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IN RAIONUL ADJUD
După consta

tările specialiș
tilor de la con
siliul agricol, 
peste tot grîul

fost aduse colectoarele

în raionul Adj ud aproape
a dat în pîrg și este bun de recoltat. Ma
joritatea gospodăriilor agricole de stat și 
colective s-au pregătit din vreme pentru 
această importantă lucrare.

Spor la muncă noilor absolvenți 
ai învățămîntului superior!

La capătul anilor de studenție cir
ca 9 500 de tineri părăsesc băncile 
amfiteatrelor ; ei au în fața lor un 
viitor luminos, un tărîm de activi
tate vdst pentru afirmarea talentu
lui și priceperii, a celor mai îndrăz
nețe proiecte puse în slujba operei 
de desăvîrșire a construcției socia
lismului. Promoția anului 1963, 
proaspeții ingineri de diferite spe
cialități, profesori, economiști, me
dici, artiști — unii zilele acestea, 
alții în toamnă sau la primăvară 
— se alătură detașamentului unit 
al intelectualilor aparținînd tuturor 
generațiilor, care participă cu însu
flețire și devotament la realizarea 
politicii partidului și statului nostru, 

înfăptuirea mărețelor sarcini ale 
desăvîrșirii construcției socialismu
lui necesită cadre de specialiști bine 
pregătiți pentru toate domeniile de 
activitate. Tocmai de aceea directi
vele Congresului al III-lea al parti
dului prevăd dezvoltarea pe mai 
departe a învățămîntului superior. 
Grăitor pentru atenția pe care re
gimul democrat-popular a acordat-o 
școlii superioare este faptul că 
astăzi, în ceea ce privește numă
rul de studenți la 10 000 de locuitori, 
R.P. Romină se situează înaintea 
unor țări cu vechi tradiții universi
tare. în cele 46 de instituții de învă- 
țămînt superior, avînd 165 de facul
tăți cu 216 secții de speciali
zare, au studiat în anul universi
tar recent încheiat circa 100 000 
de tineri, față de numai 26 000 
în anul 1938. Creîndu-se o bază 
puternică pentru realizarea sarci
nii stabilite de partid de a se 
asigura economiei și culturii, în pe
rioada planului de șase ani, circa 
54 000 de specialiști, în acest an de 
învățămînt, numărul total al stu
denților din anul I a fost mai mult 
decît dublu față de 1960 ; în primii 
trei ani ai șesenalului, doar institu
tele tehnice au dat peste 5 000 de 
absolvenți, majoritatea lucrînd în 
ramurile de bază ale producției.

Noii absolveați se îndreaptă spre 
locurile lor de muncă animați de o 
fierbinte dragoste de patrie, cu ini
mile pline de dragoste și recuno
ștință față de Partidul Muncitoresc 
Romîn și statul nostru, care au 
creat studențimii condiții de studiu 
și de viață prielnice pregătirii lor 
multilaterale. Numai pentru anul 
1963 sînt prevăzute peste 5,5 mili
arde lei pentru dezvoltarea învăță
mîntului superior. S-au construit 
localuri noi pentru unele institute și 
un mare număr de cămine și can
tine moderne. 750 de laboratoare, a- 
teliere, clinici etc. stau azi la dis
poziția tineretului studios, a ca
drelor didactice. înainte cu două 
decenii, datorită taxelor universita
re și cheltuielilor de întreținere ex
cesiv de mari, prohibitive, învăță- 
mîntul superior era practic inacce
sibil fiilor oamenilor muncii. Acum, 
învățămîntul superior este gratuit 
pentru toți studenții. Mai mult de
cît atît : în timp ce în 1938 numărul 
burselor reprezenta mai puțin de 1 
la sută din numărul studenților, în 
ultimul an universitar peste 62 la 
sută din studenți au primit burse 
de stat, iar 64 la sută au fost cazați 
în cămine și au luat masa la can
tine. Asistența medicală (consulta
ții, spitalizare, medicamente) se a- 
sigură de asemenea fără plată. Stă
rile de tristă amintire din Romînia 
burghezo-moșierească dăinuie și 
azi în țările capitaliste. Semnifica
tive sint în această privință decla
rațiile repetate ale unor factori de 
răspundere din țările capitaliste 
care-și manifestă îngrijorarea față 
de situația grea a învățămîntului și 
față de ritmul pregătirii de cadre 
cu studii superioare, față de faptul 
:ă în S.U.A., de pildă, se cheltuiește 
mai mult pentru tutun, băuturi al
coolice, nemaivorbind de înarmare, 
decît pentru educație.

Noua promoție de specialiști por
nește spre fabrici și uzine moder
ne, șantiere, mine sau schele petro
liere în care tehnicii noi i se asigură 
locul cuvenit, spre școli și labora
toare noi, spre satele cu ogoarele u- 
nite, unde este nevoie de pricepe
rea lor. Examenele de stat, proiec
tele și lucrările de diplomă pe care 
le-au susținut au arătat că ei sînt 
înarmați cu cunoștințele necesare 
pentru a face față primului examen 
pe care-l au de dat la școala vieții. 
Ca o expresie a lărgirii învățămin- 
tului nostru superior, care asigură 
cadre cu o înaltă calificare pentru 
nevoile sporite ale economiei și 
culturii, printre noii absolvenți se 
află ingineri specializați în electro
nică industrială, automatică, furna
le, oțelării, tehnologia compușilor 
macromoleculari, specialiști în do
meniul mașinilor de calcul, fizicii 
nucleare, radiofizicii, spectroscopiei, 
circa 5 000 de profesori de diferite 
specialități, geologi, artiști etc. 
Intrarea în viață a fiecărei noi pro
moții de specialiști este un prilej 
de satisfacție pentru cadrele didac
tice, care s-au străduit să le asigure 
o pregătire științifică largă și traini
că, strîns legată de practică.

Ne-am obișnuit în anii noștri cu 
tineri absolvenți ieșind cu fața su- 
rîzătoare de la comisiile de reparti
zare. Obținerea unui loc de muncă 
corespunzător calificării nu este la 
noi o problemă. Intelectualii din ge
nerațiile mai vîrstnice își aduc bine 
aminte cît de real era avertismen
tul cu care erau întîmpinați stu
denții la înscrierea în facultate : 
„statul nu garantează post după 
obținerea diplomei !“. După ce cu 
prețul unor imense sacrificii izbu
teau să treacă peste barierele ridi
cate de regimul burghezo-moșie- 
resc, o bună parte din absolvenți 
aveau să înceapă o nouă luptă — 
cea pentru existență ; deseori tre
buiau să treacă ani în șir pînă ce 
unora le era dat să părăsească rân
durile intelectualilor șomeri. Pen
tru tinerii noștri specialiști obține
rea diplomei este echivalentă cu 
posibilitatea reală de a munci în 
specialitatea aleasă, de a fertiliza în 
opera de construire a socialismului 
cunoștințele însușite în anii de stu
denție. Statul nostru democrat-popu
lar se îngrijește ca absolvenții să 
fie repartizați cît mai judicios, ți- 
nîndu-se seama de necesitățile eco
nomiei și culturii noastre, de inte
resele personale și familiare.

Primindu-i cu căldură și încrede
re pe cei ce le vor fi de acum îna
inte tovarăși de muncă, colectivele 
din întreprinderile, instituțiile, șco
lile unde sînt repartizați absolven
ții, organele locale de partid, de 
stat și U.T.M. au îndatorirea să 
acorde tinerilor specialiști un spri
jin puternic pentru a se familia
riza grabnic cu problemele cu
rente ale muncii lor, să le asigure 
condițiile materiale necesare pentru 
începerea activității. La rîndul lor, 
tinerii ingineri, profesori etc. au 
datoria să-și valorifice pe deplin 
cunoștințele însușite și să-și desă- 
vîrșească pregătirea învățînd de la 
cei cu mai multă experiență, să se 
încadreze în ritmul de muncă al co
lectivului în care au intrat, manifes- 
tînd un înalt spirit de răspundere 
față de sarcinile încredințate.

Promoția de specialiști a anului 
1963 pășește în viață cu hotărîrea 
neclintită de a contribui alături de 
întregul popor, Cu tot entuziasmul, 
la realizarea sarcinilor trasate de 
partid în vederea înfloririi patriei și 
ridicării nivelului de trai al celor 
ce muncesc. îi felicităm călduros și 
le urăm spor la muncă, succes în 
viață !

Primele realizării.

Zilele acestea a început recoltatul griului și în gospodăria colectivă „Scînteia" din comuna 
Luna, raionul Turda. In fotografie : Tractoristul Teofil Giurgiu lucrînd cu combina la recoltatul 
griului.

însămînțează culturi furajere

cu

este cel de-al 
Oltenia în 
oăioaselor.

Succese la seceriș
• Mecanizatorii din gospodăriile a- 

gricole de stat au recoltat mai mult de 
jumătate din suprafața cultivată
grîu. In trusturile Călărași, Brăila, Tur- 
nu Severin, București și Craiova, recol
ta de grîu a fost strînsă, pînă în pre
zent, în proporție de 70—80 la sută.

• în gospodăriile colective din ra
ionul Corabia s-au terminat de recoltat 
cele 30 000 ha cultivate cu păioase. lu
crare care a fost făcută în numai 10 
zile Raionul Corabia
III-lea , raion din regiunea 
care s-a terminat recoltatul

• Membrii gospodăriilor 
din raioanele Criș, Salonta, 
Oradea intensifică întrecerea la strîn- 
sul recoltei, Pînă acum, în această mare 
întrecere s-au evidențiat gospodăriile 
colective d'n Sîntana, Grăniceri, Olari, 
Șimand și altele din raionul Criș, în 
care s-a și recoltat aproape jumătate 
din suprafața cultivată cu grîu.

colective 
Marghita,

GALAȚI (coresp. „Scîn
teii“). Membrii gospodăriei 
colective din comuna Fîr- 
țănești, raionul Bujor, aju
tați de mecanizatorii de la 
S.M.T. Chiraftei, lucrează 
de zor la recoltatul griului. 
Pînă acum ei au secerat a- 
proape 200 de ha. Totodată 
se adună și paiele prin ba
loturi. Noaptea, tractoriștii 
lucrează la eliberarea tere- 

, nului și la arături pentru 
însămînțarea culturilor fu
rajere. Pînă la această dată 
au fost însămînțate 50 ha 
cu furaje pentru masă 

. verde și siloz.
4r

Concomitent cu lucrările 
agricole de vară, colecti-

viștii din regiunea Galați a- 
cordă o mare atenție recol
tării furajelor cultivate și a 
f murilor naturale. Pînă 
acum ei au strîns furajele 
de pe aproape 12 000 ha, 
însilozînd peste 14 000 tone. 
Pentru mărirea cantităților 
de furaje și ridicarea valo
rii lor nutritive, gospodă
riile colective din raioanele 
de șes folosesc, pe lîngă 
trifoi, lucernă, porumb fu
rajer și alte plante : ierburi 
de baltă, rogoz etc. De ase
menea, pentru sporirea 
cantităților de furaje colec
tiviștii din raioanele Brăila 

■și Făurei au semănat plante 
furajere în miriști pe mai 
mult de 4 500 ha.

Cînd specialiștii au dat semnalul înce
perii recoltatului, munca a pornit cu in
tensitate. împreună cu tovarășul Panaite 
Haraga, de la Consiliul raional Adjud, am 
colindat zilele acestea satele și comunele 
din partea de sud a raionului. Pe tarlalele 
gospodăriei colective „Drumul socialismu
lui“ din Coțofănești, trei combine recoltau 
ultimele hectare cu orz de toamnă. Ingi
nerul agronom Petru Popa, împreună cu 
brigadierii Vasile Bunghez și 
ghe Uleru făceau „planul de 
pentru a doua zi, cînd urma 
ceapă recoltatul celor 400 . ha 
Pentru a strînge la vreme recolta, colecti
viștii din această comună au pregătit 400 
de saci noi, saltele pentru pleavă, colec
toare de paie, o magazie cu o capacitate 
de 36 de vagoane. Organizația de partid a 
luat o serie de măsuri menite să antre
neze pe toți colectiviștii Ia lucru. S-a îm
bunătățit agitația vizuală cu lozinci legate 
de campanie, articole la gazeta de perete ; 
s-au instruit agitatorii, iar membrii birou
lui au fost repartizați pe brigăzi și pe 
lucrări.

La fel de bine s-au pregătit pentru 
campania de vară și membrii gospodării
lor colective din comunele Urechești, Sas
cut-Tîrg și Domnești. Colectiviștii din Ure
chești au amenajat aria de treier, și-au 
procurat și ei toate cele necesare. Con- 
statînd că cerealele de toamnă s-au 
copt, pe porțiuni, ei au început de 
3 zile recoltatul. Snopii sînt transportați la 
arie, iar din urmă tractoarele fac arături 
pentru culturile furajere. Se lucrează de 
zor la seceriș și în gospodăriile colecti
ve din Ruginești, Păunești și altele.

Acum, cînd secerișul începe din plin, 
în unele gospodării colective se semnalea
ză și unele deficiențe. Iată despre ce este 
vorba. Gospodăria colectivă * „Zorile socia
lismului“ din comuna Sascut-Sat, de pildă, 
are de recoltat 540 ha cu grîu. în afară de 
asigurarea sacilor, alte pregătiri n-au fost 
făcute. Pînă în ziua de 10 a acestei luni 
nu se amenajase încă aria pentru cele 
două batoze, nu se confecționaseră salte
lele necesare pentru adunatul plevei, iar

Gheor- 
bătaie“ 
să în- 

cu grîu.

Un mare magazin muzical

Consfătuirea
textile din Arad a în- 
consfătuirea pe țară a 

organizată de Direcția

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“).— 
La Uzinele 
ceput ieri 
textiliștilor
generală bumbac, in și cînepă din 
Ministerul Industriei Ușoare, cu 
tema : ridicarea indicilor de utiliza
re a războaielor și îmbunătățirea 
calității țesăturilor de bumbac. La 
consfătuire participă reprezentanți 
ai direcției generale, conducători de 
întreprinderi, ingineri, șefi de sec
toare țesătorie, responsabilii servi
ciilor control tehnic calitativ, pre
cum și o serie de tehnicieni și mun
citori textiliști din întreprinderi. 
După prezentarea referatelor direc
ției generale, consfătuirea și-a îm
părțit lucrările pe cele două grupe 
de probleme. A fost prezentată ex
periența Uzinelor textile-Arad și 
„Teba“-Arad în folosirea războaie
lor automate, a Uzinelor textile din

textiliștilor
Mediaș în utilizarea celofibrei în 
țesătorie. Cei prezenți la consfătui
re au vizitat apoi întreprinderea 
„Teba“. Lucrările consfătuirii 
tinuă.

Duminică, în Capitală

con-

Repartizarea în producție consti
tuie pentru noii absolvenți ai învăță
mîntului superior un prilej de bucu
rie. Felicitările reciproce sînt pe de
plin justificate.

Serbări cîmpenești
600 de artiști amatori ai formațiilor 

artistice din întreprinderile Capitalei, 
de la casele de cultură ale tineretului 
și raionale se pregătesc intens pentru 
manifestările de duminică. In șase pă
duri din jurul Bucureștiului — Snagov, 
Băneasa, Pustnicul, Andronache, Mogo- 
șoaia și Buda-Argeș — vor avea loc ser
bări cîmpenești dedicate muncitori
lor bucureșteni din metalurgie, con
strucții, textile și pielărie. De diminea
ță pînă seara, oamenii muncii care vor 
veni să se recreeze in aceste locuri vor 
asista la frumoase programe cultural- 
artistice. Formații ale cluburilor sporti
ve din Capitală vor prezenta programe 
de gimnastică artistică și acrobatică, de
monstrații de haltere, jocuri sportive 
populare etc.

La partend unui bloc nou 
de pe Calea Victoriei nr. 41 
își va deschide în curînd 
porțile cel măi mare maga
zin de prezentare și desfa
cere a instrumentelor muzi
cale din țara noastră. Se fac 
ultimele lucrări de finisare 
ale vitrinelor, pardoselii, sis
temului de iluminat, se am
plasează utilajele speciale în 
care vor fi expuse partituri
le, discurile, instrumentele 
muzicale.

Noul magazin ocupă par
terul, mezaninul și subsolul 
blocului. La parter vor func
ționa mai multe raioane. La 
raionul de instrumente și ac. 
cesorii muzicale se vor găsi 
cele mai variate instrumente, 
de la muzicuța de gură pînă 
la pian. Intr-o cameră spe
cială, bine izolată fonic, 
strumentele vor putea fi 
cercate de cumpărători, 
dispoziția vizitatorilor

in- 
în- 
La

vor

Complex școlar
Pentru crearea unor 

condiții cît mai bune de 
învățătură, pe lîngă Com
binatul de industrializare 
a lemnului din Tg. Jiu a 
început construirea unui 
complex școlar pentru 
forestieri. Acesta va cu-

18 discoteci, con-sta
struite din sticlă, fiecare 
avînd o capacitate de 2 000 
de discuri. Raionul va fi 
dotat cu trei combine muzi
cale, precum și cu 15 foto
lii, în ale căror spătare sînt 
montate difuzoare reglate in 
așa fel incit cumpărătorii vor 
putea asculta discurile alese, 
fără a se stînjeni unul pe al
tul.

La mezanin va fi deschisă 
o adevărată librărie muzica
lă — cărți de specialitate, 
diferite tipărituri de muzică 
romînească și universală, 
toate expuse în vitrine lumi
noase. Partiturile vor putea 
fi descifrate și pe loc, la un 
pian care va fi așezat sub o 
cupolă bine izolată fonic.

La subsolul magazinului, 
într-o sală special amenaja
tă, vor fi organizate întîlniri 
între public, compozitori și 
interpreți.

pentru forestieri
prinde opt clase de studii, 
ateliere, laboratoare și un 
cămin pentru elevi, cu o 
capacitate de 330 de 
locuri. Clădirea urmează 
să fie terminată pînă la 
sfîrșitul acestui an.

de la S.M.T. n-au
de paie. Pentru inginerul gospodăriei, tov. 
Victor Vidinimschi, ca și pentru președin
tele sfatului popular din comună, Ion Mi- 
nea, pregătirile nu constituiau o proble
mă. „Totul se poate face într-o zi“ — ne 
spune inginerul. Dar care va fi ziua 
aceea ? Poate cînd grînele or să înceapă 
să se scuture. Nici la gospodăria colectivă 
din Păncești pregătirile n-au fost termi
nate. Deși a doua zi trebuiau să înceapă 
lucrările de recoltat, ei n-aveau încă colec
toare de paie și saltele pentru pleavă, iar 
aria de treier nu fusese amenajată. De 
altfel, amenajarea ariilor constituie o pro
blemă pe întregul raion. Din cele 100 de 
arii planificate, pot fi numărate pe degete 
cele amenajate pînă acum. în majoritatea 
comunelor batozele stau la sediul gospo
dăriilor colective sau la brigăzile de trac
toare.

...și unele deficiențe
Am întîlnit în raionul Adjud și un alt 

aspect. Deși unele unități sînt pregătite și 
grîul este copt, nu s-a început încă recol
tatul. G.A.S. Pufești, de pildă, care are 
de recoltat 940 ha cu grîu, are pregătite 
toate cele 24 de combine, sacii, saltele, 
mașinile de balotat, dar n-a început recol
tatul. Specialiștii au constatat că pe tar
laua din apropierea gospodăriei, ca și pe 
cea de lîngă comuna Adjudu-Vechi, grîul 
era destul de uscat și se putea recolta. 
Dar combinele se aflau în alt capăt al pe
rimetrului gospodăriei, duse acolo conform 
planificării. Tov. Octavian Lesniuc, direc
torul gospodăriei, motivează că n-a mai 
trecut în ultimele zile pe la aceste tarlale, 
dar e de acord că grîul de lîngă Adjudu- 
Vechi, fiind semănat în teren nisipos, a 
ajuns mai repede la coacere. Iată de ce e 
necesar ca în aceste zile tarlalele să fie 
cercetate îndeaproape pentru a se putea 
recolta pe parcele, ceea ce contribuie la 
grăbirea acestei lucrări. în aceeași zi, grîul 
era copt, bun de recoltat și la gospodă
riile colective din Domnești, Adjudu- 
Vechi ca și la G.A.S. Sascut-Tîrg, dar 
nu se secera. Aceasta ar trebui să 
dea de gîndit tovarășilor din organele ra
ionale de partid și de stat. Cele peste 
19 700 ha cu păioase care trebuie recol
tate în vara aceasta numai de gospodării
le colective cer o muncă intensă din pri
mele zile cînd grînele dau în pîrg. De a- 
ceea trebuie să se treacă cu toate forțele 
la seceriș și treieriș.

GH. BALTĂ

(Foto : A. Cartojan)

Adunări ale absolvențilorUniversității 
avut loc joiBucurești a 

adunarea festivă a absol
venților universităților, in
stitutelor pedagogice, in
stituțiilor de artă și de e- 
ducație fizică din țară, cu 
prilejul repartizării lor în 
producție.

în cadrul adunării, des
chisă de prof. Alexandru 
Bălăci, prorector al Uni
versității București, a luat 
cuvîntul tov. Jean Li- 
vescu, adjunct al minis-

Irului învățămîntului, care 
a felicitat pe tinerii pre- 
jenți la adunare și întrea
ga promoție de absolvenți 
ai celor 13 centre univer
sitare ale țării, urîndu-le 
noi succese.

Tov. Ștefan Bîrlea, se
cretar al C.C. al U.T.M., 
președintele Consiliului U- 
niunii Asociațiilor Studen-

a 
adus un călduros salut ab
solvenților care pornesc 
acum spre locurile lor de 
muncă din întreaga țară. 

Din partea absolvenților 
au luat cuvîntul Iulian 
Curelea și Margareta Rusü 
Olteanu, care au mulțumit 
partidului și guvernului

ților din R. P. Romînă,

pentru condițiile de viață 
și studiu pe care le-au 
avut în anii studenției. 
Tov. Evdochia Grigore, 
absolventă din 1960 a Uni
versității, astăzi profesoa
ră în comuna Ion Roată, 
regiunea București, a sub
liniat înalta prețuire de 
care se bucură cadrele di
dactice din țara noastră.

Adunări asemănătoare 
au mai avut loc și în alte 
centre universitare.

(Agerpres)

IOT EEL DE REGLOR
Cînd îl vezi umblînd de la o mașină 

la alta ai impresia că-i lipsește ceva. 
Dacă la una din ele se oprește mai 
mult e semn că a descoperit un lucru 
care nu-i convine. Așa este tovarășul 
Nicolae Ștențel. Meseria de reglor îi 
cere uneori încordarea unui medic care 
are de pronunțat un diagnostic dificil. 
Nu-și pierde răbdarea. Dar nici nu rab
dă să se lucreze „după ochi“. Iată-l, 
de pildă, la mașina de alezat la care 
lucrează loan Onișoru. Măsoară, înseam
nă ceva într-un carnet, iar măsoară, 
apoi se uită cînd la piesa prinsă în 
bacurile mașinii, 
cînd la planul de o- 
perații al reperului 
respectiv. Muncito
rul de lîngă el îl pri
vește calm între
bător.

— Da, s-ar părea 
că totul este în regulă, dar fața pe care 
o alezezi iese cu asperități. Desigur, cu
țitul e de vină. Ce-ar fi dacă am schim
ba unghiul ?

Intr-adevăr, după ce au făcut un nou 
cuțit, cu rază foarte mică, suprafața 
alezată era perfectă. Nicolae Ștențel era 
mulțumit. A plecat la altă mașină și a 
luat în primire alt reper la fel de pre
tențios. Așa își petrece toată ziua de 
muncă. Are în primire 14 mașini — o 
mașină portală, o raboteză, două ma
șini de alezat și zece freze verticale și 
orizontale. Mai precis, răspunde îm
preună cu lucrătorii respectivi de cali
tatea lucrărilor. Sarcina sa de a regla 
fiecare mașină are o deosebită impor-

Oameni evidențiați 
în întrecerea socialistă

tanță. Aici, în secția prelucrări meca
nice a Întreprinderii mecanice din Ro
man se prelucrează piese în greu
tate de pînă la 1 500 kg. Este deci ușor 
de înțeles ce ar însemna rebutarea 
uneia dintre ele.

Ca să asigure desfășurarea ritmică a 
procesului de producție și o înaltă pro
ductivitate a muncii, reglorul are în ve
dere și aprovizionarea locurilor de mun
că cu scule de măsură și control. Pen
tru Nicolae Ștențel ziua de muncă înce
pe totdeauna mai devreme decît pentru 
restul muncitorilor. Nici unul din cei 

14 frezori nu pune 
în lucru un nou re
per pînă ce n-a fost 
studiat bine dese
nul. Și aceasta o 
face în primul rînd 
reglorul. Tot el in
dică sculele necesa

re prelucrării și controlului execuției. 
De cele mai multe ori, trasajul, fixarea 
piesei pe mașină ji primele operații sînt 
executate numai cu sprijinul și sub con
trolul lui. Nu întîmplător el este unul 
din evidențiații in întrecerea socialistă.

CE A SCĂPAT
SERVICIULUI TEHNIC

Vasile Ababei este un bun meseriaș, 
numai că este cam iute. Lucra nu de 
mult la un batiu. Mai avea de frezat 
o fereastră la interior (care servește la 
montarea tabloului electric al mașinii).

— Nu-i trecută nici în fișa tehnolo-

Jerbă de scîntei 
(La laminorul de 
650 mm — Com
binatul siderurgic 
Hunedoara).

(Foto :
Gh. Vințilă)

gică, nici în planul de operații și n-o 
fac — i-a spus el reglorului.

— Ai dreptate — i-a răspuns acesta 
— dar este o scăpare a serviciului teh
nic. Operația trebuie făcută.

Și pentru a-l convinge, a anunțat pe 
tehnologul-șef, care s-a deplasat la fața 
locului, a determinat cotele și a intro
dus operația in plan. Deficiența a fost 
înlăturată, cum s-a» zice, din mers.

Același Nicolae Ștențel este și un 
căutător al noului in domeniul meca
nizării lucrărilor. De la începutul anu
lui și pînă in prezent el a realizat șapte 
inovații și a contribuit la alte două, lată 
citeva din ele: dispozitiv de frezat ex
centric cu ajutorul căruia se execută 
zece operații deodată (în loc de una) 
și se reduce trasajul; dorn cu cap divi
zor, cu ajutorul căruia toate cele 60 de 
lame care opresc rumegușul la mașinile 
de degroșat material lemnos sînt prelu
crate odată (în loc de zece lame 
se prelucrau inainte).

PRINTRE OAMENI

cîte

Mobilul care-l poartă mereu printre 
mașini pe Nicolae Ștențel nu este nu
mai grija de a nu se rebuta vreo piesă 
pretențioasă, ci și apropierea sa de 
oameni. El este de doi ani organizato-

rul grupei de partid nr. 2. In fabrică 
sau în comuna Horia din apropierea o- 
rașului Roman, unde locuiește, este cu
noscut și stimat pentru calitățile sale de 
bun tovarăș.

Ultimul căruia i-a dat recomandare 
pentru a deveni candidat de partid a 
fost frezorul Ștefan Blănaru, om respec
tat în întreprindere pentru deprinderile 
sale hune și pentru felul în care și-a în
sușit meseria, la care, bineînțeles, și-a a- 
dus contribuția și Nicolae Ștențel.

Prin felul său de a fi, măsurat la vor
bă, atent cu fiecare om in parte și 
drept în aprecieri cu cei din iur, reglo- 
rul celor 14 mașini din secția prelucrări 
mecanice exercită asupra oamenilor o 
influentă asemănătoare cu cea asupra 
funcționării mașinilor, lucru care cere o 
sensibilitate deosebită. Și Nicolae Șten- 
țel are această însușire prețioasă. Toc
mai de aceea adunarea întregului colec
tiv al întreprinderii l-a ales nu de mult 
— pentru o durată de patru ani — ase
sor populat pe lingă Tribunalul regiunii 
Bacău.

Aproape cărunt, cu ochii albaștri, mă
runțel, Nicolae Ștențel, reglorul cu înal
tă calificare, este, cum au început 
să-i spună oamenii, și în viața publică 
a întreprinderii, și a orașului, tot un fel 
de reglor.

CONST. JALBA
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Pe ecranele cinematografelor
„Estrada,

Comediile cinematografice, filme
le muzical-dietrac'ive sînt parcă 
mai apreciate ca oricînd în sezonul 
de vară. Programarea în aceste zile 
a filmului „Estrada, estrada“ răs
punde, de aceea, cu atît mat mult, 
unei cerințe a publicului.

Scris și realizat de doi populari 
artiști de estradă sovietici: Iuri Ti- 
moșenko șl Efim Berezin, larg cu
noscut) sub pseudonimul Tarapunka 
Și Stepsel, filmul nu are propriu-zis 
un subiect, o acțiune închegată. 
După cum o sugerează dealtfel și 
titlul, avem de-a face cu un calei
doscop cinematografic, reunind 
scheciuri și cuplete satirice, momen
te muzicale și coregrafice, numere 
de acrobatie, ionglerie și prestidi
gitație.

Genul filmuluf-revistă tși bazează 
puterea de atracție in primul rînd 
pe varietatea numerelor prezentate.

estrada"
pe ingeniozitatea trecerii de la o 
scenă la alta, pe verva comperaju- 
lui, pe prospețimea gagurilor și a 
poantelor comice, pe ritmul antre
nant al decupajului regizoral. Pri
vită prin această prismă, realizarea 
studioului „A Dovjenko" are o . arie 
de calități Se remarcă virtuozitatea 
dansatorilor și acrobaților; sînt a- 
muzante intervențiile desenului ani
mat pentru a stabili racordul între 
diferite momente; Tarapunka și 
Stepsel (care apar și ca principali 
interpret) se disting tn cîteva minia
turi satirice, cum ar fi de pildă sui
ta ilustrînd consecințele muncii în 
asalt. Secvența primirii artiștilor la 
hotel, sceneta cu telefoanele defecte 
și apoi noaptea petrecută de întrea
ga trupă într-un singur apartament, 
fiecare instalîndu-se pe unde apucă, 
provoacă hohote de rîs. Deși inegal, 
„Estrada, estrada" constituie, în 
ansamblu, un film agreabil.

Toate orașele-bine aprovizionate AU SALVAT AVUTUL 
OBȘTESC

DEVA (coresp. „Scînteii“). — Re
giunea Hunedoara este aprovizionată 
Cu legume și fructe atît de unitățile 
agricole locale cît și de alte regiuni 
producătoare. Față de acoperirea ne
satisfăcătoare a cerințelor, semnalată 
piuă de ctirînd, în ultimele zile Oficiul 
de legume si Iructe Hunedoara si 
uniunile raionale ale cooperativelor de 
consum au luat măsuri pentru o mai 
bună aprovizionare.

între altele, în orașe ca Hunedoara. 
Deva, Sebeș. Hațeg s-a extins numărul 
unităților care desfac legume în piețe 
și în locurile mai aglomeinte funcțio
nează chioșcuri și tonele al căror orai 
de lucru este cuprins între orele 5 și 
22 De asemenea, gospodăriile colec
tive din Miicești. Deva. Siutandrei, 
Pestișu Mare și altele, nu numai că își 
respectă contractele încheiate cu orga
nizațiile valorificatoare, dar ele aduc 
zilnic pe piață surplusul lor de recoltă, 
vînzînd produsele în chioșcurile special 
amenajate.

Unele măsuri — deși în această pri
vință mai este loc pentru multă iniția
tivă — s-au luat si pentru mai buna 
aprovizionare a centrelor muncitorești, 
a exploatărilor miniere și forestiere și a 
localităților din munți. O.L.F. Hune
doara și U.R.C.C. Ha’eg și Sebeș au 
deschis puncte permanente de aprovi
zionare la Tău și Oașa, la Baru Mare, 
Lunea Cernii și Toplița.

Cu toate aceste măsuri, in unele 
locuri se simte lipsa ardeiloi, castrave
ților, vinețelei, conopidei, ba chiar și 
a roșiilor. La Ghelai, Teliuc, Mun- 
celu Mic, Certej, Haneș etc., mi
nerii și forestierii nu simt că se 
află în plin sezon al legumeloi și fruc
telor. Aceasta pentru că Uniunile raio
nale ale cooperatively de consum Alba 
Iulia. Brad și Ilia au lăsat pe plan se
cundai aprovizionarea acestoi centre. 
Pe bună dreptate, gospodăriile colec
tive din Lăpușnic, Dobra, Rapolt. 
Sintandrei și multe altele impută co- 
opeiației de consum și fabricii de con
serve din Hațeg faptul că amînă de 
la o zi la alta preluarea unor cantități 
de mazăre, fasole verde, castraveți, 
gulo

Este necesai ca organele locale din 
regiunea Hunedoara, ca și gospodăriile 
colective și gospodăriile de stat din re
giunile furnizoare— Banat și Oltenia — 
să ia măsuri ca spre Hunedoara, Valea

Jiului, Zlatna și toate celelalte centre 
industriale din regiune să fie îndrep
tate zilnic cantități importante de le
gume și fructe, de calitate și la prețuri 
corespunzătoare, In același timp, și 
în regiunea Hunedoara trebuie să se 
urmărească aplicarea neîntîrziată a in
strucțiunilor care s-au dat în vederea 
valorificării integrale a producției de 
legume și fructe din acest an și a unei 
cît mai bune aprovizionări a consuma
torilor. între altele, este foarte impor
tant ca cererile de mijloace de trans
port să fie făcute din timp la organele 
I.R.T.A. -■ care au primit sarcina să 
asigure cu prioritate mașini pentru ve
hicularea legumelot - astfel ca pro
dusele să ajungă neîntîrziat la locurile 
de desfacere.

★

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). — 
în piețele și magazinele specializate de 
desfacere a legumelor și fructelor din 
Tg. Mureș se aduc din zi în zi cantități 
tot mai mari de produse cerute de con
sumatori.

Am vizitat cîteva locuri de desfacere 
si depozite ale I.L.F. din Tg. Mureș, 
în ziua de 10 iulie, de exemplu, se re
cepționaseră cantități mari de legume și 
fructe care, pe baza notelor de co
mandă, au fost repartizate în scurt timp 
magazinelor O cantitate importantă de 
vișine a fost trimisă din vreme unită
ților de industrializare.

Pentru deservirea bună a consu
matorilor, zilele trecute s-a deschis aici 
o hală modernă, frumos amenajată. 
Am întîlnit în piață și colectiviști din 
Pănet, Mădăraș. Chinuri și alții, care au 
adus spre vînzare ceapă verde, gulioare, 
varză, conopidă, eastravețr

Dacă aceasta este situația la Tg. Mu. 
reș, trebuie spus că organele locale au 
datoria să se ocupe in aceeași măsură 
și de celelalte centre industriale din re
giune ; Reghin Vlahița. Toplița, Gălău- 
țaș. Gheorghieni, Praid, Odorhei, 
Miercurea-Ciuc, ca și de stațiunile 
balneo-cliinaterice Borsec, Sovata. Lacul 
Roșu, Tușnad. care în acest sezon au un 
mare număr de oaspeți. Gospodăriile 
colective vor trebui să predea continuu 
unităților comerciale legume și fructe in 
ritmul graficelor stabilite, livrind pro
duse de cea mai bună calitate. Roșiile, 
ca și toate celelalte legume, precum și 
fructele să fie puse în vînzare în mod 
operativ, folosindu-se cele mai variate 
mijloace de desfacere.

Era o d.nr .- 
neață toridă. 
De la un timp, 
nori mari au

inceput să se adune pe cer. Apoi a 
pornit o ploaie torențială. In scurtă 
vreme, apa a început să curgă în 
șuvoaie puternice. Grădina de le
gume a gospodăriei agricole colec
tive din Telejna-Vaslui, situată 
lingă apa Bîrladului. era amenința
tă de inundație. Șeful echipei legu
micole, candidatul de partid A- 
lexandru Voicu. împreună cu 
utemiștii Traian Macarie, Dumi
tru Pascu, Nicolae Hristea și 
cu alți colectiviști au pornit lup
ta cu apele. Șuvoaiele ce ame
nințau terenul grădinii de legume 
au fost îndrumate spre apa Bîr
ladului. prin canale săpate în gra
bă de colectiviști. Grădina de le
gume a colectivei a fost salvată.

„Mă aflu de 
cîtva timp în 
frumoasa sta
țiune Călimă- 

nești. bucurintiu-mă laolaltă cu 
alți oameni ai muncii de un con
cediu plăcut — arată într-o 
scrisoare minerul Petre Găină 
din Petrila. Personalul medical

tn Capitală sînt două 
trusturi de cofetării și 
răcoritoare : nr. 1 și 
nr. 2. S-ar părea că în
tre ele există doar o 
singură deosebire : iul 
are un număr cu soț, 
altul fără. Mai sînt și 
altele. Să le vedem.

Dacă faci o vizită în 
cofetăriile în care gă
sești la orice oră din zi 
mai multe feluri de în
ghețată și băuturi la 
gheață, poți să fii sigur 
dinainte. ai intrat in
tr-o cofetărie a trustu
lui nr. 2. Poftiți la „Po
ienița", „Latina“, „Vic
toria" — vă veți con
vinge.

Intrați la centrul de 
răcoritoare de lingă bu-

și administrativ se străduiește 
să ne facă odihna cît mai 
plăcută. Aș vrea să vorbesc în rîn- 
durile de față despre atitudinea to
vărășească, plină de solicitudine 
față de cei veniți la odihnă și tra
tament a tovarășului medic Adrian 
Calciu și a asistentei medicale Ma
ria Stănculescu. Zilnic, la cabine
tul medical sînt consultați 15—20 
pacienți și toți sînt mulțumiți de 
felul cum sînt examinați. Tovarășii 
mei de vilă, petrolistul Alexandru 
Potecă din Băicoi, strungarul Con
stantin Popa din Ploiești, funcțio
narul Mihai Maisuc din Hunedoara 
și alții au numai cuvinte de mul
țumire față de acești lucrători sa
nitari. Și eu, la rîndul meu, vreau 
să le mulțumesc pentru grija cu 
care s-au interesat de sănătatea 
mea și a tovarășilor mei“.

BILANȚ LA O TABARA 
DE CREAȚIE

CUVINTE DE MULȚUMIRE

— acuarele, ulei și

Cincisprezece 
zile de muncă, 
cinci sute cinci 
zeci de lucrări 
desene. Iată un

bilanț edificator, rod al muncii 
perseverente și entuziaste desfă
șurate de cei 40 artiști plastici a- 
matori din întreaga regiune Ba
cău, prezenți in tabăra de creație 
organizată la Roman de către Casa

cu soț și fără» » «

fetul Circului, Vă veți 
întreba, ca și atîți alți 
cetățeni, de ce-i zice 
centru de răcoritoare 
cînd nu ai cu ce să te 
răcorești : sucul e cald.

însemnări de sezon

siropul sălciu. La cofe
tăriile „Grivița" și „Ga
ra de Nord“ — la fel. 
Ați ghicit probabil : a- 
ceste unități aparțin de 
trustul nr. 1.

...La centrul de răcori
toare, de lingă bufetul 
Circului, în ultimele 
zile sucul s-a servit 
„natur“ — cald ca 
afară. De ce ? Cînd

im ce co mo iiiI poate ei apucata 
TEHNOLOGIA 0E GRUP

In „Scinteia“ nr. 5866 a apărut o pagină specială 
în care a fost prezentată experiența dobîndită de 
colectivul uzinelor „Unirea“ din Cluj in aplicarea 
tehnologiei de grup, sub linii ndu-se avantajele teh- 
nico-economice obținute prin folosirea ei. Numeroși 
cititori ai ziarului nostru — muncitori, tehnicieni și 
ingineri — au manifestat, în scrisori adresate re

dacției, un interes deosebit față de această metodă, 
exprimîndu-și dorința de a cunoaște mai amănunțit 
în ce condiții poate fi ea aplicată. Pentru a răs
punde întrebărilor acestor cititori, publicăm mai jos 
articolul tovarășului ing. Ion Sălcău, director teh
nic în Departamentul Construcțiilor de Mașini al 
Ministerului Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini.

grupe

determinarea re- 
mașinilor unelte;

stabilite precum și 
glajului de grup al 
modernizarea și adaptarea unor ma
șini existente sau crearea unor ma- 
șini-unelte și instalații specializate 
noi ; în sfîrșit, o condiție importantă 
pentru aplicarea tehnologiei de grup 
constă în îmbunătățirea organizării 
producției, respectiv organizarea 
fluxurilor tehnologice de grup.

Să vedem în ce constau aceste lu

_/j7 spun cuvin-Lul

exis-

Precum se știe, sporirea produc
tivității muncii, reducerea prețului 
de cost și asigurarea unui înalt ni
vel calitativ al produselor în între
prinderile constructoare de mașini 
sînt condiționate în mare măsură de 
pregătirea tehnologică a producției, 
de introducerea procedeelor tehno
logice avansate. în unele uzine din 
țara noastră s-a trecut la stabilirea 
proceselor tehnologice pentru 
de piese asemănătoare. în 
loc de repere individuale, 
adică la folosirea largă a 
tehnologiei prelucrării de 
grup. Această metodă 
creează condiții care permit 
o mai largă valorificare a 
rezervelor interne de creș
tere a productivității muncii 
tente în întreprinderi

In ce constă, în esență, metoda 
prelucrării de grup ? Ea constă în 
utilizarea proceselor tehnologice 
pentru grupe de piese asemănătoa
re. astfel îneît prelucrarea tuturor 
pieselor aparținînd unei grupe să se 
poată face pe utilaje de același tip, 
cu dispozitive și cu reglaje comune 
ale mașinilor-unelte Bineînțeles, 
pentru a se putea introduce metoda 
prelucrării de grup, este nevoie să 
se facă unele lucrări pregătitoare 
să fie create unele condiții - și a- 
nume : clasificarea sau gruparea 
pieselor asemănătoare din punct de 
vedere constructiv și tehnologic ; 
stabilirea procedeelor tehnologice 
care urmează să fie aplicate acestor 
grupe de piese ; proiectarea și exe
cutarea S.D.V.-urilor pentru grupele

crări pregătitoare, deci ce condiții 
se cer create în scopul aplicării teh
nologiei de grup

In secții sau ate
liere este bine să 
se facă în prea
labil o analiză 

tehnico-economică. după care piesele 
se vor împărți în grupe, în funcție 
de tipul de mașini și instalații des
tinate pentru prelucrarea lor tn li
mitele fiecărei grupe, piesele se îm
part pe tipuri tehnologice La stabi
lirea grupelor se ține seama, în pri
mul rînd. de dimensiunile piesei, 
deoarece de ele depinde mărimea 
mașinilor-unelte și a dispozitivelor. 
Pe lîngă aceasta, trebuie avută în 
vedere forma geometrică a piesei, 
felul și precizia suprafețelor prelu
crate, felul semifabricatelor, mări

Gruparea
pieselor

mea seriei de prelucrare și econo
micitatea procedeului

Ca bază pentru precizarea unei 
grupe servește o piesă caracteristică 
denumită piesă complexă. Această 
piesă trebuie să conțină toate ele
mentele geometrice ale pieselor diri 
grupa respectivă, astfel îneît proce
sul tehnologic întocmit pe baza ei 
— cu unele completări de reglaj al 
utilajului — să poată fi utilizabil 

pentru executarea oricărei 
alte piese din grupă. Drept 
piesă complexă poate fi 
luată una din piesele ca
racteristice ale grupei res
pective, sau chiar o piesă 
special concepută, conven
țională, care să conțină toa

te elementele pieselor din grupa res
pectivă

Punctul de plecare pentru alege
rea piesei complexe se bazează deci 
pe posibilitatea de prelucrare a tu
turor pieselor dintr-o anumită 
grupă printr-un procedeu tehnolo
gic unic, folosindu-se setul de dis
pozitive 
de scule 
pentru această grupă. Trebuie să se 
aibă în 
conțină 
care să asigure un volum de muncă 
corespunzător pentru ca procedeul 
să fie economic. De pildă, la uzina 
metalurgică „înfrățirea“ din Oradea, 
au fost stabilite 8 grupe de repere, 
printre care carcase și batiuri, pene 
și ghidaje, axe și șuruburi conducă
toare, discuri, roți dințate și axe 
canelate etc, care cuprind aproape

și scule universale sau setul 
și dispozitive făcute special

vedere ca fiecare grupă să 
un număr suficient de piese

regională Bacău a creației popu
lare. Expoziția acestor lucrări a 
reliefat talentul unor oameni de 
cele mai diferite profesii și vîrste.

în lucrarea Frăsinei Vlad, mun
citoare la Uzina de fibre sintetice 
Săvinești, faci cunoștință cu una 
din marile hale ale fabricii de țevi 
din Roman. în plină campanie de 
treieriș, mecanizatorii veniți la 
gospodăria colectivă Trifești cu 
tractoarele și combinele sînt pre
zenți în lucrările tovarășilor Moise 
Gherasim, Victor Stanciu, George- 
ta Tarcău, Eugen Bătrînu. Con
stantin Teslaru și alții ; o colecti
vistă, îngrijitoare la sectorul avi
col din G.A.C. Văleni, deputată în 
Marea Adunare Națională, e re
prezentată în tabloul Georgetei 
Tarcău ; graficianul Dorian Loig- 
ner, membru al cercului băcăoan 
de artă plastică, a realizat portre
tul unui muncitor fruntaș de la 
Fabrica de țevi din Roman.

sosește transportul cu 
suc, nu se vede ma
șina cu gheață. Și 
invers. Cind vine ghea
ța, nu se vede sucul. 
Unul cu altul nu se în- 
tîlnesc decît la Zile 
mari.

Trustul cu răcoritoa
re fără soț ar trebui să 
facă o vizită tovarăși
lor de la cele cu soț și 
să se intereseze cum 
procedează ca să pună 
la dispoziția clienților 
toată ziua înghețată și 
băuturi reci. Cu ocazia 
asta ar mai bea și dîn- 
șii răcoritoare ca lu
mea și prinzindu-le 
gustul, poate că...

P. DANILA

„O moștenire cu bucluc"
Popularul Norman Wiedom define 

un loc central în comedia cinemato
grafică engleză contemporană, dai 
mai există ?i alți cineaști care își 
exercită talentul pe acest tărîm. 
Printre ei, realizatorul filmului „O 
moștenire cu bucluc", Basil Dearden.

Făiă să aibă neapărat pretenții 
de originalitate, punctul de pornire 
al acestei comedii este promițător. 
O tînără pereche, nu tocmai la lar- 
qul ei din punct de vedere finan
ciar. se vede pusă subit în fata 
unei moșteniri — un cinematograf 
dintr-un oarecare oraș de provincie. 
Cei doi soți încep eă-și facă fel de 
fel de planuri de viitor, legîndu-le 
de ceea ce le va reveni de pe urma 
neașteptatei moșteniri. Cum se în- 
tîmplă însă de atîtea ori In astfel 
de istorii, speranțele eroilor se do
vedesc neîntemeiate, Iar moștenirea 
Ie va pricinui numai tracasări și în
curcături.

Există în lilm o anumită direcție 
satirică la adresa moravurilor care 
domnesc în lumea capitalistă, unde 
„libera concurență“ ia uneori forme 
de un ridicol monstruos. Dar acțiu
nea nu urmărește cu consecventă a- 
cest obiectiv, cele mai multe din 
întîmplări epeculînd umorul pitoresc 
pe care îl declanșează trei relicve 
din zilele de qlorie ale cinemato
grafului ajuns acum în paragină : 
casiera, operatorul și bătrînul por
tar. In consecință, hazul este adesea 
discutabil (oare nu exista altceva 
care să solicite mai cuiînd ironia 
autorilor filmului decît anacronis
mul întristător al celor trei bătrîni și 
demodați slujitori ai cinematogra
fului, toți plini de bune intenții ?). 
iar amuzamentul rămîne fără sub
stanță. Pe de altă parte, filmul are 
un dialog excesiv de încărcat, ceea 
ce accentuează caracterul trenant

totalitatea pieseior fabricate în 
uzină. De asemenea, la uzinele me
talurgice „Unirea“ din Cluj s-au 
determinat 11 grupe de repere care 
cuprind un număr de 5 649 piese.

Elaborarea Scopul este să se
-------- —~~ elaboreze un pro- 
procedeelor cedeu tehnologic

de grup după care să se
----------- poată prelucra 

fără modificări esențiale, prin a- 
ceeași reglare a mașinilor-unelte și 
cu aceleași dispozitive, orice piesă 
din aceeași grupă. Rezolvarea pro
blemei este ușurată de faptul că pro
cedeul tehnologic de grup se elabo
rează pentru piesa complexă. De
oarece piesa complexă conține toate 
suprafețele elementare, care sînt 
comune oricărei piese din grupă, re
zultă că nu va exista nici o dificul
tate la prelucrare.

La prelucrarea pieselor din aceeași 
grupă nu este absolut necesar ca 
mașinile să fie reglate de către maiș
tri sau de muncitori reglori cu o 
înaltă pregătire profesională ; ade
sea este suficientă numai o reglare 
simplă, de scurtă durată, care poate 
fi efectuată de către muncitorul care 
lucrează la mașina respectivă. Teh
nologia de grup are și marele avan
taj că ea duce la adîncirea specia
lizării muncitorilor, fapt care se re
flectă puternic asupra ridicării ni
velului calitativ al produselor. Pre- 
lucrînd aceleași piese în număr mai 
mare, muncitorul capătă îndemînare 
și experiență, ceea ce îl ajută să ob
țină o mai înaltă productivitate a 
muncii și să realizeze piese de cea 
mai bună calitate.

mare decît costul celor concepute 
pentru fabricarea unei singure pie
se. Economia se explică totuși prin 
posibilitatea de folosire multiplă a 
dispozitivelor de grup, deoarece cu 
un număr relativ mic de dispozi
tive reglabile se poate prelucra o 
gamă largă de repere. Dacă la uzi
nele metalurgice „Unirea“ din Cluj, 
bunăoară, nu s-ar fi aplicat tehno
logia de grup și s-ar fi executat 
S.D.V.-uri pentru prelucrarea indi
viduală a pieselor, ar fi însemnat ca 
în ultimii ani să se proiecteze și să 
se execute în plus cel puțin 400 de 
scule, dispozitive și verificatoare. U- 
tilizarea S.D.V.-urilor de grup și a 
dispozitivelor universale din ele
mente demontabile a permis, pe 
lîngă accelerarea echipării tehnolo
gice a fabricației, economisirea mun
cii de proiectare — lucru extrem de 
important — precum și economisirea 
de manoperă și de materiale care ar 
fi fost necesare pentru executarea 
acelui plus de 400 de S.D.V.-uri.

Moderni
zarea 

utilajelor 
tilaje, ținindu-se

al unor episoade ; se vorbește mult, 
se explică enorm, poantele comice 
nu Izbucnesc scăpărător, ci se lasă 
ghicite dinainte.

Regizorul Basil Dearden a lucrat 
cu o echipă de buni interpret, care 
—• aproape fără excepție — au în
cercat să suplinească insuficiențele 
scenariului fie prin umor și farmec 
p-ersonal (e cazul lui Bill Travers șl 
al Virginiel Mc Kenna, în rolurile ce
lor doi soți), fie printr-o atentă com
poziție (Bernard Miles — portarul. 
Margareta Ruthford — casiera, Peter 
Sellers — operatorul).

C. POENARU

f CINEMA-

Executarea Prelucrarea în 
77 777---- grup a pieselor de
dispozitive- -jjferite dimensi- 
lor de grup uni necesită folo- 
_ sirea unor dispo

zitive adecvate. Acestea trebuie să 
fie astfel concepute îneît să asigure: 
centrarea rapidă și precisă precum 
și fixarea oricărei piese din grupă, 
rigiditatea necesară a sistemului 
mașină-sculă-piesă, precizia necesa
ră. fixarea rapidă a dispozitivului 
pe mașina-unealtă și demontarea 
lui rapidă după terminarea lucrului

Dispozitivele de grup sînt justifi
cate din punct de vedere economic 
și în producția de unicate și de serie 
mică, deși costul unor asemenea dis
pozitive este în medie ceva mal

La introducerea 
metodei prelucră
rii de grup este 
necesar să se mo
dernizeze unele u- 
seamă de specifi

cul grupelor de piese. Aceasta 
deoarece mașinile-unelte pentru pro
ducția de serie mică sînt utilate nu
mai cu acele dispozitive de mecani
zare și automatizare care sînt ab
solut necesare pentru prelucrarea 
economică a unor piese în multe 
cazuri, prin introducerea metodei 
prelucrării de grup se creează po
sibilitatea utilizării unor mașini- 
unelte speciale, de înaltă productivi
tate în producția de serie, metoda 
prelucrării de grup poate conduce 
chiar la îndeplinirea condițiilor pen
tru introducerea unor linii auto
mate.

Organizarea 
șl plani
ficarea 

producției

Introducerea me
todei prelucrării 
de grup necesită, 
pe lîngă pregăti
rile arătate mai 
sus, și îmbunătă- 
a organizării pro-țlrea substanțială 

ducției. Deoarece metoda prelucrării 
de grup se bazează. în primul rînd 
pe reducerea timpilor auxiliari și a 
timpilor neproductivi, este de mare 
importanță ca la aplicarea ei să se
asigure funcționarea neîntreruptă a 
mașinilor-unelte și a instalațiilor, 
printr-o repartizare judicioasă a

sarcinilor de producție pe locurile de 
muncă, a documentației tehnice, a 
materiilor prime, a sculelor etc.

Este totodată indicat — și în inte
resul creșterii productivității muncii
— ca piesele să fie prelucrate in or
dinea fluxului tehnologic. La uzinele 
„Înfrățirea“-Oradea — uzine în care 
se aplică cu succes tehnologia de 
grup — după ce s-au grupat piesele 
pe familii, determinindu-se la fie
care grupă fluxul tehnologic, res
pectiv procesul complet de prelu
crare a tuturor pieselor din aceeași 
grupă, s-a trecut la reamplasarea 
mașinilor pe linii tehnologice de pie
se asemănătoare. Acest fapt a creat 
condiții să se reducă cu circa 50 la 
sută ciclul de fabricație la nume
roase piese. Trebuie menționat și 
faptul că prin reamplasarea mașini
lor în ordinea succesiunii operațiilor 
se reduc mult transporturile interne
— lucru deosebit de important nu 
numai pentru acce’erarea ritmului 
producției, dar și pentru îmbunătă
țirea calității pieselor.

Aplicarea tehnologiei de grup are 
numeroase avantaje tehnico-econo- 
mice. Prin organizarea mai rațio
nală a producției se mobilizează și se 
pun în valoare noi și noi rezerve 
interne ale creșterii producției și a 
productivității muncii Apoi, specia
lizarea pentru un anumit grup de 
piese a tehnologilor, a proiectanți- 
lor de S.D.V.-uri. a muncitorilor 
permite găsirea celor mai raționale 
soluții tehnologice de execuție care 
duc nemijlocit la ridicarea nivelului 
calitativ al produselor în sfîrșit. 
utilizarea S.D V.-urilor de grup și a 
dispozitivelor universale din ele
mente demontabile face cu putință 
să se construiască mai puține dispo
zitive, fapt care contribuie la redu
cerea simțitoare » prețului de cost 
al produselor.

Tehnologia de grup poate fi apli
cată cu succes în toate uzinele con
structoare de mașini din țara noastră 
care au producție de serie mică sau 
de serie Este necesar însă — așa 
cum s-a arătat la început — să se 
creeze anumite condiții și la aceasta 
trebuie să contribuie activ toți mun
citorii. inginerii, tehnicienii, proiec- 
tanții și tehnologii intr-un cuvînt. 
întregul colectiv al fiecărei între
prinderi, pentru ca avantajele apli
cării tehnologiei de grup să-și do
vedească din plin eficacitatea eco
nomică.

CINEMATOGRAFE : O moștenire cu 
bucluc : Sala Palatului R. P. Romtne 
(orele 19.30 — seria de bilete 780). Patria 
(10; 12; 14; 18,30; 18.45; 21), I. C. Frimu 
(9,30; 11.45: 14, 18.15, 18,30; 21 — grădini
20.30) O perlă de mamă : Magheru (10; 
12, 14,15: 16.30: 18.45: 21), Grădina Pro
gresul (orele 20.30). Misterele Parisului
— cinemascop : rulează la cinematogra
fele 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 Di
namo (orele 20,15), Arenele Libertății 
(orele 20,30). Grădina 13 Septembrie 
(orele 21,30) Patinoarul 23 August (20,45). 
Clubul cavalerilor — cinemascop : ru
lează la cinematografele 1 Mai (10; 12, 
15,30; 18, 20.30). Arta (16, 18, 20 — gră
dină 20,30), Estrada, estrada : rulează la 
cinematografele V. Alecsandri (15, 17; 
19; 21). Elena Pavel (10; 12; 15, 17, 19, 21
— grădină 20.30), Grivița (10; 12, 16, 18; 
20). Floreasca (16; 18 15; 20.30), Stadionul 
Ciulești (oreie 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; 16 30: 18,30; 20,30). Cereomușki : 
Central (10 30; 12,30, 14,30, 16.30, 18.30,
20.30) . C-ttn David (16; 18,15; 20.30). Că
pitanul Fracasse — cinemascop : Lumina 
(10; 12; 14: 16; 18,15, 20 30). Program spe
cial pentru copii la orele 10 la cinema
tograful 13 Septembrie. Adorabile și 
mincinoase • 13 Septembrie (11.30, 13.45, 
16, 18,15, 20,30) Moșilor (15; 17.15; 19,30
— grădină 20,30) Program de filme do
cumentare rulează de la orele 10 pină 
la orele 21 în continuare la cinemato
graful Timpuri Noi. Misterul celor doi 
domni „N“ : rulează la cinematograful 
Maxim Gorki (16,15: 18,30; 20.45). Pe ur
mele bandei : Giulești (10, 12; 14; 16; 
18.15; 20,30) Unirea (16, 18 - grădină
20.30) Olga Bancic (15, 17; 19 — grădină
20.30) . Doctor In filozofie : înfrățirea
Intre popoare (16, 18.15, 20.30) Alex
Sahia (10, |2; 16,30; 18.30) 16 Februarie
(16; 18; 20). Libertății (10; 12, 14, 16.30; 
18,30 — grădină 20.30). Omul cu două 
fețe : Cultural (16; 18. 20). O viață : ru
lează în continuare de la orele 9.30 pină 
Ia orele 21 la cinematograful Alex. 
Popov. Dracul șl cele 10 porunci — ci
nemascop : U Martie (15, 17,30, 20 — gră
dină 20,30) Avintul tinereții - cinema
scop ; V Roaită (1015; 12; 15, 17; 19).
Tăunul : Flacăra (16, 18 15, 20.30) Desco
perirea tui Julian Böll : rulează la cine
matografele T. Vladimlrescu (16; 18. 20), 
Ilie Pinlllie (16: 18. 20) Tu ești minuna
tă , Grădina V Roaită (orele 20,30). Mio
rița (9; 11,15, 13.30, 16. 18 30, 21) Volga 
(9.45; 12; 14 15. 16.30, 18 45; 21) Grădina 
Alex Sahla (orele 20.15) Pompierul ato
mic : Munca (15; 17, 19: 21) Grădina 23 
August (orele 21) Noua prietenă a tatii : 
Popular (16; 18.15; 20.30). M. Eminescu 
(16, 18.15, 20 30). Colegii : Luceafărul (15; 
17,15: 19 30 - grădină 20,30). Drumul Serii 
(16, 18, 20) Legea e lege : rulează la 
cinematograful G. Bacovla (15,30; 18;
20.15). Festivalul Chaplin : 30 Decembrie 
(18, 18.15, 20 30).

TELEVIZIUNE ; Orele 19,00 - Jurnalul 
televiziunii 19.15 - Pentru tineretul 
școlar. Demonstrație de polo ; transmi
siune de la ștrandul tineretului 19.50 — 
Emisiune de știință 20,05 - Versuri de 
dragoste. 20.20 - Filmul ; Festival
Chaplin . In încheiere ; Buletin de știri, 
buletin meteorologic

CUM VA FI VREMEA
Pentru zilele de 13, 14 șl 15 Iulie, la 

tară : Vremea se menține în general 
frumoasă șl călduroasă cu cerul va
riabil. Vor cădea ploi sub formă de a- 
verse mal ales după-amlaza. Tempera
tura tn scădere ușoară. Minimele vor fi 
cuprinse între 10 și 20 de grade iar ma
ximele între 25 șl 35 grade In București 
șl pe litoral : Vremea se menține în ge
neral frumoasă și călduroasă cu cerul 
variabil. Vor cădea ploi sub formă de 
averse, mal ales după-amlaza.
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O operație importantă: debitarea materialului. (Instantaneu de la uzinele 
.Steaua Roșie“ din Capitală). (Foto : Agerpres)

Sosirea unei delegații guvernamentale cehoslovace
Joi la amiază, a sosit în țara noas

tră delegația guvernamentală ceho
slovacă care participă la cea de-a 
treia sesiune a Comisiei mixte gu
vernamentale romîno-cehoslovace de 
colaborare economică și tehnico- 
științifică.

Delegația este condusă de Otakar 
Simunek, vicepreședinte al guver
nului R. S. Cehoslovace. Din dele
gație mai fac parte Hamouz Fran
tisek, ministrul comerțului exterior, 
Vinklarek Vitezslav, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, și alți demnitari și func
ționari superiori.

La aeroport oaspeții au fost întîm- 
pinați de Alexandru Bîrlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, conducătorul 
delegației guvernamentale romîne, 
Gogu Rădulescu, ministrul comer
țului exterior, Bujor Almășan, mi
nistrul minelor și energiei electrice, 
și alți demnitari și funcționari su
periori.

Au fost de față Jaroslav Sykora, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace în 
R. P. Romînă, și membri ai amba
sadei.

în cursul după-amiezii au început 
lucrările sesiunii. (Agerpres)

Darea de seamă publică a delegației mișcării de femei 
din R. P. Romînă care a participat ia lucrările 

Congresului Mondial al Femeilor

Vești din țările socialiste

Recepție cu prilejul celei de-a 42-a aniversări 
a Revoluției Populare Mongole

Joi după-amiază a avut loc în 
sala Teatrului C.C.S. din Capitală 
darea de seamă publică a delegației 
mișcării de femei din R. P. Romînă, 
care a participat la lucrările Con
gresului Mondial al Femeilor, ce s-a 
desfășurat la Moscova între 24—29 
iunie a.c.

Au participat numeroase femei 
din întreprinderi, din școli și insti
tuții de artă și cultură, activiste pe 
tărîm obștesc, gospodine.

Au luat parte, de asemenea, re
prezentante ale organizațiilor de fe
mei din Bolivia, Brazilia, Columbia, 
Costa Rica, Grecia și Uruguay, par
ticipante la 
tează țara 
Național al 
mină.

Adunarea 
Georgeta Dumitru, președinta

Congres, care ne vizi- 
la invitația Consiliului 
Femeilor din R. P. Ro-

a fost deschisă de 
Co

mitetului orășenesc al femeilor— 
București.

Darea de seamă asupra desfășu
rării lucrărilor Congresului Mondial 
al Femeilor de la Moscova a fost 
prezentată de prof. ing. Suzana Gî- 
dea, președinta Consiliului Național 
al Femeilor din R. P. Romînă.

în numele oaspetelor de peste ho
tare, care ne vizitează țara, a luat 
cuvîntul Delia de Quezada, preșe
dinta Uniunii Femeilor din Bolivia.

Scriitoarea Lucia Demetrius, vice
președintă a Consiliului Național al 
Femeilor din R. P. Romînă, a dat 
citire Apelului adresat femeilor de 
pe toate continentele de Congresul 
Mondial al Femeilor.

A urmat apoi un spectacol festiv 
prezentat de formații artistice și so
liști din Capitală.

Reactor atomic 
pentru cercetări biologice

La reactorul atomic din Salaspils (R. S. S. Letonă) 
a intrat în funcțiune o instalație utilată special pen
tru cercetări biologice. Cu ajutorul unor filtre din 
particule nucleare se obține un fascicul de neutroni 
rapizi, necesari acestor experiențe. Materialele sînt 
aduse în zona de iradiere și scoase de acolo în con- 
teinerele unui transportor electromagnetic. Canalul 
„biologic“ a fost proiectat și realizat de colaboratorii 
institutelor de fizică și biologie 
ale Academiei de Științe a R.S.S. 
Letone. Sînt supuse bombardări
lor cu neutroni plante și semințe 
de culturi agricole, insecte-dăună- 
tori ș.a. In felul acesta se studiază 
receptivitatea și sensibilitatea lor la 
radiații, capacitatea lor de rege
nerare. Noua instalație va fi folo
sită la obținerea de noi tulpini de 
bacterii, care sintetizează cel mai 
activ amino-acizii, fermenții și vi
taminele, precum și în vederea al
tor cercetări.

O uzină de „cocs format“
Așa-numitul „cocs for

mat“, obținut de curînd 
în industria minieră po
loneză, este considerat 
ca un important succes 
științific și industrial. 
Acest nou 
întrebuințat 
metalurgică 
din cărbune

Expediții

(Agerpres)

combustibil 
în industria 

se produce 
obișnuit.

în apropiere de Ked- 
zierzyn a fost construită 
o uzină care va produce 
în acest ăn 200 000 tone 
de „cocs format.“

Mașinile și utilajul mo
dern al uzinei sînt de 
producție poloneză.

de cercetări științifice

Cu prilejul celei de-a 42-a aniver
sări a Revoluției Populare Mongo
le, atașatul comercial al Republicii 
Populare Mongole la București, E. 
Niamaa, a oferit joi seara o recep
ție la restaurantul „Pescăruș“.

Au participat tovarășii Petre Bo- 
rilă, Mihai Dalea, Aurel Vijoli, mi
nistrul finanțelor, Voinea Marinescu, 
ministrul sănătății și prevederilor 
sociale, Eduard Mezincescu, adjunct 
■al ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai conducerii unor mini
stere, instituții centrale și organiza-

ții obștești, oameni de știință, artă 
și cultură, ziariști.

Au luat parte șefi ai unör misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diploma
tic.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

★
Joi seara E. Niamaa, atașatul co

mercial al R.P. Mongole, a vorbit la 
postul de televiziune București des
pre aniversarea Revoluției Populare 
Mongole. (Agerpres)

„Am aflat amănunte deosebit de interesante 
despre ocrotirea sănătății în Romînia“

Plecarea delegației 
Comsomolului

Joi a părăsit Capitala, îndreptîn- 
du-se spre patrie, delegația U.T.C.L., 
condusă de tovarășul Piotr Reșetov, 
președintele Comitetului organizații
lor de tineret din U.R.S.S., membru 
al biroului C.C. al U.T.C.L., care la 
invitația C.C. al U.T.M. a făcut o 
vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bănoa
sa, oaspeții au fost conduși de tova
rășul Virgil Trofin, prim-secretar al 
C.C. al U.T.M., de membri ai birou
lui și de activiști ai C.C. al U.T.M.

Au fost de față I. K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice în R.P. 
Romînă, și membri ai Ambasadei.

(Agerpres)

Vizitele delegației 
parlamentare columbiene

Joi, in timpul șederii sale în Bra
șov, delegația parlamentară colum- 
biană. condusă de dr Jose Ancizar 
Lopez, pr 'ședințele Camerei Repre
zentanților din Columbia, însoțită 
de deputății Marii Adunări Naționa
le, Petre Drăgoescu și Stanciu Sto- 
iah, a făcut o vizită la gospodăria 
agricolă colectivă din comuna Hăl- 
chiu. în continuare, deputății și se- 
hatorii columbieni au vizitat uzinele 
de tractoare.

La amiază, președintele sfatului 
popular regional, Ion Măreuș, depu
tat in Marea Adunare Națională, a 
oferit în cinstea oaspeților o masă 
la Poiana Brașov

Seara, membrii delegației au asis
tat la un spectacol folcloric, prezen
tat de formații artistice de amatori.

Cupa R. P. Romîne

A Joua finalistă : Sidcrurgistul-Galați

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — După rezultatul 
de egalitate de miercuri, Siderurgistul-Galați și 
C.S.M.S.-Iași s-au întîlnit ieri din nou pe stadionul 
din localitate. Partida s-a caracterizat printr-un joc 
de slabă factură tehnică. După o repriză egală (1—1), 
gălățenii au reușit să cîștige cu un scor sever : 5—1. 
Golurile le-au înscris David (min. 2 și 69). Zgardan 
(min. 56 — din 11 m și min. 83) și Gh. Ion (min. 72). 
Unicul punct al echipei ieșene l-a marcat Voica în 
minutul 28.

In urma acestui rezultat, echipa din Galați s-a 
calificat în finala „Cupei R. P. Romîne“, alături de 
Petrolul Ploiești. Meciul decisiv pentru câștigarea 
trofeului va avea loc în Capitală la 21 iulie.

Turneul internațional de tenis
Joi, pe terenurile clubu

lui sportiv Progresul din 
Capitală au continuat între
cerile turneului internațio
nal de tenis pe echipe. Re
prezentativa R. P, Romîne 
conduce cu 3—0 în meciul 
cu R. D. Germană. Țiriac 
a cîștigat cu 6—3, 6—3 în 
fața lui Stahlberg. Bosch 
l-a învins cu 6—2;
pe Rautenberg, iar pere
chea Bardan, Mărmureanu 
a dispus cu 2—6. 8—6; 
6—4; 6—3 de Stahlberg, 
Rautenberg.

a țării noastre con
çu 2—1 în partida 

P. Polonă. Iată rezul- 
tehnice ale acestei

6—3

Echipa de ti-

neret 
duce 
cu R. 
țațele 
întîlniri: Radzio (R.P.P.) —
Boaghe (R.P.R.) 7-9; 6—3; 
6—4; Popovici (R.P.R.) — 
Szczukiewicz (R.P.P.) 6—3; 
6—2; I. Năstase, Dron- 
Radzio, Szczukiewicz 6—4; 
6—2; 6—1. Astăzi, de
la ora 16 au loc ulti
mele partide de simplu din 
cadrul acestor două me
ciuri. (Agerpres)

X n
Simbătă si duminică, pe 
Snagov, cei mai buni ca-

CANOTAJ, 
anele lacului 
tioișt' și caiaciști din tară iși vor măsu
ra forțele pentru cucerirea titlurilor de 
campioni ai tării. Campionatele consti
tuie un nou criteriu de selecție a echi
pei reprezentative care la mijlocul lunii 
august va participa la campionatele lu
mii, în Iugoslavia. Pe lista partlcipanti- 
lor figurează numele campionilor euro- 
pen de caiac Vernescu, Artimov și 
Contolenco ț- al altor sportivi de va
loare

BASCHET. — în cadrul lucrărilor Con
gresului federației internaționale de 
baschet de la Beirut s-a stabilit ca în
trecerile campionatului european mas
culin din acest an să se desfășoare in
tre t și 15 oc’ombrie în orașul polonez 
Wroclaw. Cele 16 echipe 
au fost împărțite în două 
cum urmează : seria A : 
R.P. Bulgaria, R.P Ungară, 
cia. Italia Israel. Olanda i 
U.R.S.S., Franța, R.S. Cehoslovacă, R.P.

oarticipante 
serii, după 
Iugoslavia, 

Belgia, Tur- 
serla B :

Declarațiile dr-lui Henri David, 
președintele Comitetului 
de organizare a Zilelor 

farmaceutice franceze

care au loc ei

Joi a părăsit 
Capitala, înapoin- 
du-se în Franța, 
dr. Henri David, 
președintele Co
mitetului de orga
nizare a Zilelor 
farmaceutice franceze,
anual la Paris. înaintea plecării, 
oaspetele a avut o convorbire cu un 
redactor al Agenției romîne de pre
să „Agerpres“.

Amănuntele deosebit de intere
sante pe care le-am aflat în Romî
nia despre ocrotirea sănătății pu
blice. cu prilejul vizitei făcute Ia 
Ministerul Sănătății și Prevederilor 
Sociale și mai ales in țară, ca și 
calda ospitalitate oferită de colegii 
romîni, m-au făcut să-mi prelun
gesc cu cîteva zile șederea în țara 
dv., a declarat dr. Henry David. Am 
intrat ca simplu cetățean în numeroa
se farmacii, mai mari sau mai mici, 
atît din București cît și din provin
cie. Am constatat larga accesibilitate 
a publicului către medicamente — 
puse la dispoziția sa în mare număr 
și la un preț foarte convenabil. Con
sider că rețeaua farmaceutică romî- 
nească poate să ofere bolnavilor 
foarte repede și pretutindeni — pînă 
în cele mai îndepărtate colțuri de 
țară — medicamentele de care au 
nevoie.

în Romînia se desfășoară și o bo-

gată activitate de 
cercetare științifi
că pe tărîm far
maceutic. Despre 
această activitate 
și condițiile crea
te de stat pen- 

desfășurare am a- 
să aflăm mai pe 

făcute la

tru 1 
vut 
larg 
Paris 
anul 
franceze, comunicări care au făcut o 
frumoasă impresie asupra cercurilor 
de specialitate din Franța, cit și din 
lucrările semnate de specialiști ro- 
mîni. Au fost deosebit de intere
sante și instructive schimburile de 
păreri pe care le-am avut la Bucu
rești cu distinși cercetători romini 
în domeniul farmaciei, profesorii 
universitari P. Ionescu-Stoian, di
rectorul Institutului de cercetări 
farmaceutice, și Gh. Ciogolea. deca
nul Facultății de farmacie.

înainte de plecare — a încheiat 
dr. Henri David — vă rog să fiți in
terpretul meu, transmițînd tuturor 
celor pe care i-am intîlnit in cursul 
scurtei mele șederi în țara dv., pe 
străzi, în magazine. în localuri pu
blice, cetățeanului romîn cordial și 
generos, un călduros salut din par
tea unui bun prieten al Rominiei.

buna
prilejul
din comunicările

; de delegația romînă prezentă 
trecut la Zilele farmaceutice

Propuneri ; Terenuri de camping
La sfîrșit de săptămînă, 

dar mai ales în perioada 
concediilor sute de mii de 
oameni ai muncii pornesc 
spre stațiunile de odihnă, 
spre cele balneare sau spre 
cabanele din munți. Alte 
zeci de tnii pornesc în 
excursii cu autocarele, ca 
să cunoască frumusețile na
turii, rfoile realizări, monu
mentele de cultură din tara 
noastră.

Una din formele de tu
rism care cîștigă tot mai 
mulți adepți este excursia 
cu cortul. Întreprinderea 
de difuzare a materia
lelor sportive a pus în 
vînzare diferite tipuri de 
corturi, saci de dormit, sal
tele pneumatice și alte ma
teriale necesare. Numai că 
amatorii de camping întim- 
pină o greutate : nu au 
unde să-și așeze corturile, 
în stațiunile balneo-clima- 
terice, neexistînd terenuri 
amenajate special în acest 
scop. Dacă pentru moment 
lipsa unor terenuri amena
jate nu constituie o pro
blemă la munte (în zona 
alpină, improvizațiile fiind 
posibile) — lipsa loi de pe 
îitoral și din stațiunile bal- 
neo-climaterice face impo
sibilă practicarea turismului 
cu corturi individuale.

Ținînd seama de dezvol
tarea rapidă a acestui gen 
de turism, este necesar ca 
sfaturile populare — prin 
întreprinderile care admi
nistrează bazele turistice 
și stațiunile balneo-cli- 
materice — să ia mă
suri pentru amenajarea 
unor terenuri de camping. 
Un Ioc plat pentru corturi, 
un mic grup sanitar și un 
spălător în aer liber, even
tual cu un acoperiș —totul 
într-o simplă îngrăditură 
dată în seama unui paznic 
— iată ce înseamnă un te
ren de camping.

Așezate la marginea sta
țiunilor de pe litoral, într-o 
zonă verde sau pe poienile 
din stațiunile balneo-clima- 
terice (pe Valea Joiței la 
Predeal, pe Valea Cerbului 
la Bușteni, în Dumbravă la 
Sibiu, în Poiana Brașov, pe 
malul Oltului lingă Cozia, 
la Lacul Roșu, în Poiana 
Burlacului din Valea Ialo- 
tniței, la Snagov și pe ma
lul lacurilor din jurul Ca
pitalei etc.) terenurile de 
camping vor aduce o con
tribuție 
voltarea

importantă la dez- 
turismului.

V. DINU 
coresp. voluntar

cîteva rânduri
Romînă, R.D. Germană, R.P. Polonă, 
Finlanda si Spania. Primele două echipe 
din fiecare serie se califică pentru se
mifinale

Federațiile de baschet din U.R.S.S. și 
Spania au căzut de acord asupra date
lor la care echipele TSKA Moscova Și 
Real Madrid iși vor disputa finala „Cu
pei campionilor europeni“. Primul meci 
va avea loc Ia 23 iulie la Madrid, iar 
cel de-al doilea la 31 iulie la Moscova.

FOTBAL. Turneul international de 
fotbal de la New York a continuat cu 
desfășurarea intîlnirii dintre echipele 
Wiener Sport Kluh (Austria) și Helsing
borg (Suedia). Echipa austriacă a repur
tat victoria cu scorul de 3—0 (2—0).

SCRIMA. Federația italiană de scrimă 
a completat lotul reprezentativ care va 
participa la campionatele mondiale de 
la Gdansk (R.P Polonă) programate la 
mijlocul acestei luni. Din echipa de 
retă vor face parte Sergio Armini, 
cola Guarniéri, Pasquale Regione, 
gelo Pinelli, Gianni Santi. La spadă

Calarese, Salvadore,

flo- 
Ni- 
An-
VOT

evolua Calanchini, 
Colți și Fini.

MOTOCICLISM.
iurimile orașului Moscova se va desfă
șura cea de-a 8-a etapă a campionatu
lui mondial de motocros — clasa 250 
cmc. La această competiție tara noastră 
va fi reprezentată de alergătorii Mihai 
Dănescu, Traian Macarie si Mihai Pop.

ȘAH Marele maestru danez Larsen 
este noul lider al turneului zonal de la 
Halle, după runda a 9-a in care l-a 
invins pe austriacul Robatsch. tn aceas
tă rundă șahistul romîn Mircea Pavlov, 
jucînd çu piesele negre, a obținut o 
prețioasă victorie în fata cunoscutului 
iurător olandez Donner.

POLO PE APĂ. La Karl Marx Stadt 
a început turneul international feroviar 
de polo pe apă. Echipa R.P. Romîne a 
terminat la egalitate : 3—3 (2—Oi 0—1 : 
1—1 ; 0—1) cu echipa U.R.S.S., R.D. 
Germană a învins cu 19—0 echipa Fran
ței, iar R.P Bulqaria a întrecut cu 8—2 
erhina Olandei

Duminică, în împre-

• La invitația Prezidiului Academiei 
R.P. Romîne a sosit în Capitală o dele
gație cubaneză condusă de dr. Antonio 
Nunez Jimenez, președintele Comisiei de 
organizare a Academiei de Științe 
Cuba.

Joi la amiază delegația cubaneză a 
primită la Prezidiul Academiei R.P. 
mine de academicienii Stefan Milcu, i 
președinte

din

I fost
Ro- 

vice- 
U Academiei, si Dumitru Du

mitrescu, secretar prim al Academiei, si 
de alti membri ai Prezidiului Academiei 
R.P. Romine (Agerpres)

Extinderea rețelei medicale
în R. D. Vietnam au fost create 

numai în anul trecut 4 827 de 
puncte medicale pînă în cele mai 
îndepărtate colțuri ale republicii. 
Statul a creat, de asemenea, 130 
brigăzi mobile de medici, care au 
dus o luptă intensă împotriva ma
lariei, trahomei și epidemiilor, care 
apăreau în mediul sătesc. A conti
nuat construcția de spitale noi și 
crearea de dispensare medicale al 
căror număr a crescut cu 19,5 la 
sută în comparație cu anul 1961. 
Numărul de paturi în spitale a 
crescut cu 7,7 la sută.

în vara anului a- 
cesta Academia de 
Științe a R.P. Bulga
ria organizează 18 ex
pediții de cercetări 
științifice. Expediția 
Institutului de geolo
gie al Academiei de 
Științe a R.P. Bulga
ria cercetează struc
tura geologică a regi
unii transbalcanice 
pentru a descoperi 
zăcămintele de petrol 
și gaze. Institutul de 
geografie continuă 
cercetările geomorfo-

logice, începute în 
cursul anului trecut, 
ale mișcărilor scoar
ței Pămîntului în 
partea apuseană a șe
sului Frața, la sud de 
rîul Marița.

Institutul de zoolo
gie al Academiei de 
Științe a R.P. Bulga
ria cercetează 
din vestul
Stara-Planina pentru 
a stabili legătura ei 
cu fauna Carpaților.

Lucrătorii științifici

fauna 
regiunii

ai Institutului de pis
cicultura organizează 
5 expediții științifice 
pentru studiul unei 
părți din vestul și es
tul Mării Negre.

O expediție științi
fică a Institutului de 
artă plastică face fo
tografii ale vechilor 
lucrări de artă plasti
că și artă aplicată 
populară in regiunea 
Tîrnovo, în scopul e- 
ditării unei istorii a 
artei plastice bulgare.

in localitatea Buena Vista (provin
cia Havana) funcționează un centru de 
calificare pentru tinerii care doresc să 
devină tehnicieni cu înaltă calificare. 
In fotografie : Tînărul José Ojea în 
timpul unei ore de practică.

Mitingul de la Ulan Bator
ULAN BATOR 11 (Agerpres). — 

La 11 iulie în R. P Mongolă a fost 
sărbătorită cea de-a 42-a aniversare 
a revoluției populare. în piața cen
trală Suhe-Bator din capitala țării a 
avut loc un mare miting consacrat 
acestui eveniment. Generalul colonel

al armatei populare, J. Lhagvasuren, 
ministrul apărării al R. P. Mongole, 
a rostit o cuvîntare.

Apoi, în Piața Suhe-Bator au avut 
loc parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii, care au durat 
mai multe ore.

Pentru unitatea de acțiune a clasei 
muncitoare franceze

PARIS 11 (Agerpres). — într-un 
articol publicat în săptămînalul 
„France Nouvelle“, organ al P.C. 
Francez. Waldeck Rochet, secretar 
general adjunct al P.C Francez, se 
ocupă din nou de necesitatea uni
tății de acțiune a comuniștilor și so
cialiștilor. Recentul congres al so
cialiștilor francezi reprezintă neîn
doielnic un pas important înainte în 
comparație cu pozițiile din trecut ale 
conducătorilor partidului socialist.

Un fapt pozitiv îl reprezintă posi
bilitatea pe care o au în momentul 
de față socialiștii de a desfășura o 
luptă „de ofensivă" comună sau pa
ralelă împotriva uneltirilor reacțiu- 
nii Totuși, socialiștii au refuzat să

elaboreze un program comun cu co
muniștii. Acesta este un aspect ne
gativ a) tacticii socialiștilor.

Comparind programele ambelor 
partide. Waldeck Rochet constată că 
ele au multe puncte comune în do
meniu] politicii interne. în ceea ce 
privește politica externă, comuniștii 
și socialiștii au concepții comune în 
ce privește lupta pentru pace și des
tinderea încordării internaționale, 
pentru schimburi economice și cul
turale între toate țările.

în încheiere. Waldeck Rochet a- 
rată că P C. Francez va continua să 
lupte pentru unitatea de acțiune a 
clasei muncitoare, pentru alianța 
tuturor forțelor democratice

Un nou capitol în mișcarea 
de emancipare a negrilor din S.U.A

Primul ministru al Cambodgiei 
l-a urimit In audienta

pe ambasadorul R P. »online 
PNOM PENH 11 (Agerpres). - 
iulie Huot Sambath. ministrul

La 
a- 

a
9 
facerilor externe al Cambodgiei, 
oferit un dineu in cinstea unba- 
sadoTului R. P. Romîne Pave! Si- 
lard, la care au participat toți șetii 
de misiuni acreditați la Pnom ’enh 
și funcționari superiori din Ministe
rul de Externe. Huot Sambath a ros
tit un discurs.

La 11 iulie ambasadorul R.P.R. a 
fost primit in audiență de primul 
ministru. Norodom Kantol. Audiența 

decurs intr-o atmosferă cordială.a

Dineu oferit de ministrul
R. P. Romîne la Roma

ROMA 11 (Agerpres). — în seara 
zilei de 10 iulie Mihai Marin, trimis 
extraordinar și ministru plenipoten
țiar al R P. Romîne la Roma, a ofe
rit un dineu în cinstea delegației 
italiene care a participat la deschi
derea expoziției „Italia produce" or
ganizată la București. Au luat parte 
Giuseppe Trabuechi, ministrul co
merțului exterior, Vittorio Cervone, 
subsecretar de stat, și alte persona
lități.

Primăvara acestui an a fost marcată, in Statele Unite, de marile mani
festații ale negrilor din statele Sudului — Alabama fi Carolina de nord, ele s-au 
extins apoi în estul, nordul fi vestul S.U.A. Recent, 20 000 de negri la San 
Francisco fi 30 000 la Los Angeles fi-au exprimat solidaritatea cu cei din sud. 
După cum anunța zilele trecute agenția France Presse, liderii negri pregătesc 
organizarea unei demonstrații la sfîrșitul lunii august, cwe va reuni la Wa
shington 300 000 de oameni de culoare din 20 de orafe mari.

Amploarea crescîndă a mifcării de emancipare a negrilor din S.U.A.. de
monstrațiile lor de masă care, in ciuda tuturor opreliftilor, cuprind oraf după 
oruf fi stat după stat, se află in atenția presei internaționale, care, notind acui
tatea problemei rasiale in S.U.A. fi formele noi pe care le adoptă în prezent 
acțiunile politice ale negrilor, subliniază totodată necesitatea unei rezolvări 
rapide a „desegregării , a integrării depline a negrilor în societatea americană.

pe scară națională, un venit care în 
1960 atingea doar 52,5 la sută din a- 
cela a! albilor. Dai această cifră suferă 
variații considerabile de la o regiune 
la alta...

La aceasta ttebuie adăugat că șo
majul lovește și mai puternic pe negri 
decît pe albi. Iată cîteva exemple pe 
primul trimestru 1963 ;

Probleme ce se cer 
rezolvate

Ziarul francez „LE MONDE", care 
în ultimele săptămîni a consacrat două 
editoriale acestei probleme, notează :

„Problema rasială se ridică în fata 
guvernului american ca o problemă 
din ce in ce mai urgentă. Casa Albă 
spune și face să se spună că se teme 
de o serioasă agravare a situației, iar 
această teamă este în mare măsură 
justificată de rapoartele care vin nu 
numai din sud dar și din regiunile din 
nord și vest, în mod obișnuit conside
rate, în mod fals, ca liniștite. Manifesta
țiile pornite cu două luni în urmă in 
Alabama se întind ca o pată de ulei în 
majoritatea statelor din sud. Negrii din 
nord și din vest se agită, la rîndul lor, 
mai întîi pentru a-și manifesta solidari
tatea cu cei din Birmingham, din 
Jackson sau din Greensboro dai și pen
tru a aminti că ei înșiși nu sînt consi
derați cetățeni cu drenturi egale".

Care sînt aspectele segregației ra
siale și ce probleme se cer rezolvate 
pentru a se realiza integrarea negrilor ? 
La aceste întrebări Claude fulien 
răspunde tot în ziarul „LE MONDE" •

• Segregația în materie de locuințe 
la orașe : „Marea majoritate a negrilor 
trăiește fie în cartiere în întregime 
negre, fie pe cale de a fi părăsite de 
albi. Sneculatii rentabile nermît r»m-

păi area pe un preț de nimic a imobi
lelor progresiv înconjurate de valul 
migratorilor negri, pentru a fi apoi 
închinate la prețuri mari noilor veniți, 
care caută cu disperare o locuință. în 
același timp, bineînțeles, accesul în 
anumite cartiere le este interzis negri 
lor“. (Un „ordin executiv" prezidențial 
emis în 1962 interzice segregația în imo
bile construite cu o participare finan-

„a- 
la un

să se 
mai

albi negri
total 5,9’/» 12,7"/»
bărbați 5,4’/» 11,9’/»
teniei 5’/» 10.7»/»
tineri 13,4’/» 29,8’/»
funcționari 2,8’/« 6,3’/»
muncitori specializați 7,4’/» 10,7’/»

„ necallficati 13,3"/» 20,3’/»
oameni de serviciu 3»/» 9,1’/»

• Dreptul la vot : „Datorită obsta-

ciară a autoritățiloi federale, dar 
ceasta decizie nu se referă decît 
sfert din noile construcții“).

• Segregația în materie de
„Sudul este mult mai rămas în ___
decît nordul . la cinci ani după con
damnarea segregației rasiale în învăță- 
mîntul public, progresele înregistrate 
sînt încă prea slabe : în școlile 
elementare și secundare, din nu
mărul elevilor negri de 280 000 în Ala
bama, au fost integrați — 0 ; în Ar
kansas. din 109 000 — 250; in Flo
rida, din 219 000 — 1 168; în Georgia, 
din 328 000 - 44 ; în Louisiana, 
297 000 - 107 ; în 
288 000 — 0 etc,

„Atrași spie nord și 
sesc și aici o segregare 
chiar din simple 
antrenează I» rîndul să» n segregare 
școlară “

• Segregația in materie de venituri, 
salarii și slujbe : Cei 18 milioane de 
neeri — scrie autorul — au în medie,

jcoli : 
urmă

Mississippi,
din 
din

gă-vest, negrii 
pe cartiere care, 

motive geografice,

colelor care li se pun cînd vor 
înscrie în listele electorale, cea 
mare parte a negrilor din sud nu pot 
vota... lată procentul negrilor în vîrstă 
de a vota și care au putut, efectiv, să 
fie acceptați ca înscriși în registre : 
Alabama — 13,4 la sută; Arkansas — 
34 la sută ; Florida — 36,8 la sută ; 
Georgia — 26,8 la sută ; Louisiana — 
27,8 la sută ; Mississippi — 5,3 la sută ; 
Carolina de nord — 35,9 la sută ; Ca
rolina de sud — 22,9 la sută..."

legătură cu aceasta, revista arată că 
„tendința, în nord, a fost de a considera 
întreaga problemă rasială ca o pro
blemă a sudului. Acum, totuși, școlile, 
locuințele, slujbele — toate se piezintă 
și ca probleme rasiale ale nordului".

„Acum începe un nou capitol in 
criza rasială - de data aceasta o în
treagă campanie a grupuriloi de negri 
pentru integrale rapidă și deplină. 
Strategia: acțiune directă, nici un fel 
de așteptare... In trecut negrii tindeau 
să se bazeze în special pe curțile fede
rale pentru a-și dobîndi drept urile. 
Totuși, ei văd că schimbările vin foarte 
încet în urma hotărîrilor judecătorești ; 
prea încet — au hotărit în sfîrșit negrii 
— astfel că tendința actuală este de a 
renunța la curțile judecătorești. Ceea ce 
agită țara în momentul de față este 
noua strategie a negrilor pentru acțiu
nea directă".

Analizînd „tulburările rasiale care se 
multiplică", publicația lunară „LE 
MONDE DIPLOMATIQUE“ (numărul 
pe iunie) scrie: „Este clar că mișcarea 
se accelerează și nimic în atitudinea li
derilor negri sau a masei — și mai cu 
seamă a tinerilor — nu permite să se 
considere că ea se va opri Poate cu
noaște pauze, mai mult sau triai puțin 
lungi, dictate mai ales de considerații 
tactice, dar va continua cu un elan 
sporit.. Orice nouă victorie îi convinge 
și mai profund pe negri că nu pot să 
spere nimic decît de la propria lor ac
țiune. Nici o altă cucerire decît 

fi egali pe deplin 
va putea satisface.

Strategia : acțiune directă
Subliniind că „faptele arată că pro

blema rasială în Statele Unite este 
uriașă, cuprinzînd întreaga națiune și 
nefiind limitată la o regiune", „U. S. 
NEWS AND WORLD REPORT" re
marcă următorul fenomen social în 
rîndul negrilor •

Migrarea negrilor din sud în orașele 
din nord și vest continuă în mod ne
întrerupt. (Aceasta are o cauză econo
mică : este o migrare spre regiuni in
dustriale — n.r.). Funcționarii supe
riori (ai administrației) consideră că, 
în prezent, peste jumătate din negrii 
americani se află în afara sudului. In

tiune. Nici 
aceea de a 
cu albii nu-i 
Dacă astăzi guvernul federal intervine 
în favoarea negrilor cu mai multă vi
goare decît în trecut, s-ai greși dacă în 
aceasta s-ar vedea o fidelitate fată de 
o tradiție democrată. Căci bilanțul, în 
acest domeniu, al democraților nu este 
mai strălucit decît al republicanilor" ; 
„problema este mai coaptă" astăzi „și 
de asemenea, mai presantă".

„Pe de altă parte ...o a treia forță 
intervine tot mai frecvent și cu o in
fluență crescîndă aceea a albilor par
tizani ai integrării rasiale Printre „pe
lerinii libertății" care de mai mulți ani 
protestează pașnic împotriva segregării 
rasiale s-a remarcat prezenta unor albi 
care, alături de concetățenii lor negri, 
acceptă riscul de a fi aruncați în în
chisoare. Este vorba de militanți con
vinși și relativ puțin numeroși care au 
dat un ajutor folositor liderilor mișcării 
pentru emanciparea negrilor“.
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federația Malaueză plan de inspirație 
colonialista

Declarația președintelui Indoneziei
DJAKARTA 11 (Agerpres). — în

tr-o declarație făcută la 10 iulie, 
președintele Indoneziei, Sukarno, a 
subliniat că „Republica Indonezia și 
poporul indonezian nu numai că nu 
sînt de acord cu crearea Federației 
Malayeze, dar se vor opune acestui 
pian de inspirație colonialistă“. El a 
criticat poziția primului ministru al 
Malayei, Tunku Abdul Rahman, 
pentru că acesta „nu și-a respectat 
promisiunea făcută în cadrul confe
rinței de la Tokio de a organiza în 
prealabil un plebiscit în teritoriile 
din Kalimantanul de nord“. (Acordul 
cu privire la crearea Federației Ma
layeze a fost semnat la Londra la 8 
iulie în urma insistențelor reprezen
tanților guvernului englez. Potrivit 
acestui acord, Federația urmează să 
intre în vigoare la 31 august).

Președintele Sukarno a declarat că 
în condițiile care s-au creat, ca ur
mare a semnării acestui acord, se 
îndoiește de oportunitatea conferin
ței la nivel înalt programată să aibă 
loc între 30 iulie și 2 august la Ma
nila cu participarea președintelui In
doneziei, Sukarno, a președintelui Fi- 
lipinelor, Macapagal, și a primului 
ministru al Malayei, Tunku Abdul 
Rahman. La această conferință ur
mau să se discute problemele legate 
de divergențele ce s-au ivit între a- 
ceste trei țări în legătură cu crearea 
Federației Malayeze, precum și pro
punerea Filipinelor cu privire la 
crearea unei confederații din care 
să facă parte Filipinele, Indonezia și 
teritoriile incluse în Federația Ma- 
layeză (Malaya, Singapore, Borneo 
de nord, Sarawak).

LONDRA 11 (Agerpres). — Anglia 
poate avea un rol important în do
meniul îmbunătățirii relațiilor din
tre Occident și Uniunea Sovietică, a 
declarat în cadrul dejunului organi
zat la Londra Harold Wilson, lide
rul Partidului laburist din Anglia. 
In lumea contemporană, a spus în 
continuare Wilson, Anglia nu mai 
poate conta pe politica demodată a 
canonierelor sau să ducă o politică 
bazată pe o pretinsă putere nu
cleară.

în încheiere Wilson a subliniat 
din nou primejdia pe care o repre
zintă înarmarea nucleară a Germa
niei occidentale. El s-a pronunțat în 
favoarea organizării unor întîlniri 
mai frecvente a șefilor de guverne 
ai marilor puteri în vederea exami
nării problemelor internaționale.

Agricultorii francezi au reluat acțiunile revendicative
PARIS 11 (Agerpres). — în Franța 

continuă acțiunile țărănești provo
cate de nemulțumirea față de gu
vern care sprijină importurile de 
produse agricole, deși piața franceză 
nu are nevoie de ele. După cum 
relatează agenția France Presse, „în 
cursul zilei de miercuri, în nume-

10

In apărarea patrioțiior 
greci întemnițați

Mitingul din orașul Patras
ATENA 11 (Agerpres). — La

iulie, în orașul Patras a avut loc un 
mare miting în apărarea democra
ției și a drepturilor oamenilor mun
cii greci, organizat de partidul 
E.D.A. A luat cuvîntul Manolis Gle- 
zos. membru al Comitetului Execu
tiv al E.D.A., care a demascat po
litica antipopulară și antinațională 
a fostului guvern Karamanlis care, 
sub presiunea luptei populare, a fost 
nevoit să demisioneze.

Un alt membru al Comitetului 
Executiv al E.D.A., Iliu, care aluat 
cuvîntul la miting, a cerut elibera
rea imediată a deținuților politici. 
Merkurls, activist de seamă al Par
tidului „Uniunea de Centru“, a che
mat opoziția să-și unească efortu
rile, pentru restabilirea libertăților 
constituționale în Grecia.

Noi demonstrații în Anglia
LONDRA 11 (Agerpres). — După 

cum relatează agenția Reuter, șl în 
cursul zilei de miercuri mii de 
persoane au demonstrat la Londra.

Cea mai puternică demonstrație 
a avut loc seara în fața teatrului 
„Aldwych“, unde suveranii greci, 
veniți să participe la un spectacol 
de gală, au fost întîmpinați de peste 
2 000 de demonstranți. Numeroși ce
tățeni au deschis umbrelele pe care 
scriseseră cu litere

Grecia“, „restaurați 
„Amnistie". Pentru a-i împrăștia pe 
demonstranți au fost aduse în grabă 
unități puternice de poliție. Potrivit 
agenției France Presse, nouă per
soane au fost arestate.

roase localități din departamentele 
Vaucluse și Bouches-du-Rhone s-au 
desfășurat noi manifestații țără
nești“.

Agricultorii din Carpentras, în 
semn de solidaritate cu cei din Per- 
tuis, cei mai loviți de politica ofi
cială agricolă, au hotărît să trimită 
o delegație în numele agricultorilor 
meridionali la ministrul agriculturii, 
Edgar Pisani, pentru a prezenta ne
mulțumirile lor.

In cursul după-amiezei, localitatea 
Carpentras a suferit pur și simplu 
o invazie pașnică. Aproximativ 
2 500 de țărani au defilat cu trac
toare, camioane și alte mașini. Cir
culația a fost serios perturbată. Sin
gurul incident s-a produs la Rog- 
nonas, unde manifestanții au răstur
nat pe șosea o mașină cu doi in
spectori de poliție care înregistrau 
numerele de circulație ale mașinilor 
în care se aflau demonstranții.

albe mari 
.restaurați drepturile omului în 

libertatea“,

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

MOSCOVA 11 (Agerpres). — De
legația militară romînă condusă de 
ministrul forțelor armate ale R.P. 
Romîne. generalul de armată Leon- 
tin Sălăjan, care, la invitația minis
trului apărării al U.R.S.S., mareșa
lul Uniunii Sovietice R. I. Malinov- 
ski, întreprinde o vizită oficială în 
U.R.S.S., a fost primită la 11 iulie de 
N. S. Hrușciov.

La întîlnire a participat și Nicolae 
Guină, ambasadorul R. P. Romîne la 
Moscova.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

★
Delegația militară romînă s-a în- 

tîlnit la 11 iulie la Teatrul Central 
al Armatei Sovietice din Moscova 
cu reprezentanți ai Ministerului

Un armistițiu temporar în conflictul 
căilor ferate din S.U.A.

După alegerile din Argentina
• Măsuri împotriva organizațiilor democratice • Intervii# 

acordat de

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
Agențiile occidentale de presă • 
anunță că guvernul S.U.A. a reușit 
„în ultimul minut“ să obțină o a- 
mînare, de scurtă durată, a grevei 
celor 195 000 de feroviari americani 
care urma să înceapă în dimineața 
zilei de 11 iulie în semn de protest 
împotriva hotărîrii societăților de 
căi ferate de a introduce un pro
gram de „modernizări“. Se știe că 
acest program urma să ducă la con
cedierea a aproxim itiv 
muncitori feroviari, 
ției France Presse, 
luată în urma unei 
vocate în seara de 
ședințele Kennedy la care au parti
cipat reprezentanții sindicatelor fero
viarilor și ai societăților de căi fe
rate. La ședință, reprezentanții so
cietăților de căi ferate au acceptat 
să suspende pînă la 29 iulie apli
carea măsurilor preconizate, iar de
legații sindicatelor au fost de acord

70 000 de 
Potrivit agen- 
hotărîrea' a fost 
noi ședințe con- 
10 iulie de pre-

să suspende pînă ia aceeași dată 
ordinul de grevă. Pe de altă parte, 
după cum scrie agenția, „pentru a 
ieși din impasul în care se găsesc 
căile ferate americane“, președintele 
Kennedy a desemnat o comisie 
mixtă de anchetă prezidată de 
nistrul muncii, Willard 
misia a fost însărcinată 
laborare cu părțile în 
studieze în amănunțime 
pozițiile respective ale părților“.

Referindu-se la acordul provizo
riu obținut în ultimul moment, ca 
urmare a presiunilor guvernului 
S.U.A., corespondentul din Washing
ton al agenției France Presse subli
niază că „nu s-a realizat decît un 
armistițiu care nu rezolvă în fond 
nimic“. Comisia mixtă desemnată 
de președintele Kennedy „nu 
puterea de a face să progreseze 
luționarea conflictului căilor

mi- 
Co- 
co- 
„să

Wirtz, 
ca. în 
cauză, 
faptele și

are 
so- 
fe-

La Guadalajara, capitala statului 
Jalisco din Mesic, a avut loc recent 
o demonstrație a studenților care au 
protestat împotriva crimelor politice 
ale regimului fascist din Spania.

Manevrele colonialiștilor in Guyana Britanică
De cîteva săptămîni, situația din 

Guyana Britanică — colonie engle
ză în America de Sud — se află din 
nou în atenția opiniei publice in
ternaționale. La Georgetown, capi
tala țării, elemente teroriste, care 
fac jocul colonialiștilor, au pus la 
cale atentate și tulburări ; au devas
tat și incendiat o serie de case par
ticulare și instituții publice, au in
citat la tulburări rasiale.

Scopul acestor acțiuni provoca
toare era de a crea o atmosferă 
haotică în țară în vederea tergiver
sării în continuare a acordării inde
pendenței acestei colonii. Se știe că 
sub presiunea puternicei mișcări de 
eliberare națională, Anglia a fost ne
voită să-i acorde, în anul 1960, Guya- 
nei o nouă constituție, potrivit că
reia populației i se asigura dreptul 
la autoguvernare. Dar numai atît. 
Restul treburilor de stat, inclusiv 
politica externă și apărarea, au ră
mas în mîna administrației colo
niale. Chiar și în ceea ce privește 
autoguvernarea, colonialiștii sperau 
că aceasta va fi doar formală. Nu
mai că planurile lor au fost deju
cate. In cadrul alegerilor, populația 
țării s-a pronunțat pentru partidul 
popular progresist condus de Cheddi 
Jagan. Noul guvern a preconizat o 
serie de reforme cu caracter antimo
nopolist și militează cu consecvență 
pentru acordarea neîntirziată a in
dependenței țării. Aceasta este cau
za nemulțumirii elementelor colo
nialiste, care s-au dedat la tulburări 
în nenumărate rînduri. De data a- 
ceasta, însă, elementele reacționare 
au atras de partea lor pe conducă
torii de dreapta ai sindicatelor care, 
cu mai bine de două luni în urmă, 
au declanșat o grevă generală. Insti- 
gind la grevă, liderii sindicali de 
dreapta din Guyana nu urmăreau 
altceva decît să discrediteze guver
nul condus de Cheddi Jagan, care 
se bucură de un larg sprijin în rîn- 
dul maselor Faptele arată că greva 
sindicatelor nu are nimic comun cu 
interesele muncitorilor. „Există mul
te dovezi — a declarat primul mi
nistru Cheddi Jagan — care demon
strează că această grevă este inspi
rată de opoziție și de oameni de a- 
faceri, care se opun programului de

reforme sociale și economice ale gu
vernului“.

Evenimentele s-au desfășurat și 
cu amestecul anumitor interpuși ai 
monopolurilor din S.U.A., care, în 
treacăt fie spus, încearcă tot mai in
sistent să se infiltreze în Guyana 
Britanică și să preia locul colonialiș
tilor englezi. Aportul lor la tulburări 
a constat în primul rînd în selec
ționarea / și pregătirea elementelor 
care să ducă la capăt acțiunile al 
căror plan era elaborat dinainte. 
Pregătirea acestora, după cum o 
confirmă ziarul „New York Mirror“, 
a fost făcută de urgență și intr-un 
cadru organizat. Iată ce scrie, în le-

COMENTARIUL ZILEI

gătură cu aceasta, ziarul amintit : 
„Institutul american pentru dezvol
tarea muncii libere“, care se bucură 
de sprijinul conducătorilor indus
triei noastre, a accelerat pregătirea 
a șase guyanezi la Washington. A- 
cum ei s-au înapoiat în Guyana Bri
tanică, unde lucrează împreună cu 
un tînăr curajos, pe nume Richard 
Ismail, președintele consiliului ge
nera] al Congresului sindicatelor din 
Guyana (și un înverșunat dușman al 
actualului guvern — n.r.). In fața 
fiecăruia din cei șase stau sarcini 
concrete pentru activitatea în cadrul 
sindicatelor guyaneze“.

Presa americană relevă că sus- 
amintitul „Institut american pentru 
dezvoltarea muncii libere“ nu este 
altceva decît o filială cu sarcini pre
cise a 
S.U.A

Este 
lei cu 
vernul 
sancțiuni economice pentru a spori 
astfel dificultățile pe care le întîm- 
pină guvernul lui Cheddi Jagan.

Totodată, grupările cele mai reac
ționare din S.U.A. au luat fățiș po
ziție împotriva acordării indepen
denței Guyanei Potrivit agenției 
U.P.I., senatorul Thomas Dodd, într-o 
declarație făcută la 27 iunie, și-a

agenției de investigații a

semnificativ faptul că. para- 
provocările din Guyana, gu- 
S.U.A. a aplicat acestei țări

exprimat îngrijorarea față de pre
zența unui guvern progresist „în 
imediata apropiere a canalului Pa
nama și a altor baze militare ale 
S.U.A. din această regiune“ și a ce
rut guvernului englez să schimbe 
sistemul electoral din Guyana Bri
tanică, astfel încît Jagan să poată 
fi înlăturat de la putere.

Poporul guyanez și guvernul pro
gresist al lui Cheddi Jagan nu s-au 
lăsat intimidați de noile uneltiri ale 
colonialiștilor și au dejucat planurile 
lor. După cum au anunțat agențiile 
de presă, ca urmare a acțiunilor re
zonabile ale guvernului Guyanei 
Britanice, la 7 iulie s-a ajuns la un 
acord cu reprezentanții sindicatelor. 
La mai puțin de 24 de ore după ra
tificarea de către sindicate a acordu
lui, cea mai mare parte dintre oa
menii muncii au reluat lucrul, pu- 
nînd capăt grevei declanșate de ele
mentele procolonialiste.

După aceasta, a plecat în grabă 
la Georgetown Duncan Sandys, mi
nistrul pentru colonii al Marii 
Britanii, tocmai acum cînd în țară a 
fost restabilită ordinea. Corespon
dentul din Londra al agenției Asso
ciated Press subliniază că această 
„vizită" a stîrnit nemulțumiri în 
cercurile laburiste și sindicale, care 
și-au exprimat neliniștea că prezen
ța lui Sandys în Guyana Britanică 
va duce la o nouă intensificare a 
activității elementelor reacționare.

Pe alt plan, reprezentantul Angliei 
la O.N.U., Cecil King, a declarat la 
10 iulie că guvernul său nu va auto
riza sosirea în Guyana Britanică a 
unei misiuni a Comitetului special 
O.N.U. pentru examinarea aplicării 
Declarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale, pentru a studia situația 
din această colonie. Această misiune 
urma să cerceteze „căile și mijloa
cele pentru ca Guyana Britanică să 
obțină în cel mai scurt timp inde
pendența“.

Faptele arată însă că uneltirile 
colonialiștilor nu vor putea stăvili 
lupta poporului guyanez pentru li
bertate și independență.

D. ȚINU

MOSCOVA. Joi dimineața a avut 
loc la Kremlin o convorbire între 
membrii delegației de partid și guver
namentale a R. P. Ungare și conducă
tori ai P.C.U.S. și guvernului sovietic.

Din partea ungară, la convorbire au 
participat membrii delegației în frunte 
cu Jănos Kădăr ; din partea sovietică 
au luat parte : Nikita Hrușciov, 
Leonid Brejnev, Anastas Mikoian și 
alții.

In aceeași zi, Jănos Kădăr, condu
cătorul delegației de partid și guver
namentale a R. P. Ungare, a oferit un 
dejun.

RIO DE JANEIRO. Recent, postul 
de radio din orașul Duque de Caxias, 
important centru petrolier din statul 
Rio de Janeiro (Brazilia) a transmis o 
emisiune despre R. P. Romtnă pentru 
Sindicatul muncitorilor din industria 
petrolului din localitate. Emisiunea 
realizată cu concursul prof. Lydia da 
Cunha, care a vizitat R. P. Romtnă, a 
prezentat industria petrolului din țara 
noastră și dezvoltarea ei continuă. 
Comentariul a fost însoțit de muzică 
romînească.

CARACAS. Aproximativ 100 de ti
neri venezueleni, membri ai Frontu
lui de eliberare națională din Vene
zuela (F.A.L.N.), au reușit să evadez.e 
din închisoarea „El Junquito“, unde 
se află întemnițați deținuții politici. 
Potrivit agenției Prensa Latina, săp- 
tămîna trecută în aceeași închisoare 
s-a produs o răscoală a deținuților, 
membri ai F.A.L.N., care au reușit 
să distrugă arhivele, astfel încît au
toritățile s-au văzut acum în impo
sibilitate de a stabili identitatea ma
jorității evadaților.

CARACAS. După cum transmite 
agenția U.P.I., la 10 iulie un grup de 
membri ai Frontului de eliberare na
țională din Venezuela a atacat închi
soarea pentru femei din Los Tequez, 
capitala statului Miranda, și a elibe
rat cinci tinere venezuelene întemni
țate sub acuzația de „acțiuni anti
guvernamentale“.

Apărării al U.R.S.S. și ai garnizoa
nei din Moscova.

Adunarea a fost deschisă de ge
neralul de armată Alexei Epișev, 
șeful Direcției Superioare Politice a 
Armatei sovietice și a Flotei mari
time militare a U.R.S.S.

Generalul de armată Leontin Să
lăjan a rostit o cuvîntare care a 
fost ascultată cu mare atenție de 
participanții la întîlnire.

în încheiere a luat cuvîntul ma
reșalul Uniunii Sovietice A. A. Gre
ciko, prim locțiitor al ministrului 
apărării al U.R.S.S.

Ca simbol al prieteniei și frăției 
de arme, generalul de armată Leon
tin Sălăjan a oferit ostașilor sovie
tici un drapel de onoare al Forțelor 
Armate ale R. P. Romîne, iar ma
reșalul A. A. Greciko a transmis 
ostașilor romîni un drapel roșu de 
luptă al unităților de gardă din Ar
mata Sovietică.

Seara, mareșalul Uniunii Sovietice 
A. A. Greciko, a oferit la Casa Cen
trală a Armatei Sovietice „M. V. 
Frunze“ o recepție în cinstea dele
gației militare a Republicii Popu
lare Romîne.

In timpul recepției, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de priete
nie frățească, mareșalul A. A. Gre
ciko și generalul de armată Leontin 
Sălăjan au rostit cuvîntări.

BUENOS AIRES 11 (Agerpres). — 
Agenția France Presse anunță că 
printr-un decret al guvernului ar- 
gentinean, 30 de organizații politice, 
culturale, sindicale de stînga, printre 
care partidul comunist, interzis în 
mai multe rînduri, Uniunea tinere
tului comunist, Liga argentineană a 
drepturilor omului, Uniunea femei
lor din Argentina, Mișcarea pentru 
unitate și coordonare sindicală, au 
fost „dizolvate“.

Autoritățile argentinene au hotă
rît ca toți candidații pentru diferite 
funcții în administrație să-și procure 
certificate de „recomandare“ de la 
poliție, iar toate persoanele bănuite 
de a fi comuniști să fie supuse unei 
anchete.

Arturo Illia
într-un interviu acordat agenției 

Associated Press, dr. Arturo Illia, 
care a obținut cel mai mare număr 
de voturi în recentele alegeri prezi
dențiale, a declarat că, dacă la 
31 iulie va fi ales ca președinte al 
țării, va anula toate contractele în
cheiate de Argentina cu societățile 
petroliere nord-americane și din 
alte țări ale Europei occidentale. 
„Nu sînt antiyankeu, dar dorim să 
fim respectați ca guvern suveran“. 
El a adăugat că și de acum înainte 
capitalul străin va fi bine venit „nu
mai cu condiția să vină în mod le
gal“. El a subliniat că, odată cu in
stalarea noului guvern, toți deținuții 
politici, inclusiv membrii partidului 
comunist, vor fi eliberați.

Îngrijorare în R.F.G. în legătură cu simptome 
negative din economia tării

BONN 11 (Agerpres). Potrivit 
ziarului „Die Welt“, ministrul e- 
conomiei, Erhard, a recunoscut re
cent că economia R. F. Germane a 
intrat în rîndul celorlalte țări occi
dentale amenințate de inflație. Re
cunoaștere ilustrată, de altfel, și de 
ultimul raport pe anul 1963, dat pu
blicității la Bonn de Asociația came
relor de comerț și industrie.

Situația actualei conjuncturi în 
R.F.G., subliniază raportul, este ca
racterizată în prezent prin încetini
rea ritmului investițiilor, a ritmului 
producției în majoritatea sectoarelor 
importante, a comerțului exterior, 
unde numai în primele patru luni 
ale anului în curs valoarea mărfuri
lor exportate a scăzut cu 1 360 000 000 
de mărci.

Probleme serioase ridică și agri
cultura R. F. Germane care, după 
cum se știe, a dat și continuă să dea 
multă bătaie de cap autorităților fe
derale, și chiar mai mult, provoacă 
fricțiuni între partenerii Pieței co
mune. Problema agriculturii a con
stituit în mare măsură unul din 
punctele cheie ale divergențelor care 
s-au manifestat recent între cance
larul Adenauer și președintele de 
Gaulle cu ocazia vizitei acestuia în 
R.F. Germană.

De asemenea, deficitul bugetar 
prevăzut pentru anul în curs va fi, 
după aprecierile experților vest-ger- 
mani, de aproximativ 3 miliarde do 
mărci vest-germane.

în ce privește situația din indus
tria metalurgică, revista „Der Spie
gel“ scrie că dacă nu vor fi luate 
măsuri radicale concernele de oțel 
din regiunea Rinului și Ruhrului pot 
ajunge în pragul crizei. „Der Spie
gel“ arată că în ciuda sporirii de că
tre monopoliștii vest-germani a ca
pacităților de producție a oțelăriilor 
producția de oțel nu a încetat nici 
un moment să scadă. în prezent, ma-

joritatea oțelăriilor lucrează cu nu
mai 80 la sută din capacitatea lor 
de producție.

O situație asemănătoare domnește 
și în industria cărbunelui. Astăzi, în 
R.F. Germană se produc cu 7 000 000 
de tone de cărbune mai puțin decît cu 
cîțiva ani în urmă. De la începutul 
crizei carbonifere, remarcă săptămî- 
nalul „Die Andere Zeitung“, au fost 
închise peste 25 de mine și conce- 
diați peste 175 000 de mineri. Săptă- 
mînalul vest-german remarcă faptul 
că președintele Uniunii patronilor 
din industria carboniferă din Ruhr. 
Burckhardt, a cerut recent „o redu
cere și mai drastică a capacității de 
producție“ a minelor, exprimîndu-și 
părerea că pînă în 1966 în R. F. Ger
mană producția de cărbune va tre
bui să scadă cu 20 de milioane tone. 
Burckhardt a menționat totodată că 
reducerea producției de cărbune va 
atrage după sine și micșorarea cu o 
treime a efectivului de lucrători din 
subteran. Se prevede ca în cursul a- 
nului 1963 investițiile să fie reduse 
cu 10 la sută.

Arestarea unor membri 
ai organizației teroriste 

„Mafia"
ROMA 11 (Agerpres). — Autorită

țile italiene continuă acțiunile de 
arestare a membrilor 
teroriste „Mafia“, care activează în 
sudul Italiei în interesul marilor 
latifundiari. Această campanie a fost 
inițiată în urma unor puternice 
atacuri din partea „Mafiei“ s 
unor unități de poliție care 
soldat cu moartea a 7 
clișeul de mai sus: pe 
șului Messina grupuri 
tățeni s-au adunat cu 
mormîntării celor uciși de bandele 
„Mafiei“).

Agenția France Presse relatează 
că la Palermo, în noaptea de 10 spre 
11 iulie, autoritățile au arestat 30 de 
persoane bănuite a face parte din 
diverse bande de asasini ale „Ma
fiei“. Pînă în prezent, adaugă agen
ția, numărul membrilor „Mafiei“ a- 
restați în ultimele zece zile se ri
dică la 300. Poliția anchetează pe 
cei arestați, precum și alte persoane 
suspecte de a avea relații cu „Ma
fia“, urmărind să obțină date asu
pra șefilor acestei organizații crimi
nale care continuă să acționeze din 
ascunzătorile lor.

organizației

asupra 
! s-au 

polițiști. (în 
străzile ora- 
mari de ce- 
prilejul în-

„Oare și de acum înainte Occidentul 
va închide ochii ?“

Ziarul „Combat" despre atitudinea
PARIS 11 (Agerpres). — Criticînd 

politica de espectativă pe care o ur
mează puterile occidentale în pro
blema kurzilor, ziarul francez „Com
bat“ scrie :

„De cînd mareșalul Aref, președin
tele Irakului, a început extermina
rea poporului kurd, pe o scară și 
mai largă decît o făcea defunctul 
general Kassem, de cînd avioanele 
de la Bagdad distrug fără milă sa
tele kurde și se comit în felul acesta 
crime de genocid, puterile occiden-

Occidentului in problema kurzilor 
tale nu au luatjiici o măsură: gu
vernului de ’ ~
tras atenția 
situației din 
Politica de 
problemă echivalează cu justificarea 
atitudinii reprobabile a Bagdadului. 
Oare și de acum înainte Occidentul 
va închide ochii ? Aceasta ar însem
na că în anul 1963 se ignorează exis
tența unor probleme internaționale 
care afectează morala și simțul drep
tății“.

la Bagdad nu i s-a a- 
în mod oficial asupra 
această parte a lumii, 
espectativă în această

CAIRO. In comunicatul comun cu 
privire la tratativele care au avut loc 
între președintele Republicii Arabe 
Unite, Nasser, și președintele Nigeru
lui, Diori, se arată că cei doi președinți 
sprijină lupta popoarelor africane pen
tru independență și și-au exprimat ho- 
tărîrea de a traduce în viață rezolu
țiile adoptate la conferința de la 
Addis- Abeba.

OTTAWA. Potrivit datelor oficia
le, populația Canadei era la 1 iunie 
1963 de 18 896 000 persoane. Intr-un 
an, populația acestei țări a crescut cu 
326 000 persoane.

OTTAWA. După cum transmite a- 
genția Associated Press, noul guvern 
liberal canadian a hotărît să continue 
relațiile diplomatice și comerciale cu 
Cuba. Potrivit a- 
genției, noul gu
vern canadian și-a 
exprimat convinge
rea că politica Ca
nadei față de Cuba 
„urmează o linie 
care se bucură de 
sprijinul opiniei pu
blice".

TOKIO. Repre
zentanții Consiliu
lui de acțiuni co
mune ale locuitori
lor din Okinawa 
au început o gre
vă. Participanții 
la grevă cer redu
cerea impozitelor, 
majorarea salariilor 
și acordarea de a- 
jutor țăranilor care 
au avut de suferit 
de pe urma celei 
mai cumplite se
cete.

NEW YORK. Referindu-se la o 
declarație a Ministerului de Finanțe 
al S.U.A., agenția U.P.I. relatează că 
rezervele de aur ale S.U.A. au scăzut 
din nou cu încă 50 milioane de do
lari. Potrivit agenției, aceasta este a 
șasea scădere masivă a rezervelor de 
aur din anul în curs. De la începutul 
anului, rezervele de aur ale Statelor 
Unite au scăzut cu 295 milioane 
dolari.

TOKIO. Biroul de statistică de pe 
lîngă cancelaria primului ministru al 
Japoniei a dat publicității la 11 iulie 
date din care reiese că în prezent în 
Japonia există 380 000 de șomeri to
tali, adică cu 50 000 mai mult decît 
la mijlocul anului 1962. Numărul 
șomerilor parțiali nu este indicat.

Sprijinitorii lui Globke din R.F.G. : — E curios ca vi
novăția lui să rezulte din documente naziste în care este 
atit de apreciat...

(Desen de V. Timoc)

HAVANA. Autoritățile cubane au 
anunțat la 10 iulie că pilotul militar 
american Roberto Ramos, a părăsit 
Statele Unite și a sosit în Cuba pe 
bordul unui avion de antrenament. 
Ramos, a cărui familie este originară 
din Cuba, a declarat că a hotărît să 
părăsească forțele armate americane 
și sa se stabilească în Cuba. După 
cum transmite agenția Reuter, un 
purtător de cuvînt al aviației S.U.A. 
a declarat că Ramos, care urma să 
efectueze un zbor de la Miami la 
baza militară Tyndall „a dispărut“.

CARACAS. Luînd cuvîntul la pos
tul de televiziune, Jovito Villalba, de
putat al Congresului național din 
Venezuela, care a fost desemnat can
didat la postul de președinte al Re
publicii, a cerut guvernului să înce
teze persecutarea Partidului Comu
nist și a partidului „Mișcarea revolu
ționară de stînga“. El a cerut să li 
se acorde dreptul legitim de a parti
cipa la alegerile generale care ur
mează să aibă loc în noiembrie.

NEW YORK. La 10 iulie, repre
zentanți ai Partidului Congresul Na
țional African din Republica Sud- 
Africană, interzis de către autoritățile 
rasiste din această țară, au prezentat 
Comitetului special O.N.U. pentru 
cercetarea politicii de apartheid a 
guvernului Republicii Sud-Africane 
un memorandum în care cer exclu
derea imediată a R.S.A. din O.N.U., 
deoarece guvernul acestei țări promo
vează o politică rasistă.

BONN. Cabinetul vest-german a 
adoptat un proiect de lege cu privire 
la ratificarea acordului încheiat între 
Anglia, Franța, R.F.G. și alte țări 
occidentale care prevede construcția 
unei rachete cu trei trepte pentru 
„cercetări“. Prima treaptă a rachetei 
va fi creată de specialiști englezi, a 
doua treaptă o construiesc francezii, 
iar a treia — specialiști din R.F.G. 
Cota de participație financiară a 
R.F.G. la realizarea acestui proiect 
va fi de 22 la sută, adică 170 mi
lioane mărci.
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