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Buna păstrare a mărfurilor

cu

timpul verii
In ultimii ani s-au investit multe 

zeci de milioane de lei în mobi
lier, utilaje și aparatură modernă, 
care să asigure o cît mai bună 
deservire a populației, prezentarea 
și păstrarea corespunzătoare a 
mărfurilor în magazine. Consuma
torii de la orașe și sate s-au fami
liarizat cu mobilierul executat din 
metal, lemn și material plastic, în 
vitrinele frigorifice cu expunere
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culori variate, 
deschisă, pe care le întîlnim în restaurante și cofe
tării, în magazinele alimentare. De asemenea, dula- 
puri-frigidere, vitrine și camere frigorifice, conserva
toare, mașini de fabricat înghețată, instalații pentru 
răcit apa și alte agregate care păstrează frigul, sînt 
astăzi în dotația unui mare număr de unități comer
ciale, chiar și în magazinele sau bufetele cele mai 
mici și îndepărtate. înzestrarea rețelei comerciale cu 
mijloace moderne și perfecționate de prezentare și 
păstrare a mărfurilor continuă în întreaga țară.

Cum sînt însă folosite aceste utilaje costisitoare și 
atît de necesare, mai ales în timpul verii ?

Referindu-se la felul cum este gospodărit fondul de 
marfă în sezonul cald, la grija cu care sînt păstrate 
îndeosebi produsele supuse degradării, în scrisorile 
adresate redacției, numeroși corespondenți ne infor
mează că în multe orașe aceste utilaje funcționează 
mai bine, fiind mînuite cu atenție și folosite în mod 
judicios. In vădit progres față de anul trecut sînt 
întreținerea și folosirea agregatelor din unitățile co
merciale ale Capitalei. Cele 14 echipe de mecanici 
frigotehniști din cadrul întreprinderii metalurgice de 
industrie locală „Precizia", organizîndu-și mai bine 
munca, au redus simțitor timpul de staționare a insta
lațiilor între două reparații. Orice defecțiune este în
lăturată în cel mult 3-4 ore. In numeroase alte orașe 
au fost create ateliere specializate în întreținerea utila
jelor frigorifice, încadrate cu personal calificat, ca
pabil să efectueze operativ reparațiile. Dar astfel de 
măsuri n-au fost luate peste tot.

La Reșița, în ale cărei unități comerciale există 
aproape 150 de instalații frigorifice, defecțiunile nu pot 
fi înlăturate operativ din cauză că nici cooperația 
meșteșugărească, nici industria locală nu și-au creat 
încă un atelier de depanări. Comitetul executiv al 
Sfatului popular al regiunii Banat ar trebui să ia 
măsuri pentru mai buna întreținere și exploatare a 
utilajelor frigorifice de la Reșița.

Așa cum s-a arătat, condițiile create pentru între
ținerea utilajelor frigorifice din comerț sînt, sub toate 
aspectele, mai bune decît anul trecut. Totuși, din 
cauza tărăgănării unor reparații, mai sînt agregate 
care stau timp îndelungat nefolosite. Magazinul ali
mentar cu autoservire „Ideal“ din Ploiești, de pildă, 
are un agregat frigorific defect din luna aprilie, iar 
restaurantul „Central“ — o cameră frigorifică nere
parată de două luni. Situații asemănătoare sînt sem
nalate și la Iași. Fără îndoială că ele nu pot fi puse 
numai pe seama lipsei unor materiale pe care 
O.R.A.D.-urile nu reușesc să le procure întotdeauna 
pe măsura cerințelor — ci mai ales pe seama unei 
slabe preocupări a organelor locale față de operativi
tatea și calitatea muncii în acest sector.

Funcționarea utilajelor depinde în mare măsură și 
de grija pe care lucrătorii din comerț o manifestă zi 
de zi în mînuirea, folosirea și întreținerea lor, de în
sușirea cunoștințelor necesare în acest scop. Căci, 
așa cum sîntem informați, în multe locuri — printre 
care Turda, Petroșeni — defecțiunile cele mai des 
întîlnite se datoresc și insuficientei instruiri a perso
nalului din unități.

Se mai ridică, pe alocuri, și problema unei mai juste 
folosiri a utilajelor frigorifice. Conducerile unităților 
și organizațiilor comerciale trebuie să se îngrijească 
de aprovizionarea ritmică a unităților de desfacere, 
pentru ca instalațiile frigorifice să nu meargă în gol 
și să se uzeze prematur.

Comitetele executive ale sfaturilor populare, condu
cerile organizațiilor comerciale trebuie să acorde aten
ția cuvenită felului cum sînt păstrate mărfurile în 
timpul verii. Cu sprijinul forurilor de resort, este ne
cesar să se asigure materialele și piesele de schimb 
necesare reparării utilajelor din regiuni, dîndu-se 
prioritate solicitărilor venite din unitățile comer
ciale de pe litoral și din stațiunile de odihnă. In 
același timp, prin folosirea mai gospodărească a mij
loacelor locale, se pot lua măsuri pentru urgentarea 
reparațiilor, astfel ca toate utilajele frigorifice să func
ționeze fără cusur și la întreaga lor capacitate.

Locuințe noi
CRAIOVA (coresp. „Scînteil“). — 

Pe șantierul noului ansamblu de lo
cuințe ce se construiește pe Calea 
Bucureștiului din Oraiova, construc
torii au predat „la cheie“ noi 
blocuri însumînd 100 de apar
tamente. Zilele acestea, noii loca
tari — muncitori, ingineri, tehni
cieni și funcționari de la uzinele 
„Electroputere“, „7 Noiembrie“ și 
de la alte întreprinderi din oraș — 
s-au mutat în locuințele repartizate. 
De la începutul anului, la Craiova 
s-au mutat în apartamente noi 
circa 260 de familii’ de oameni ai 
muncii. La alte 350 de apartamente 
constructorii execută acum ultimele 
lucrări de finisaj.

în

în regiune, este forajul 
electroburul, aplicată

S-a terminat 
asfaltarea șo
selei Con
stanța—Tul- 

cea

Cu viteze sporite

Călătorii In circuit

oîn-

La galeriile de artă ale fondului plastic din București a 
avut Ioc vernisajul unei expoziții de pictură și sculptură 
cuprinzînd lucrări realizate de artiști plastici clujeni.

(Foto : M. Cioc)

Soli oi artei populare 
romînești peste hotare
Ieri seara, o formație a ansam

blului „Perinița“ al Sfatului Popu
lar al Capitalei a părăsit Bucu- 
reștiul, plecînd în R.S.F. Iugoslavia 
și Elveția. Solii artei populare ro
mînești vor participa la festivalu
rile care vor avea loc la Ljubljana 
și Geneva. Artiștii romîni vor sus- 

o serie de spectacole și 
localități din aceste țări.

(Agerpres)

satele Coruș, Dezmir 
și Cîmpenești, aparținînd 
orașului Cluj, au fost 
date în folosință noi ci
nematografe cu o capa
citate de aproape 300 de 
locuri fiecare. în prezent,

Numeroși oameni ai mun
cii îÿf petrec concediile de 
odihnă călătorind cu trenul 
prin cele mai frumoase 
locuri din țară. Biletele de 
călătorie în circuit dau drep
tul la întreruperi în di
ferite orașe. Agenția de 
voiaj C.F.R. Cluj a
dut, de la începutul lunii tu

1n zilele
Cei peste 500 de stu- 

denți din centrul univer
sitar Iași rămași pe 
timpul verii în localitate 
își petrec vacanța plăcut 
și folositor. Un grup de 
80 de studenți s-au înapo
iat recent dintr-o excursie 
pe ruta Iași — Onești — 
Brașov — Sinaia — Dof- 
tana — București — Con
stanța — Galați — Iași. 
Alte grupuri vizitează în 
prezent diferite localități 
din țară. Numeroși stu
denți ieșeni și colegii 
din centrele universitare 
București, Galați și Timi
șoara, care în această pe
rioadă fac practică în fa
bricile și uzinele din Iași, 
vizitează în timpul liber

Montatorul Viorel Urs de la Uzinele „Unirea“-Cluj se numără printre 
muncitorii evidențiați în întrecerea socialistă. El își depășește cu regularitate 
sarcinile de producție. Lucrările pe care le execută la montajul războaielor au
tomate trec cu succes „examenul“ controlului tehnic de calitate, în timpul său 
Über, îl întîlnești adesea la cercul de pictură al școlii populare de artă din 
localitate.

TULCEA (tri
misul „Scînteil“) 
— Anul acesta 
s-a lucrat tn con
tinuare la as
faltarea șoselei 
Constanta-Tulcea, 
care are o lun
gime de 124 km. 
Zilele acestea, 
fiind terminate lu
crările de asfal
tare pe o por
țiune de aproape 
5 km intre Tul- 
cea și Cataloi si 
la ieșirea din o- 
rașul Babadag, 
întreaga șosea a 
fost dată în ex
ploatare. Se asi
gură astfel o le
gătură mai bună 
între litoral, Tul- 
cea și Delta Du
nării.

în această regiune func
ționează 335 de cinemato
grafe sătești, numărul lor 
urmînd să crească pînă 
la sfîrșitul anului 
încă 40.

lie și pînă în prezent, 1 500 de 
bilete de călătorie în circuit. 
De asemenea, numai în a- 
ceastă vară au plecat din 
Cluj în diferite excursii, cu 
bilete de călătorie în grup, 
17 200 de călători. Printre 
ei sînt numeroși elevi, stu- 
denți ți muncitori care în
drăgesc turismul, vînătoa- 
rea, pescuitul sportiv.

vacanței 
diferite monumente isto
rice, așezăminte de artă, 
palatul culturii și muzee
le sale, casa 
„Ilie Pintilie", 
morială „Ion 
etc. O bogată 
se desfășoară 
cultură a tineretului și 
studenților. Ansambluri 
de artiști profesioniști și 
amatori prezintă specta
cole pentru studenți. De 
asemenea, ei urmăresc cu 
interes conferințe pe di
verse teme, participă la 
șezători literare, seri mu
zicale și alte manifestări. 
La baza sportivă de la 
Institutul agronomic au 
loc întreceri sportive.

memorial ă 
casa me- 
Creangă“ 
activitate 

la casa de

pau

SL

lntr-una din zilele trecute, de
asupra orașului Tîrgoviște s-a dez
lănțuit o furtună. Transformatorul 
care alimentează cu curent 
trie uzina de utilaj petrolier 
defectat. La fața locului au 
numaidecît electricienii, 
ploua cu găleata, reparațiile 
pură imediat. Electricienii conduși 
de tovarășii Ion Gavrilă și Nicolae

elec- 
s-a 

sosii 
Deși 
înce-

Din scrisorile 
sosite la redacție

Grigorescu au lucrat neîntrerupt 
toată noaptea și în primele ore ale 
zilei următoare, asigurlnd buna 
desfășurare a producției în secțiile 
principale ale uzinei. Ei și-au făcut 
datoria.

La Comitetul orășenesc de partid 
Tîrgoviște, cu prilejul unei recente 
discuții consacrate activității edu
cative desfășurate de organiza
țiile de partid, a fost relevată și 
fapta echipei conduse de cei doi 
electricieni. Cu acest prilej am a- 
flat și alte exemple asemănătoare. 
S-a relatat, printre altele, că echi
pele conduse de tovarășii Vasile 
Goran și Grigore Pletea, de la Vi- 
forîta, au lucrat neîntrerupt multe 
ore la repararea unui granic care 
trebuia sä fie redat urgent fora
jului.

Sînt fapte despre care merită sä 
se scrie.

I. NEAGU 
coresp. voluntar

In regiunea Argeș, ma
joritatea sondelor se fo
rează acum cu turbina. 
Aceasta a permis petro
liștilor argeșeni să spo
rească viteza de lucru în 
primul semestru al anului 
cu 15 la sută și, pe această 
cale, să foreze în plus 16 
sonde. In prezent, în mul
te sectoare ale întreprin
derii de foraj se aplică cu 
succes forajul cu turbina 
de la suprafață. O altă 
metodă modernă, care se 
extinde cu bune rezulta-

te 
cu 
pentru prima oară în sec
torul Ciurești. Recent, pe
troliștii argeșeni au pus în 
funcțiune noi instalații de 
acest fel. Ca urmare a ex
tinderii metodelor moder
ne de foraj, colectivele 
Trustului de foraj Argeș 
au depășit prevederile 
privind productivitatea 
muncii pe primul semes
tru și au înregistrat eco
nomii peste plan în va
loare de peste 2 300 000 lei.

La G.A.C. Vutcani, din raionul Huși, care are 1 000 de hectare cu 
grîu, e toiul recoltatului. Mecanizatorii de la S.M.T. Gura Idrici dau un 
puternic ajutor colectiviștilor, recoltînd zilnic zeci de hectare cu combinele.

Toate lucrările agricole
• -în

Și în satele regiunii 
Mureș-Autonomă Ma
ghiară se intensifică 
recoltatul cerealelor. 
Din datele consiliului 
agricol regional reie
se că pînă acum gos
podăriile colective 
'au efectuat recoltatul 
griului pe o suprafa
ță de 38 000 ha. Gos
podăriile colective din 
raioanele Luduș, Tg. 
Mureș și Tîrnăveni, 
datorită condițiilor 
climaterice mai favo
rabile, au recoltat cele 
mai mari suprafețe. 
Numeroase gospodării 
colective din aceste 
raioane — bunăoară 
cele din Glodeni
Păsăreni, raionul Tg. 
Mureș, Cuci și 
nut, raionul 
Cucerdea, raionul Tîr
năveni, șl altele 
au terminat sau 
pe terminate cu 
coltatul griului.

La gospodăria

și

Ier- 
Luduș,

sînt 
ts-

co-

ritm intens
lectlvă din 
raionul Tg. 
pentru executarea re
coltatului într-o pe
rioadă de timp cît mai 
scurtă, consiliul de 
conducere urmărește 
zilnic realizarea 
mului de 
ficat și 
operative 
lăturarea 
constatate. Aici recol
tatul griului s-a 
cutat în 7 zile, 
odată, s-au făcut 
furi de vară pe 
semnate suprafețe și 
s-au însămînțat plan
te furajere în miriște 
pe 50 la sută din te
renurile planificate.

Trebuie arătat însă 
că în unele gospodă
rii ritmul de lucru la 
executarea arăturilor 
este nesatisfăcător. 
In raioanele Luduș, 
Tîrnăveni, Tg. Mureș 
șl altele, unde s-au 
recoltat suprafețe în-

Acățari, 
Mureș,

rit- 
lucru plani- 
ia măsuri 
pentru în- 

lipsurilor

exe- 
Tot- 
ară- 

în-

câ

de 
snopi, 

pot

tinse, din cauză 
nu se eliberează la 
vreme terenurile 
paie sau de 
tractoriștii nu
executa arăturile.

Nu este satisfăcător 
nici ritmul treierișului. 
In timp ce pe regiune 
(fără Gostat) recolta
tul griului s-a efec
tuat pe 39,2 la sută 
din suprafață, Ia tre- 
ieriș s-a realizat nu
mai 6,6 la sută.

Este necesar ca, o- 
dată cu intensificarea 
recoltatului. în spe
cial prin folosirea în
tregului parc de com
bine, consiliile agri
cole să acorde toată 
atenția treierișului, 
precum și eliberării 
terenului pentru exe
cutarea arăturilor de 
vară și însămînțărilor 
în miriște.

L. DEAKI 
coresp. „Scînteil“

Î5000 ha semănate eu culturi furajere
In regiunea București, cea mai 

mare regiune agricolă a țării, s-a 
încheiat recoltatul. Gospodăriile 
colective continuă acum intens tre- 
ierișul, lucrare efectuată pînă în 
prezent în proporție de 86 la sută. 
In micite raioane, numeroase uni
tăți au terminat și această lucrare.

După terminarea recoltării, în re-

giunea București au fost concen
trate t.oate mijloacele la cărar/ul pa
ielor, efectuarea arăturilor de vară 
și transportul recoltei. Au fost arate 
pînă acum peste 120 000 de hectare 
și au fost însămînțate cu plante de 
nutreț 75 000 de hectare.

(Agerpres)

Ce conclazii ați tras din activitatea
pe primul semestru?

AU CUViNTUL":
c3-dKe& dût ûdûeftjd*tdert

In legătură cu experiența acumulată in primul semestru al anului și cu posibilitățile 
care există în întreprinderi pentru îndeplini rea exemplară, la toți indicatorii, a planului 
pe întreg anul în curs, publicăm azi în continuare răspunsurile unor cadre de conducere 
din întreprinderi la întrebarea: „Ce concluzii ați tras din activitatea pe primul semestru“ ?

Laturi inseparabile ale producției
Am încheiat de curînd primul se

mestru al anului. Bilanțul muncii 
colectivului nostru este pozitiv : pla
nul pe această perioadă a fost în
deplinit la toți indicatorii. S-au 
produs peste plan 3 316 tone ciment, 
16 320 tone klinker, 35 000 tone pastă 
etc. Stăm bine și în ce privește la
tura financiară a producției ; în pri
mele 5 luni ale anului au fost ob
ținute 2 536 000 lei economii supli
mentare la prețul de cost și 3 000 000 
lei beneficii peste plan. Trecînd în 
revistă realizările de pînă acum, e 
firesc să ne întoarcem 
poi, să analizăm ceea 
bun și ce mai avem 
pentru ca activitatea 
să se ridice la un nivel și mai înalt.

Evident, rezultatele obținute în 
primul semestru nu pot fi conside
rate o limită' Experiența acumulată 
în această perioadă constituie o ba
ză trainică pentru noi realizări. Sînt 
de remarcat cîteva concluzii și tot 
atîtea învățăminte pentru bunul 
mers al producției. Ne-am convins 
cît de important este ca munca să 
se desfășoare după un grafic bine 
stabilit, avîndu-se în vedere corela
rea producției secțiilor. Și pentru 
aceasta am asigurat din vreme ma
teriile prime și materialele necesare 
pentru ca procesul de producție să 
se desfășoare ritmic, continuu. Dar, 
în același timp, noi am intervenit 
prompt pentru înlăturarea unor 
ștrangulări în producție. Așa am a- 
juns ca în fiecare decadă 
lizeze 30—34 la sută 
nar.

Se poate spune că 
parte din sporul de

privirile îna- 
ce am făcut 
de rezolvat 
întreprinderii

din
să se rea- 
planul lu-

mai marecea
producție pe

primul semestru a fost obținut pe 
calea creșterii productivității mun
cii. Cimentiștii noștri, oameni prac
tici și cu inițiativă, au valorificat 
mai intens rezervele existente în a- 
cest domeniu. La cuptoare, de pildă, 
prin folosirea schimbătoarelor celu
lare de căldură, indicele de utilizare 
intensiv a crescut cu 5,5 la sută, 
iar economia de combustibil se ridi
că la peste 1 milion lei pe an. Mă
suri asemănătoare au fost luate la 
morile de ciment Și în alte sectoare. 
Toate acestea ne-au dat posibilitatea 
să realizăm în primul semestru sar
cina de creștere a productivității 
muncii în proporție de 101,7 la sută, 
depășind pe aceea din perioada co
respunzătoare a anului trecut cu 
9,2 la sută.

Muncitorii,. tehnicienii și inginerii 
noștri au înțeles bine că lupta pen
tru o mai înaltă productivitate a 
muncii trebuie strîns împletită cu 
preocuparea pentru ridicarea calită
ții producției și realizarea de econo
mii. Acestea sînt laturi inseparabile 
ale activității noastre în îndeplinirea 
planului de stat. Pe temeiul reali
zărilor obținute în anii trecuți, în 
fabrica noastră s-au făcut în acest 
an noi pași înainte în domeniul îm
bunătățirii calității cimentului. Cău
tările creatoare ale tehnicienilor și 
muncitorilor noștri s-au materiali
zat într-o serie de perfecționări și 
îmbunătățiri ale procesului tehnolo
gic. A fost construit un dispozitiv 
special de cronometrare a alimentă
rii cuptoarelor cu pastă, care permi
te cocătorilor să urmărească în ori
ce moment, de la distanță, debitul 
de pastă care intră în cuptor și

funcționarea cuptorului în condiții 
tehnologice optime.

întregul nostru colectiv este ani
mat de 
riența 
tru, de 
strucții 
de bună calitate. Aș vrea să ridic 
aici o problemă, care dacă ar fi re
zolvată, rezultatele noastre ar fi și 
mai bune. Este vorba de respectarea 
termenelor de livrare a combustibi
lului și a altor materiale necesare 
desfășurării procesului tehnologic. 
Ar fi de dorit ca U.S.A.S. Năvodari

dorința de a dezvolta expe- 
dobîndită în primul semes- 
a trimite șantierelor de con- 
cantități sporite de ciment

și Combinatul siderurgic Hunedoara 
să ne livreze la timp cenușa de pi
rită și zgura, să nu se mai repete u- 
nele deficiențe care s-au făcut sim
țite în ultimul timp în acest dome
niu. Oricine își dă seama ce înseam
nă să sosească cu întîrziere combus
tibilul și alte materiale în condițiile 
unui 
cum

Spre o mai 
productivitate

S-a statornicit un bun obicei în 
uzina noastră ca după trecerea unui 
semestru să chibzuim și mai temei
nic ce mai avem de făcut, în ce la
turi 
sînt 
vem 
care 
pentru a valorifica și mai larg po
sibilitățile de care dispunem, astfel 
ca la sfîrșitul anului să ne prezen
tăm cu rezultate cît mai bune în 
îndeplinirea planului la toți indica
torii.

Fără îndoială, în primul semestru 
colectivul nostru a muncit cu bune 
rezultate. Deși comparativ cu 1962 
sarcinile de plan la producția glo
bală și la producția-marfă au fost 
sporite anul acesta cu 26 la sută și, 
respectiv, cu 25 la sută, ele au fost 
îndeplinite și depășite. Productivi
tatea muncii a crescut cu 0,9 la sută 
în plus față de plan. Ne bucură și 
faptul că prin reducerea consumu-

ale procesului de producție mai 
probleme de rezolvat. Mai a- 
în fața noastră cîteva luni în 
putem lua măsuri eficiente

proces de producție continuu 
este în fabrica noastră.

SERGIU ZIMBREA 
inginer-șef al Fabricii 

de ciment din Medgidia

înalta
a muncii

de metal, micșorarea cheltuieli- 
generale și neproductive, colec-

Mașini și utilaje 
pentru șantierele de construcții

Pentru a sprijini con
tinua mecanizare a lu
crărilor grele și care 
necesită un volum mare 
de muncă, metalurgiștii 
din țara noastră au re
alizat peste plan, pen
tru șantierele de con
strucții, în prima jumă
tate a anului, aproape 
1 200 tone mașini și uti
laje de construcții și 
rutiere. Printre acestea

se numără 66 buldozere, 
35 de excavatoare, 16 
rulouri compresoare și 
alte mașini și utilaje de 
mare randament. Cea 
mai mare contribuție la 
depășirea sarcinilor de 
producție în acest sector 
important al industriei 
construcțiilor de mașini 
au adus-o Uzinele me
talurgice „Progresul" 
din Brăila, care produc

o gamă variată de utila
je grele pentru con
strucții și rutiere, pre
cum și uzinele „Steaua 
Roșie“ din Capitală, 
„Balanța“ din Sibiu și 
altele. Colectivul Uzine
lor „Balanța“ a început 
de curînd pregătirea 
fabricației de serie a u- 
nor dozatoare moderni
zate pentru ciment.

(Agerpres).

lui 
lor 
tivul uzinei noastre a realizat în 5 
luni economii suplimentare la pre
țul de cost în valoare de 2 213 000 
lei. Este însă în obișnuința munci
torilor. inginerilor și tehnicienilor 
noștri să nu se oprească 
tele atinse, să năzuiască 
zări și mai mari.

Din analiza activității
semestru, noi ne dăm seama că în 
uzină sînt însemnate rezerve in
terne nevalorificate încă pentru 
sporirea și mai intensă a producti
vității muncii. Mari posibilități în 
acest domeniu putem pune în va
loare prin asigurarea desfășurării 
ritmice, lună de lună, decadă de

Ing. FLORIAN DIȚULESCU 
directorul Uzinei mecanice 

din Cîmpina

la rezulta- 
spre reali-

pe primul

(Continuare în pag. Il-a)

TELEGRAME
Ca răspuns la felicitările transmise cu prilejul alegerii lor în func

ția de președinte al Marelui Hural Popular și respectiv președinte aJ 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole, tovarășii 
Jamsaranghiin Sambu și Jumjaaghiin Țedenbal au adresat telegrame 
de mulțumiri tovarășilor Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Con
siliului de Stat, și Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Romîne.

♦
De asemenea, tov. Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe 

al R. P. Romîne, a primit o telegramă din partea tov, Mangalîn Duger- 
suren, prin care mulțumește pentru felicitările ce i-au fost adresate cu 
prilejul renumirii sale în funcția de ministru al afacerilor externe al 
R. P. Mongole. (Agerpres)



Pag. 2 g C î N T E I A Nr. 5962

Pe Valea Prahovei Gh. Vințilă)

In regiunea Suceava Măsuri eficiente
pentru asigurarea bazei furajere

în gospodăriile colective din re
giunea Suceava sectorul zootehnic 
are o mare pondere. Pentru sporirea 
efectivelor de animale, gospodăriile 
colective au primit din partea sta
tului însemnate credite bănești. Fo
losind creditele acordate și sumele 
alocate din veniturile proprii, ele 
și-au procurat anul trecut peste 
30 000 taurine, 55 000 ovine și 32 000 
scroafe. Efectivele de animale au 
crescut și din prăsila gospodăriilor, 
în acest an, numărul animalelor 
proprietate obștească a crescut cu 
încă 16 000 bovine și 10 000 ovine.

în dezvoltarea șeptelului are o 
importanță hotărîtoare asigurarea 
bazei furajere. Comitetul regional 
de partid a întreprins o serie de ac
țiuni menite să ajute gospodăriile 
colective în folosirea tuturor posibi
lităților de asigurare a bazei furaje
re. Cu prilejul alcătuirii planurilor 
de producție s-a ținut seama de e- 
fectivele de animale existente pre
cum și de sporirea numărului lor 
pînă la sfîrșitul anului. în afară de 
lucernă, trifoi, fîn natural și pășuni 
au fost dublate față de anul trecut 
suprafețele cultivate cu mazăre și 
bob furajer. Față de anul trecut, 
gospodăriile colective și-au mărit 
suprafața cultivată cu plante de nu
treț cu 15 000 ha.

CO" 
în- 
cu

DE VORBĂ CU TURIȘTI
DE PESTE HOTARE Văcrniță intr-o țâră frumoasă
ln aceste zile de vară, țara noastră este vizitată de numeroși tu

riști de peste hotare, veniți să-și petreacă o vacanță plăcută pe țărmul 
mării, în munți, în diferite stațiuni balneo-climaterice. La dispoziția 
lor sînt bogate și variate programe turistice : excursii în munți, croa
ziere pe Dunăre și Marea Neagră, vizitarea monumentelor naturii, 
edificiilor și locurilor istorice, participarea la spectacole de folclor ro- 
mînesc atît de prețuit în toată lumea. Numărul celor ce-și petrec va
canța la noi crește mereu. In țară se găsesc zilnic peste 10 000 de tu
riști. Redactori ai ziarului nostru au rugat cîțiva oaspeți de peste ho
tare să-și împărtășească impresiile.

Cum sînt folosite pășunile
asigurarea hranei anima- 
timpul verii, gospodăriile 
au primit în folosință 
pășuni și 146 600 ha păduri

Pentru 
lelor pe 
colective 
59 000 ha
pășunabile. în primăvară, echipe de 
colectiviști, mai ales de tineri, au 
executat lucrări de curățire de 
pietre, mărăcini, distrugerea mu
șuroaielor etc. Gospodăriile colecti
ve din comunele Mileanca, Broscă-

colective au dat o 
pășunatului rațio- 

au fost repartizate

regional de partid, comitetele raio
nale de partid și consiliile agricole 
raionale au luat măsuri pentru fo
losirea tuturor resurselor și posibi
lităților existente. Gospodăriile 
lective au și însilozat cantități 
semnate de ierburi în amestec 
secară, trifoi și alte plante.

Vizitînd comunele de pe cuprinsul 
regiunii Suceava, întîlnești peste tot 
colectiviști care lucrează la însilo
zare. Colectiviștii din Todirești, ra
ionul Gura Humorului, însilozează 
stuf, rogoz și trifoi, în amestec cu 
coceni de porumb de anul trecut. 
Pentru a se umple gropile de siloz 
în timp scurt, aici s-a organizat 
lucrul în două schimburi. Rezultate 
bune a obținut gospodăriile colective 

raionul Botoșani, care au însilo- 
peste 9 000 tone ierburi, 
raionul Dorohoi care au 
8 200 tone.

și cele 
însilo-

producție ale gospodăriilor 
și în planurile de măsuri 
de consiliile agricole re- 
raionale. Se constată însă 
scoaterea oilor la pășunat

uți, Calafindești și altele au fertili
zat suprafețe mari de pășuni. Pînă 
la începutul lunii iulie s-au execu
tat lucrări de întreținere a pășuni
lor pe aproape 86 000 ha. De aseme
nea, au fost defrișate arboretele de 
pe 2 440 ha. în această acțiune s-au 
evidențiat în mod deosebit gospo
dăriile colective Boroaia, Bogdă- 
nești și altele.

Gospodăriile 
mare atenție 
nai. Pășunile
pe specii de animale. Multe pășuni 
au fost, de asemenea, împărțite pe 
tarlale în raport cu numărul de a- 
nimale. Au fost organizate apoi pes
te 270 tabere de vară, cu un efectiv 
de 42 000 taurine, precum și 15 ta
bere pentru taurine la îngrășat.

Una din principalele metode de 
ridicare a fertilității pășunilor o 
constituie îngrășarea prin tîrlire. A- 
cest lucru a fost prevăzut și în pla
nurile de 
colective 
elaborate 
gional și 
că, de la
și pînă în prezent, în multe gospo
dării tîrlele au rămas în același 
punct. De aceea nu este de mirare 
că pe multe pășuni sînt porțiuni 
destul de mari unde timp de 2—3 
ani nu cresc decît buruieni. Ingine
rii și tehnicienii din gospodăriile co
lective și din cadrul consiliilor agri
cole raionale au datoria să îndrume 
consiliile de conducere ale gospodă
riilor colective pentru a aplica acea
stă metodă care contribuie Ia spori
rea producției pășunilor.

însilozare pe scară largă
in vederea asigurării necesarului 

de furaje, la indicația comitetului

irectorul a învîrtit mi
ca scrisoare pe o 
iată și ce alta. Avea 

— ca să spunem pe șleau întreg 
adevărul — cîteva greșeli orto
grafice. In loc de credeți scria 
crediți, iar la urmă mulțumea cu 
tație peniru satistacerea cererii. Numai că 
întreprinderea nu fusses prevăzută cu mij
loace pentru satisfacerea unor astfel de 
cereri.

Cam în același timp, conducerile a peste 
o duzină de colective dintre cele mai dife
rite — de la Teatrul de Operă și Balet din 
București pînă la fabrica de țevi din Ro
man și la gospodăria colectivă din Țibu- 
cani — s-au pomenit în fața unor scrisori 
asemănătoare, oarecum neobișnuite.

*
în luna mai a anului acesta, clasa a 

V-a B a avut o oră de dirigenție închinată 
realizărilor puterii populare. Fiind vorba de 
copii de 12 ani. care au crescut odată cu 
una dintre marile construcții ale tării — 
a V-a B e una din clasele școlii medii de la 
Bicaz. unde se află marea hidrocentrală — 
elevii au o pasiune deosebită în studierea 
acestei probleme.

De altminteri Simion Teodorescu. tînărul 
lor diriginte, candidat de partid, muncește 
cu multă inițiativă pentru a le da o edu
cație patriotică și internationalistă. Cînd la 
o fabrică din apropiere au sosit în schimb 
de experiență niște cubani. dirigintele a 
alergat vreo săptămină după unul dintre ei 
pînă l-a găsit și l-a adus să le vorbească 
copiilor. Cecilio — a.șa-1 chema — un mu
latru înalt și simpatic, și-a deschis larg 
brațele și le-a spus :

— Uitați-vă la culoarea pielii mele ; în- 
tr-o bună parte a lumii această culoare e 
privită de oamenii înapoiați drept un semn 
de Inferioritate. O să vă povestesc însă 
despre noul meu destin în patria mea. unde 
a învins revoluția populară ; o să vă poves
tesc despre Cuba și viața de acolo.

Elevii au aplaudat pînă i-au durut mîi- 
nile. Ziarul de perete al sfîrșitului de an 
a fost înzestrat de ei cu un glob pămîn- 
tesc luminos în jurul 
două rachete cosmice. Cum ? Au luat un 
obișnuit glob de lampă și au lipit peste el 
harta mapamondului Căldura becului di
năuntru face să se ridice în sus aer cald, 
iar aerul mișcă niște palete fragile care fac 
rachetele să se învîrtă. E adevărat că. pînă 
să. reușească treaba asta, au spart cu di
rigintele vreo șapte globuri aduse de a- 
casă. dar. ce să-i faci, nici o rachetă nu 
poate să pornească fără a se face mai în- 
tîi experiențe.

Un.a dintre orele de dirigenție a fost con
sacrată realizărilor puterii populare. Pentru 
această oră. Teodorescu a împrumutat de 
la un alt profesor. Dumitru Gavril, tot felul

atenția 
mare

din 
zat 
din 
zat

Nu peste tot însă se dă 
cuvenită acestei acțiuni de 
importanță pentru asigurarea . hra
nei animalelor. în raioanele Fălti
ceni și Săveni s-au însilozat canti
tăți mici față de posibilitățile exis
tente. Slab se prezintă situația și în 
raioanele Rădăuți și Gura Hurhoru- 
lui. în comuna Ciprian Porumbescu, 
deși există o bogată vegetație și sur
se importante de ierburi pentru în
silozare, însilozatul a întîrziat 
nejustificat. Aici nici gropile pentru 
însilozat nu au fost făcute din vre
me.

tru strîngerea fînurilor. Cositoare
le mecanice din S.M.T. au fost re- 
verificate și trimise brigăzilor care 
deservesc gospodăriile colective. în 
vederea conservării fînurilor în con
diții cît mai bune au fost încheiate 
contracte între G.A.C. și întreprin
derile forestiere pentru confecțio
narea de capre și prepeleci. In multe 
gospodării au fost organizate echipe 
speciale de cosași care lucrează la 
recoltarea fînurilor. Brigăzilor de 
cîmp li s-au dat în primire zonele 
șoselelor și ale căilor ferate de pe 
raza lor de activitate pentru a re
colta toate ierburile.

Colectiviștii din Leorda, Durnești 
și din multe alte gospodării colec
tive lucrează intens la recoltarea și 
depozitarea fînurilor. Colectiviștii 
din comuna Preuțești au recoltat 
trifoiul de pe 140 ha destinate pen
tru fin și, după ce s-a uscat, l-au 
așezat în clăi în apropierea locului 
unde vor ierna animalele.

Sînt însă unele gospodării unde 
recoltatul fînețelor întîrzie. Mai 
există obiceiul de a se cosi fînul și 
de a-1 lăsa multă vreme nestrîns 
sau strîns în căpițe, fapt care duce 
la scăderea calității lui. Prin organi
zarea temeinică a muncii și respec
tarea indicațiilor date de către spe
cialiști, gospodăriile colective pot în
lătura astfel de deficiențe și grăbi 
recoltatul fînurilor.

Pentru sporirea producției de fu
raje în anii următori, s-au extins 
sunrafețele cultivate cu lucernă. 
Consiliile agricole au recomandat ca 
în fiecare gospodărie, să se ia mă
suri pentru 
cît mai mari 
și trifoi.

Asigurarea
să stea permanent în atenția orga
nizațiilor de partid, a consiliilor a- 
gricole, a tuturor specialiștilor din 
agricultură, a conducerilor G.A.S. și 
G.A.C. De rezolvarea acestei pro
bleme depinde obținerea unor re
zultate bune în sectorul zootehnic.

Aerogara Băneasa. Peste cîteva 
minute pleacă avionul spre Berlin. 
O rugăm pe Christina Scultz să ne 
spună cîteva cuvinte. „Ne-a plă
cut nespus Romînia. Ne-am bucu
rat de condiții excepționale. Am 
făcut excursii în munții Bucegi, am 
cules flori rare, am văzut grațioa
sele capre negre. Bucureștiul este 
un oraș mare, frumos. Este impre
sionant ritmul construcției. Ii invi
diem pe concetățenii care vor 
veni. Am vrea să mai rămînem în 
ospitaliera voastră țară".

La restaurantul „Union“ — ne 
împărtășesc impresiile lor cîțiva 
turiști sovietici. „Am petrecut 20 de 
zile de neuitat — se spune Ra- 
moius Petrauskas din Lituania. Am 
văzut stațiunile de pe litoral — sînt 
minunate. O parte dintre noi sîntem 
arhiteoți ; am apreciat și ca spe
cialist construcțiile din orașele vi
zitate. Arhitectura din Romînia e 
la un înalt nivel. Vom veni neapă
rat să mai vizităm Romînia“. Vexa 
Vasilievna Laikovkaia, directoarea 
Filarmonicii regionale din Kalinin, 
a vizitat Brașovul, Sinaia, Mamaia, 
București. „Sîntem impresionați de 
originalitatea peisajului. La Ma
maia toate așteptările noastre au 
fost întrecute : o plajă admirabilă, 
restaurante, ma
gazine, posibili
tăți de distracție. 
Hotelurile 
de fac din 
maia una 
cele mai 
stațiuni, 
fermeca+i,
tați de București, 
un oraș străluci
tor. unde Ia tot 
pasul întîlnești 
parcuri, grădini și 
clădiri noi“.

Peisajul romî- 
nesc a făcut o 
puternică impre
sie și turiștilor a- 
mericani din gru
pul „Newspaper 
Study Mission 
„Regretăm 
că părăsim 
de curînd 
moașa dumnea
voastră tară — 
ne declară Louise 
P. Faulk, redac
tor la „The Ruston 
Daily Leader“ — 
Louisiana. Toți am 
vrea să rămînem 
cît mai mult, să

no bucurăm de abundența de flori, 
de condițiile create pentru turiști. 
Ați fost ospitalieri și binevoitori 
cu noi Admirăm arhitectonica 
Bucureștiului și ne-a îneîntat pito
rescul oraș de munte Brașov“.

Profesorul Louis Mourin, de la 
Universitatea din Bruxelles, a ve
nit pentru a doua oară la Mamaia. 
„O revăd după doi ani mai fru
moasă, mai nouă. M-au impresio
nat noile hoteluri cu o splendidă 
linie modernă. A.tît eu cît și soția 
mea avem numai cuvinte de laudă 
pentru personalul hotelului și res
taurantului „Albatros“. Am petre
cut clipe de odihnă plăcută, recon, 
fortantă“

Profesorul danez Axel Stesnsberg 
din Copenhaga ne spune : „Ex
cursia în Romînia a întrecut toate 
așteptările. Aveți o țară frumoasă 
cu șosele bine întreținute. Poporul 
dv. e foarte prietenos și ospitalier. 
Am apreciat foarte mult originalul 
Muzeu al satului“.

Pictorița Rosemarie Feusslein din 
Coburg, Republica Federală Ger
mană, e îneîntată de stațiunea Ma
maia. „Ce-am văzut aici, vă spun 
cu cea mai mare sinceritate, m-a 
uimit. Blocurile colorate viu, atră
gător, într-o armonie perfectă cu

con- 
1947. 
prin 
mul-

verdele parcurilor mi-au răma« pu. 
ternie întipărite în memorie. Voi 
încerca, deocamdată în creion, iar 
mai tîrziu în ulei, să redau imagi
nea însorită a litoralului romî- 
nesc“

René Bousseau, președintele unei 
federații sportive din Franța, ne-a 
mai vizitat țara. „Prima mea im- 
pissie despre Mamaia : extraordi
nar. Cînd văd toate aceste 
strucții îmi amintesc de anul 
cînd am tiecut prima dată 
Romînia, Pe atunci erau încă
te ruine. Acum, peste tot am în- 
tîlnit constiucții noi, realizate cu 
gust. Desigur, problema sportului 
m-a interesat în mod deosebit. Pe 
litoral sînt create minunate con
diții pentru practicarea sporturilor, 
sînt instalate aparate de gimnasti. 
că. există piofesori speciali care-i 
învață pe copiii turiștilor înotul".

Și inginerul Hans Kellner din 
Vier.a : „îmi place rețeaua comer
cială Prezentarea mărfurilor si 
deservirea sînt ireproșabile. Am 
vizitat Delta Dunării, ruinele cetății 
Istria, Muzeul arheologic din Con
stanța. Statul romîn acordă multă 
atenție comorilor arheologice. Și 
încă o remarcă : ghizii O.N.T. au o 
boqată cultură generală“.

Turiștii străini duc cu ei amin
tirea unei vacanțe minunate în
tr-un peisaj plin de soare, lumină 
și flori „După cum știți — rezumă 
Pauli Myllymaki, redactor șef la re
vista „A.P.U.“, din Helsinki (Finlan
da) părerile multor turiști — noi 
căutăm soarele. La Mamaia l-am 
găsit din belșug. Aveți o stațiune 
modernă și bine înzestrată“.

Cositul fînețelor
Paralel cu însilozatul, în 

giune se desfășoară și recoltarea 
finurilor. Consiliile agricole, stațiu
nile de mașini și tractoare, gospo
dăriile de stat și gospodăriile colec
tive au luat din vreme măsuri pen-

re-

a se obține cantități 
de semințe de lucernă

bazei furajere trebuie

NISTOR ȚUICU 
coresp. „Scînteii“

Un caz neprevăzut
anticip-

căruia se învîttesc

da materiale ilustrative. Gavril are o colec
ția personală de albume, discuri, cărți des
pre viețile oamenilor de seamă. Totuși, în 
cursul orei, dirigintele 
de insatisfacție.

— Să știți, le-a spus 
teni. 
mult 
s-au învechit pentru că între timp fabricile 
respective s-au mai dezvoltat ; iar fotogra
fiile sînt cam sărăcuțe față de realitate.

Așa s-a născut ideea.
oate astea ni le-a povestit 
Veronica Mihăilescu, profesoara 
de romînă. De la Teodorescu e 

greu să le afli, pentru că e foarte rezervat 
cînd vine vorba de persoana lui.

împreună cu copiii, care se amestecau 
foarte activ la fiecare formulare, dirigintele 
a început să compună o scrisoare adresată 
diferitelor întreprinderi și instituții din țară. 
Pe măsură ce se năștea fiecare frază, tî
nărul înalt și slăbuț o scria la tablă. Așa 
am ajuns ca. mergînd la unul dintre ma
rile combinate ale tării, să găsesc pe bi
roul directorului următorul document :

„Noi, pionierii și școlarii din clasa a V-a B a 
școlii medii Bicaz, ne-am propus să facem un 
album pe care să-l punem la expoziția de sfîr- 
șit de an școlar. Albumul va cuprinde fotogra
fii cu mărețele realizări din patria noastră... 
De aceea, vă rugăm foarte mult să ne trimiteți 
materiale care crediți dv. că ne-ar folosi în a- 
ceastă privință. Mulțumim din toată inima cu 
anticiptație. Colectivul clasei a V-a B“.

Un om „obișnuit“ ar fi luat scrisoarea 
asta, ar fi bătut-o corect la mașină și ar fi 
expediat-o Dar un pedagog nu trebuie să 
fie un om adult „obișnuit“ : el trebuie să fie 
capabil de a se transpune în lumea sufle
tească a copilului.

Inchipuiți-vă că sînteți copil. Pentru dum
neavoastră. momentul cînd scrieți prima 
scrisoare „oficială“ adresată unei întreprin
deri are însemnătatea unui eveniment. 
Chiar și lipirea timbrelor, care pentru un 
adult e adesea o operațiune plictisitoare, 
capătă nu știu ce aureolă la o anumită 
vîrstă. Așa dar. pedagogul nostru a dat ce
lor mai buni elevi din clasă dreptul de a 
scrie cu propria mină și de a timbra misi- 
vile respective. Nu însă de a le și expedia. 
Voia mai întîi să controleze ortografia.

Cîțiva copii însă, neputînd rezista plăcerii 
de a strecura plicul în cutie cu un ceas 
mai devreme, și-au expediat scrisorile ime
diat.

închipuiți-vă acum, iarăși, că sînteți co
pil și că așteptați zile, poale si săotămîni,

că realizările din 
mai mari : unele

avea un sentiment

el micilor săi prie- 
patria noastră sînt 
dintre cifrele astea

să vedeți dacă ați fost luat în serios ; în
chipuiți-vă însă că sînteți și director de 
fabrică, aflat în pragul sfîrșitului de se
mestru, cu multe probleme pe cap, cu zeci 
de servicii dintre care nici unul nu e pre
văzut cu o schemă pentru fotografii, și că 
primiți pe o hîrtie liniată, ruptă dintr-un 
caiet de școală, o astfel de scrisorică, ușor 
de rătăcit. Ce ați face, cum ați răspunde ?

în astfel de cazuri neprevăzute contează 
nu numai rezolvarea, ci și un anumit cum, 
care ne spune cite ceva despre oamenii 
din fruntea întreprinderilor respective. De 
aceea, mi s-a părut că nu ar fi lipsit de 
interes pentru cititor să-i arătăm cîteva 
răspunsuri.

Ne-a plăcut, prin meticulozitatea sa, răs
punsul celor de la uzinele metalurgice „U- 
nirea“ din Cluj. Directorul Iosif Bot și ingi-. 
nerul I. Ghiolțean, care semnează rășpu- 
sul, îi informează pe copii că au trimis ală
turat 17 fotografii, plus o a 18-a, care 
țișează emblema fabricii :

„Fiecare fotografie este numerotată pe verso 
și la fiecare număr corespunde explicația nece
sară în lista anexă. Sperăm că fotografiile tri
mise vă vor ajuta 
munca din uzina 
albumul vostru“.

Alese cu grijă 
cute, fotografiile nu sînt 
ci dau copiilor o imagine 
procesului de producție și Ie deschid pofta 

a lucra mîine în industrie.
a fel a răspuns 
complexului de industrializare 
lemnului din Gălăuțaș.

n-aveau copiii de unde să 
cele zece fotografii, inclusiv 

scrise de mînă pe verso, sînt

înfă-

să vă 
noastră

și cu

de

faceți o idee despre 
și să vă completați

explicații bine fă- 
o simplă decorație, 

realistă asupra

conducerea
a

Insă ceea 
afle, este 
explicații- 
făcute de

vi-

cei 
Iu-

ce 
că 
le 
mina directorului, care este fotograf ama
tor. Iar scrisoarea se încheie cu o invitație 
îmbietoare: „Am fi bucuroși dacă ați 
zita întreprinderea noastră“.

Una din fotografiile trimise de către 
de la Săvinești înfățișează o muncitoare 
crînd la o mașină modernă.

— Tovarășe, ne spune dirigintele Teodo
rescu, e o Imagine destul de obișnuită, dar 
n-aveti idee cît au discutat-o elevii. Au 
spus că e vorba, desigur, de o evidențiată, 
au discutat despre calificarea oameniloi 
din industrie și despre posibilitățile care se 
deschid în țața lor. Multi au declarat că 
se simt atrași de ramura maselor plastice.

La mica misivă cu greșeli ortografice, 
conducerea fabricii din Roman a răspuns 
cu o scrisoare făcută într-un stil ceva mai 
oficial care ascunde însă și o notă de emo
ție ne care cititorul o va sesiza :

como- 
Ma- 

dintre 
bune 

Sintern 
încîn-

Un grup de excursioniști de peste hotare au poposit în piața Palatului R. P. Romine.
(Foto : M. Cioc)

Spre o mai înaltă productivitate
(Urmare din pag. I-a)

decadă, a producției. în primul rînd, 
va trebui să ne îngrijim de menți
nerea decalajului corespunzător în
tre pregătirea fabricației și procesul 
de producție propriu-zis, între sec
toarele calde și cele prelucrătoare 
și între acestea din urmă și montaj ; 
au fost perioade în primul semestru 
cînd, din această cauză, unele ma

„...conducerea fabricii de țevi, fi
nind cont de grija și dragostea a- 
cordată copiilor și pionierilor din 
țara noastră și pentru asigurarea 
condițiilor tot mai bune de. învăță
tură, a luat măsuri de a vă trimite 

de nouă fotografii care oglindesc as- 
utilajelor și construcțiilor din uzină, 

cit și ale muncitorilor creatori ai noii istorii din 
țara noastră.

Succese la învățătură I
Sănătate corpului didactic I"

Âu mai răspuns și alții, inclu
siv întreprinderi chimice și petro- 
Here, printre care una singură 

face notă discordantă, poate pentru că 
scrisoarea n*a ajuns la cine trebuia. Pe un 
ton politicos și oficial, Ioan Mitrofan, șeful 
unui serviciu de la o întreprindere din Brăi- 
la, „le face cunoscut“ copiilor că pentru 
fotografiile solicitate urmează să se adre
seze ministerului de care aparține între
prinderea.

Nu putem face nfcl un reproș întreprin
derii brăilene : n-a fost prevăzută cu un 
serviciu pentru expedierea de fotografii și, 
dacă toți pionierii s-ar apuca mîine să 
scrie întreprinderilor, desigur că acestea, 
avînd cu totul alte sarcini, s-ar găsi în în
curcătură. Am fi preferat totuși să-i vedem 
pe cei de la întreprinderea brăileană pe 
lista celor care au trimis măcar o poză cu 
fațada întreprinderii, măcar una decupată 
dintr-o revistă, cu un autograf de la un 
muncitor evidențiat.

Cît privește ilustrațiile, n-ar strica să se 
organizeze această treabă, temeinic și gos
podărește, pe întreaga țară. în ce privește 
colțurile pitorești ale țării și aspectul nou 
al orașelor avem progrese îmbucurătoare 
în tipărirea cărților poștale. De ce, pentru 
educația patriotică a elevilor, pentru dez
voltarea dragostei lor de a lucra în indus
trie și agricultură nu s-ar găsi o modalitate 
corespunzătoare în privința procurării ima
ginilor care înfățișează noile construcții in
dustriale, munca nouă pe ogorul colectiv 
ori munca din industrie ?

Sau altceva : Se tipăresc monografii ale 
regiunilor, ghiduri frumoase, întreprinderile 
tipăresc adesea prospecte, moduri de în
trebuințare a produselor fabricate etc. De 
ce n-am avea simple pliante sau foi țipă’ 
rite, care să cuprindă cîteva date despre 
întreprinderea respectivă — cînd a fost 
dată în funcție, ce produce, o imagine- 
două ș.a.m.d. ?

Dacă am amintit aci Inițiativa profesoru
lui de naturale d’n Bicaz n-am făcut-o 
pentru ca mîine să fie imitată întocmai de 
alți diriginfi de clasă. Fără îndoială că fie
care dintre ei se gîndește la alte initiative, 
proprii, pentru educația patriotică a copii
lor.

un număr 
pecte nie

SFRGIU FĂRCAȘAN

a muncii
șini și utilaje nu au lucrat la în
treaga lor capacitate sau au fost su
praîncărcate.

Problema realizării ritmice a pla
nului a fost dezbătută recent și în- 
tr-o plenară a comitetului de partid 
pe uzină. Cu acest prilej s-au pre
cizat o serie de măsuri tehnice și 
organizatorice, de a căror realizare 
ne preocupăm acum zi de zi. Prin
tre altele, vom acorda mai multă 
grijă întăririi serviciilor de concep
ție — constructor-șef, tehnologic și 
metalurgic — pentru ca pregătirea 
fabricației să meargă cu un pas 
înaintea procesului de producție 
Vor fi întărite de asemenea forțele 
secției sculărie a uzinei pentru a 
putea realiza într-un timp mai scurt 
sculele, dispozitivele și verificatoa
rele necesare. Ne-am propus, de a- 
semenea, să organizăm un sector 
pentru montajul capetelor de erup
ție și sculelor de foraj, unde lucrul 
se va desfășura în flux tehnologic.

Din proprie experiență, ne-am con
vins că mari rezerve interne de 
creștere a productivității muncii pot 
fi valorificate prin extinderea pro
cedeelor tehnologice moderne. Pro
cedeul de cromare a pieselor de

de mare uzură pentru pom- 
adîncime va fi aplicat la un 

volum sporit de piese. Vom extinde, 
de asemenea, folosirea bentonitei în 
amestecurile de formare, turnarea 
cu modele ușor fuzibile și în forme 
întărite cu bioxid de carbon, for
jarea în matrițe etc. Am prevăzut 
să realizăm din fonduri de mică 
mecanizare o serie de lucrări și dis
pozitive care să ducă la creșterea 
productivității muncii.

Mai avem încă o problemă de re
zolvat. Uzina noastră a primit anul 
acesta sarcina de a asimila noi ti
puri de scule pentru forajul sonde
lor și pentru operațiile de Interven
ție — cum sînt elevatori, clești mul
tipli, broaște, pene lungi. în primul 
semestru, planul de producție la 
aceste sortimente nu a fost realizat 
în întregime, datorită întîrzierii asi
milării lor. Vom căuta ca o bună 
parte a rămînerii în urmă să fie 
recuperată în următoarele luni. Este 
necesar totodată ca uzinele colabo
ratoare în execuția de piese semi
fabricate pentru scule de foraj și 
intervenție — îndeosebi Uzina .,Hi- 
dromecanica“-Brașov — să ne li
vreze aceste piese la termenul sta
bilit prin graficele încheiate.

schimb 
pele de

wSsâesisS.
CINEMATOGRAFE ; Colegii : Victoria 

(16,30; 18,30; 20,30), Grădina cinematogra
fului Ilie Pintilie (20). Elena din Troia
— cinemascop : Sala Palatului R. P. Ro- 
mîne (orele 18 — seria de bilete 811), Pa
tria (9; 11,30: 14; 16,30; 19; 21,15), Elena 
Pavel (9; 11.30; 14; 16,30; 19; 21,30 — gră
dină 21,15). 1 Mai (9; 11,15; 13.30; 16,15; 
18,45; 21,15), Grivița (8; 10,15; 12,30; 15; 
17,30; 20; 22,30), G. Coșbuc (8,15; 10,30; 
13; 15,30; 18; 20,30), Arenele Libertății
(20) . Stadionul Giuleștl (20,30). Dragoste
șl pălăvrăgeli : Republica (9,15; 11; 12.45: 
14,30; 17; 19; 21), București (9; 10.45; 
12,30; 14,15; 17; 19; 21) Gh. Doja (10:
12; 15; 17; 19; 21), Floreasca (11; 16; 18,15;
20.30) . Stadionul Dinamo (20,15). Grădina
13 Septembrie (20 30). Podul rupt — ci
nemascop : rulează la cinematografele 
Magheru (10 ; 12; 15; 17; 19; 21). Ștefan 
cel Mare (10; 12; 15; 17; 19; 21), Grădina 
Progresul (20,30). Mărul discordiei : ru
lează la cinematografele V. Alecsandrl 
(16; 18,15; 20 30). Lumina (de la orele 10 
la orele 14 în continuare : 16: 18,15;
20.30) , înfrățirea între popoare (16; 18,15;
20.30) , 8 Martie (16; 18; 20). O perlă de
mamă : rulează la cinematografele I. C. 
Frlmu (10; 12; 14; 16,15; 18,45; 21 - gră
dină 20,30) 23 August (10; 12; 15; 17; 19
— grădină 20,15), Patinoarul 23 August
(21) . Divorț italian : Tineretului (10; 12;
14; 16; 18,15; 20,30). Misterele Parisului — 
cinemascop: Victoria (9,30; 11,30; 13 30), 
Giuleștl (9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 18; 20,30), 
Miorița (10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 19; 21.15). 
Adorabile și mincinoase ; Central (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). C. David (18; 
18,15; 20,30) Program special pentru co
pii : 13 Septembrie (10). Estrada, estrada: 
13 Septembrie (11,30; 14,30- 16 30; 18,30;
20.30) Alex. Sahia (10; 12; 15; 17; 19 — 
grădină 20,30), M. Eminescu (16; 18.15; 
20 30). Șapte dădace — Hoața de la circ
— Sport nr. 3/1963: rulează la cinemato
graful Timpuri Noi de la orele 10 la 
orele 21 în continuare. Noua prietenă a 
tatii : rulează la cinematografele Ma
xim Gorki (16,15-, 18.30; 20,45), Drumul
Serii (16; 18.15: 20,30). Rocco și frații săi
— ambele serii : Cultural (10; 16; 19.30), 
grădina 8 Martie (20 30). Cumpăr.l-ți an 
balon : rulează la cinematograful Alex. 
Popov de la orele 9,30 la orele 21 in con. 
tlnuare. Tu ești mina»? ' . : rulează la

cinematograiul Vasile Roaitä (10; 12; 14
— grădină 21). Concertul mult visat : 
rulează la cinematografele V. Roaită (18; 
18.30) Arta (16; 18,20 - grădină 20,30), 
Libertății (10; 12; 14, 16,15, 18,30 - gră
dină 20,30). Lumină de iulie : Unirea (16; 
18.30 — grădină 20,30), Olga Banele (15, 
17; 19 — grădină 20,30). Pe urmele ban
dei : Flacăra (16; 18,15.- 20,30), G. Baco- 
via (16; 18; 20), B. Delavrancea (16; 18; 
20). Camelia . rulează la cinematograful 
T. Vladlmlrescu (16; 18). Doctor in fi
lozofie : Munca (16, 18,15; 20,30). Aurel 
Vlalcu (15; 17; 19; 21). Căpitanul Fracasse
— cinemascop : Popular (10.30, 14.30;
16,45; 19; 21,15), grădina cinemato
grafului T Vladimirescu (20,15). O moș
tenire cu bucluc : Moșilor (11; 15; 17; 19
— grădină 20,30), 16 Februarie (16; 18; 
20). Miracolul lupilor — cinemascop : I. 
Pintilie (10; 15: 17, 19; 21). Dracul și cele 
zece porunci — cinemascop ; Volga (9.45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). O viață : Lu
ceafărul (15; 17,15: 19,30 — grădină 20,30). 
Clubul cavalerilor — cinemascop : 30 
Decembrie (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 - 
Iul televiziunii. 19,15 — Pentru 
CINE ȘTIE SA RĂSPUNDĂ ? 
Incursiune în arheologie (III). 
Muzică de promenadă. Cîntă 
Școlii militare de muzică. 20,30 
20 45 - Filmul „FATA CU CARE' AM 
FOST PRIETEN". 22,10 — Ctntă Rosella 
Rlsi (Italia). In încheiere ; Buletin de 
știri, buletin meteorologic,

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru următoarele 

trei zile - 24, 25 și 26 iulie. în țară 1 
Vreme călduroasă dar ușor Instabilă, cu 
cerul variabil, mai mult senin. Vor că
dea ploi locale sub formă de averse În
soțite de descărcări electrice. Vînt sla» 
pînă la potrivit din sectorul nordic. 
Temperatura staționară. Minimele vor U 
cuprinse între 12—22 grade, iar maxi
mele între 25 și 35 grade.

Tn București și pe litoral : Vreme căl
duroasă. dar ușor instabilă, cu cerul va
riabil, mai mult noros după-amiaza. 
Vint slab pînă la potrivit din sectorul, 
nordic. Temperatura în general sta' 
ționară.

■ Jurna- 
copii : 

19.40 — 
20,00 — 
fanfara 
- ȘAH.
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Cu prilejul sărbătorii 
naționale a R. P. Polone

Ambasadorul R. P. Polone în 
R. P. Romînă, Wieslaw Sobierajski, 
a oferit luni după-amiază un cocteil 
cu prilejul sărbătorii naționale a 
Republicii Populare Polone.

Au luat parte tovarășii Petre Bo- 
rilă, Alexandru Drăghici, Avram 
Bunaciu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, membri ai C.C. al 
P.M.R. și ai guvernului, adjuncți ai 
ministrului afacerilor externe și 
membri ai conducerii unor minis
tere, conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, gene
rali și ofițeri superiori, academi
cieni și alți oameni de știință și 
cultură, ziariști.

Erau prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diploma
tic.

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

★
I Cu prilejul celei de-a 19-a aniver- 
I sări a Zilei Eliberării Poloniei — 

marea sărbătoare națională a po- 
' porului polonez, ambasadorul Repu

blicii Populare Polone în R. P. Ro-
i mină, Wieșlaw Sobierajski, a rostit 

luni seara o cuvîntare la posturile 
noastre de radio și televiziune.

i (Agerpres)

A apărut revista

„Probleme ale păcii și socialismului“
nr. 7 (59) - 1963

A apărut, în limba romînă, în E- 
ditura politică, nr. 7 (59) pe anul 
1963 al revistei „Probleme ale păcii 
și socialismului“, revistă teoretică și 
informativă a partidelor comuniste 
și muncitorești.

Acest număr cuprinde articolele : 
„Unele probleme ale construcției 
desfășurate a socialismului în 
R.D.G.“ de K. HAGER ; „Necesita
tea luptei împotriva revizionismu
lui“ de I. NÖRLUND ; „Un nou suc
ces al Partidului Comunist Italian“ 
de G. AMENDOLA ; „Mișcarea pen
tru pace în Australia“ de W. GOL- 
LAN ; „Reforma agrară nu va salva 
regimul putred al șahului“ de Z. 
MAZIAR.

La rubrica „Interviul nostru“ este 
publicat materialul „Pentru o inde
pendență reală a Sudanului !“

Rubrica „în partidele comuniste 
și muncitorești“ conține numeroase

lamateriale informative cu privire 
activitatea unor partide frățești.

La rubrica „Comentariile noastre“ 
este publicat articolul „Lupta de e- 
liberare a negrilor americani“ de 
N. FREED.

La rubrica „Schimb de păreri“ 
sînt publicate în continuare mate
rialele discuției pe tema : „Comu
niștii și democrația“.

Rubrica „Cărți și reviste“ cuprin
de recenziile la cărțile „Singura 
cale“ de DOLORES IBARRURI și 
„Opere alese“ de D. N. AIDIT.

La rubrica „Scrisori, note“ sînt 
publicate scrisoarea lui R. JAFFARI 
cu privire la evenimentele din Pa
kistan și scrisoarea lui ~ 
NER despre marșurile 
păcii.

. Revista publică noi 
rubrica „împotriva represiunilor 
persecutării democraților“.

Studenți din anul IV al Facul
tății de chimie industrială a Insti
tutului politehnic din București, la 
practică în cadrul Întreprinderii de 
preparare a cărbunelui din Petrila.

(Foto : Agerpres)

INFORMAȚII
Casa de Economii si Consemnatiuni 

face cunoscut că tragerea la sorti a li
bretelor de economii cu dobîndă și ciș- 
tiguri în autoturisme pentru trimestrul 
11/1963, la care se vor atribui 17 
guri în autoturisme, va avea loc 
iulie a.c. în orașul Constanța.

Pe scurt pim toata ȚAR A

cîști- 
la 25

G. SCHREI- 
partizanilor

materiale la
Și

Concursul de admitere pentru secțiile 
fără frecvență din învățămîntul superior

Ministerul învățămîntului face cu
noscut că pentru anul universitar 
1963/1964 concursul de admitere pen
tru secții fără frecvență se organi
zează la. institùtele de învățămînt 
superior enumerate mai jos, numai 
pentru secțiile indicate la fiecare 
dintre ele :

Universitatea din București : ma
tematică ; filozofie ; istoria Romî- 
niei ; limba și literatura romînă (toa
te cu durata de școlarizare de 6 ani); 
științe juridice (5 ani).

Universitatea „Al. I. Cuza“ din 
Iași : matematică ; filozofie ; istoria 
Romîniei ; limba și literatura romî
nă ; economie politică și planificare; 
finanțe și credit ; evidența contabi
lă (6 ani); științe juridice (5 ani).

Universitatea „Babeș-Bolyai“ din 
Cluj : matematică ; filozofie ; defec- 
tologie ; istoria Romîniei ; limba și 
literatura romînă ; economie politică 
și planificare ; finanțe și credit ; e- 
vidență contabilă (6 ani) ; științe ju
ridice (5 ani).

Universitatea din Timișoara : ma
tematică ; limba și literatura Romînă 
(6 ani).

Institutul pedagogic „Maxim Gor
ki“ din București: limba și literatu
ra rusă — secundar limba și litera
tura romînă (6 ani).

Institutul de științe economice 
„V. I. Lenin“ din București : econo
mie politică și planificare ; finanțe 
și credit ; evidență contabilă ; eco
nomia comerțului socialist (6 ani).

Institutul de cultură fizică și sport

pedagogice 
concurs de 
fără frec-

CURS PRIVIND AUTO
MATIZAREA LUCRĂ
RILOR MINIERE. La 
Combinatul carbonifer 
Valea Jiului a fost orga
nizat un curs teoretic și 
practic privind automati
zarea lucrărilor miniere, 
la care participă peste 50 
de tehnicieni și ingineri. 
Specialiști cu înaltă cali
ficare din cadrul combi
natului fac expuneri pe 
teme cum sînt „Elemen
te de automatizare“ „A- 
naliza sistemelor automa
te liniare“, „Alegerea și 
proiectarea sistemelor au
tomate“ etc. în cadrul 

■ cursului au loc demon
strații practice legate de 
automatizarea mașinilor 
de abataj, a transportoa
relor cu raclete și cu ban
dă, a pompelor, ventila
toarelor, mașinilor de ex
tracție etc.

s-a analizat munca desfă
șurată de comitetele sin
dicatelor și de conduce
rile întreprinderilor din 
regiunea Crișana pentru 
buna organizare a propa
gandei tehnice, a cursu
rilor de calificare și spe
cializare a muncitorilor, 
tehnicienilor și ingineri
lor. Au fost prezentate 
mai multe referate pe 
marginea cărora s-au pur
tat discuții.

regiunea Oltenia

TELEGRAME EXTERNE
Proteste in Anglia 

împotriva staționarii 
trupelor vest-germane

LONDRA 22 (Agerpres).— „Să nu 
se admită renașterea militarismului 
vest-german“, „Pămîntul englez nu 
este un poligon pentru exerciții ale 
tanchiștiîor de la Bonn“, sub aceste 
lozinci se desfășoară la. Cardiff con
ferința reprezentanților opiniei pu
blice, organizațiilor politice și sindi
cale din Wales.

La lucrările conferinței participă 
delegați din partea majorității or
ganizațiilor sindicale din Wales, a 
secțiilor locale ale partidelor labu
rist și comunist, ale organizațiilor 
luptătorilor pentru pace din Anglia.

Luînd cuvîntul la conferință, de
putatul laburist S. Davis a subliniat 
primejdia pe care o reprezintă înar
marea R.F.G.

Delegații s-au pronunțat în una
nimitate pentru intensificarea luptei 
împotriva prezenței unităților mili
tare vest-germane în Anglia, pro- 
punînd să se organizeze în Wales 
mitinguri de protest, difuzarea de 
manifeste etc.

Delegații la conferință au adresat 
o telegramă participanților la întîl- 
nirea tripartită de la Moscova ce- 
rîndu-le să ajungă la un acord în 
domeniul interzicerii experiențelor 
nucleare.

Sărbătoarea națională a Etiopiei

Monumentul Eliberării din Addis Abeba

din București : secția pedagogică ; 
secția sportivă (5 ani).

“în cadrul institutelor 
de 3 ani se organizează 
admitere pentru cursuri
vență cu durata de 3 ani la secțiile 
și institutele arătate mai jos :

Matematici : Baia Mare ; Bucu
rești ; Brașov ; Cluj ; Galați ; Iași ; 
Timișoara ; Tg. Mureș.

Științe naturale și agricole : Baia 
Mare ; București : Brașov ; Cluj ; 
Constanța ; Iași ; Timișoara.

Istorie-geografie: București; Cluj; 
Iași ; Timișoara.

Limba și literatura romînă : Baia 
Mare ; București ; Cluj ; Constanța ; 
Craiova ; Galați ; Iași ; Timișoara.

Limba și literatura romînă — lim
ba și literatura maghiară : Tg. Mu
reș.

Limba și literatura romină — isto
ria : Tîrgu Mureș.

Educația fizică : București ; Cluj ; 
Iași ; Timișoara.

Concursurile încep în ziua de 27 
august 1963.

înscrierile se primesc la universi
tățile și institutele respective pînă la 
data de 20 august. Au dreptul să 
candideze numai persoanele care în
deplinesc condițiile cerute de hotă- 
rîrea C.C. al P.M.R. și a Consiliului 
de Miniștri nr. 1 052/1962.

în broșura „Admiterea în învăță- 
mîntul superior 1963“, editată de 
Ministerul Invățămîntului, sînt cu
prinse toate datele privind condi
țiile de admitere și de desfășurare 
a concursului.

CONSFĂTUIRE CON
SACRATĂ PROPAGAN
DEI TEHNICE. La 
bul „Constructorul“ 
Oradea a avut loc o 
sfătuîre organizată 
Consiliul regional al
dicatelor, în cadrul căreia

clu- 
din 

con- 
de 

sin-

PE MELEAGURILE 
PATRIEI. La excursiile 
organizate în ultimul timp 
de colectivul Fabricii de 
mobilă „23 August“ din 
Tg. Mureș au luat parte 
aproape 600 de muncitori. 
Ei au vizitat combinate și 
fabrici de prelucrare a 
lemnului, muzee din Con
stanța și Cluj, precum și 
diferite obiective turistice. 
Au mai fost programate 
excursii și în regiunile Su
ceava, Brașov, Ploiești, 
București și Argeș.

s-au 
deschis, de curînd, cursuri 
de pregătire pentru ca
drele de conducere din 
gospodăriile agricole co
lective — președinți, con
tabili și brigadieri. Cursu
rile au o durată de 5 luni 
și sînt urmate de aproape 
700 de colectiviști. Lec
țiile teoretice, ținute de 
specialiști de la consiliile 
agricole regional și raio
nale. sînt însoțite de lu
crări practice în gospodă
rii colective, gospodării 
de stat și în stațiunile ex
perimentale agricole.

Represiuni antidemocratice
In Plartinica

PARIS 22 (Agerpres). —- Ziarul 
„L’Humanité“ din 22 iulie scrie des
pre accentuarea represiunilor poli
țienești împotriva democraților de 
pe insula Martinica.

Autoritățile — scrie ziarul — în
cearcă să dea o lovitură Partidului 
Comunist din Martinica. Poliția a 
interogat pe Armand Nicolas, secre
tar general al Partidului Comunist 
din Martinica, și pe cîțiva alți frun
tași ai acestui partid și a făcut des
cinderi la domiciliile acestora.

Autoritățile l-au deferit justiției 
pe Lucien Montez, directorul ziaru
lui „Cri des Gens“, organ al Uniunii 
Tineretului Comunist din Martinica, 
pentru că acest ziar a publicat o se
rie de articole împotriva abuzurilor 
colonialiștilor.

La 23 iulie — aniversarea nașterii 
împăratului Haile Selassie I — este 
sărbătoarea națională a Etiopiei.

Etiopia face parte dintre țările 
independente ale Africii. Ca și alte 
țări africane, ea se situează pe pozi
țiile unei politici de apărare a păcii 
și de dezvoltare a bunelor relații cu 
toate țările, pronunțîndu-se pentru 
destinderea situației internaționale. 
Recent, capitala Etiopiei, Addis 
Abeba, a fost sediul Conferinței șe
filor de state independente din în
treaga Africă. Cu această ocazie, 
Etiopia și-a reafirmat poziția de

condamnare a colonialismului și dis
criminării rasiale care mai dăinuie 
pe continentul african, de sprijinire 
a luptei popoarelor oprimate pentru 
cucerirea libertății și independenței 
lor naționale.

Poporul romîn privește cu simpa
tie lupta dusă de poporul etiopian 
pentru înlăturarea rămășițelor do
minației imperialiste și pentru apă
rarea independenței sale naționale.-

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Etiopiei, poporul rorriîn transmite, 
poporului etiopian sincere felicitări, 
și urări de prosperitate și pace. ,

Notă cubană adresată S.U.A.

PREGĂTIREA CA
DRELOR DIN G.A.C. La 
Craiova, Caracal, Bechetu 
și în alte cinci centre din

MONOGRAFIA „CRA
IOVA“. Zilele trecute a 
ieșit de sub tipar mono
grafia „Craiova“ de Ion 
Fini, lucrare ce conține 
date cu privire la istoricul 
orașului și dezvoltarea lui 
în anii puterii populare. 
Sînt descrise parcurile, 
monumentele istorice și de 
artă ale orașului. De ase
menea, sînt prezente în 
lucrare o hartă a orașului, 
o listă alfabetică a străzi
lor, precum și o biblio
grafie cu tot ceea ce s-a 
scris pînă acum despre o- 
roșul Craiova.

•v

C.E.C. 0, și criza din industria 
carboniferă a Belgiei

BRUXELLES 22 (Agerpres).—Zia
rele occidentale anunță că înalta 
Autoritate a „comunității europene 
a cărbunelui și oțelului“ a luat în 
discuție recent, criza serioasă care 
se manifestă în industria carbonife
ră a Belgiei. După cum s-a mai a- 
nunțăt, această țară a fost obligată 
de către organismul de conducere 
al C.E.C Ö. să-și -educă producția 
de cărbune prin închiderea unor 
mine și deci concedierea unui mare 
număr de muncitori, aceasta pentru 
a ușura, pe cît posibil, situația cri
tică a industriilor carbonifere din 
celelalte țări membre ale „comuni
tății“. Ä

Potrivit datelor oficiale, între 
1959—1963 Belgia a fost silită să în
chidă mine de cărbuni cu o produc
ție totală de 9 500 000 de tone. Tn 
conformitate cu planul stabilit de 
înalta Autoritate, Belgia urma să 
sisteze extracția și la alte mine care 
livrează aproape 2 000 000 tone căr
bune, însă, în urma agravării situa
ției sociale în această țară, autori
tățile au fost silite să facă demer
suri pe lingă C.E.C.O. și să ceară 
chiar „ajutoare financiare“ pentru 
a continua producția în aceste mine. 
Aceste stăruințe au provocat diver
gențe în cadrul „comunității". Ziarul 
„Times“, care relatează despre dis
cuțiile în această problemă de la 
Bruxelles, scrie că o hotărîre nu a 
fost încă adoptată și că tratativele 
continuă.

HAVANA 21 (Agerpres),— Agenția 
Prensa Latina transmite nota adre
sată de Ministerul Afacerilor Ex
terne al Cubei Departamentului de 
Stat al S.U.A. în care se exprimă 
un protest hotărît împotriva blocării 
tuturor fondurilor și bunurilor cu- 
bane de pe teritoriul S.U.A. și a in
terzicerii transferurilor bănești în 
dolari între S.U.A. și Cuba. Aceste 
măsuri luate de autoritățile S.U.A., 
se subliniază în notă, încalcă princi
piile Cartei O.N-U-, cele mai ele
mentare norme ale dreptului inter
național ,gi se integrează în acțiu
nile agresive ale S.U.A. împotriva 
Cubei revoluționare.

în notă se subliniază că politicii 
S.U.A. împotriva Cubei i se opune 
politica externă de pace a guver
nului ctiban revoluționar, care are 
la bază principiile respectării su
veranității și egalității în drepturi 
a țărilor, dreptului popoarelor la 
autodeterminare. Politica Cubei ur

mărește soluționarea problemelor 
internaționale litigioase pe calea 
tratativelor, coexistența pașnică a 
statelor cu sisteme sociale diferite.

în notă se subliniază că la încer
cările repetate ale guvernului re
voluționar al Cubei de a reglementa 
divergențele cu S.U.A., guvernul 
S.U.A. a răspuns prin acțiuni arbi
trare.

După cum confirmă măsurile 
luate de guvernul revoluționar. 
Cuba este dispusă să discute și să 
reglementeze cu guvernul S.U.A. di
vergențele pe bază de egalitate, în 
cadrul unor tratative bilaterale, eu 
o ordine de zi făcută cunoscută opi
niei publice.

Viața însăși va arăta guvernului 
S.U.A. că în epoca actuală el nu-și 
poate dicta voința popoarelor Ame
rică Latine, se spune în încheierea 
notei.

Noi acțiuni ale negrilor americani 
împotriva segregației rasiale

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
Agențiile de presă continuă să pu
blice știri despre acțiunile ferme ale 
populației de culoare din S.U.A. îm
potriva segregației rasiale.

Duminică a avut loc în cartierul 
newyorkez Brooklyn un mare mi
ting la care au participat, potrivit 
agenției France Presse, aproxima
tiv 6 000 de negri. Vorbitorii, relevă 
agenția, au afirmat că lupta pentru 
egalitatea rasială va continua pînă 
ce va fi încununată cu succes. Par- 
ticipanții la miting au hotărît să or
ganizeze o manifestație care urmea
ză să aibă loc în fața unui șantier 
de construcții în semn de protest 
împotriva discriminării rasiale la 
angajarea brațelor de muncă în con
strucții.

La Ocala (Florida), în urma unor

demonstrații împotriva segregației 
au fost arestate zeci de persoane.

Agenția United Press Internatio
nal relatează că la Lawrence (Kan
sas) aproximativ 100 de persoane de 
culoare și 70 de albi au participat la 
un marș împotriva segregației.

La Cambridge (Maryland) poliția 
locală a folosit baionete și gaze la
crimogene pentru a împrăștia o de
monstrație împotriva segregației. 
După cum se știe, orașul Cambridge 
se află sub legea marțială, instituită 
de autoritățile locale împotriva de
monstrațiilor populației de culoare. 
Orașul este sub controlul trupelor 
gărzii naționale (unitățile locale de 
sub jurisdicția statului), iar demon
strațiile împotriva segregației au fost 
interzise de autoritățile statului 
Maryland.

Răsfoind presa din țările socialiste

Ok Iancu și Angela Năstase — 
campioni republicani de parașutism
IAȘI (red. ziarului „Flacăra lașului“).— Pe aerodro

mul aeroclubului regional din Iași s-a disputat ultima 
probă (salt de la 1 500 m, cu deschidere întîrziată a 
parașutei, aterizare la punct fix) a campionatelor re
publicane de parașutism. Această probă au cîștigat-o 
Gh. Iancu și Elisabeta Popescu. Titlurile de campioni 
republicani pe anul 1963 au revenit maestrului emerit 
al sportului Gheorghe Iancu, cu 1 589,738 puncte și 
maestrei sportului Angela Năstase, cu 1 497,634 puncte.

Echipa de juniori „Fanil"-Constanța, care a cucerit duminică, pentru a 
doua oară consecutiv, titlul de campioană republicană.

TINER! TALENTE

In c î t•v a
SCRIMĂ. Selecționata femi

nină a U.R.S.S. a cîștigat ti
tlul de campioană mondială 
la floretă. în finală, sporti
vele sovietice au învins cu 
scorul de 9—4 echipa R. P. 
Ungare.

MOTOCICLISM. Duminică 
s-a desfășurat pe traseul Bucu- 
rești-Amara și retur (240 km) 
competiția de motociclism de 
regularitate dotată cu „Cupa 
comisiei orășenești de moto“. 
Primul loc a revenit lui V. Lă- 
zărescu (Steaua), urmat de co
echipierii săi Gh. Ciobotaru și 
I. Varvorici ★

VOLEI. Continuîndu-și tur
neul în R.D. Germană, echipa 
feminină de volei a R.P. Ro
utine a jucat duminică la 
Berlin cu selecționata tării. 
Gazdele au obținut victoria 
cu scorul de 3—1. Echipa 
masculină a R.P. Romîne a 
cîștigat cu 3—1 îniilnirile 
disputate la Leipzig și Tor
nau cu echipa R.D. Germane.

r î n d u r I
FOTBAL. în „Cupa Rap- 

pan“ la fotbal, echipa ceho
slovacă Sonp Kladno a învins 
Ia Split cu 2—1 formația lo
cală Hajduk. Alte rezultate : 
Velez Mostar (Iugoslavia)- 
Zaglebie Sosnowiec (R.P.P.) 
4—1 I O.F.K, Belgrad-Empor 
Rostock (R.D.G.) 2—1 i Djur- 
gardeen Stockholm-Neumuns
ter (R.F.G.) 4—2 ; F.C. Ba-
yem-Goteborg 5—3 .

★
ȘAH. înaintea ultimei run

de a turneului internațional 
de șah de la Miskolc conduce 
neînvins fostul campion mon
dial Mihail Tal, cu 12 punc
te din 14 posibile. în runda a 
I3-a Tal a cîștigat la Honfi, 
iar tn runda a 14-a l-a 
învins pe Bilek. Maestrul ro- 
mîn Teodor Ghițescu a re
mizat partida întreruptă 
cu Flesch din runda a 
12-a, a pierdut la Barczay în 
runda a 13-a si a întrerupt 
tn poziție complicată cu 
Bronsteii-

Intr-o vizită recentă la cîteva sta
dioane din Capitală ne-a reținut aten
ția numărul mare de copii de vîrstă 
școlară, care, sub îndrumarea antreno
rilor și a instructorilor voluntari, se ini
țiază în tainele sportului preferat. Este 
vorba de tinerele elemente talentate, 
descoperite cu prilejul concursurilor de 
selecție desfășurate cu citva timp în 
urmă. Ințelegînd că această formă de 
activitate asigură o rezervă de cadre 
noi pentru reîmprospătarea loturilor e- 
chipelor fruntașe, cluburi și asociații 
sportive ca Dinamo, Rapid, Progresul, 
I.C.S.I.M., ș.a. au atras in procesul de 
pregătire numeroși copii care, în acest 
fel, au și posibilitatea de a-și petrece 
timpul liber în mod plăcut și folositor.

De pildă, la secția de fotbal a aso
ciației sportive I.C.S.I.M. activează un 
număr de 25 copii, care locuiesc în îm
prejurimile întreprinderii, tn fiecare 
marți și joi, ei fac antrenamente, susțin 
jocuri amicale etc. Asistind la un antre
nament al micilor fotbaliști am remar
cat atmosfera de disciplină, dorința co
piilor de a juca la fel ca... fotbaliștii lor 
preferați : Constantin, Pircălab, lones- 
cu etc.

Pe pista de atletism a stadionului Di
namo se lucrează intens. In urma con
cursurilor de trial din lunile mai și iu
nie, din cei peste l 500 de participanți 
au fost selecționați un număr de 50 de 
copii. Printre cei care au obținut pînă

acum rezultate mai bune se numără 
Galbură Dan și Grapcev Traian, ambii 
în vîrstă de 12 ani ; (primul a sărit 1,35 
m la înălțime, iar al doilea 1,30 m, adi
că exact cit înălțimea corpului). O per
formanță bună a izbutit, de asemenea, 
Popescu Alecu : 7 sec. pe 50 m plat 
etc. Pentru ca antrenamentele să fie cit 
mai atrăgătoare și variate, tinerii atleți 
joacă și fotbal, baschet, volei etc., ceea 
ce contribuie la dezvoltarea lor multi
laterală. Pe terenurile de tenis de cîmp 
ale aceluiași club se pregătesc 60 de 
copii (băieți și fete). Deși au numai 11 
sau 12 ani, Tomescu Marian, Romoșca- 
nu Paul, Hîrju Călin și Gabrea Ștefan 
mînuiesc racheta cu multă pricepere.

Exemple de sportivi talentați există și 
printre tinerii de la Progresul : Nicules- 
cu Anton (13 ani), 1,50 m la săritura în 
înălțime, Lupașcu Elena (14 ani) 7,3 
sec. pe 50 m plat; sau de la S.S.E. nr. 
2 : Greabu Alex. (15 ani), cîștigător al 
„Cupei 1 Mai“ la tenis de cîmp etc.

Referitor la mijloacele de atragere și 
stimulare a copiilor la practicarea orga
nizată a sportului, ar fi necesar să se 
întrebuințeze o gamă cit mai variată (a- 
fișe interesante, concursuri amicale cu 
premii în excursii, plachete etc.), iar la 
antrenamentele din această perioadă să 
fie invitați din cînd în cînd sportivi 
fruntași, ceea ce ar mări, interesul co
piilor pentru sportul îndrăgit.

A. CONSTANTIN

Pe șantierele septenalului
• Lîngă Kiev, la Brovaiî, se construiește o mare 

uzină de prefabricate din beton armat. Prima parte a 
întreprinderii Urmează să intre în funcțiune în trimes
trul III al anului curent, iar în anul viitor va intra în 
funcțiune a doua parte a întreprinderii, ceea ce va 
dubla capacitatea ei de producție.
• Montarea celui de-al doilea agregat al centra

lei electrice Zainskaia. din Tataria, se apropie de 
sfîrșit. Constructorii depășesc zilnic graficul lucră
rilor. împreună cu montorii, ei au hotărît să pună 
în funcțiune cel de-al doilea bloc al centralei elec
trice pînă la 1 octombrie. Au început, totodată, lu
crările de montare a celui de-al treilea agregat.
• Este pe punctul de a se termina întocmirea do

cumentației tehnice pentru construirea unei noi mari 
centrale termoelectrice în Estonia — centrala termo
electrică Novopribaltiiskaia. Pe viitorul șantier și-au 
început lucrările echipe de cercetare. Ele au în
cheiat trasarea căii de acces, în lungime de 17 km, 
de la centrala Pribaltiiskaia la Novopribaltiiskaia.

7 milioane metri 
de țesături de mătase
în primăvara acestui an la Phe

nian, capitala R. P. D. Coreene, a 
intrat în producție fabrica pentru 
prelucrarea gogoșilor de mătase. 
Este o întreprindere modernă, unde 
toate procesele de producție sînt 
mecanizate și automatizate. Supra
fața totală de producție a fabricii 
ajunge la 12 500 metri pătrați, iar 
capacitatea anuală este de 4 000 
tone de gogoși de mătase. Această 
fabrică va livra materia primă 
pentru producția a 7 000 000 metri 
de țesături de mătase.

Locuitorii co
munei Dețtar, țu- 
dețul Nograd 
(R.P. Ungară), au 
la dispoziție o 
casă de cultură 
înzestrată cu o 
bibliotecă bogată, 
televizor etc.

Pentru ocrotirea
La Fraga a fost 

deschisă o nouă poli
clinică. Construcția 
clădirii de 7 etaje a 
necesitat cheltuieli de 
peste 17 milioane co
roane.

Aici se vor concen
tra în mod treptat ca
binetele medicilor de 
circumscripție, elibe- 
rîndu-se astfel clă
diri din cartier în care 
funcționau 24 cabine-

sànàtàtii
te medicale. Instituția 
dispune de o secție de 
electroterapie comple
tă, o secție de stoma
tologie, o farmacie 
etc.
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» Consiliul de Securitate a început examinarea 
situației din coloniile portugheze și din R.S.Ä

NEW YORK 22 (Agerpres). — La 
22 iulie Consiliul de Securitate s-a 
întrunit sub președinția lui Ahmed 
Taibi Benhima (Maroc) pentru a 
începe examinarea problemei situa
ției din coloniile portugheze din 
Africa și a problemei politicii de a- 
partheid promovată de regimul ra
sist din Republica Sud-Africană. 
Consiliul de Securitate a fost con
vocat la cererea a 32 de țări afri
cane, în baza hotărîrilor adoptate 
de Conferința conducătorilor state
lor africane de la Addis-Abeba.

Succese ale mișcării de eliberare 
în Guineea portugheza

BISSAU 22 (Agerpres).— Parti
zanii din Guineea portugheză dețin 
controlul asupra întregii regiuni su
dice a țării, bogată în culturi de

'Atacuri ale insurgenților 
în Iiaiti

PORT AU PRINCE 22 (Agerpres). 
— Potrivit agenției Associated 
Press, în noaptea de sîmbătă spre 
duminică în munții din jurul capi
talei haitiene au avut loc lupte între 
forțele insurgente și trupele guver
namentale. Agenția Reuter mențio
nează că insurgenții au ocupat pen
tru cîteva ore localitatea Petion- 
ville, o suburbie a orașului Port au 
Prince, și au capturat armament al 
trupelor guvernului.

în pregătirea alegerilor generale de anul viitor, în Mexic a fost creat Frontul Popular Electoral, care va pre
zenta candidați la postul de președinte al republicii, pentru Camera deputaților și Senat. Printre punctele înscrise 
în programul Frontului figurează reforma agrară radicală și naționalizarea bogățiilor naturale ale țării. în fotografie : 
Aspect de Ia o demonstrație organizată de Frontul Popular Electoral în capitala țării.

M îndra Sp

tragice zile din istoria

volumului s-a născut la 
1906, într-o familie aristo- 

nepoata lui Antonio

cu 
în 
cu

Despre războiul civil din Spania 
s-au scris poeme, romane, studii poli
tice. Istoricii au analizat și au cercetat 
sub multiple aspecte învățămintele aces
tui război. Cartea „Mîndra Spanie" a 
Constanciei de la Mora, scrisă pe baza 
amintirilor personale ale autoarei, cons
tituie o emoționantă evocare a luptei 
și a năzuințelor de libertate ale poporu
lui spaniol în acele eroice dar, în ace
lași timp, 
Spaniei.

Autoarea 
Madrid, în 
cratică. Este 
Maura, șef al partidului conservator și 
președinte în repetate rînduri al guver
nelor conservatoare feudalo-capitaliste 
ale monarhiei burbonice. Originea sa, 
legăturile de familie au determinat în 
bună măsură cunoașterea îndeaproape 
de către autoare a evenimentelor și oa
menilor politici din acea epocă.

Constancia de la Mora povestește 
sinceritate propria sa transformare 
luptătoare revoluționară. Ea descrie 
patos și lirism lupta republicanilor, acei 
oameni minunați care, cu arma în 
mină, au apărat dreptul poporului la 
libertate și demnitate, luptînd pentru 
a transforma Spania dintr-o țară a ig
noranței, inchiziției și mizeriei într-un 
stat democrat și progresist.

Autoarea se desparte cu repulsie dar 
și cu bucurie de trecut, de relațiile cu 
așa-zisele „familii bune“. Cîtă frumu
sețe omenească înmănunchează cuvin
tele ei marcînd transformarea, maturi
zarea sa politică : „Să ai idei, să dorești 
să fii liber, să gîndești, iată ceea ce tul
bura lumea în mijlocul căreia trăisem 
pînă atunci. Se terminase cu toate ma
rile mele prietenii din copilărie sau 
din adolescență. Cîștigasem însă o nouă 
bogăție — învățasem să gîndesc“.

Trecute prin experiența de viață a 
autoarei, evenimentele apar limpede ci
titorului în toată complexitatea lor.

Răsturnarea dictaturii lui Primo de 
Rivera, alungarea monarhiei, proclama-

Pentru a lua parte în calitate de 
invitați la ședințele Consiliului de 
Securitate, au sosit la New York 
secretarul de stat pentru afacerile 
externe al Tunisiei, Mongi Slim, 
ministrul de externe al Republicii 
Malgașe, Victor Miadana, și secre
tarul de stat al Liberiei, Rudolf 
Grimes. Din însărcinarea Conferin
ței de la Addis-Abeba ei vor ex
pune în cadrul Consiliului de Secu
ritate punctul de vedere al țărilor 
africane în problemele aflate pe or
dinea de zi.

orez, cu excepția cîtorva centre mi
litare care mai sînt sub stăpînirea 
trupelor portugheze, a declarat 
Amilcar Cabrai, unul din liderii par
tidului Mișcarea de eliberare din 
Guineea portugheză și Insulele Ca
pului Verde. El a subliniat, de ase
menea, că în ciuda atacurilor și re
petatelor bombardamente, „trupele 
portugheze nu vor mai rămîne multă 
vreme nici în aceste centre".

Potrivit declarației lui Cabrai, 
patrioții au distrus toate podurile 
care legau capitala, Bissau, de cen
trele comerciale importante de la 
nord și sud și au atacat mai multe 
coloane de soldați colonialiști, pro- 
vocîndu-le mari pierderi.

speranțe nu erau legate de 
„Ore întregi ne-am închipuit 
arăta noua Spanie, o Spanie 
va domni dreptatea — scrie 

la Mora. Țara noastră 
să se transforme într-o 
țăranii aveau să devină 
Se vor deschide școli,

rea Republicii... Cîte gînduri luminoa
se, cîte 
aceasta ! 
cum va 
în care
Constancia de 
înapoiată avea 
țară modernă, 
și ei oameni.
școli multe, va exista libertatea con
științei, iar corupția va fi 
Țara întreagă se vă trezi 
viață 1“

Dar speranțele poporului 
șelate de oamenii care au intrat 
componența guvernului 
Ei s-au dovedit incapabili să înfăp-

înlăturată... 
la o nouă.

au fost în- 
în 

provizoriu.

O carte despre eroismul 
luptătorilor spanioli 

pentru libertate

tuiască reformele radicale de care avea 
nevoie Spania.

în carte este explicată cu exemple 
concludente politica indulgentă, șovă- 
ielnică a guvernului, fapt ce a dat 
posibilitate fascismului să-și conso
lideze pozițiile. Dar tot în această 
epocă clasa muncitoare și Partidul 
Comunist din Spania, ieșit dintr-o 
neagră și îndelungată ilegalitate, au 
pornit la organizarea maselor munci
toare. Răscoala din Asturii în 1934 pune 
în mișcare întreaga Spanie. Represiunile 
sîngeroase ce au avut loc stîrnesc re
volta și mînia maselor. Cu ce bucurie 
și entuziasm — scrie autoarea cărții 
„Mîndra Spanie“ — au primit cetățenii 
Madridului știrea victoriei, în alegerile 
din 1936, a Frontului Popular, front ce 
reunea proletariatul, țărănimea săracă, 
o parte a burgheziei mici și mijlocii. 
Par n-au trecut decît cîteva luni, în 
care timp noul guvern încă nu izbutise 
să realizeze decît foarte puțin, și reac- 
țiunea, generalii trădători, forțele negre
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Riposta (hilft de oamenii muncii 
din Ouijana Britanică 

clementelor procolonialistc
GEORGETOWN 22'(Agerpres). — 

Sindicatele care sprijină guvernul 
își exprimă indignarea în legă
tură cu faptul că unele asociații 
patronale din Guyana Britanică re
fuză să le recunoască. Astfel, în 
regiunea Courtayne, situată la a- 
proximativ 100 de km de capitala 
țării, 3 000 de muncitori de pe plan
tațiile de trestie ■ de zahăr, aparți- 
nînd unei societăți britanice au de
clarat grevă în semn de protest îm
potriva nerecunoașterii sindicatului 
lor. Asociația patronală nu vrea să 
recunoască decît sindicatul cu o- 
rientare procolonialistă.

Purtătorii de cuvînt ai sindicatu
lui proguvernamental au declarat că 
greva celor 3 000 de muncitori agri
coli din regiunea Courtayne „con
stituie numai începutul celor ce vor 
urma“, și că, în cazul în care aso
ciația patronală va continua să se o- 
pună recunoașterii sindicatului, 
fi declanșată o grevă generală 
muncitorilor agricoli.

Agenția Reuter menționează 
trupe engleze, aflate în subordinea 
guvernatorului britanic al Guyanei, 
au fost aduse în regiunea Courtay
ne, „să păzească plantațiile“ unde 
greviștii au organizat o demonstra
ție de mare amploare.

GEORGETOWN 22 (Agerpres). — 
în declarația pe care a făcut-o la 21 
iulie, Cheddi Jagan, primul ministru 
al Guyanei Britanice, a subliniat că 
amestecul imperialist în treburile in
terne ale acestei țări poate duce la 
un război civil. El a arătat că aceas
ta ar putea crea primejdia scindării 
țării de către puterile imperia
liste.

va 
a

că

I
ale fascismului internațional au trecut 
la ofensivă. La 17 iulie 1936 izbuc
nește rebeliunea militară din Maroc. 
A doua zi, trupele marocane și ale 
Legiunii străine debarcă în Spania și 
astfel începe războiul civil, tragedia 
care a adus valuri de suferințe poporu
lui spaniol.

Războiul civil din Spania a durat trei 
ani. Au fost ani de jertfe grele, dar și 
de entuziasm și eroism pentru muncito
rii și țăranii, pentru femeile și tineretul 
Spaniei. Rînd pe rînd, în amin
tirile Constanciei de la Mora ne 
sînt înfățișate momentele grele ale răz
boiului. Partidul comunist, spre care se 
îndreptau forțele cele mai devotate și 
cinstite ale țării, organizează, în frunte 
cu conducătorii săi neînfricați, José 
Diaz și Dolores Ibarruri, lupta împotri
va invaziei.

Lumea întreagă urmărea cu înfrigu
rare evenimentele. Autoarea demască 
cu indignare politica de „neintervenție" 
a guvernelor burgheze din țările occi
dentale, care în fața invaziei fățișe 
a fasciștilor germani și italieni po
zau în apărători ai democrației, 
dar în realitate duceau o politică 
de trădare a poporului spaniol. O sin
gură țară, Uniunea Sovietică, a fost de 
partea poporului spaniol, i-a acordat 
sprijin și ajutor. Pentru antifasciștii spa
nioli băteau inimile a milioane de oa
meni din toate țările. Autoarea evocă 
pe minunății soldați ai „Brigăzilor in
ternaționale", „voluntarii libertății", 
cum au fost numiți. Cînd spre sfîrșitul 
războiului, acești soldați au trebuit să 
părăsească Spania, la Barcelona a avut 
loc o mișcătoare demonstrație de recu
noștință față de neînfricații luptători. 
„Primirea care li s-a făcut a fost deli
rantă, profund emoționantă — scrie 
Constancia de la Mora. Prietenii noștri 
purtau uniformele lor vechi, n-aveau 
arme, dar în schimb erau cu brațele 
pline de flori ; flori de tot felul și de 
toate culorile oferite în drum de fete 
tinere. Uneori, din mulțime se desprin-

Tratativele in problema interzicerii 
experiențelor nucleare

MOSCOVA 22 (Agerpres). — în 
cadrul întîlnirii din 22 iulie dintre 
A. A. Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., A. Harriman, 
secretar de stat adjunct al S.U.A., 
lordul Hailsham, ministrul pentru 
problemele științei al Angliei, și a 
consilierilor lor, s-au realizat pro
grese în examinarea proiectului de

Puternice manifestații țărănești în Italia
ROMA 22 (Agerpres). — La 22 iu

lie în Italia a început un nou val 
de manifestații de masă ale țărani
lor pentru înfăptuirea reformei a- 
grare.

Muncitorii agricoli și țjijmașii cer 
să fie revizuite radical contractele 
colective care reglementează condi
țiile. lor de muncă. în sprijinul a- 
cestei revendicări într-o serie de 
provincii au început greve ale mun
citorilor agricoli.

Greve în Franța
PARIS 22 (Agerpres). — La 22 

iulie, marinarii flotei comerciale 
din Franța, la chemarea organiza
țiilor sindicate făcînd parte din 
Confederația Generală a Muncii șl 
din „Force Ouvrière“, au declarat o 
grevă de protest de 24 de ore îm
potriva refuzului armatorilor și al 
administrației de a le majora sala
riile.

Manipulanții de tramvaie din o- 
rașul Marsilia au declarat și ei gre
vă în sprijinul revendicărilor cu 
privire la majorarea salariilor și în 
semn de protest împotriva atentate
lor direcției asupra dreptului la 
grevă.

S-a încheiat cu succes lupta mun
citorilor de la Fabrica de hîrtie 
din orașul Jallieu (departamentul

Situația din Siria
DAMASC 22 (Agerpres). — în di

mineața zilei de 22 iulie postul de 
radio Damasc a transmis un comu
nicat al generalului Amin el Hafez, 
guvernatorul militar adjunct, în ca
re se anunță că legea marțială con
tinuă să rămînă în vigoare. Potrivit 
acestei legi, sînt interzise grupurile 
mai mari de 5 persoane sau portul 
de arme.

într-un alt comunicat se anunță 
crearea la Damasc a unei regiuni 
cu regim special în care este inter
zisă intrarea sau ieșirea persoane
lor fără documente speciale.

Agenția France Presse anunță că 
frontierele Siriei continuă să rămî
nă închise. Legăturile telefonice 
sînt, de asemenea, tăiate, iar cores
pondenților de presă le este interzi
să intrarea pe teritoriul Siriei.

■ I —

luam 
să-i

erau

dea cîte o bătrînă care se apropia de 
un soldat, îl îmbrățișa și-l săruta zgo
motos pe obraji. Oamenii aceia pără
siseră totul ca să ne vină în ajutor și 
ne dăduseră curaj și încredere. Dato
rită lor, cuvîntul democrație își păstrase 
adevăratul lui înțeles. Acum ne 
rămas bun de la ei, dar n-aveam 
uităm niciodată".

Forțele erau inegale. Fasciștii 
mai bine înarmați, mai bine aprovizio
nați decît republica. Și dacă republi
canii ar fi avut de luptat numai împo
triva rebelilor fasciști, victoria forțelor 
populare ar fi fost desigur asigurată ; 
dar ei n-au putut face față puternicei 
invazii a celor două state fasciste — 
Germania și Italia, precum și frontului 
unit al reacțiunii internationale. O altă 
cauză a înfrîngerii a fost lipsa unei a- 
devărate unități a forțelor proletare și 
democratice, ca urmare a atitudinii și 
acțiunii scizioniste a social-dcmocrați- 
lor de dreapta, situație de care a pro
fitat reacțiunea internațională.

Cartea republicanei spaniole ridică 
numeroase probleme actuale și în zilele 
noastre. Franchismul a constituit și 
constituie o rană adîncă și grea pe 
trupul Spaniei. Țara geme sub cea mai 
întunecată și crîncenă reacțiune. După 
mai bine de 20 de ani de guvernare, 
franchiștij au adus Spania la nivelul 
așa-numitelor țări slab dezvoltate. Este 
evident că fără sprijinul monopolurilor 
străine, Franco n-ar putea să reziste.

Popoarele n-au uitat învățămintele 
războiului civil din Spania. Lupta îm
potriva sîngeroasei dictaturi franchiste 
continuă atît în interiorul cît și în afara 
granițelor Spaniei. Măreața lozincă re
voluționară : „Mai bine să mori în pi
cioare decît să trăiești în genunchi", 
rămîne și azi la fel de valabilă ca și în 
trecut, un îndemn la luptă pentru în
lăturarea dictaturii franchiste.

în prezent, în Spania s-a creat o si
tuație ce se caracterizează prin orește- 
rea combativității olasei muncitoare, a 
tuturor oamenilor muncii. Lupta po
porului spaniol pentru libertate, pen
tru o Spanie democrată și iubitoare de 
pace va triumfa.

I. ALEXANDRESCU 

acord cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare în atmosferă, 
în spațiul cosmic și sub apă.

A continuat, de asemenea, schim
bul de păreri în alte probleme pre- 
zentînd interes reciproc.

Următoarea întîlnire va avea loc 
la 23 iulie.

Puternice manifestații pentru re
forma agrară se desfășoară și în re
giunile în care dijma este forma 
predominantă în agricultură. Lupta 
dijmașilor are drept țel lichidarea 
proprietății moșierești.

■ La 22 iulie, prima zi a noului val 
de manifestații țărănești din întrea
ga Italie, au participat la luptă în 
total 1 milion și jumătate de agri
cultori.

Isère). Ei au obținut reprimirea la 
lucru a 7 din tovarășii lor conce- 
diați de patroni.

în momentul de față muncitorii 
și funcționarii de la Uzinele socie
tății de utilaj de calculat electronic 
„Bule“ luptă împotriva concedieri
lor în masă a muncitorilor de la în
treprinderile acestei societăți.

La Belfort, -administrația uneia 
din uzinele acestei societăți a anun
țat concedierea a 160 de muncitori. 
La Paris, muncitorii și funcționarii 
uzinei „Bule“ au organizat o 
monstrație în semn de protest 
potriva proiectatelor concedieri 
împotriva reducerii timpului 
muncă cu scăderea respectivă a 
lariilor.

de- 
îm-

Și 
de 

sa-

Postul de radio Damasc a trans
mis, de asemenea, un comunicat în 
care a făcut cunoscut că în urma 
sentințelor pronunțate de curtea 
marțială specială, pînă în prezent au 
fost excutate în total 29 de per
soane.

22 iulie, Mihail 
Ponomariov au pri
ai P.C.U.S. delegația 

Indonezia,

MOSCOVA.
Suslov și Boris 
mit la C.C.
Partidului Comunist din 
în frunte cu Aidit, președintele C.C. 
al P.C. din Indonezia, și au avut o 
convorbire prietenească. în cursul a- 
celeiași zile, Prezidiul C.C. al 
P.C.U.S. a oferit un dejun în cinstea 
delegației P. C. din Indonezia. La 
dejun au participat N. S. Hrușciov, 
L. I. Brejnev, A. I. Mikoian, M. A. 
Suslov, B. N. Ponomariov. în timpul 
dejunului, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, a avut loc o con
vorbire tovărășească. N. S. Plrușciov 
și D. N. Aidit au făcut schimb de 
păreri în probleme care interesează 
cele două partide.

CAIRO. Săptămînalul „Roza-El- 
Yussef“, care apare la Cairo, anunță 
că rămășițele trupelor zdrobite ale 
fostului imam yemenit El-Badr sînt 
comandate de colonelul american în 
retragere Bruce Cond. Acest colonel 
a obținut cetățenia yemenită, a deve
nit musulman și și-a schimbat nu
mele în Abdur-Rahman. în prezent, 
scrie revista, el călătorește prin ță
rile europene, recru tînd mercenari

La recentele alegeri parlamentare din Zanzibar, victoria a fost obținută de partidele care
se pronunță împotriva dominației coloniale. In fotografie: Alegători din Zanzibar ovaționind 
un lider politic anticolonialist.

Clădirea Universității din Cairo

Astăzi este ziua națională a Re
publicii Arabe Unite. Se împlinesc 
11 ani de la revoluția din 23 iulie 
1952, care a dus la răsturnarea mo
narhiei și a deschis în fața țării 
calea dezvoltării politice și econo
mice de sine stătătoare.

Existența R.A.U., ca stat inde
pendent și suveran, este rezultatul 
unei lupte grele și îndelungate des
fășurate de poporul egiptean împo
triva imperialismului și colonialis
mului. Această luptă a continuat și 
după răsturnarea monarhiei deoa
rece vechii stăpîni ai' Egiptului nu 
se puteau împăca cu gîndul de a fi 
pierdut una din principalele lor po
ziții strategice în Africa. în octom
brie 1956, Anglia și Franța, ajutate 
de Izrael, au încercat să-și reinstau- 
reze prin forța armelor controlul 
asupra canalului de Suez. Dar pla
nul lor a eșuat. Bucurîndu-se de so
lidaritatea țărilor socialiste, a tutu
ror țărilor iubitoare de pace, po
porul egiptean a respins agresiunea, 
pășind înainte pe calea înlăturării 
urmărilor dominației coloniale, pe 
calea dezvoltării economice.

Pe plan extern, R.A.U. se pronun
ță pentru pace și dezarmare, pentru

Savanți japonezi despre primejdia staționării 
submarinelor atomice in apele țării

se 
a- 
Și

a-

TOKIO 22 (Agerpres).— Comisia 
specială pentru energia atomică a 
Consiliului științific japonez a res
pins raportul Ministerului Afaceri
lor Externe al Japoniei în care 
afirma că submarinele atomice 
mericane nu sînt „primejdioase“ 
pot intra în porturile japoneze.

Oamenii de știință, membri ai 
cestei comisii, au declarat că Mi
nisterul Afacerilor Externe a inter
pretat nejust datele prezentate de 
Statele Unite. In aceste condiții ra
portul trebuie considerat „neînte
meiat din punct de vedere știin
țific“.

Oamenii de știință menționează că 
scufundarea submarinului atomic 
american „Thresher“, care avea un 

pentru trupele imamului răsturnat. 
După cum scrie revista, El-Badr și-a 
angajat câțiva piloți englezi și ame
ricani și în momentul de față agen
ții lui duc tratative pentru cumpăra
rea de avioane care; să fie folosite în 
lupta împotriva trupelor republicane 
din Yemen.

HAVANA. La Havana a luat sfîr- 
șiț consfătuirea tehnică națională cu 
privire la problemele creșterii ani
malelor, organizată de Institutul na
țional pentru reforma agrară. Timp 
de trei zile la consfătuire s-a desfă
șurat o discuție însuflețită pe mar
ginea problemelor dezvoltării crește
rii animalelor în Cuba; La consfătuire 
au luat cuvîntul Carlos Rafael Rodri
guez, președintele Institutului na
țional al reformei agrare, șefi ai unor 
secții ale institutului, numeroși repre
zentanți ai secțiilor provinciale. La 
ședința de încheiere a consfătuirii, 
Fidel Castro, secretar al conducerii 
naționale a Partidului Unit al Revo
luției Socialiste și prim ministru al 
Cubei, a rostit o amplă cuvîntare. El 
a vorbit despre perspectivele lîriașe 
ale dezvoltării creșterii animalelor în 
Cuba.

lărgirea colaborării cu celelalte țări. 
Ea aduce o importantă contribuție la 
lupta pentru lichidarea rușinosului 
sistem colonial, numărîndu-se prin
tre primele state care au trecut la 
înfăptuirea recomandărilor recentei 
conferințe de la Addis-Abeba cu 
privire la sancțiunile propuse îm
potriva țărilor care continuă să sub
juge încă popoare pe continentul 
african.

Relațiile dintre Republica Popu
lară Romînă și Republica Arabă 
Unită sint în continuă dezvoltare. 
Cu prilejul zilei de 23 iulie poporul 
romîn transmite calde urări de 
prosperitate, fericire și pace poporu
lui Republicii Arabe Unite.

V! de la Cairo
CAIRO 22 (Agerpres). — în seara 

zilei de 22 iulie la Cairo a avut loc 
un mare miting la care au participat 
100 000 de persoane. Președintele 
R.A.U., Gamal Abdel Nasser, a 
rostit o amplă cuvîntare consacrată 
celei de-a Xl-a aniversări a revo
luției din 1952.

reactor de tip similar, dovedește că 
acest reactor nu prezintă siguranță.

Liderii diferitelor partide din Ja
ponia sprijină această declarație a 
comisiei speciale pentru energia a- 
tomică. Astfel, Kawakami, președin
tele Partidului socialist din Japonia, 
a declarat, în cadrul unei conferințe 
de presă care a avut loc în orașul 
Hadzime, că „guvernul Ikeda este 
obligat să țină seama de părerile 
expuse de oamenii de știință japo
nezi în legătură cu intrarea subma
rinelor atomice americane în portu
rile țării“.

Kawakami a subliniat că ameri
canii nu pot să convingă poporul 
japonez că navele purtătoare de 
arme nucleare nu amenință pacea 
și securitatea Japoniei.

ția de partid și guvernamentală a R.P. 
Ungare care, la invitația Comitetului 
Central al P.C.U.S. și guvernului so
vietic, a făcut o vizită de prietenie în 
U.R.S.S. La gara Kiev din Moscova, 
delegația a fost condusă de N. S. 
HrtiȘciov și de alți conducători ai 
partidului comunist și guvernului so
vietic, de numeroși reprezentanți ai 
oamenilor muncii. Jânos Kâdăr, con
ducătorul delegației, a rămas la 
Moscova pentru a participa la.consfă
tuirea primilor secretari ai C.C. ale 
partidelor comuniste și muncitorești 
și a șefilor guvernelor țărilor membre 
ale C.A.E.R. •

LONDRA. După cum relatează a- 
genția U.P.I., amiralul Claude Ric
ketts, locțiitorul șefului Statului ma
jor al forțelor maritime militare ale 
S.U.A., a sosit la 22 iulie în capi
tala Angliei, într-o vizită de două 
zile pentru tratative cu un grup par
lamentar britanic, precum și cu șefii 
upor instituții militare. Ricketts, so
cotit ca unul din partizanii creării u- 
nei flote de suprafață a N.A.T.O. e- 

chipală cu rachete 
americane „Pola
ris", a declarat la 
sosire coresponden
ților de presă că 
tratativele sale la 
Londra vor fi con
sacrate în special 
unor probleme pri
vind „forțele ar
mate maritime în 
strategia contem
porană și rolul a- 
ceslora în viitor".

OTTAWA. Agen
țiile de presă a- 
nunlă că în urma 
ciocnirii a două 
nave britanice — 
Tritonica“ ți
Roonagh Head" 
- la gurile fluviu- 

Laurențtu 
22 de 

au murit, 
declarate 
iar alte

lui Sf. 
(Canada), 
persoane 
12 sint 
dispărute, 
16 rănite.

Vulcâ- 
din Sici- 

rnare

ROMA.
nul Etna 
lia, cel mai 
vulcan activ al Eu
ropei, a început să 
reverse torente de 
lavă.


