo
sebit de mare stau în fața partidu
lui în domeniul educării ideologice a 
tineretului.

Ultima parte a raportului s-a re
ferit la sarcinile partidului în do
meniu! intensificării și îmbunătăți
rii muncii ideologice.

Pe marginea raportului prezentat 
de W. Gomulka au avut loc discu
ții. Plenara a hotărît. în unanimitate 
ca raportul să fie adoptat ca direc
tivă în activitatea partidului în do
meniul ideologiei

în probleme organizatorice, ple
nara a luat cunoștință de cererea lui 
R Zambrowski de a fi eliberat din 
funcția de membru al Biroului Po
litic și al Secretariatului C.C și a 
ales ca secret; •! ai C C a) P.M.U.P. 
pe B Jaszczuk și A Starewicz

Plenara a adoptat în unanimitate 
hotărîrea de a convoca la Varșovia, 
în prima jumătate a anului 1964. al 
IV-lea congres al partidului.

După cum transmite A.D.N., în 
fața a numeroși oaspeți din țară și 
străinătate au avut ’oc manifestări 
și festivaluri 100 000 de cetățeni din 
Rostock și regiunea Rostock au de
monstrat pentru crearea unei zone 
denuclearizate în nordul Europei și 
pentru coexistența pașnică in re
giunea Mării Baltice

La toate acestea, Administrația ri
postează că este cit se poate de fer
mă la Saigon, fără a distruge co
laborarea necesară pentru purtarea 
războiului Ea admite că Ngo Dinh 
Diem și-a tratat adesea proprii in
telectuali și activiști ea fiind mai 
periculoși decît. partizanii, că el o- 
pune rezistență descentralizării au
torității și că nu a făcut de ajuns 
pentru a cîștiga elemente leale din 
ponulația sa in mare parte rurală

Dar orice observații se încheie pe 
aceeași notă nu există nici o alter
nativă. nici o intentée de a găsi 
vreuna, nici o schimbare de politică 
și nici un comentariu ulterior

Cînd își va prelua postul de am- 
bashdor în toamnă s-ar putea ca 
Lodge să găsească o oarecare tole
ranță la Washing’on pentru adop
tarea unui ton ceva mai rigid față 
de regimul de la Saigon Dar a- 
ceasta. adaugă oficialitățile, este în 
mare parte o chestiune de stil per
sonal al ambasadorilor

Ei nu-i aduc nici o culpă actua
lului ambasador Frederick E Nol
ting, despre care se spune că a 
pus un accent deosebit pe necesita
tea colaborării cu Ngo Dinh Diem.

Tot ce doresc arată oficialitățile, 
este să se progreseze in liniște în 
acest război“. Dar înseși comenta
riile tot mai dese din presa de peste 
ocean ca să nu mai pomenim des
pre declarațiile unor membri ai 
Congresului, dovedesc că această 
dorință » oficialităților, relevată de 
„New York Times“, nu se potri
vește cu realitatea.

tic la Saigon
Pe de altă parte, fratele lui Ngo 
Dinh Diem și unul din sfetnicii săi 
apropiați, Ngo Dinh Nhu, a acuzat 
Agenția Centrală de Investigații a 
S.U.A, (C.I.A.) de amestec in lovi
tura nereușită de stat.

La 8 iulie, procesul a luat o în
torsătură dramatică, odată cu 
anunțarea sinuciderii lui Nguyen 
Tuong Tam, unul din membrii de 
frunte ai opoziției și cel mai mare 
scriitor din Vietnamul de sud, care 
urma să apară în fața tribunalului 
militar fiind acuzat, de „înaltă tră
dare“ Agenția Associated Press 
subliniază că sinuciderea lui Tam 
reprezintă „un protest împotriva 
guvernului diemist“. într-o scrisoare 
pe care a lăsat-o, Tam a subliniat 
că „arestările și Judecarea tuturor 
celor care se opun lui Ngo Dinh 
Diem constituie o mare crimă“,
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Situația din Guyana britanică
se normaliza

6

Siria Demiterea ministrului de război

acordului cu privire la înce- 
grevei, Cheddi Jagan, primul

pădurca 
provincia 

(Para-

pronun- 
împo- 

contracielor 
Argentinei

„Miș- 
apărarea

Vizita delegației militare romîne 
în U. R. S. S.

pe cale de a
GEORGETOWN 8 (Agerpres). — 

Ca urmare a acțiunii rezonabile a 
guvernului Guyanei britanice, care 
a acceptat să amîne discutarea în 
parlament a legii cu privire la rela
țiile de muncă pînă cînd vor avea 
loc consultări în legătură cu aceste 
probleme între guvern și reprezen
tanții sindicatelor, la 7 iulie între 
guvern și sindicate s-a ajuns la un 
acord prin care se pune capăt grevei 
generale declanșate în urmă cu 11 
săptămîni de forțele procolonialiste 
în scopul răsturnării guvernului.

Potrivit A.F.P.. la Georgetown po
liția locală a înlocuit pe soldații bri
tanici aduși în țară în legătură cu 
recentele tulburări.

Intr-o declarație făcută după sem-

DAMASC 8 (Agerpres). — Consi
liul național al Comandamentului 
revoluției siriene a dat publicității 
la 8 iulie un comunicat în care a- 
nunță că generalul Ziad el Hariri „a 
fost eliberat din funcțiile sale“ de 
ministru de război și șef al Statului 
major al armatei siriene. în aceeași 
zi generalul Hariri a părăsit Siria 
pe bordul 
du-se spre

unui avion, îndreptîn- 
Viena.

împotriva

a

politicii de exterminare 

poporului kurd

faptului că guvernul 
o politică de extermi- 
poporului kurd, care 

drepturile sale națio- 
autonomie națională,

GENEVA 8 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția TASS, la 8 iu
lie la secretariatul sesiunii Consiliu
lui Economic și Social al O.N.U. a 
fost depus un memorandum al dele
gației U.R.S.S. în care se atrage a- 
tenția asupra 
Irakului duce 
nare fizică a 
luptă pentru 
nale, pentru 
pentru participare egală la organele 
centrale ale puterii de stat. „Fiecare 
popor are dreptul la autodetermina
re, la respectarea intereselor și nă
zuințelor sale naționale“, se arată în 
memorandum

într-un proiect de rezoluție a 
Consiliului Economic și Social al 
O.N.U., care a fost atașat la memo
randumul U.R.S.S., se condamnă cu 
hotărîre acțiunile guvernului ira
kian care sînt incompatibile cu Car
ta O.N.U., precum și cu principiile 
îndeobște recunoscute ale moralei 
și umanismului.

Succesul grevei muncitorilor 
petroliști din Columbia

BOGOTA 8 (Agerpres). — Greva 
muncitorilor petroliști de la compa
niile „Columbian Petroleum Com
pany“ șj „International Petroleum 
Company” din Columbia a luat sfîr
șit. Datorită unității și spiritului 
combativ, greviștii au obținut ma
jorarea salariilor, precum și satisfa
cerea altor revendicări economice.

Cînd cheltuielile pentru învățămînt
sînt lăsate pe ultimul plan

ci- 
re- 
de

a- 
la

Semnalele de alarmă se înmulțesc. 
La intervale scurte, pedagogi, con
gressmen!, membri ai guvernului și 
însuși președintele S.U.A. fac de
clarații în care-și exprimă îngrijora
rea crescîndă față de unele stări 
de lucru din învățămîntul american. 
„Calitatea sistemului de învățămînt 
din S.U.A. nu este satisfăcătoare, 
educația actuală nu poate acoperi 
cererile de mîine iar negrii suferă 
cel mai mult de pe urma restricții
lor în învățămînt", a declarat — ci
tind date oficiale — președintele 
Kennedy într-o cuvîntare recentă pe 
care a rostit-o la San Diego, în sta
tul California, adăugind că „mulți 
dintre cetățenii țării nu pot să 
tească, să scrie liber sau să 
zolve cele mai simple probleme 
aritmetică"

După cum arată însăși presa 
mericană, cauzele care au dus 
o asemenea situație sînt multiple.

Se știe că în S.U.A. sumele alocate 
în buge’ul federal și al statelor pen
tru învățămînt sînl cu totul Infime, 
ceea ce face ca procesul de edu
cație să se desfășoare în condiții 
vitrege, iar corpul didactic să fie 
lipsit de stimulente materiale. De 
curînd, ziarul „Washington Post" a 
luat interviuri la șase membri al 
unei comisii a Camerei reprezentan
ților S.U.A După vizita făcută la 
două școli din capitala S.U.A., a- 
ceștia repetau necontenit : „îngro
zitor, rușinos“. Una din școlile în 
cauză a fost construită cu 69 de 
ani, cealaltă cu 76 de ani în urmă. 
Clasele sînt prost iluminate multe 
fiind amenajate în subsoluri insalu
bre. „In S.U.A. — arată Kappel, 
purtător de cuvîni al ministrului să
nătății, învățămîntului și asigurări
lor sociale — 
peri de clasă, 
vață în clădiri 
punzătoare".

Din cauza 
grele, numeroși tineri americani pă
răsesc școala înainte de absolvire. 
Anul trecut, de pildă. 700 000 de ti
neri între 17 și 21 de ani nu au în
vățat în școli, dar nici nu și-au pu
tut găsi de lucru. „In perioada 
1963—1965 — a declarat Esther Pe
terson ministrul adjunct al muncii 
din S.U A. — aproximativ 5,5 milioa
ne de tineri vor căuta de lucru. Dacă 
ținem seama de faptul că el nu au 
o calificare suficientă și că numărul 
locurilor noi de muncă crește foarte 

lipsesc 121 200 încă- 
1 700 000 de copii în- 

învechite și necores-

condițiilor materiale

narea 
tarea 
ministru al Guyanei britanice, a 
chemat la „unitate națională și în
țelegere între rase“, adăugind că el 
va continua să lupte pentru „obți
nerea independenței cît mai curînd 
posibil, în ciuda eforturilor unor 
persoane care doresc ca țara să nu 
devină independentă“.

Pe de altă parte, agențiile de pre
să relatează despre noi incidente 
care s-au produs la 7 iulie între di
feritele grupuri ostile din țară ațî- 
țate de elementele reacționare, anti
guvernamentale. La Rosignol, solda- 
ții britanici au intervenit deschizînd 
focul. S-au înregistrat doi morți și 
mai mulți răniți.

Referi ndu-se la știrea demiterii 
generalului Hariri, A.F.P. subliniază 
că „în felul acesta ia sfîrșit criza 
deschisă între generalul Louai el 
Atassi, președintele Consiliului na
țional al Comandamentului revolu
ției din Siria, și generalul Hariri, 
ministrul de război“.

Potrivit agențiilor occidentale de 
presă, generalul Hariri și-a ex
primat deschis nemulțumirea față 
de măsurile luate în timpul ab
senței sale din țară, cînd un 
mare număr de ofițeri cunoscuți 
drept sprijinitori ai lui Hariri au 
fost îndepărtați din armată. A.F.P. 
relatează că generalul Hariri a ridi
cat o serie de revendicări, care 
cuprindeau îndeosebi cererea de îm
părțire a puterii între partidul Baas 
și „celelalte grupări unioniste“. Ca 
urmare a îndepărtării generalului 
Hariri, încheie agenția, se poate tra
ge concluzia că partidul Baas men
ține controlul asupra conducerii a- 
facerilor interne și externe ale Si
riei după o criză care părea să fi 
zdruncinat autoritatea sa.

Eșecul încercărilor de conciliere în conflictul 

dintre patroni și feroviari în S.U.A,

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
La 7 iulie, sindicatele feroviarilor 
din S.U.A. au respins un plan de 
conciliere prezentat de către admi
nistrația federală în vederea evitării 
grevei feroviarilor, care urmează să 
se declanșeze joi pe întregul terito
riu al Statelor Unite.

Ministrul muncii al S.U.A., Wil
lard Wirtz, a prezentat vinerea tre
cută planul său de compromis di
recției căilor-ferate și sindicatelor 
interesate. După cum se știe, con
flictul dintre feroviari și patroni are 
la bază noile „reguli de muncă“ pe 
care patronii intenționează să le in
troducă și în urma cărora, potrivit 
agenției Reuter, aproximativ 40 000 
de feroviari urmează să fie conce- 
diați.

Anunțînd eșecul încercărilor de 
conciliere făcute de guvern, Wirtz a 

lent, rezultă că mulți dintre aceștia 
vor îngroșa rîndurile șomerilor".

D-na Edith Green, președinta Co
mitetului pentru educație al Came
rei Reprezentanților, spune cu amă
răciune: „Congresul aprobă fără 
prea multe obiecții legi privind 
cheltuielile militare, în timp ce alo
cările pentru învățămînt, chiar cele 
pe o scară redusă, întîmpină o opo
ziție puternică... în S.U.A. se chel
tuiește mai mult pentru tutun și 
băuturi alcoolice decît pentru edu
cație".

O chestiune care a început să 
preocupe tot mai mult opinia pu
blică americană după cum rezultă 
chiar din publicațiile și cărțile apă-' 
rute în S.U A., este aceea a conținu
tului învățămîntului. în volumul 
„Marea dezbatere : Școlile noastre 
în criză“, John Keats, pedagog care 
a studiat temeinic organizatea în
vățămîntului în școlile elementare și 
medii din S.U.A., ajunge la aseme
nea concluzii : „Nu este vorba nu
mai de faptul că sînt ticsite clasele, 
că e înghesuială și că lipsesc pro
fesori calificați ; esențialul îl consti
tuie însăși „filozofia instruirii“. După 
pâretea lui Keats, „copiii americani 
nu sînt deprinși să gîndească sin
guri, să judece, să pătrundă în e- 
sența materiei ptedate. Li se servesc 
formule și scheme dinainte pregătite 
pentru toate împrejurările vieții“. 
William Douglas, membru al Curții 
Supreme a S.U.A., a declarat de cu
rînd că sistemul american de învă- 
țămîn» este îmbibat de propagandă 
rasială. El a subliniat că în S.U.A. 
se obișnuiește să li se vorbească 
studenților vrute și nevrute despre 
„comunism", dar nu li se spune nici 
pe departe ce reprezintă ideile co
munismului ; far realitățile lumii so
cialiste li se prezintă într-un mod 
cu totul denaturat.

Răspîndirea ideilor retrograde 
prin școală devine un adevărat 
program pentru anumite organizații 
reacționare. Este cunoscut „cazul“ 
lui George S. Benson, președintele 
colegiului Harding, situat în apro
pierea orașului Searcy din statul 
Arkansas. „Sub supravegherea lui 
Benson și Mason (directorul unei 
școli medii din localitate — n.r.), — 
sînt revizuite toate manualele și 
programele de învățămînt din șco
lile americane“, relatează ziarul 
„New York Times". In tipografia din 
Searcy se tipăresc cursuri de is- 
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din 
Itapua 
guay) un radio
telegrafist trans
mite mesaje ale 
partizanilor ca
re luptă împo
triva dictaturii 
Iui Stroessner.

BUENOS AIRES 
8 (Agerpres). — 
Organizația 
carea în 
petrolului argenti- 
nean" s-a 
țat din nou 
triva 
impuse 
de companiile pe
troliere americane 
și împotriva acor
dului care prevede 
garanții capitalului 

străin, încheiat re
cent între guver
nul argentinean și 
S.U.A.

Rezultatele alegerilor din Argentina
BUENOS AIRES 8 (Agerpres). — 

La 7 iulie în Argentina au avut loc 
alegeri generale pentru desemnarea 
președintelui, vicepreședintelui, gu
vernatorilor a 22 de provincii, a 46 
de senatori și 129 dé deputați ai 
Congresului național, pentru orga
nele administrative locale și provin
ciale. După cum se știe, ca urmare 
a presiunii comandanților milițari, 
guvernul a interzis participarea la 
alegeri a 
popular și național, coaliție electo
rală alcătuită din reprezentanții 
partidelor peronist, ai partidului 
Uniunea radicală intransigentă și ai 
altor organizații politice.

Rezultatele alegerilor date publi
cității după despuierea scrutinului în 

candidaților Frontului

relevat că el a cerut celor două 
părți să continue tratativele, dar că 
„există puține speranțe ca aceste 
tratative să marcheze cel mai mic 
progres“.

Președintele Kennedy urmează să 
aibă o întrevedere cu ministrul 
muncii. Anterior, președintele S.U.A. 
lăsase să se înțeleagă că intențio
nează să ceară congresului să vo
teze măsuri speciale pentru evitarea 
grevei.

Potrivit agenției Reuter, greva 
„va zgudui economia națională“. A- 
ceeași agenție menționează că res- 
pingînd planul de conciliere, sindi
catele au declarat că motivele pen
tru care îl resping constau în faptul 
că acest plan încearcă să mascheze 
„un arbitraj forțat“ în favoarea pa
tronilor.

nordul Californiei. Virginia 
și-a propus să-i învețe pe 
raționeze, să judece reali? 
propriile lor capete, să se

toria S.U.A și a lumii, de econo
mie politică, de geografie. Ma
son a declarat că această revi
zuire e în funcție de materialele o- 
ferite de otganizația „John Birch 
Society“, cunoscută ca susținătoare 
a ideilor fascismului.

Asemenea stări de lucru sînt pri
vite cu dezaprobare și îngrijorare 
de mulți intelectuali progresiști din 
Statele Unite. Pedagogi cu dragoste 
pentru soarta tineretului trag sem
nale de alarmă, arătînd pericolul pe 
care-1 reprezintă inocularea în min
țile tinerilor a ideilor obscurantiste 
și cheamă la promovarea unui în- 
vățămînt cu adevărat științific, pă
truns de ideile nobile ale respectu
lui față de valorile civilizației, ale 
Dăcii și prieteniei între popoare.

Astfel, nu demult, revista ameri
cană „Life“ a relatat cu lux de 
amănunte, „cazul“ profesoarei Vir
ginia Franklin, din Paradise, un o- 
rășel din 
Franklin 
copii să 
tatea cu 
dezbare de misticism. Aceasta a fost 
suficient pentru a-i alarma pe toți 
reacționarii din localitate, care au 
văzul în metodele ei pericolul de 
„subminare a patriotismului tinere
tului și de infiltrate în rîndurile lui 
a ideiloi 
nizațiilor 
Society“ 
s-au sfiit 
urmărire
Virginia Franklin a putut evita cap
canele ce I s-au întins, doar dato
rită unui fericit concurs de împre
jurări.

Se spune, pe drept cuvînt, că de 
pregătirea tineretului depinde viito
rul unei națiuni. în întrecerea dintre 
cele două sisteme, superioritatea so
cialismului se afirmă și pe tărîmul 
învățămîntului. în presa occidentală 
apar mereu date despre faptul că 
în țările socialiste sînt pregătiți 
anual mult mai mulți ingineri decît 
în țările N.A.T.O., că pregătirea ele
vilor în țările socialiste este mult 
mai completă, mai multilaterală și 
mai profundă decît în țările occi
dentale etc. Învățămîntul continuă 
să rămînă una din problemele ne
vralgice ale S.U.A., iar soluționarea 
ei este împiedicată de contradicțiile 
proprii societății capitaliste.

L. SORESCU 

de stînga“. Membrii orga- 
reacționare „John Birch 

și ai Legiunii americane nu 
să instituie cea mai abjectă 

împotriva profesoarei și

40 727 circumscripții electorale din 
cele 46 169 arată un avans al can
didatului prezidențial din partea 
partidului Uniunea civică radicală a 
poporului, Arturo Illia, care a obți
nut 2 286 545 voturi față de 1 477 387 
voturi obținute de candidatul unei 
fracțiuni a partidului Uniunea radi
cală intransigentă, Oscar Alende. Ge
neralul Pedro Aramburu. candidat 
din partea partidelor de dreapta și 
de centru, care înaintea alegerilor 
era prezentat de agențiile occiden
tale de presă drept cel mai proba
bil învingător, a întrunit 1 282 259 
voturi. Un număr de 1 354 839 
alegători, răspunzînd apelului 
boicotare a alegerilor adresat 
Frontul popular și național, au 
trodus în urnă buletine de 
albe.

Agențiile de presă arată că Illia 
s-a prezentat în fața alegătorilor cu 
o platformă politică care cuprinde: 
retragerea Argentinei din Fondul 
Monetar Internațional (organism e- 
conomic controlat de monopolurile 
din S.U A. — n r.), anularea conce
siunilor petroliere acordate societă
ților din S.U.A. și Europa occiden
tală, precum și anularea legislației 
represive impuse de regimul militar.

de 
de 
de 
in- 
vot

Manifestația muncitorilor de la uzinele de avioane „Sud Aviation“, care a avut loc recent în orașul francez 
Toulouse, în sprijinul revendicărilor lor.

KIEV. La 8 iulie N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit la Kiev pe Paul 
Henry Spaak, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și ministrul aface
rilor externe al Belgiei. în timpul 
convorbirii a avut loc un schimb util 
de păreri asupra problemelor interna
ționale de actualitate.

MONTEVIDEO. Sub auspiciile 
Teatrului Național de comedie „Solis" 
din Montevideo, la 6 iulie, cu ocazia 
închiderii expoziției romîne de sceno
grafie, Ruhen Yanez, directorul artis
tic al Teatrului Național, a conferen
țiat despre arta romînească și dezvol
tarea multilaterală a teatrului în R. P. 
Romînă. Au participat reprezentanți 
ai conducerii Teatrului Național, nu
meroși oameni de cultură și artă. 
Conferința s-a bucurat de succes.

Apelul unor reprezentanți 
sindicali din Danemarca

COPENHAGA. Ziarul „Land og 
Folk“ a publicat apelul adresat de 118 
reprezentanți ai diferitelor organizații 
sindicale din Jutlanda de nord guver
nului și Folketingului danez. Cerem 
— se spune în apel — promovarea 
unei noi politici externe, în condițiile 
căreia Danemarca să devină o parte 
a zonei dezatomizate din Europa de 
nord. Marile puteri din Vest și Est 
trebuie să ne garanteze neutralitatea și 
independența. în apel se subliniază, 
de asemenea, necesitatea stabilirii unor 
contacte mai strînse cu țările socialiste 
și lărgirea comerțului cu aceste țări.

PARIS. în cadrul adunării sale ge
nerale, Uniunea națională a studenți-

Conferința internațională 
a instrucțiunii publice
Raportul delegației romîne 

urmărit cu interes
GENEVA 8 (Agerpres). — La 

iulie, delegația romînă la Conferin
ța internațională a instrucțiunii pu
blice a prezentat un raport asupra 
dezvoltării învățămîntului în R. P. 
Romînă în anul școlar 1962—1963.

Raportul a fost urmărit cu mult 
interes. Un număr de delegați din 
partea U.R.S.S., R. S. Cehoslovace, 
Franței, S.U.A., Elveției, Nigeriei, 
Argentinei au pus întrebări și au 
cerut date suplimentare cu privire 
la experimentul care se desfășoară 
în Romînia în legătură cu predarea 
pe specialități la clasele mici, stu
dierea agriculturii în școala de cul
tură generală, organizarea învăță
mîntului seral etc.

Manifestație la Londra pentru 
amnistierea condamnaților 

politici din Grecia
LONDRA 8 (Agerpres). — Dumi

nică a avut loc la Londra o mare 
manifestație în sprijinul acordării 
unei amnistii generale condamnați- 
lor politici din Grecia. Coloana de 
manifestanți care, relatează agenția 
Reuter, se întindea pe aproape ju
mătate de milă — a parcurs stră
zile capitalei, îndreptîndu-se spre 
unul din principalele parcuri, unde 
au fost depuse coroane la monu
mentul poetului Byron. După cum 
se știe, marele poet englez și-a dat 
viața în războiul pentru indepen
dența Greciei. Demonstranții purtau 
pancarte în care se subliniază nece
sitatea unei amnistii pentru deți- 
nuții politici din Grecia și în care 
se aduce un omagiu deputatului 
grec Lambrakis, victima unui aten
tat al forțelor reacționare din Gre
cia.

k început procesul intentat 
lui Globke in R.D.G.

BERLIN 8 (Agerpres). — La 8 iu
lie, a început la Berlin procesul lui 
Hans Globke, care poartă răspun
derea pentru exterminare a mi
lioane de cetățeni pașnici în pe
rioada nazismului.

La proces asistă reprezentanți ai 
opiniei publice și juriști din R. D. 
Germană, Uniunea Sovietică, Polo
nia, Cehoslovacia, Austria, Anglia, 
Franța, S.U.A. și alte țări.

J. Streit, procuror general al 
R.D.G., a dat citire actului de acu
zare.

Franța a adoptat hotărîrea delor din
a adera la Uniunea internațională a 
studenților cu dreptul de membru 
asociat. în rezoluția adoptată de adu
nare se spune că, aderînd la Uniunea 
internațională a studenților, Uniunea 
națională a studenților din Franța nu 
va îndeplini decît hotărîrile pentru 
care va vota.

ROMA. Și-a început activitatea co
misia parlamentară pentru anchetarea 
activității organizației teroriste „Ma
fia" ', care acționează prin atentate și 
asasinate în sudul Italiei și, mai ales, 
în Sicilia, unde exercită un adevărat 
regim de teroare. Paralel cu începe
rea activității comisiei, agențiile de 
presă au anunțat că la Palermo, în 
Sicilia, au fost arestați aproximativ 100 
de membri ai organizației „Mafia“. 
Au fost de asemenea, descoperite de
pozite de arme și muniții.

PARIS. Ziarul „l’Humanite" a anun
țat la 8 iulie că, în cadrul alegerilor 
suplimentare, printr-o majoritate ab
solută de voturi doi delegați comu
niști au fost aleși în Consiliul munici
pal al orașului Audierne (departamen
tul Finistère).

De ce au boicotat recepția

LEOPOLDVILLE. Un grup de 
specialiști americani de culoare, care 
se află în Congo, au boicotat recepția 
oferită la ambasada S.U.A. din Leo
poldville cu prilejul Zilei independen
ței S.U.A. „Nu am putut sărbători 
ziua independenței țării mele, a de
clarat reprezentanților presei negrul 
Charles Robinson, inginer electroteh
nic, atunci cînd acasă, poporul meu 
mai luptă pentru independența sa'

R. P.

LENINGRAD 8 (Agerpres). — 
Duminică, 7 iulie, la ora 11, delega
ția militară romînă condusă de ge
neral de armată Leontin Sălăjan, mi
nistrul Forțelor Armate ale
Romîne, a sosit în capitala R.S.S. 
Letone, Riga.

în timpul zilei, delegația militară 
romînă a vizitat orașul și țărmul 
Mării Baltice. Seara, comandantul 
regiunii militare Pribaltice a oferit 
o masă în cinstea oaspeților.

_____________________

După convorbirile 
franco - vest-germane

negativ, iar alții

Rezultatele recentei vizite de două 
zile a generalului de Gaulle în Ger
mania occidentală fac încă, la nivelul 
francez oficial, obiectul afișării unui 
anumit optimism. Vorbind la postu
rile de radio și televiziune, primul 
ministru Pompidou, care l-a însoțit, 
împreună cu alți șase miniștri, pe 
șeful statului la Bonn, s-a felicitat 
pentru cordialitatea și franchețea 
schimbului de vederi care a avut loc 
cu acest prilej.

Altele sînt, însă, calificativele fo
losite de marea majoritate a pre
sei franceze. Unii dintre comen
tatori consideră bilanțul convorbiri
lor de la Bonn ca 
îl califică deschis 
ca un eșec. „Vai! 
Bilanțul este slab, 
scrie ziarul „Com
bat“. Sîntem re
duși azi la me
tafore : se vorbește de trandafiri și 
de grădini de trandafiri, se cîntă 
prietenia. Iar de la Bonn se revine 
cu un acord asupra tineretului și cu 
o hotărîre parțială în legătură cu 
politica militară, cînd era vorba de 
a deznoda firele a două obstacole 
majore ale oricărei colaborări occi
dentale : apropierea prețurilor agri
cole și adeziunea Marii Britanii la 
Piața comună“.

Organul partidului socialist, „Le 
Populaire“, vede lucrurile de o ma
nieră asemănătoare. întrebîndu-se, 
ca și „Combat“, dacă era necesar ca 
președintele de Gaulle să ducă cu el 
la Bonn un președinte de consiliu și 
6 miniștri pentru această întîlnire, 
ziarul scrie : „Intîlnirea de Gaulle- 
Adenauer n-a adus nimic pozitiv. 
Numeroasele divergențe care existau 
între Bonn și Paris înaintea călăto
riei lui de Gaulle rămîn întregi atît 
asupra politicii în sînul Pieței co
mune, cît și asupra relațiilor dintre 
cei șase și Marea Britanie, asupra 
politicii și raporturilor cu S.U.A.“.

Intitulîndu-și articolul: „De Gaulle 
și Adenauer : Dificultăți serioase“ 

Paris Jour ca și con-

Corespondență 
din Paris

LISABONA. Autoritățile dictato
riale portugheze își continuă campa
nia de represiune împotriva elemen
telor democratice. La sfîrșitul săptă
mâni trecute un tribunal special din 
Beja a pronunțat sentințe de condam
nare la temniță între un an și un an 
și jumătate împotriva unui grup de 
persoane acuzate de „activitate sub
versivă“.

RIO DE JANEIRO. Deputatul Ma- 
ranial Cafetera, din partea partidului

Recent, un a- 
vion militar bel
gian s-a prăbu
șit lingă Det
mold (R.F.G.). 
Și-au pierdut 
viața 38 din cei 
47 militari aflați 
la bord. Avio* 
nul trecuse dea
supra unui teren 
de manevre, 
unde soldați en
glezi se antre
nau la trageri 
de artilerie cu 
proiectile ade
vărate. In foto
grafie : Aspect 
de la locul ca
tastrofei.

Continuîndu-și vizita, delegația a 
sosit în ziua de 8 iulie la Lenin
grad. în cursul dimineții, delegația 
militară romînă a făcut o vizită pri
mului secretar al comitetului regio
nal de partid Leningrad pentru in
dustrie, V. S. Tolstikov. Membrii 
delegației au vizitat apoi o impor
tantă uzină metalurgică, unități mi
litare, precum și Palatul Smolnîi și 
Petrodvoreț-ul.

frații săi : „Englezii și țăranii 
francezi (aluzie la recentele mani
festații de protest ale agricultorilor 
francezi, împotriva faptului că pro
dusele lor rămîn nevîndute — N.R.) 
au complicat negocierile franco- 
vest-germane. Generalul de Gaulle 
și cancelarul Adenauer s-au întîlnit 
încă o dată și n-au putut să se pună 
de acord“.

Dar în afară de problemele con
crete rămase nesoluționate după 
convorbirile franco-vest-germane, 
comentatorii semnalează că după a- 
ceste convorbiri nu se poate spune 
că în întrecerea care se desfășoară 
între Paris și Washington pentru a- 

tragerea Germa
niei occidentale, 
Franța a marcat 
vreun punct. Pre
sa gaullistă înre
gistrase indispozi

ția destul de fățișă manifestată în 
cercurile oficiale franceze după vi
zita făcută de președintele Kennedy 
la Bonn, înaintea lui de Gaulle. 
Săptămînalul „Le Nouveau Can
dide“ vorbise, de pildă, despre hotă
rîrea acestuia de „a-i avertiza pe 
germani“, „de a pune la Bonn che
stiunea de încredere”. Ziarul „Com
bat“ consemnase, de asemenea, spe
ranța Parisului, subliniată și prin 
importanța delegației ministeriale 
care a făcut deplasarea împreună cu 
de Gaulle, de a contracara „motivele 
de satisfacție lăsate bătrînului can
celar de discursurile lui Kennedy“ 
și de a face ca „farmecul francez să 
opereze pentru a readuce Germania 
(occidentală) la o conștiință mai co
operativă (față de Franța)“.

Acum observatorii notează însă 
că Adenauer și mai ales succesorii 
prezumtivi ai acestuia nu s-au lăsat 
impresionați, ceea ce înseamnă că 
Bonnul va continua să joace pe 
două tablouri. In cursul convorbirii 
între patru ochi, care a avut loc în
tre generalul de Gaulle și vicecan
celarul Ludwig Erhard, care peste 
cîteva luni va lua locul lui Ade
nauer, Erhard a căutat — după cum 
relatează agenția „France Presse“ — 
să demonstreze că „pentru politica 
vest-germană nu există o alternati
vă între Paris și Washington". Ade
vărul este că în ultima vreme, în 
ciuda tratatului „de alianță“ înche
iat cu Franța, Bonnul încearcă să-și 
asigure mai mult favoarea Washing
tonului decît a Parisului.

Presa democrată subliniază peri
colul pe care-1 constituie co
chetarea cu militarismul vest-ger- 
man care și-a găsit din nou expresie 
în acordul încheiat la Bonn cu pri
vire la unele probleme de colabo
rare militară (noi facilități acordate 
prezenței unităților „de instrucție“ 
ale R.F.G. în Franța, studiul în co
mun al unui avion cu decolare ver
ticală etc) și în crearea unui oficiu 
franco-vest-german pentru proble
mele tineretului cu sediul în R.F.G. 
„De Gaulle — a scris ziarul „l’Huma- 
nité“—continuă să-și bazeze politica 
sa europeană pe alianța cu Germa
nia lui Adenauer. Aceasta înseamnă 
că, în viitorul apropiat, el va încer
ca, de acord cu Bonnul, să submi
neze perspectivele deschise dezar
mării și destinderii internaționale“.

T. VORNICU

burghez de opoziție — Uniunea na- 
țional-democrată — a cerut guver
nului brazilian să-l declare pe amba
sadorul S.U.A. în Brazilia, Gordon, 
„persona non grata". Această cerere 
a fost determinată de faptul că Gor
don a făcut declarații jignitoare la 
adresa membrilor parlamentului bra
zilian.

PARIS. Sub un nume nou — „Con
siliul național de rezistență“ — or
ganizația teroristă „O.A.S.“ și-a sem
nalat din nou prezența în Franța. 
După cum relatează corespondentul 
din Paris al agenției Reuter, membrii 
„O.A.S.“ au difuzat la sfîrșitul săp- 
tăniînii trecute, la Paris, manifeste 
prin care anunță că s-au reorganizat 
și că intenționează să treacă din nou 
la „acțiuni directe“.


