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CU PLANUL SEMESTRIAL
In cadrul întrecerii socialiste în întimpinarea celei 

de-a XX-a aniversări a eliberării patriei,, oamenii 
muncii desfășoară o activitate rodnică pentru realiza
rea planului la toți indicatorii și a angajamentelor 
luate pe anul în curs. La redacție sosesc numeroase 
știri care anunță că diferite colective de fabrici, mine, 
schele petroliere și șantiere și-au îndeplinit înainte de 
termen sarcinile de plan pe primul semestru.

ÎNDEPLINIT
30 întreprinderi 
din regiunea Ploiești

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 
Desfășurînd larg întrecerea socialis
tă în cinstea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei, colecti
vele a 30 întreprinderi din regiunea 
Ploiești au îndeplinit pînă în pre
zent planul semestrial la producția 
globală și marfă. între ele se numă- 

• ră Uzina mecanică Sinaia, sectorul 
de foraj Moreni, exploatările minie
re ale Trustului minier Muntenia, 
întreprinderea de mase plastice 
Buzău, Fabrica de ciment Comarnic 
și altele.

Economii și beneficii suplimentare
CLUJ (coresp. „Scînteii“) — Pînă 

în prezent, colectivul uzinei „Car- 
bochim“ din Cluj a dat peste plan o 
producție în valoare de peste 6 mi
lioane lei. Valoarea economiilor și 
beneficiilor suplimentare în 5 luni 
se ridică la 565 000 lei, respectiv 
2 257 000 lei.

La obținerea unei producții spo
rite și deci realizarea înainte de ter
rien a planului semestrial, a contri
buit în mod deosebit punerea în 
practică a unor măsuri : unificarea

Țevi mai multe și de bună calitate — iată unul din obiectivele întrecerii colectivului Uzinei „Republica"
din Capitală. De la începutul anului și pînă în pre zent, colectivul acestei uzine a dat peste plan mai
mult de 2 600 tone de țevi. în aceeași perioadă s-au realizat economii în valoare de peste 1 160 000 lei.
In fotografie : Uri nou lot de țevi gata finisate spre a fi livrate. Foto : M. Andrcescu

ALPINIȘTI
ÎN SUBTERAN
• STARTUL SPRE ADÎNCURI • NICI 0 DIFERENȚĂ ÎNTRE IARNĂ
Șl VARĂ • VÎRSTA SE MĂSOARĂ ÎN MILENII • PALATELE DE 
LA CLOȘANI Șl POJARUL POLIȚEI

— Heeeii !
Chemarea aleargă spre adincurile pă- 

mîntului cu pași nevăzufi. Singur ecoul 
se mai aprinde și se stinge din timp 
în timp. Oameni îmbr.ăcaji ca pentru 
mari ascensiuni, cu frînghii, busole, alti
mètre. pătrund în adînc. Iși iau ră
mas bun de la lumea de afară pentru un 
timp, pe care uneori nici ei nu-l cu
nosc. Sînt speologii care, pînă la pește
rile bănuite, parcurg adesea drumuri 
lungi și anevoioase. O lume a reliefului 
pe care n-o bănuim, existentă sub pojghi
ța suprafejei pe care circulăm zilnic. In 
regiunile carstice, cu formajiuni muntoase- 
calcaroase, apele ploilor au o aejiune di
zolvantă. In neîncetata luptă dintre apă și 
piatră, cea din urmă este de multe ori 
învinsă. Așa iau naștere frumusețile care 
ne Incintă ochiul la suprafafa pămîntului 
— defileuri, poduri naturale — și, in ace
lași timp, cele din adînc — peșterile. Sint 
numeroase aceste frumusefi naturale în 
jara noastră. Pînă acum sînt cunoscute 
circa 900 de peșteri, cu sau fără apă, 
orizontale sau de adîncime. Se întîlnesc 
mai frecvent în Munții Apuseni și în Car- 
pafii Olteniei. Specialiștii de la Institutul 
de speologie „Emil Racovită“ al Acade
miei R. P. Romîne le studiază continuu, 
cu atenfie.

Munca speologului începe de la gura 
peșterii. Pe fot timpul coborîrii el se fo
losește de altimeiru, busolă, termometru. 
Cu ajutorul lor consemnează pe rînd : 
temperatura și umiditatea la diferite adîn- 
cimi, forja curenjilor de aer și de apă, 
pînă cînd, o dată ajuns la destinație, află 
punctul în care, de-a lungul anotimpuri
lor, se înregistrează cele mai mici varia
ții de temperatură ; între iarnă și vară di
ferență de cel mult un grad. Sînt date 
care ajută la stabilirea condițiilor de via-

Unitățile 
Forestiere

Ministerului Economiei Foto : N. Scarlet

A ÎNCEPUT REC OL TA TUL
întreprinderile Ministerului Econo

miei Forestiere au îndeplinit cu 8 
zile înainte de termen planul pro
ducției globale și marfă pe primul 
semestru al anului. Valoarea pro
ducției globale realizată în această 
perioadă este aproape egală cu pro
ducția întregului an 1959. Producția 
de placaje este egală cu cea obți
nută în perioada 1948—-1953, iar cea 
de mobilă echivalentă cu produc
ția anilor 1949—1954. Pentru a satis-

a două cuptoare de grafitare la sec
ția electrozi siderurgici, care a dat 
un spor de producție de peste 30 de 
tone, mărirea capacității de produc
ție la secția carburi de siliciu etc.

Și alte întreprinderi din regiunea 
Cluj au raportat îndeplinirea planu
lui pe primul semestru : întreprin
derea metalurgică Aiud, Fabrica de 
produse refractare „Proletarul“ din 
Turda, Salina Ocna Dej, întreprin
derea de construcții-montaj Cluj 
etc.

jă a animalelor care populează aceste 
medii.

Lumea nopților fără sfîrșit din caverne 
e diversă și interesantă. Organisme ciu
date și pitorești trăiesc în ele de mii și 
mii de ani.

In apropierea comunei Gura Dobrogei, 
la 40 de kilometri nord-est de Medgidia, 
se află „Peștera liliecilor". I s-a dat a- 
ceastă denumire datorită numărului mare 
de lilieci care-și au sălașul acolo. Bio- 
spelogii au determinat în ea peste 60 de 
specii de viețuitoare — vertebrate și ne
vertebrate. Printre acestea se află și Les- 
sertiella dobrogica, un păianjen care tră
iește numai în această peșteră, un speci
men de pseudoscorpion etc. Intr-un alt 
punct, la Limanul, lîngă Mangalia, nu
mărul speciilor depistate pînă acum se 
ridică la peste 100.

Aceste încăperi subterane devin uneori, 
pentru scurt timp, adevărate laboratoare 
de cercetări. In aceste zile, un grup de 
cercetători din Cluj întreprind investigații 
la ghețarul de la Scărișoara, 
mijloace moderne, aparate cu izotopi ra
dioactivi, ei caută să stabilească vîrsta, 
modul de formare și evoluția în timp a 
acestui interesant depozit subteran de 
gheață din țara noastră.

Pentru speolog, fiecare peșteră își are 
caracteristica ei. Cea de la Topol- 
nița, din platoul Mehedinților, impresio
nează prin mărime ; lungimea galeriilor 
ei atinge 11 kilometri, „1 Mai”, de lîngă 
Scărișoara, este avenă (verticală) ; în ea 
s-a ajuns abia la adincimea de 220 m. 
Altele, cum sînt cele de la Cloșani și Po
jarul Poliței, se remarcă prin bogăția de 
ornamentații stalagmitice. Cristale viu 
colorate, forme care par cioplite de o 
mînă măiastră, dau acestora aspectul 
feeric al unor palate de basm. Este de 
altfel și unul din motivele care au făcut

Folosind

popu- 
fost introduse în fabricație 
numeroase tipuri noi de 
de mobilă, canapele ex- 
fotolii, biblioteci, bucătării 

lost 
în

face cerințele crescînde ale 
lației au 
de serie 
garnituri 
tensibile, 
și alte piese de mobilier. Au 
obținute, de asemenea, succese 
ceea ce privește realizarea de e- 
conomii și beneficii peste plan. Mai 
buna organizare a muncii, extinde
rea metodelor înaintate de lucru și 
a normelor tehnice au dat posibilita
tea să se obțină o productivitate a 
muncii cu peste 10 la sută mai mare 
față de semestrul I al anului trecut. 
Un rol de seamă în obținerea reali
zărilor amintite l-a avut înzestrarea 
exploatărilor forestiere cu noi uti
laje. Numai în acest an s-au primit 
270 tractoare, 400 fierăstraie meca
nice, 100 autocamioane și basculan
te care au dus la creșterea mecani
zării lucrărilor forestiere. La fazele 
doborît-secționat și scos-apropiat 
au fost atinși indicii de mecaniza
re prevăzuți pentru anul 1965.

O operă a „sculptorului apă" : peștera de la Cloșani

și-au stabilit aici șantierul și pînă acum, 
au fost scoase la iveală schelete aparți- 
nînd la peste 64 de specii de mamifere 
cuaternare. Schelete de vulpe polară, 
de ren și de multe alte animale, care 
pot fi înfîlnite astăzi numai în regiunile 
nordice sau au dispărut de mult de pe 
suprafața pămîntului, au permis 
tragă concluzii cu privire la 
climatice din acele timpuri.
scot la lumină din adîncurile subterane, 
din probe și relicve, noi date și ipoteze 
științifice.

să fie declarate monumente ale naturii : 
vizitarea lor de către public se face nu
mai cu însoțitor. Atenji la frumusețea 
straturilor, paleospeologii, categorie de 
cercetători ai istoriei peșterilor, fac săpă
turi, iau probe, scot la iveală resturile 
scheletice ale unor animale de mult 
dispărute. Așa se po* cunoaște istoria 
peșterilor, speciile de viețuitoare care 
le-au populat, de-a lungul secolelor.

„La Adam“, o peșteră dobrogeană 
de dimensiuni reduse, nu părea să 
ofere nimic interesant. Totuși, după ce 
s-au început săpăturile, surprizele s-au 
ținut lanț. Din 1956, cînd paleospeologii

A
întoarcerea în Capitală
a conducătorilor de partid și de stat

Marți dimineața a sosit în Capi
tală președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, prim-secrètar al 
C.C. al P.M.R., Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, venind de la întîlnirea pe care 
a avut-o în apropiere de Timișoara, 
cu Iosip Broz Tito, președintele 
R. S. F. Iugoslavia, secretar general 
al C.C. al U.C.I.

De asemenea, au sosit tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnă- 
raș, Leonte Răutu și Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe, 
care au participat la întîlnire.

toată

Lucrările de construcții ce se desfă
șoară pe marile șantiere industriale și de 
locuințe de pe tot cuprinsul țării și creș
terea producției industriei materialelor 
de construcții necesită sporirea conti
nuă a numărului de cadre pentru aces
te ramuri. Zilele acestea 270 de maiștri 
constructori, 45 de tehnicieni și 850 de 
absolvenți ai școlilor profesionale, vor 
pleca pe marile șantiere și în întreprin
derile de materiale de construcții.

Festivalul filmului de la Mamaia
In cea de-a treia seară, pe ecranul 

Festivalului a fost prezentat filmul 
artistic de lung metraj „Un suris in 
plină varăK și scurt-metrajele reali
zate de Gh. Nagy, (Globul de cris
tal), Penu Stelian (Poiana Ursului), 
Jon Bostan (Lumea din beznă), O- 
limp Vărășteanu (Cotidiene), au fost 
prezentați actorii Florina Luican și 
Matei Alexandru, Geo Saizescu, re
gizor, Dumitru Radu Popescu, auto
rul scenariului, și George Cornea, 
operatorul filmului artistic, precum 
și pe realizatorii producțiilor de 
scurt metraj. Publicul spectator care 
a umplut pînă la refuz Teatrul de 
vară a răsplătit cu aplauze apariția 
artiștilor și cineaștilor.

In fotografie : Panourile din fața 
Teatrului de vară unde sint expuse 
fotografiile unora dintre protagoniș
tii filmelor ce se prezintă în cadrul 
festivalului.

sa se 
variați i le 

Speologii

Teodor CAZACU

Cu același tren a sosit Arso Mila- 
tovici, ambasadorul R. S. F. Iugosla
via în R. P. Romînă.

In gara Băneasa au fost prezenți 
tovarășii Gheorghe Apostol, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, Alexan
dru Moghioroș, Alexandru Bîrlădea- 
nu, Dumitru Coliu, Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec.

Au fost de față reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, precum și membri ai am
basadei R. S. F. Iugoslavia la Bucu
rești.

In anul școlar 1964—65 vor fi pri
miți 1070 de elevi la școlile profesiona
le, 150 la școlile tehnice și 305 la șco
lile de maiștri. La grupurile școlare de 
construcții din București, Sibiu, Săcele- 
Brașov, la cele de materiale de construc
ții din Turda, Fieni, Scăeni și școlile 
profesionale de materiale de construcții 
din Roman și Jimbolia se vor pregăti 
muncitori calificați pentru 22 de mese
rii pentru șantierele de construcții.

Ti»»***?

La televiziune

Transmisie directă 
de la Timisoara

Marți, telespectatorii au urmărit 
prima transmisie directă din Timi
șoara cu opera „Bal mascat“ de 
Verdi, interpretată de colectivul O- 
perei de stat din localitate. Televi
ziunea a mai realizat transmisii di
recte din Cluj și Iași. (Agerpres)

Concursului 
din școlile

Premiatii 
elevilor 
profesionale

Concurs pe 
din
In-

Ieri, la Uzina de mașini electrice din 
București a avut loc festivitatea de închi
dere a celui de-al Vll-lea 
.meserii și ani de studii al elevilor 
școlile profesionale ale Ministerului 
dusfriei Construcțiilor de Mașini și Minis
terului Industriei Metalurgice. La faza fi
nală a acestui concurs au participat 199 
de elevi din întreaga țară, Juriul a acor
dat 86 de premii și mențiuni. 30 de elevi, 
printre care, Mircea Tănase, Ion Anghel, 
Petre Grosu din București, Gheorghe 
Cerchid, Teodor Ni|u din Brașov, Con
stantin Prigoreanu din Roman, Ion San
du din Reși|a, Ion Angyal din Arad au 
obfinut premiul I.

TELEGRAME
crr/p

Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ,
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine

București
Sîntem adînc mișcați de condoleanțele exprimate de Excelența 

Voastră cu prilejul încetării din viață a lui Jawaharlal Nehru și de 
generoasa apreciere a capacității sale de conducător de stat. Sîntem, de 
asemenea, mișcați de considerațiunea pe care, ați arătat-o prin trimiterea 
Excelenței Sale, domnul Gheorghe Apostol, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Romine, pentru a fi alături de noi cu ocazia 
acestui trist eveniment.

Vă rugăm să primiți mulțumirile noastre sincere pentru compasiu
nea dumneavoastră în aceste momente de îndurerare.

★

D-l Gulzarilal Nanda, prim-ministru ad-interim al Indiei pînă la 
formarea actualului guvern indian, a trimis, de asemenea( tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mine, o telegramă de mulțumire pentru condoleantéle exprimate cu pri
lejul încetării din viață a primului ministru Jawaharlal Nehru..

la- 
re- 
de
1), 
cu

In plină zi de vară, holdele întinse 
ale gospodăriei de stat din Vifăneșfi, 
regiunea București, ne oferă un 
blou al muncii însuflețite pentru 
coltare. Combinele străbat lanurile 
griu de la un capăt la altul (foto 
iar mașinile cară sacii încărcați
rod spre locul de depozitare. Cam
pania a început cu cele 50 hectare 
de orz care au fost recoltate înfr-o 
singură zi. Acum, presele de balo
tat, conduse de Stan Rădulescu (foto

Examinatori
cumpărătorii

„examene" • Un început promițător
sala comisiei mixte de avizare 

I

® Colectivele consultative la lucru • Mărfuri 
si

In
s-au adunat în jurul mesei femei și 
bărbați de vîrste și ocupații dife
rite : doi arhitecți și o bobinatoare, 
două gospodine și o creatoare de mo
dele de la Fabrica de confecții și 
tricotaje București, artiști plas
tici și o studentă la filologie etc., 
precum și lucrători din comerțul de 
stat — vînzători, șefi de raioane, 
merceologi. în fața fiecăruia dintre 
ei se află un formular, în care se în
scriu notele acordate desenelor-pro- 
iecte pe care le prezintă diferite fa
brici textile din țară pentru felurite 
țesături. Sîntem la o ședință.de lucru 
a unuia dintre colectivele consulta
tive de sugestii, organizate de Direc
ția generală textile-încălțăminte din 
Ministerul Comerțului Interior. Ci
neva prezintă unul , după altul dese
nele destinate unor țesături de îm
brăcăminte pentru femei și numește 
fabrica de unde provin. Ca rezultat 
al gustului, al preferințelor fiecăruia 
dintre examinatori, creioanele celor 
din jurul mesei înscriu note pe for
mulare, iar la sfîrșit, ca la un ade
vărat examen, se fac mediile. Gama 
notațiilor — între 1 și 6— este îndea
juns de cuprinzătoare pentru a 
da examinatorilor posibilitatea de a 
cîntări cum se cuvine calitățile mo
delelor înfățișate ; necorespunzător, 
slab, satisfăcător, bun, foarte bun 
sau excepțional. Pe cît sînt de exi- 
genți membrii colectivului de suges
tii față de desenele neizbutite, pe 
atît sînt de prompți în acordarea 
unor note mari celor realizate cu ta
lent, cu gust. în cadrul ședinței, In
dustria textilă Galați a prezentat 25 
de planșe, dintre care numai 9 au 
obținut media de trecere. Celelalte 
„au căzut“ la examen, ca și unele 
din cele prezentate de fabrica Tîr- 
nava.

Fiecare om cu gustul lui. Și to
tuși este interesant că în fața lu
crărilor reușite, gusturile au fost cam 
aceleași. îmbinînd utilul cu esteti
cul, desenul nr. 3 636, prezentat de 
Industria bumbacului București pen
tru articolul „Borsec“ — țesătură 
imprimată din celofibră, pentru ro
chii de vară — a întrunit media 
5,30, adică aproape de excepțional. 
Bobinatoarea i-a acordat nota 6, 
artiștii plastici și gospodinele — 5 
etc. Aceeași medie au obținut-o încă 
două desene — unul pentru finet 
imprimat și altul pentru articolul 
„Zina“, imprimeu ceva mai plin 
decît „Borsecul“ — ale aceleiași 
fabrici. Formularele conțin și o ru
brică de observații. Aici a fost con
semnat, de pildă, faptul că un desen

S. RADHAKRISHNAN, 
Președintele Indiei 

2), Andrei Nicolae, Vintilă Dumitru și 
alji mecanizatori eliberează terenul 
în urma combinelor la puțin timp 
după trecerea acestora. Lucrătorii 
gospodăriei au pornit de îndată la 
efectuarea arăturilor de vară. Pentru 
executarea acestei lucrări s-au organi
zat și schimburi de noapte la tractoa
re. Inginerul șef al gospodăriei și di
rectorul verifică în permanență atlt 
calitatea lucrărilor, cit și executarea 
întocmai a indicațiilor date (foto 3).

V

prezentat de întreprinderea textilă 
Galați, deși interesant, nu este potri
vit pentru materialul subțire căruia 
i l-au destinat creatorii. Observația 
vine în ajutorul producătorului, 
care, desigur, va folosi acest desen la 
altă țesătură.

Prin acest sondaj în rîndul a nu
meroși consultanți, colectivele de su
gestii ajută pe reprezentanții, co
merțului în cercetarea și studierea 
nevoilor de consum ale populației, 
în omologarea modelelor celor mai 
adecvate gustului consumatorilor. 
La activitatea acestor colective sînt 
invitați să participe un mare număr 
de cetățeni ' care s-au dovedit 
oameni de gust și buni gospodari. 
Colaborarea strînsă și permanentă 
dintre aparatul comercial propriu- 
zis și acești reprezentanți ai publi
cului consumator a și început să 
dea roade. Se înlătură astfel posibi
litatea ca gustul unui singur lucră
tor din comerț sau al cîtorva să se 
impună, fără a cunoaște și a ține 
seama de tendințele cererii reale de 
mărfuri și de modele a populației. 
Activitatea colectivelor de sugestii 
este orientată totodată spre stabili
rea mijloacelor de influențare a a- 
cestei cereri — prin producerea 
cit și desfacerea pe piață 
nor
Și 
lucru este un prilej nu numai 
pentru discutarea problemelor cu
rente, ci și pentru o analiză a propu
nerilor ivite în cadrul colectivelor de 
sugestii de pe lîngă direcțiile comer
ciale regionale și care sînt înaintate 
de acestea, spre valorificare, direcției 
generale de specialitate din minister.

articole moderne ca 
colorit. Fiecare ședință 

este un prilej nu

a u- 
linie 

de

Em. MIHĂILESCU

(Continuare în pag. IlI-a)

Un marș al păcii sub lozinca 
„Pentru transformarea Islandei 
într-o țară neutră, neangajată la 
blocuri militare" a avut loc pe 
ruta Keflavik-Reykjavik, inițiat de 
organizațiile de luptă pentru pace 
din Islanda. Marșul s-a încheiat 
cu un miting la care au partici
pat cîteva mii de persoane. Par- 
ticipanții au cerut ca pe teritoriul 
țării să nu mai existe baze mili
tare străine.

Ambasadorul S.U.A. în Vietna
mul de Sud, Henry Cabot Lodge, 
a anunțat că a hotărît să de
misioneze din acest post pentru a 
da tot ajutorul posibil guvernato
rului Wiliam Scranton în încer
carea de a opri pe Barry Gold
water din cursa pentru desem
narea drept candidat al partidului 
republican la alegerile preziden
țiale.

Tn scopul rezolvării cît mai 
grabnice a problemei transformă
rii apei mărilor în apă potabilă 
cu ajutorul energiei nucleare, în
tre 14 și 15 iulie va avea loc la 
Washington o întîlnire a specia
liștilor sovietici și americani.

Tn Katanga de nord răsculații 
au preluat în totalitate controlul 
asupra orașului Albertville și 
au format un guvern.

%25c8%2599edin%25c8%259b%25c4%2583.de


Pag. 2 'S C î N T E I A
Din experiența gospodăriilor colective din regiunea Banat

Regiunea Banat are o pondere 
mare în agricultura tării noastre. 
Aici se cultivă suprafețe întinse cu 
cereale, plante tehnice, legume etc. 
Recoltele medii obținute de gospodă
riile agricole colective sporesc în 
fiecare an. Sînt deosebit de edifica
toare rezultatele de anul trecut, cînd 
recolta de porumb a fost cu 64 la 
sută mai mare decît media realizată 
pe țară, iar la sfecla de zahăr — cu 
23 ia sută. In obținerea acestor re
zultate rolul hotărîtor îl are munca 
harnică a colectiviștilor, care se stră
duiesc să folosească din plin posibi
litățile de sporire a recoltelor ofe
rite de gospodăria colectivă. Mem
brii gospodăriilor colective sînt co
interesați să execute la timp și la 
un nivel agrotehnic înalt toate lu
crările care contribuie la obținerea 
de recolte mari la hectar întrucît, pe 
lîngă retribuirea de bază după nu
mărul de zile-muncă efectuate, se a- 
plică și retribuirea suplimentară 
pentru depășirea producției. Pentru 
a vedea cum o asemenea cointeresa
re în muncă a colectiviștilor contri
buie la sporirea producției agricole 
ne vom referi la cîteva aspecte ale 
aplicării retribuirii suplimentare în 
gospodăriile colective din regiunea 
Banat, experiența lor putînd fi de 
folos și altora.

Toate lucrările făcute 
la timp și la un înalt 
nivel calitativ

Introducerea în gospodăriile co
lective din regiunea Banat a princi
piului retribuirii colectiviștilor și 
după producția obținută a izvorîtdin 
necesitatea de a mări interesul co
lectiviștilor pentru aplicarea meto
delor care duc la sporirea recoltelor 
la hectar. Cu cîțiva ani în urmă au 
fost cazuri cînd membrii unor bri
găzi în goană după zile-muncă, fă
ceau lucrări de slabă calitate și, bi
neînțeles, obțineau producții sub po
sibilități. In schimb, la împărțirea 
veniturilor primeau aceeași răsplată 
și uneori chiar mai mare decît mem
brii altor brigăzi care, în condiții 
asemănătoare, realizau producții 
mari și cu un consum mai mic de 
zile-muncă. Pentru înlăturarea aces
tei anomalii s-a hotărît să se intro
ducă forma de retribuire după re
zultatele muncii — retribuirea su
plimentară.

Introducerea și generalizarea re
tribuirii suplimentare s-au extins 
de la un an la altul în tot 
mai multe gospodării colective, 
în 1963, din cele 401 gospodă
rii colective, peste 220 au aplicat 
această formă de cointeresare la 
una, două sau mai multe culturi. Co
lectiviștii, cunoscînd că veniturile lor 
cresc în funcție de producția ce se 
realizează, se străduiesc să facă nu 
numai un volum de lucrări mai 
mare, dar se îngrijesc să le execute 
la timp și să fie de bună calitate.

De un sprijin real în aplicarea 
concretă a retribuirii suplimentare 
au fost îndrumările date de consi
liul agricol regional. Ele au fost a- 
nalizate pe larg de conducerile gos
podăriilor și popularizate în adună
rile generale ale colectiviștilor. A- 
plicarea lor a dus la obținerea unor 
rezultate bune. In gospodăriile co
lective din raionul Timișoara pro
ducția medie la hectar în ultimii pa- 
,tru ani a fost de 1604 kg grîu, 2455 
kg porumb și 15 091 kg la sfecla de 
zahăr. G.A.C. Peciu-Nou, care 
aplică de mai mulți ani retribuirea 
suplimentară, a obținut în aceeași 
perioadă în medie la hectar 1870 kg 
grîu (cu 266 kg la hectar mai mult) 
2946 kg la porumb (cu 491 kg mai 
mult) iar la sfeclă 20 375 kg (cu 5284 
kg mai mult). Un alt exemplu îl o- 
feră G.A.C. Becicherecu-Mic în care 
producțiile la hectar obținute în ul
timii patru ani au fost de 2030 kg 
grîu, 3 519 kg porumb și 22 120 kg 
sfeclă de zahăr. Iată cum se aplică 
retribuirea suplimentară în această 
gospodărie :

In 1961 la G.A.C. Becicherecu-

Mic retribuirea suplimentară s-a a- 
plicat numai la porumb, dîndu-se în 
natură 30 la sută din depășirea pro
ducției planificate. Pe baza rezul
tatelor bune obținute, în 1962 această 
formă s-a extins și la floarea-soare- 
lui și sfecla de zahăr. In 1963, în a- 
fară de premiile acordate pentru tu
tun, sume apreciabile s-au dat 
pentru depășirea producției la po
rumb, .floarea-soarelui și sfeclă de 
zahăr. Brigada a Il-a a obținut cele 
mai bune rezultate la porumb, unii 
colectiviști primind între 160—200 
lei, iar la sfecla de zahăr membrii 
brigăzii I-a au primit suplimentar 
11 511 lei. Unor colectiviști le-au re
venit cîte 500—-600 lei. A fost bine 
rezolvată și problema cointeresării 
cadrelor de conducere. Brigadierii 
au fost retribuiți cu media obținută 
de colectiviștii din brigadă majora
tă cu 50 la sută, președintele și in
ginerul — 70—80 la sută față
de media brigadierilor otc. Bri
gadierului Marcov Vaislav i s-au 
cuvenit 1001 lei din care: 186 
lei de la porumb, 85 lei de la floa
rea-soarelui, 355 lei de la sfec
la de zahăr și 375 lei de la tu
tun. Brigadierul de la brigada a Il-a 
avînd depășiri mai mici a primit 897 
lei. Toate acestea stimulează deopo
trivă pe colectiviști și cadrele de 
conducere să depună eforturi ca 
lucrările agricole să fie făcute 
la timp și de calitate, pentru a obți
ne recolte tot mai mari. Pentru anul 
acesta ei s-au îngrijit de pregătirea 
cît mai bună a terenului, de exe
cutarea semănatului la timpul op
tim, de transportul îngrășămintelor 
și introducerea lor în sol pe cea mai 
mare parte din suprafețele cultiva
te cu prășitoare. Dacă la aceste mă
suri se adaugă și preocuparea colec
tiviștilor pentru executarea prașile- 
lor la timp și de bună calitate — 
culturile sînt deja bine dezvoltate 
— se poate aprecia că și în acest an 
se vor obține recolte mari.

Activitatea brigăzilor 
și echipelor

în folosirea acestei metode de re
tribuire rezultate deosebit de bune 
s-au obținut în raionul Arad. Anul 
trecut 25 de gospodării colective au 
acordat plată suplimentară la cultu
ra porumbului în valoare de peste 
1 555 000 lei, la sfecla de zahăr — 
peste 336 000 lei, iar la roșii — peste 
1 455 000 lei. Experiența unor gospo
dării colective este deosebit de va
loroasă și merită a fi relatată mai 
pe larg. Printre acestea este și 
G.A.C. Nădlac. Consiliul de condu
cere a urmărit îndeaproape perma
nentizarea oamenilor la locul de 
muncă și numai în cazuri bine justi
ficate s-a făcut completarea brigăzi
lor și echipelor cu oameni noi și 
aceasta încă din perioada întoc
mirii planului de producție. O 
dată cu defalcarea sarcinilor de 
plan pe brigăzi s-au dat în pri
mire acestora terenurile, anima
lele de muncă, mașinile și unelte
le agricole și alte utilaje necesare 
producției. în cadrul brigăzii, supra
fețele de teren destinate diferitelor 
culturi au fost repartizate pe echipe, 
urmărindu-se pe cît posibil ca fieca
re din ele să aibă condiții de muncă 
egale: teren asemănător din punct 
de vedere al fertilității, aceeași 
structură a culturilor, aceeași depăr
tare de drumurile de acces, reparti
zarea îngrășămintelor etc. O mare 
atenție a fost acordată planifi
cării producției ca și a numă
rului de zile-muncă necesar pen
tru realizarea ei. în adunarea 
generală s-au arătat în amănun
țime veniturile ce li se vor cu
veni colectiviștilor atît ca retribuire 
de bază pentru zilele-muncă efec
tuate, cît și pentru depășirea pro
ducției planificate. Concomitent cu 
aceasta, s-a organizat evidența pre
cisă a lucrărilor, a producțiilor și 
mai ales a muncii depuse de fiecare 
colectivist. Rezultatele obținute au 

fost bune. Anul trecut s-au acordat 
pentru cultura porumbului 314 394 
lei retribuție suplimentară, revenind 
în medie pe un colectivist care a lu
crat — 516 lei ; iar pentru cultura 
sfeclei de zahăr — peste 44 000 lei.

Nr.
echipe

Nr. 
colec
tiviș
tilor

Supraf. 
hectare

Producția totală Pe echipe :

planif. 
kg

realizată
• .?•’ kgr

cantit. 
depășită • 

kg

35% 
din val. 

’depășirii 
lei

I 20 27,22 75 943 86 104 10 161 4 232
II 24 29,52 85 084 100 950 13 866 5 755

III 28 38,51 107 828 125 846 18 018 7 504
IV 17 20,70 57 753 64 334 6 581 2 740
V 28 37,25 105 322 120 782 15 460 6 439

VI 32 26,80 78 900 87 274 8 374 3 486
Total 
brig. 149 180 510 830 585 290 72 460 30 156

După cum se vede, echipa a IlI-a 
(a lui Szegedi I.) a avut în plan să 
obțină de pe cele 38,51 ha producție 
totală de 107 828 kg porumb (2 800 kg 
la ha). Lucrările de calitate și la 
timp au contribuit să se realizeze o 
cantitate de 125 846 kg (3 267 kg la 
hectar) adică peste 18 000 kg peste 
plan. Din această cantitate 35 la sută 
adică 6 306 kg, în valoare de 7 504 
lei, au revenit ca plată suplimentară. 
Aceste sume au fost împărțite la 
cele 1 503 zile-muncă efectuate de 
întreaga echipă, revenind cîte 5 lei 
la ziua-muncă drept retribuire su
plimentară. Aceste cifre arată posibi
litățile largi existente în gospodării 
pentru sporirea producției agricole 
pe unitatea de suprafață.

Producție sporită, consum 
redus de zile-muncă, 
productivitate înaltă

Mărirea cointeresării colectiviștilor 
în sporirea producției prin aplicarea 
retribuției suplimentare a avut drept 
urmare obținerea unor cantități în 
plus de produse agricole și concomi
tent cu aceasta creșterea veniturilor 
gospodăriilor precum și a celor per
sonale ale colectiviștilor. în mod 
deosebit au crescut indicii econo
mici la suta de hectare. Sînt sem
nificative cifrele care arată evoluția 
producției, veniturilor și consumuri
lor de zile-muncă la suta de hectare 
în G.A.C. Dorobanțu în anul 1963 
comparativ cu anul 1961.

Indicatori 
la o sută de ha 1961 1963 la sută

Producția globală 477 000 824 000 173
Valoarea producției marfă 321 000 428 000 133
Venituri bănești 319 000 427 000 134
Consum de zile-muncă 12 909 14 447 112

Valorile absolute, dar mai ales rit
mul în care s-a dezvoltat producția 
globală, producția marfă și venituri
le bănești la 100 ha în acești doi ani 
în G.A.C. Dorobanțu sînt superioare 
celor realizate în anii precedenți. 
Astfel, între 1961—1963, produc
ția globală a sporit cu 73 la sută, 
producția marfă — cu 33 la sută, 
veniturile bănești — cu 34 la sută, 
ceea ce a permis gospodăriei să-și 
sporească an de an averea obștească, 
fondurile de producție și să crească 
valoarea zilei-muncă de la 21 lei cît 
s-a realizat în 1961 la 25 lei în 1963. 
Intensificarea producției la G.A.C. 
Dorobanțu reiese și din faptul că zi- 
lele-muncă consumate la 100 ha au 
crescut continuu în special prin ex
tinderea suprafețelor ocupate de cul
turi tehnice și ale culturilor legumi
cole. După cum se constată, rit
mul creșterii consumului de zile- 
muncă este mult mai mic decît cel 
al dezvoltării producției și venitu
rilor, productivitatea muncii cres- 
cînd prin sporirea producției la 
hectar, concomitent cu reduce
rea de zile-muncă ce revin la 
hectar și pe tona de produs. Astfel, 
tona de porumb s-a realizat cu 15

Și la alte gospodării s-au obținut 
asemenea rezultate. în tabelul de mai 
jos se arată cum s-a aplicat retri
buirea suplimentară în brigada a 3-a 
(brigadier Pinteș Emil) de la G.A.C. 
8 Martie din comuna Semlac.

zile-muncă în raionul Arad și cu 14 
zile-muncă in G.A.C. Dorobanțu.

Și alte gospodării din regiunea Ba
nat datorită retribuirii suplimenta
re au obținut consumuri mici de 
zile-muncă pe tona de porumb: Va- 
riaș — 12,2 zile-muncă, Peciu-Nou — 
13,7 zile-muncă etc, iar pe tona 
de sfeclă de zahăr, față de media 
regiunii de 7 zile-muncă. G.A.C. Do- 
robanțu a consumat numai 4.4 zile- 
muncă, Becicherecu-Mic 4,7 zile- 
muncă, Nădlac 5,1 zile-muncă etc.

Mai sînt însă și gospodării în care 
nu se acordă suficientă atenție or
ganizării muncii colectiviștilor și 
unei juste normări a lucrărilor din 
care cauză consumul de zile-muncă 
la hectar și pe tona de produs este 
exagerat. Deși condițiile de lucru 
sînt aceleași, la G.A.C. Valcani la 
numai 1 717 kg porumb la ha s-au 
consumat 72 zile-muncă, în timp ce 
G.A.C. Lenauheim a realizat 4 367 
kg la hectar cu numai 46 zile-mun
că la hectar. Aceste exemple scot în 
evidență marile rezerve și posibili
tăți pe care le au gospodăriile co
lective în creșterea productivității 
muncii.

★

Prin aplicarea retribuției supli
mentare, gospodăriile colective din 
regiunea Banat au reușit să obțină 
rezultate bune în sporirea produc
ției. Măsurile luate în 1964 de con
siliile agricole și conducerile gospo
dăriilor agricole colective pentru ge
neralizarea acestei metode în toate 

gospodăriile vor contribui la întări
rea lor din punct de vedere econo
mic și organizatoric.

Sîntem în plină desfășurare a lu
crărilor de întreținere a culturilor și 
a pregătirilor pentru recoltarea ce
realelor păioase. Peste tot în gos
podăriile colective aceste lucrări sînt 
privite cu multă răspundere, majo
ritatea gospodăriilor propunîndu-și 
ca pe întreaga suprafață cultivată cu 
porumb să aplice 3—4 prașile la po
rumb, 4 sau chiar 5 prașile la sfecla 
de zahăr, iar la floarea soarelui cîte 
4 prașile. Așa se explică de ce și în 
această primăvară, regiunea Banat 
este fruntașă la executarea lucrări
lor de întreținere a culturilor.

Aplicarea retribuirii suplimentare 
constituie unul din secretele succe
selor obținute de către gospodăriile 
colective din regiunea Banat în spo
rirea recoltelor și a producției agri
cole și o dată cu aceasta a venituri
lor gospodăriilor și ale colectiviști
lor. Iată de ce această formă de 
cointeresare se cere extinsă în toate 
gospodăriile agricole colective.

Ing. Florin RAICOVESCU 
Ing. Ion HERȚEG

LA TURDA Șl CÎMPIA TURZII

Un cinematograf particular, două- 
trei cafenele unde patimile politice 
se încrucișau cu bîrfelile, cîteva cîr- 
ciumi așezate în drumul oamenilor — 
iată întreg orizontul „cultural" ce li 
se deschidea turdenilor înainte cu 
douăzeci de ani.

Un teatru de stat, o casă raională 
de cultură, un muzeu, cîteva cinema
tografe, cluburi muncitorești și că
mine culturale unde activează un 
mare număr de echipe teatrale, bri
găzi artistice de agitafie, formații de 
dans, muzică ușoară și populară, so
liști vocali — iată fizionomia cultu
rală de azi a Turdei.

Dacă vizitezi clubul fabricii de sti
clărie ai prilejul să iaci cunoștință cu 
activitatea bogată a celor nouă bri
găzi artistice de agitație care au luat 
ființă în secțiile acestei întreprinderi. 
Ca să pregătești, într-un timp scurt, 
un spectacol bun de brigadă, sînt ne
cesare inifiativă, spirit de observa
ție, combativitate, umor, calități pe 
care le întîlneșli la numeroși ar
tiști amatori din toate întreprinde
rile orașului nostru. Datorită acestor 
calități, o tînără brigadă de agitație 
de la uzinele chimice a obținut pri
mul loc la faza orășenească a celui 
de-al VII-lea concurs al artiștilor a- 
matori, clasîndu-se pe primul loc la 
faza regională. Tot pasiunea pentru 
această artă explică si succesul de 
care s-a bucurat spectacolul cu pie
sa „Un milion pentru un suris", pre
zentat de colectivul de teatru al fa
bricii de ciment. Pentru oameni ca 
strungarul Mihai Săliștean, lăcătu
șul Aurel Mureșan scena e o sursă 
de multiple satisfacții sufletești.

întotdeauna cluburile din orașul 
Turda cunosc o mare afluență. E 
plăcut -să petreci cîteva clipe în to
vărășia cărților, a jocurilor distrac
tive, să urmărești împreună cu fami
lia un spectacol prezentat de tovară
șii tăi de muncă etc.

Să ne oprim cîteva minute și la clu
bul uzinei „Industria Sîrmei"-Cîmpia 
Turzii. Dintr-o încăpere răzbat acor
durile unei melodii săltărețe. Repetă 
echipa de dansuri. Duminică pleacă 
în turneu Ia Deva cu spectacolul 
„Drag mi-e cîntecul și jocul". Un 
grup de fete și băieți ascultă obser
vațiile instructorului apoi dansul por
nește mai vioi. Lăcătușul Viorel Rac, 
inginera Laura Sîrbu și multi al/ii 
preferă să-și petreacă orele de răgaz 
în studioul de artă plastică ; alții, iu
bitori ai muzicii, exersează conștiin
cios la cercul de vioară. Am vizitat 
și noi expoziția fotografilor amatori 
deschisă în holul clubului. Unele lu
crări sînt remarcabile ca idei și rea
lizare tehnică. Cine sînt autorii ? Pe 

cîtiva i-am găsit în laboratorul foto : 
tehnicianul Lucian Barotă, inginerul 
loan Dobrotă.

Ni se pare potrivit să amintim de o 
cifră — 400, ea reprezintă numărul 
celor care activează în cadrul for
mațiilor artistice — de teatru, ope
retă, orchestre de muzică populară și 
ușoară — și al cercurilor existente la 
acest club.

S-ar părea că avem toate motivele 
să fim salisfăcufi de viafa culturală 
din orașul Turda. Și, totuși, mai sînt 
încă destule „rezerve interne" nefo
losite. Faptul că se organizează prea 
pu(ine manifestări culturale de am
ploare, care să antreneze for/e artis
tice amatoare din întreg orașul, este 
pus pe seama lipsei unei săli. Din a- 
ceasta cauză, nici cadrele didactice 
nu au avut unde deschide o expozi
ție de artă plastică. Dar — ne punem 
întrebarea — sînt oare din plin folo
site sălile existente — ale cluburilor, 
teatrului, casei raionale de cultură ? 
Vara ne descurcăm mai bine. Spec
tacolele se organizează în aer liber, 
în împrejurimile pitorești ale orașu
lui. îndată ce se apropie toamna, 
problema se pune însă din nou.

E cazul, desigur, ca forurile com
petente să nu aștepte venirea toam
nei, ci să ia măsuri din vreme pen
tru rezolvarea acestei probleme.

*7

Gr. POP 
loan BARA 
coresp. voluntari

Clubul iabricii de sticlărie din Turda

Conferințe 
și simpozioane 
h Üecioratul central

Tn cadrul ciclurilor de conferințe 
și simpozioane pe care le organi
zează Consiliul pentru răspîndirea 
cunoștințelor cultural-științifice din 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă va avea loc miercuri, ora 19, 
la lectoratul central din str. Bise
rica Amzei 5—7 un simpozion din 
seria „Scriem noua istorie a patriei“, 
la care vor vorbi acad. Raluca Ripan, 
președinta Filialei din Cluj a Aca
demiei R. P. Romîne, ing. Ion Frîn- 
cu, de la uzinele „Tractorul“ din 
Brașov, și prof. univ. dr. Tiberiu 
Spîrchez, membru corespondent al 
Academiei. „Patria noastră în lite
ratura contemporană“ se va intitula- 
simpozionul din ciclul „Cîntare Ro- 
mîniei socialiste“, care va avea loc 
vineri ora 18, în sala Dalles.

Faza interregională 
a celui de-al VII lea 
concurs al artiștilor

A

amatori
între 26 iunie și 19 iulie se va des

fășura faza interregională a celui 
de-al VII-lea concurs al artiștilor 
amatori. 16 000 de artiști amatori de 
la orașe și sate premiați la faza re
gională a concursului vor susține 
programe la Tg. Mureș, Galați, Hu
nedoara și Craiova.

Stuful — bogăția Deltei — în drum spre fabrică, pentru prelucrare

SCRISORI
LA GIULESTI

„In cartierul Giuleșfi din București, 
ne-a scris cititorul Nicolae Dumitrescu, 
s-au construit și dat în folosință nu
meroase blocuri de locuințe. Numă
rul magazinelor comerciale este 
însă mic. Pentru procurarea unor măr
furi trebuie să te deplasezi la distan
țe mari".

Sfatul popular al Capitalei face cu
noscut că a prevăzut — în completa
rea rețelei existente în acest cartier — 
construirea și darea în folosință a încă 
5 complexe comerciale.

POPULARIZAREA
PRODUSELOR

Întreprinderile de alimentație pu
blică din Cluj nu-și popularizează în 
suficientă măsură produsele pentru a 
le face cunoscute publicului consuma
tor — ne semnala, într-o scrisoare, 
corespondentul voluntar Gh. Benga.

Răspunzînd la această sesizare, 
Sfatul popular al orașului Cluj ne in
formează că întreprinderea a luat mă
suri de popularizare a produselor ali
mentare prin diafilme la cinematogra
fe, afișe în vitrine, expoziții de pro
duse, publicitate în presa locală.

FĂRĂ PIERDERI
Cîteva scrisori primite de la citi

tori din Tg. Mureș și Ploiești ne-au 

informat că pe piață se găsesc cutii 
cu „Perlan" lipite defectuos din care 
pricină conținutul lor se scurge.

Direcția fabricii „Chimica"-Timi- 
șoara ne-a informat că, pentru evita
rea pierderilor, cutiile de „Perlan“ 
vor fi transportate în containere sau 
în pliante de mucava. Totodată, în 
întreprindere a fost întărit controlul 
de calitate.

DUPÀ GRAFIC
Locatarii blocului din str. Cavafiî 

Vechi nr. 3 au semnalat ziarului că 
lucrările de reparație la imobil, în
cepute în luna martie, se desfășoară 
într-un ritm nesatisfăcăfor.

în urma verificării efectuate la fața 
locului — ne răspunde Comitetul exe
cutiv al Sfatului popular al raionului 
Tudor Vladimirescu — s-a constatat 
că cele semnalate sînt întemeiate. 
Conducerea I. R. C. R. Tudor Vladi
mirescu n-a urmărit ca lucrările în
cepute să fie terminate în scurt timp. 
Pentru remedierea situației, s-a în
tocmit un grafic cu termene de exe
cuție a lucrărilor și se va exercita 
un control riguros pentru prevenirea 
întîrzierilor. In prezent lucrările de
curg conform graficului.

E ADEVĂRAT DAR...
1ntr-o scrisoare a unor muncitori de 

la S.M.T. Zorleni, regiunea lași, ni se 
semnala că directorul acestei stațiuni, 

Ion Florescu, comite o serie de aba
teri. Comitetul regional de partid, că
ruia i-am trimis sesizarea — ne-a tri
mis un referat al sfatului popular re
gional, menționînd că este de acord 
cu conținutul lui. Sfatul popular al re
giunii lași, se arată în referat, în urma 
cercetărilor făcute, a constatat că di
rectorul stațiunii are uneori atitudini 
nejuste față de salariați.

Surprinde însă faptul că Sfatul 
popular regional nu a găsit cu cale să 
informeze ziarul asupra măsurilor lua
te în urma constatărilor făcute, cu atît 
mai mult cu cît este vorba de stări de 
lucruri inadmisibile. Surprinde, de a- 
semenea, că tovarășii care trimit a- 
dresa în numele Comitetului regional 
de partid lași girează un răspuns cu 
totul nesatisfăcător.

CIRCULAȚIA
ÎN CĂLIMĂNEȘTI

Corespondentul voluntar Nie. Aldea, 
din Călimănești, ne-a scris că de cîiva 
timp circulația auto prin Călimănești 
a devenit anevoioasă din cauza trafi
cului sporit de mașini.

Sfatul popular raional Rm. Vîlcea 
ne informează că „în schița-plan de 
sistematizare a orașului Călimănești, 
întocmită de D.S.A.P.C. Argeș, s-a 
prevăzut să fie folosită ca variantă 
de șosea drumul Rm. Vîlcea—Jiblea, 
cu ieșirea pe malul sfîng al Oltului 
și joncțiunea mai sus de Căciulata. 
Realizarea acestei prevederi va duce 
la degrevarea circulației prin orașul 
Călimănești ”, .

TEAÎREaCINEMA
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romîne : Nunta lui Figaro — 
(orele 19,30). Teatrul „Lucia Sturdza- 
Bulandra“ (Sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : Comedia erorilor — (orele
19,30).  Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala din 
Bd. Magheru) : Act venețian — (orele
19.30) . Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giu- 
lești (la Teatrul de vară din parcul ,,N. 
Bălcescu“) : Băiat bun, dar... cu lipsuri 
— (orele 19,30). Teatrul satiric-muzlcal 
„C. Tănase” (Grădina „Boema“) : Și bă
ieții și fetele — (orele 20). Teatrul „Țăn
dărică“ (Sala din str. Academiei) : Eu și 
materia moartă — (orele 20,30). Circul de 
stat : Formula magică — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Asasinul din car
tea de telefon : Sala Palatului R. P. Ro
mîne (rulează la orele 17,30 cu seria de 
bilete nr. 1 110 și la orele 20,30 cu seria 
de bilete nr. 1175), Republica (9,45; 12; 
14,15; 16,45; 19; 21,15), Festival (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 21). Excelsior (9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15), Feroviar (10,15;
12,30; 14,15; 17; 19,15; 21,30), Flamura (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Grădina „Festival“ 
(Pasajul „Eforie" — orele 20,30), Stadio
nul „Dinamo“ (Șos. Ștefan cel Mare — 
orele 20,30). Madame Sans-Gêne — film 
pentru ecran panoramic : Patria (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 19; 21,15). Doi colonei: Car- 
pațl (10; 12; 14; 16), Capitol (9; 11; 13; 
15; 17; 19,15; 21,30; la grădină — orele
20.30) , Miorița (10; 12; 14), Floreasca (16;
18,15; 20,30), Grădina „Doina“ (Str. Doam
nei nr. 9 — orele 21). Scara prietenilor 
filmului : Carpați (orele 19). Cel trei 
mușchetari — cinemascop (ambele serii): 
București (8,45; 12,30; 16,15; 20), Aurora
(9; 12,45; 16,30; 21,15), Modern (9,45; 13,30; 
17,15; 20,45), Patinoarul „23 August“ (Bd. 
Muncii — orele 21), Arenele Libertății 
(Str. 11 Iunie — orele 21,15). Cei patru 
călugări : Victoria (9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 
18; 20,15), Colentina (11; 15; 17,30; 20; la 
grădină — orele 20,30), Ferentari (14,30; 
16,45; 19,15), Grădina „Progresul" (Str. 
Ion Vldu nr. 5 — orele 21). Fata din casa 
roșie : Central (10.30; 12,30; 14,30; 16,30;
18,30; 20,30), Luceafărul (16; 18; 20). Fe
riga de aur — cinemascop : Lumina (ru
lează de la orele 10 la orele 14 în conti
nuare; 16; 18,15; 20,30). Balada steagului 
roșu : union (15; 17,45; 20,30). Program
de filme pentru copii : Doina (orele 10). 
A 12-a noapte : Doina (11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30). Cerul șl mocirla : Giuleștl 
(10,15; 12,15; 14,15; 16,15; 18,15; 20,15),

înfrățirea între popoare (10; 16; 18,15;
20,30),  Tomis (10; 12; 14; 16; 18,15;
la grădină — orele 20,30), Melodia 
(10; 12; 14; 16; 18; 20). Grădina „Au
rora" (Bd. Dimitrov nr. 118 — orele 
21). Un ciclu de filme documentare: Tim
puri Noi (rulează de la orele 10 la orele 
21 în continuare). Rude de singe: Cultu
ral (16; 18,15; 20,30). Kaloian : Dacia (10; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Uraganul : Bu- 
zești (15,30; 18). Foto Haber : Crîngași 
(16; 18; 20). Omul din fotografie : Grivita 
(10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), Miorița (16,15; 
18,30; 20,45). Lumea comică a lui Harold 
Lloyd : Bucegi (10; 12; 14; 16; 18; 20; la 
grădină — orele 20,30), Progresul (15; 17; 
19; 21). Anaconda : Unirea (16; 18,15; la 
grădină — orele 20,30). Locotenent Cris
tina : Flacăra (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
Golful Elena : Vitan (16; 18; 20). Aventu
rile unui tînăr — cinemascop : Munca 
(15; 18; 21), Viitorul (15; 18; 21), Grădina 
„Vitan" (Calea Dudești — orele 20,30), 
Grădina „Buzești” (Str. Buzești nr. 9— 
11 — orele 20,30). Domnișoara... Barbă- 
Albastră : Popular (15; 17; 19; 21). Limu
zina neagră — cinemascop : Arta (16; 
18,15; 20,30). Un suris în plină vară: Mo
șilor (15,30; 18; la grădină — orele 20,30). 
Agatha, Iasă-te de crime ! : Cosmos (16; 
18; 20). Cauze drepte — cinemascop: Vol
ga (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21,15), Gră
dina „Arta“ (Calea Călărași nr. 153 —
orele 20,15). Babette pleacă la război — 
cinemascop : Lira (15; 17; 19). Tudor — 
cinemascop (ambele serii): Drumul Sării 
(16; 19,30).

Cum va ii VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 25, 

26 și 27 iunie a.c. In țară: Vreme în ge
neral frumoasă, dar ușor instabilă mai 
ales în nord-vestul țării. Cerul va fi va
riabil, local vor cădea ploi sub formă 
de averse însoțite de descărcări electri
ce, mai frecvente în vestul țării, vînt 
slab pină Ia potrivit din sectorul vestic. 
Temperatura ușor variabilă, minimele 
vor fi cuprinse între 12 șl 22 grade, iar 
maximele între 20 și 30 grade, local mai 
ridicată. In București: Vreme ușor insta
bilă cu cerul variabil, temporar noros, 
cînd vor cădea ploi sub formă de aver
se. vînt potrivit. Temperatura ușor va
riabilă. Pe litoral: Vreme în general fru
moasă cu cerul variabil, mai mult senin 
noaptea și dimineața. După-amiaza ten
dințe de averse slabe.
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'S C Î N T E I A

stîncă

LUCRĂRILE CONGRESULUI 
MEDICAL INTERNAȚIONAL 

AL F. I. R.

TopotogiiM
Piscul trufaș spre care țintim a pornit 

parcă și el în călătorie. Urcăm, urcăm 
necontenit și nu-l mai ajungem ; cărarea 
se pierde mereu printre steiuri. Moș Si- 
mion, călăuza noastră, calcă fără grabă, 
apăsat și sigur. Spătos ca ursul, scump 
la vorbă — arată la fel ca în urmă cu 
ani, cînd l-am cunoscut. Doar barba i-a 
mai albit.

Piscul din față se apropie. Parcă ne aș
teaptă : „uite, sînt aici, la doi pași". Bă- 
trînul se oprește, măsoară cu palma pă- 
mînful, cale de cîfiva metri, apoi lipește 
urechea de stîncă. Stă așa, clipe în șir, 
neclintit, cu toate simțurile ascuțite.

— Venifi, se aude „telegraful” 
Flo-rea Moise.

Ascultăm și noi. într-adevăr, undeva, 
în inima muntelui, se auzea un zgomot 
înfundat și slab.

Magistrala subterana
...In urmă cu cîteva ceasuri ne aflam 

sus, admiram geometria aceea fermecă
toare, de linii frînte, a înălțimilor ; acum 
sintern exact în locul de unde se auzea 
zgomotul.

Florea Moise nu e încă inginer, dar e 
foarte priceput și și-a cîștigat încrederea 
minerilor. Cu ei e în stare să răstoarne 
și munjii. Moise n-are însă sarcină să-i 
răstoarne, ci să-i străpungă. Să taie Topo- 
logului cale prin stîncă — un tunel — 
spre a-și duce apele săltărețe nu la vale, 
spre Olt, ci în lacul dătător de lumină al 
hidrocentralei de pe Argeș.

Mai departe ori mai aproape, la nu
măr variabil de kilometri, se înșiră, ca 
diamantele unui colier, șantierele. Favo- 
riții fotoreporterilor sînt de obicei con
structorii obiectivelor mai spectaculoase : 
barajul, uzina subterană, canalul de fugă, 
șoseaua cu viaducte... Aici, la Topolog, 
locil nu e prea fotogenic. Smuls bucată 
cu bucată muntelui, tunelul coboară în 
pantă lină spre Cumpăna. Pe jos e apă, 
bolțile de piatră sînt înșelătoare, iar 
acolo, la înaintare, unde minerul e în 
continuă încleștare cu stînca, e muncă 
grea, nu glumă.

O mie de metri, două mii, două mii 
șase sute cincizeci și... iată-ne la fron
tul de lucru. O mașină cu aer comprimat 
mușcă neîncetat cîte 200—250 kg de 
steril și-l încarcă în vagoneji. Se pregă
tește o nouă „pușcătură“. Vasile Rusu, 
șef de brigadă, Dumitru Mihalache, miner 
șef de schimb, și Vasile llinca, ajutor mi
ner, ne string miinile. Lucrează la aducfi- 

unaa secundară Topolog.

Cine va ajunge primul 
la întîlnire?

inima muntelui
Ultima indicație dată de șeful de lot Florea Moise șefului de brigadă 

Vasile Rusu în

cu apa e permanentă și grea. Lui Vasile 
Rusu nu-i vin în minte întîmplări din lupta 
lui cu stînca, dar despre curajul lui Mir
cea Cojocaru vorbește minute în șir...

— Era miezul nopfii. Dintr-odată s-au 
defectat amîndouă pompele. Apa a nă
vălit spre noi, a inundat frontul. Ne-am 
retras și l-am așteptat pe Mircea. A ve- • 
nit într-o fugă. Unde e defecjiunea ? Apa 
creștea. Vedefi, cînd ameninjă să se 
surpe pereții sărim cu toții și ajutăm la 
armare ; dacă viteza de înaintare e prea 
mică găsim mijloace s-o grăbim, dar cu 
apa n-ai încotro. Te uiți la ea cum crește, 
într-un timp record — trei ore — Mir
cea a demontat stația, a găsit defecțiu
nea, a reparat pompele... Făcea să-l ve
deți atunci prin apă. Și n-a plecat nici 
cînd au pornit pompele, ci a stat încă 
3—4 ceasuri, pînă au sorbit tot hoțul 
lichid.

— De ce-i ziceți hoț ?
— Fiindcă se furișează, vine pe ne- 

gîndite și fură din timpul nostru de lucru.

lungi“. Găurile în stîncă au luat o 
mită înclinație și au fost 
adînc.
mai multă piatră, mașina să încarce 
repede și cîte un vagonet pleacă 
după numai 3 minute.

S-a stabilit ca atunci cînd viteza de 
înaintare lunară va atinge 170 m să aibă 
loc o „sărbătorire“. în aprilie, 
gajamentul a fost îndeplinit.

făcute
„Pușcăfurile" au început să

anu- 
mai 

rupă 
mai 
plin

an-
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AL FEDERAȚIEI MONDIALE 
A OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ 
ȘI-A ÎNCHEIAT LUCRĂRILE

Marți, la Institutul medico-farma
ceutic din Capitală.s-au încheiat lu
crările Consiliului editorial al Fede
rației Mondiale a Oamenilor de Ști
ință. Au fost discutate probleme pri
vind îmbunătățirea conținutului re
vistei F.M.O.S. „Lumea științifică“, 
răspîndirea ei mai largă în rîndul 
oamenilor de știință din lumea în
treagă, antrenarea a cît mai mulți 
oameni de știință care să-și exprime 
în paginile revistei opiniile în pro
blemele folosirii științei în slujba 
umanității. Sesiunea a dat o apre
ciere pozitivă ediției în limba fran
ceză a revistei „Lumea științifică“, 
care apare în țara noastră sub îngri
jirea Asociației oamenilor de știință 
din R. P. Romînă.

M A T I !»
VIZITELE DELEGAȚIEI 
CULTURALE CHINEZE

Continuîndu-și călătoria în țara 
noastră, delegația culturală a R. P. 
Chineze condusă de Hu Yu-chih, loc
țiitor al ministrului culturii, a Vizitat 
în ultimele zile Muzeul Doftana și 
Muzeul Peleș, o serie de obiective 
culturale din regiunea Brașov, pre.- 
cum și G.A.C; Hărman, iar în, ziua de 
23 iunie, în drum spre Cluj, a făcut 
vizite la Casa de cultură din Făgă
raș, precum și la Muzeul Bruken- 
thal din Sibiu.

VIENA 23. — Corespondentul A- 
gerpres, Șt. Deju, transmite : 
legația romînă condusă de 
Marinescu, ministrul industriei me
talurgice, a vizitat orașul Linz, im
portant centru metalurgic al Aus
triei. Delegația a fost'îhtîmpinătă de 
vicecancelarul federal dr. Bruno

Pittermann. Oaspeții romîni au fă
cut o vizită la Combinatul meta
lurgic „Voest“, unde au discutat cu 
conducerea combinatului și au par
ticipat la festivitatea decernării de 
distincții de stat unor salariați ai 
combinatului.

Tunelul care va purta apele Topologu- 
lui spre lacul de acumulare e străpuns 
din ambele capete. Minerii de la Cum
păna, deși... urcă, spun că vor sosi pri
mii la întîlnire. Cei de la Topolog co
boară, dar tocmai acesta e marele lor 
handicap. Pentru ei dușmanul principal 
nu-l constituie îndîrjirea rocii și nici va
riațiile înșelătoare ale presiunii, ci apa. 
Apare cînd nu te aștepți, acoperă mași
nile, inundă frontul de la înaintare, opreș
te lucrul, La Cumpăna apa curge cuminte 
afară, aici trebuie scoasă neîncetat. Lupta

„Atacuri lungi"
La sfîrșitul primei decade a lunii mai, 

la grădina „Negoiul" din Curfea de Ar
geș, minerii, cu Florea Moise în frunfe, 
au cinstit „succesul“. In ce a constat 
acesta ? In atingerea unei viteze de 
170 m lunar la înaintare și 72 m 
la betonare. El a fost obținut după în
delungi căutări ale celor mai bune me
tode de muncă, după o luptă necurmată 
și lungă cu dîrzenia stîncii și viclenia 
apei. La început se mergea cu 70—80 m 
pe lună. Cum să înfreci Cumpăna cu o 
astfel de viteză ?

Au făcut rost de o mașină de încăr
cat, dar ce folos? Transportul vagonetu- 
lui plin pînă la dublură și aducerea al
tuia gol dura peste o jumătate de oră. 
Atunci au făcut nișe pentru vagonet, 
aproape de front și mașina încarcă din plin. 
Dar ca să încarci trebuie să ai ce. Se 
cerea mărită eficacitatea „pușcăturilor". 
Atunci s-a trecut la așa-numitele „atacuri

Orășelul minuscul
Munca în tunel e grea, cere eforturi, 

încordare. Cînd ieși, ai nevoie de mîn- 
care bună, locuinfă îngrijită, de aer, 
soare, flori. Din cînd în cînd se simte și 
nevoia unui spectacol, a unui film. Lip
sesc toate acestea acolo, între stîncile 
prin care răzbate Topologul ? Nu lipsesc.

Minerii s-au dovedit buni gospodari 
ai orășelului lor minuscul, așezat aproape 
de apa care susură zvăpăiată și rece. 
Cabanele au în fafa lor ronduri cu flori, 
alei pe care au fost aduse bănci. Res
taurantul a fost „extins", i s-a adăugat 
frumoasa grădină de vară „La trei ciu
perci", Intr-adevăr, sub trei ciupercufe 
care apără de ploaie și soare, se 
află mese rotunde destul de îmbie
toare. Pe margine — vaze cu flori. Mi
nerii ne-au rugat să pomenim nea
părat despre măiestria culinară a lui 
„Nea Petrică bucătarul“ șî să-i criticăm 
pe cei de la Argeș care nu trimit mai 
multe cărfi (au numai 300 de volume) 
la bibliotecă. Formafii artistice de ama
tori urcă din cînd în cînd pe Topolog și 
prezintă aici programe artistice ; într-un 
coif al „orășelului” se amenajează de 
zor o popicărie. La club se joacă șah, se 
vizionează filme, pe terenul de volei au 
loc dispute îndîrjife între familiști și buf- 
laci.

Viafa minerilor de la cota 1 000 ca
pătă cu fiecare zi mai multe aspecte 
citadine.

Congresul Medical Internațional 
al F.I.R. și-a continuat marți lucră
rile în ședință plenară. In cadrul 
tematicii „Cercetări fundamentale 
privind oboseala și îmbătrînirea 
precoce cît și consecințele patolo
gice ale vieții trăite în ilegalitate și 
în lagărele de concentrare“ au pre
zentat referate și comunicări : prof. 
F. Blaha, docent E. Climcova-Deut- 
schova, prof. J. Podlaha (R. S. Ceho
slovacă), prof. H. D. Müller-Hege
mann (R. D. Germană), dr. M. 
Boucher (Franța), acad. St. Milcu, 
acad. A. Kreindler, acad. A. Moga, 
prof. Ana Aslan, prof. A. Pavel 
(R. P. Romînă), dr. J. Sheps (S.U.A.), 
prof. D. F. Cebotariev (U.R.S.S.). 
Au fost prezentate, de asemenea, 
comunicările trimise congresului de 
către savantul canadian H. Selye 
și de prof. Moynier și prof. H. Labo- 
rit (Franța). La propunerea dr. W. 
Deveen (Belgia), participanții ia 
congres au păstrat un moment de 
reculegere în memoria dr. E. Sou- 
menkoff, membru al Comisiei medi
cale a F.I.R. Seara participanții la 
congres au vizionat un spectacol 
prezentat de ansamblul de cîntece 
și dansuri al Ministerului Forțelor 
Armate al R. P. Romîne.

VIZITELE DELEGAȚIEI 
CULTURALE 

DIN R. D. GERMANĂ
Marți la amiază, delegația condusă 

de Franz Dahlem, prim-locțiitor al 
secretarului de stat pentru proble
mele învățămîntului superior și de 
specialitate din R. D. Germană, a fost 
primită la Consiliul științific al 
Institutului medico-farmaceutic din 
București. Au participat Jean Lives- 
cu, adjunct al ministrului învățămîn
tului, Pompiliu’Sgîndăr, adjunct al 
ministrului sănătății și prevederilor 
sociale, academicieni și alți oameni 
de știință. A fost de față Anton Ruh, 
ambasadorul R. D. Germane în R. P. 
Romînă. După ce a mulțumit pentru 
activitatea depusă de cadrele didacti
ce ale Institutului medico-farmaceu
tic din București în scopul instrui
rii teoretice și practice a tinerilor din 
R.D.G. care au făcut primii ani de 
studii medicale în țara noastră, con
ducătorul delegației germane a con
ferit distincții ale R.D.G. acad. T. 
Burghele, rectorul institutului, prof, 
univ. Vasile Vasilescu, prorector al 
institutului, prof. univ. Emil Repciuc, 
șeful catedrei de anatomie, și dr. 
Mărășel Georgescu, prodecan al Fa
cultății de medicină generală din a- 
celași institut.

ÎNCHEIEREA lucrărilor 
COLOCVIULUI NAȚIONAL CU 

TEMA „GEOGRAFIA POPULAȚIEI 
ȘI AȘEZĂRILOR DIN R. P.

ROMÎNĂ"
Marți s-au încheiat la Iași lucră

rile colocviului național cu tema 
„Geografia populației și așezărilor 
din R.P.R.“, organizat de Societatea 
de științe naturale și geografie din 
R. P. Romînă. Miercuri și joi, parti
cipant la colocviu fac o vizită de 
documentare la Iași, Roman, Bicaz. 
Săvinești și Onești. (Agerpres)

LaSofia „Cosmos-33“

Vasile T8NCU

Examinatori cumpărătoriis ■

(Urmare din pag. I-a)

Colectivele discută, de asemenea, și 
trag concluzii pe marginea sesizări
lor și sugestiilor apărute în presă, 
reclamațiilor ori propunerilor făcute 
de către oamenii muncii nemijlocit 
direcției generale. Este bine ca acti
vitatea colectivelor de sugestii să 
aibă continuitate, chiar dacă — prin 
forța împrejurărilor — la ședințele 
de lucru nu sînt prezenți mereu a- 
ceiași membri ai lor.

O muncă rodnică desfășoară 
cele 18 colective organizate de Di
recția generală textile încălțăminte, 
care de la 12 februarie 1964 încoace 
s-au întrunit de peste 30 de ori. Ele 
sînt consultate asupra articolelor de 
încălțăminte, tricotaje, confecții, ga
lanterie, țesături de bumbac, in, 
cînepă, mătase, lină etc. și participă 
la toate lucrările de preomologare, 
la diversele expoziții ale Ministeru
lui Comerțului Interior și Ministeru
lui Industriei Ușoare, prezentări de 
modele și alte acțiuni de consultare 
în vederea introducerii în producție 
a unor produse noi sau scoaterii din 
fabricație a altora, depășite. Reale 
servicii aduc comerțului și colecti
vele de sugestii de pe lîngă Direcția 
generală de produse metalo-chimice, 
organizate pe sectoare : articole foto
grafice, produse cosmetice și de toa
letă, discuri, jucării etc. Ședințele 
lor de lucru au adus sugestii intere
sante. In cadrul colectivului consul
tativ pentru discuri, de pildă, s-a 
propus recondiționarea și reimpri- 
marea înregistrărilor unor cîntăreți 
celebri din trecut, elaborarea unui 
catalog complet al casei de discuri 
„Electrecord" etc. Colectivul pentru 
articole cosmetice și de toaletă a 
propus modificarea unor rețete, a 
dat sugestii pentru îmbunălățirea 
modului de prezentare a unor pro
duse ș.a. Direcția generală de specia
litate intenționează să ia măsuri și 
pentru înființarea altor colective de 
acest fel în ce privește produsele 
mărunte de uz casnic — bineînțeles 
cu un rol predominant al gospodine
lor- — articolele pentru școlari, ca și 
de sticlă, faianță, porțelan, mobilă, 
chimice.

Colective de sugestii s-au insti
tuit și pe lîngă direcțiile comerciale 
regionale. înaintea ultimelor con
tractări, ele și-au spus părerea^ în 
privința produselor noi. Examinînd 
colecțiile trimise în regiuni, aceste 
colective au ținut seama de specifi-

cui și cerințele din partea locului șl 
au ales produsele cele mai corespun
zătoare. Ele au devenit astfel consul
tanți prețioși pentru stabilirea nece
sarelor de mărfuri.

Activitatea colectivelor consultati
ve este încă, relativ, la început de 
drum. Dar de pe acum, membrii co
lectivelor își îndeplinesc misiunea cu 
simț de răspundere, mulți dintre ei 
sînt nelipsiți de la ședințele care le so
licită prezența, se documentează mi
nuțios, fac observații sau sugestii 
utile. Tocmai de aceea, o mare în
semnătate au sintetizarea și, în mă
sura în care se apreciază că ele pot 
aduce îmbunătățiri într-un sector 
sau altul, valorificarea operativă a 
acestor observații și sugestii. Să nu 
se uite că ele oglindesc părerile unui 
public numeros, căruia i se 
dă posibilitatea de a-și spu
ne astfel cuvîritul în legătură cu cele 
mai diferite probleme legate de co
merț, de deservire și că aceste pă
reri sînt menite să contribuie ne
mijlocit la îmbunătățirea continuă 
a activității în acest sector.

In intinipinarea Concursului și Festivalului 
internațional „George Enescu"

Pentru cel de-al III-lea Concurs și 
Festival internațional „George E- 
nescu", care se va desfășura în țara 
noastră între 5 și 20 septembrie, E- 
ditura muzicală a tipărit în lim
ba romînă și în limbi străine 
o serie de lucrări ale unor com
pozitori romîni contemporani care 
figurează în repertoriul concursului. 
Au fost tipărite 13 preludii pentru 
pian și Sonatina de Mihail Jora, So
nata pentru pian de Alfred Mendel
sohn, Sonata nr. 3 pentru pian de 
Tudor Ciortea, Concert pentru vi
oară și orchestră de Mircea Basarab, 
Concert pentru pian și orchestră de 
Valentin Gheorghiu, Concert pentru 
vioară și orchestră de Pascal Ben
toiu, 3 piese pentru pian de A- 
drian Rațiu, Sonata pentru pian 
de Aurel Stroe, Concertul nr. 1 pen
tru vioară și orchestră de Dumitru 
Capoianu. Editura a tipărit, de ase
menea, un album de lieduri de com-

păzitori români contemporani, care 
cuprinde lucrări de Paul Constanți- 
nescu, Mihail Jora, Tudor Ciortea, 
Pascal Bentoiu, Diamandi Gheciu, 
Valentin Gheorghiu, Doru Popovici, 
Laurențiu Projeta, Hilda J er ea, Car
men Petra, Cornel Țăranu, Gh. Cos- 
tinescu.

In cursul acestui an, Editura mu
zicală va începe tipărirea operelor 
lui George Enescu. La Institutul de 
istoria artei al Academiei R. P. Ro
mîne se pregătește o amplă mono
grafie consacrată vieții și operei 
marelui muzician romîn. Ediția in
clude o antologie de texte, apre
cieri ale unor personalități de sea
mă din viața muzicală internațio
nală, cronologia vieții și operei, o 
bibliografie a scrierilor despre Enes
cu, precum și discografia completă a 
compozitorului, dirijorului, violonis
tului și pianistului romîn.

(Agerpres)

Seară consacrată 
lui Mihail Eminescu

SOFIA 22 — Corespondentul A- 
gerpres, C. Linte, transmite : Uniu
nea scriitorilor bulgari și Comitetul 
pentru prietenie și relații culturale 
cu străinătatea au organizat la clu
bul activităților culturale din Sofia 
o seară consacrată marelui clasic al 
literaturii romîne, Mihail Eminescu.

Au participat Ciudomir Petrov, 
vicepreședinte al Comitetului pentru 
prietenie și relații culturale cu stră
inătatea, scriitori, poeți, activiști cul
turali. Erau prezenți C. Ionescu-Tira, 
însărcinat cu afaceri ad-interim, și 
membrii ambasadei romîne la Sofia.

După deschiderea adunării de că
tre criticul literar Nicolai Doncev, 
despre figura și opera marelui poet 
a vorbit vicepreședintele Uniunii 
scriitorilor bulgari, poetul Mladen 
Isaev. A urmat apoi un program ar
tistic muzical și s-a citit din opera 
marelui poet romîn. în încheiere s-a 
prezentat filmul documentar romî- 
nesc „Itinerarii“.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță că la 23 iunie 
în U.R.S.S. a fost lansat satelitul ar
tificial al Pămîntului „Cosmos-33". 
La bordul satelitului s-a instalat a- 
paratajul științific destinat continuă
rii explorărilor spațiului cosmic.

Satelitul s-a plasat pe o orbită cu 
următorii parametri : perioada ini
țială de revoluție — 89,38 minute, 
distanța maximă de la suprafața Pă
mîntului (la apogeu) — 293 km, dis
tanța minimă (la perigeu) — 209 km, 
unghiul de înclinație, a orbitei față 
de planul Ecuatorului — 65 grade.

In afara aparatajului științific, la 
bordul satelitului există un emițător 
radio care funcționează pe frecvența 
19,995 MHz, un sistem radioteleme- 
tric pentru transmiterea pe Pămînt 
a datelor referitoare la funcționarea 
dispozitivelor și a aparatajului știin
țific.

Aparatajul montat la bordul sate
litului funcționează normal. Centrul 
de coordonare și calcul prelucrează 
informațiile recepționate.

Situația din Katanga de nord
23
la

ALBERTVILLE
Consulul belgian
E. Humblet, a anunțat că, potrivit 
știrilor pe care le-a primit de

(Agerpres). — 
Elisabethville,

la

Frankfurt pe Main

Continuă procesul 
criminalilor de război 
de la Auschwitz

Albertville, răsculații au preluat în 
totalitate controlul asupra orașului 
și au format un guvern. Membrii e- 
chipajului unui avion, care a între
prins un zbor de recunoaștere dea
supra orașului Albertville, au rela
tat că au văzut fluturînd steagul 
răsculaților. Albertville este total
mente rupt de restul țării. Aeropor
tul și toate drumurile sînt închise.

FRANKFURT PE MAIN 23 (Ager
pres). — în procesul criminalilor de 
război de la Auschwitz, procurorul 
general Grossmann a cerut tribuna
lului ca acuzații să fie duși la locul 
crimelor. Martorul vienez, avocatul 
Heinrich Diirmayer, a declarat că 
„nici măcar un singur acuzat nu este 
nevinovat“. Martorul a subliniat că 
acuzatul Kaduk a selecționat, în 
toamna anului 1944, 1 000 de victime 
pentru camera de gazare. De aseme
nea, martorul a acuzat pe fostul far
macist al lagărului, Capesius, că, în 
deplină cunoștință de cauză, punea 
la dispoziție tot ceea ce servea pen
tru lichidarea deținuților — de la fe
nol pînă la gazul „Zyklon B“. Des
pre acuzatul Boger, martorul a spus 
„că era un călău temut de toți și că 
puțini dintre cei care au avut de-a . 
face cu el au supraviețuit“.

DE PRETUTINDENI
FESTIVAL NAȚIONAL 

DE TEATRU
La Bologna s-a încheiat Festivalul 

național de teatru dotat cu premiul 
„Neptunul de aur" (Premiul constă 
intr-o statuetă a lui Neptun, care 
reprezintă unul dintre monumentele 
cele mai vechi și cele mai cunoscute 
din acest oraș). Premiul pentru cea 
mai bună scenografie i-a fost decernat 
lui Franco Zeffirelli pentru „Hamlet" 
de Shakespeare. Premiul pentru cea 
mai bună interpretare a fost decernat 
actorului Romolo Valii pentru „Șase 
personaje în căutarea unui autor“ de 
Luigi Pirandello și actriței Anna Ma
ria Guarnieri, pentru rolul Ofeliei din 
„Hamlet". Premiul pentru cea mai 
bună regie a fost conferit lui Giorgio 
de Lullo pentru punerea în scenă a 
piesei lui Pirandello „Șase personaje 
în căutarea unui autor".

ZĂPEZI ÏN SUDUL AFRICII
In Africa de sud se așterne iarna. 

De mai multe zile, în această regiune 
bîntuie viscole. în masivul muntos 
Swart, la 1 200 m, 45 de muncitori 
forestieri sînt înzăpeziți de peste o 
săptămînă și încercarea echipelor de 
salvare de a ajunge la ei a fost pînă 
acum zadarnică. Străzi și linii de 
cale ferată sînt blocate. Majoritatea 
aeroporturilor sînt închise. Pentru 
prima dată de cînd se fac înregistrări 
meteorologice în Africa de sud, în 
subtropicalul Bechuanaland a căzut 
zăpadă.

SOLSTIȚIU DE VARĂ... 
SUB ZERO GRADE

Solstițiul de vară s-a ■ făcut simțit 
în unele regiuni din Franța prin... 
frig. In Lorena și pe litoralul Mării 
Mînecii, zilele acestea s-au înregis
trat temperaturi sub zero grade.

IN VÎRSTĂ DE 120 DE ANI

In localitatea australiană Brisbane 
a încetat din viață cetățeanul . Abra
ham Mohammed, în vîrstă de 120 de 
ani. El a venit in Australia din India 
în anul 1890. Locuitorii din Brisbane 
dau asigurări că Abraham Mohammed 
a avut într-adevăr această vîrstă, de
oarece în urma unor cercetări 
tuate în 1958 s-a dovedit că , 
atunci 114 ■/>•!<

» w il: Bill
Restanțe
in categoria A 
la fotbal

Astăzi se vor desfășura două par
tide restanță în cadrul categoriei A 
la fotbal. Știința Timișoara (al cărui 
teren e suspendat) va întîlni la Re
șița pe Steaua, iar C.S.M.S. va juca 
acasă cu Dinamo București, lidera 
clasamentului.

Cunoscuta echipă italiană Lazio 
Roma își va începe turneul joi, cînd 
va întîlni în nocturnă Progresul- 
București. In deschiderea acestui 
meci va juca Rapid cu Steagul Roșu 
Brașov.

Duminică, în Capitală, pe stadio
nul „23 August" va avea loc urmă
torul cuplaj : Rapid — C.S.M.S. Iași 
(ora 16,15) și Progresul — Farul 
Constanța (ora 18).

cîfeva rînduri

Tinned mternațional 
feminin de velei

La Brașov, în sala Armatei, începe 
azi turneul internațional feminin de 
volei cu participarea echipelor Ja
poniei, campioană mondială, R.P.D. 
Coreene, R. D. Germane, selecțio
nata cluburilor din U.R.S.S. și re
prezentativa R. P. Romîne. In pro
gramul primei zile (ora 18) sînt 
incluse două partide : Japonia-R.D. 
Germană și R. P. Romînă-selecțio- 
nata cluburilor din U.R.S.S. Echipa 
R.P.D. Coreene are zi liberă. Tur
neul masculin de volei de la Con
stanța începe vineri.

pus cu 11-9 ; 6-3 ; 6-3 de Stanley Matt
hews, fiul celebrului jucător de fotbal. Alte 
rezultate mai importante : Kuhnke (R.F.G.) 
— Wilson (Anglia) 6-T; 3-6 ; 1-6 ; 6-2 ; 6-2 .

® Marți dimineața a plecat la Moscova lo
tul sportivilpr romîni ( care vor evolua în 
cadrul campionatelor europene de. haltere, 
programate între 25 și 28 iunie în capitala. . . . .
U.R.S.S. Lotul halterofililor este alcătuit din Metreveli (U.R.S.S.) Sorian (Argentina) 
Ion Panait (cocos), Toma Alexandru (pană), 
Fitzi Balaș (pană), Lazăr Baroga (semigrea), 
Silviu Cazan (grea). Antrenorul echipei este 
Gh. Mănăilescu.

6- 3 ; 3-6 ; 6-1 ; 6-4 ; Barnes (Brazilia) — Li- 
haciov (U.R.S.S.) 6-4 ; 7-5 ; 6-1 ; Pickard 
(Anglia) — Ralston (S.U.A.) 3-6 ; 3-6 ; 6-4;
7- 5; 9-7.

■ ■■

MM I
Stadionul național din Tokio. Aici vor avea loc festi vitâțiie de deschidere șl închidere a Jocurilor Olim

pice.. întrecerile do atletism, finala de fotbal etc.

'V.

H V-' A

O Delegația comitetului de organizare a 
Jocurilor Olimnice de la Tokio va pleca la 
14 august în Grecia pentru a asista la cere
monia aprinderii flăcării olimpice. Această 
festivitate va avea loc la 21 august în stră
vechea localitate Olimpia. Flacăra olimpică 
va fi transportată cu avionul și va face es
cală în capitalele a 12 țări, urmînd să so
sească în insula Okinawa la 6 septembrie. 
De aici, ștafetele o vor purta pe două tra
see pînă la Tokio, unde va fi aprinsă la 10 
octombrie în cadrul festivității de deschi
dere a Jocurilor Olimpice.

• Congresul Federației internationale a 
sportului universitar (F.I.S.U.) întrunit la 
Moscova a hotărît ca Universiada de vară 
din 1965 să se desfășoare la Budapesta în
tre 21-29 august. Vor fi invitați la această 
mare competiție sportivi din 96 de țări. In 
ce privește Jocurile universitare de iarnă 
din 1966, Spania a renunțat la organizare 
și comitetul a reținut candidaturile Italiei 
și R. P. Bulgaria.

Pe de altă parte s-a hotărît ca între 31 
decembrie 1964 și 7 ianuarie 1965 să se or
ganizeze la Madrid un turneu universitar 
de handbal în 7.

•
tivat 
greb 
meci 
vor evolua următorii 
Mirkovici, Mehovici, 
Dragisici, Tamassi, Todorovici, Jelesici 
(Kahriman), Milivojevici, Damianovici.

® Echipele selecționate de box ale R. P. 
Bulgaria și Scoției s-au întîlnit în meci re
vanșă la Sofia. Din nou boxerii bulgari au 
obținut victoria cu scorul de 7-2 (s-au des
fășurat 9 meciuri). In prima întîlnire, echi
pa bulgară cîștigase cu 9-1.

Federația iugoslavă de box a defini- 
echipa care va întîlni sîmbătă la Za- 
reprezentativa R. P. Romîne, într-un 
amical. In ordinea celor 10 categorii 

boxeri iugoslavi : 
Brandalek, Jelacici, 

Todorovici,
ejec- 

el avea

O Turneul internațional masculin de vo
lei de la Bratislava a fost cîștigat de echi
pa U.R.S.S., care nu a pierdut nici un joc. 
Pe locurile următoare s-au olasat R. S. Ce
hoslovacă (A), R. P. Polonă, R. S. Ceho
slovacă (B), R. D. Germană și R. P. Un
gară (tineret). In ultimul meci, selecționata 
U.R.S.S. a întrecut echipa R. P. Polone cu 
3-2 (8-15 ; 15-11 ; 15-13 ; 10-15 ; 15-8).

• Peste 20 000 de spectatori au urmărit 
primele meciuri ale tradiționalului turneu 
internațional de tenis de la Wimbledon. In 
prima zi, cea mai mare surpriză a fumi- 
zat-o jucătorul grec Kalogheropoulos, care 
l-a eliminat cu 13-11 ; 3-6 ; 6-2 ; 0-6 ; 6-0 
pe americanul Froehling. Thomas Lejus 
(U.R.S.S.) l-a învins cu 6-3 ; 6-2 ; 6-2 pe 
Allan Fox (S.U.A.). Danezul Ulrich a dis-

• în preliminariile turneului olimpic de 
fotbal, echipa R. P. D. Coreene a învins la 
Rangoon cu 2-0 formația Tailandei. Returul 
acestui meci se va disputa Ia 28 iunie.

prilejulCu

de Coubertinlui Pierre

(Agerpres). — La Paris 
festivități consacrate a- 
100 dé ani de la naște-

centenarului nașterii

PARIS 23 
au avut loc 
niversării a 
rea lui Pierre de Coubertin, iniția
torul Jocurilor Olimpice moderne. 
Din partea R. P. Romîne, la festivi
tăți a participat Aurel Duma, pre
ședintele Uniunii de Cultură Fizică 
și Sport. Cu acest prilej el a făcut 
un schimb de păreri privind rela
țiile sportive dintre cele două țări 
cu dl. Maurice Herzog, secretar de 
stat pentru problemele tineretului și 
sportului din Franța.

Tuiiilu înclinat din Pisa 
nințat să se prăbușească. In de
curs de un an înclinarea sa a 
crescut cu mai mult de un mili- 
motru. Specialiști au început mă
surătorile în vederea lucrărilor de 

consolidare

este a.no-
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Proiect de mesaj cu privire la Laos 
propus de Uniunea Sovietică

MOSCOVA 23 (Agerpres). — Am
basadorului Marii Britanii la Mos
cova i-a fost remis un proiect so
vietic de mesaj al copreședinților 
Conferinței de la Geneva cu privire 
la Laos (U.R.S.S. ș'i Marea Britanie) 
adresat guvernului S.U.A., conducă
torilor celor trei grupări politice din 
Laos și președintelui Comisiei inter
naționale de supraveghere și control 
din Laos. In proiectul de mesaj este

sprijinit apelul prințului Sufanuvong 
pentru reluarea tratativelor între li
derii celor trei grupări politice lao- 
țiene. Este exprimată,, de asemenea, 
speranța că guvernul Statelor Uni
te și guvernele celorlalte țări parti
cipante la Conferința de la Geneva 
vor îndeplini cu strictețe acordurile 
cu privire la Laos și nu vor admite 
un amestec în treburile interne ale 
Laosului.

Cu ajutorul energiei nucleare

Transformarea apei mărilor in apă potabilă
MOSCOVA 23 (Agerpres). — TASS 

transmite : In scopul rezolvării cît 
mai grabnice a problemei transfor
mării apei mărilor în apă potabilă 
cir ajutorul energiei nucleare la 
Washington va avea loc în zilele de 
14 și 15 iulie o întîlnire a specialiști
lor sovietici și americani. Această în
țelegere, după cum s-a comunicat ofi
cial la Moscova, a fost realizată în 
urma recentelor declarații ale gu
vernelor U.R.S.S., S.U.A. și Marii 
Britanii cu privire la măsurile lor de 
reducere în anii următori a produc
ției de materiale fisionabile pentru 
scopuri militare.

Comitetul de stat al U.R.S.S. pen
tru folosirea energiei atomice men
ționează că activitatea pentru 
crearea unui sistem efectiv de trans
formare a apei mărilor în apă pota
bilă cu ajutorul energiei nucleare se 
desfășoară de mulți ani în Uniunea 
Sovietică. O activitate similară se 
desfășoară și în S.U.A.

Realizările tehnico-științifice din 
ultimul timp, menționează Comitetul 
de Stat al U.R.S.S. pentru folosirea 
energiei atomice, atestă că această 
problemă complexă poate fi rezol
vată cu ajutorul energiei nucleare.

Conferința de presă a președintelui S.U.A.
WASHINGTON 23 (Agerpres). — 

In cadrul unei conferințe de presă 
ținute marți la Washington, pre
ședintele S.U.A., Lyndon Johnson, a 
declarat că a acceptat cu părere de 
rău démisia lui Henry Cabot Lodge, 
ambasadorul S.U.A. în Vietnamul de 
sud. Președintele a anunțat că a nu
mit pe generalul Maxwell Taylor, 
președintele Comitetului mixt ai șe
filor de stat major, în funcția de 
ambasador la Saigon șl a însărcinat 
pe subsecretarul de stat, Alexis 
Johnson, să preia postul de amba
sador adjunct la Saigon, post diplo
matic creat pentru prima oară. Tot
odată el a :anunțat că a numit pe ge
neralul Earl Wheeler, șeful statului 
major al forțelor terestre americane, 
drept succesor al generalului Taylor.

In legătură cu întîlnirea dintre 
reprezentanți sovietici și americani, 
care va avea loc la 14 iulie în pro
blema transformării apei mărilor în 
apă potabilă, Johnson și-a exprimat 
speranța că această întîlnire va duce 
la „o colaborare științifică efectivă" 
în acest domeniu.

Președintele a reafirmat sprijinul 
Statelor Unite față de guvernul Viet
namului de sud. In ce privește si
tuația din Laos, el s-a referit, prin
tre altele, la zborurile de recunoaș
tere efectuate de avioane militare 
ale S.U.A. deasupra teritoriului aces
tei țări. De asemenea, el a declarat 
că Statele Unite sprijină acordurile 
de la Geneva din 1962 cu privire la 
Laos.

LA GENEVA
Dezbaterea 
problemei 
dezarmării

GENEVA 23 (Agerpres). — Ședin
ța din 23 iunie a Comitetului celor 
18 state a fost consacrată problemei 
dezarmării generale și totale.

Reprezentantul Uniunii Sovietice. 
Valerian Zorin, a arătat în cuvîntul 
său că majoritatea membrilor Co
mitetului tind să treacă la exami
narea, în cadrul unui grup de lucru, 
a problemelor practice ce decurg 
din propunerea sovietică cu privire 
la „umbrela racheto-nucleară“, care 
prevede menținerea unei cantități 
de rachete nucleare de către S.U.A. 
și U.R.S.S. pînă la sfîrșitul etapei a 
treia a procesului de dezarmare. Gru
pul de lucru, a spus el, ar trebui să 
examineze probleme ca tipul, canti
tatea și puterea rachetelor care ar 
urma să fie menținute, ordinea dis
trugerii acestora la sfîrșitul proce
sului de dezarmare și altele. V. Zo
rin și-a exprimat, totodată, dezacor
dul față de poziția delegaților S.U.A., 
Angliei și Italiei care propun exa
minarea în grupul de lucru a tutu
ror problemelor în bloc, ceea ce, 
a arătat reprezentantul U.R.S.S., ar 
îngreuna realizarea unui acord.

Luînd cuvîntul, reprezentantul 
Nigeriei, L. Obi, a subliniat necesi
tatea de a se ajunge la un acord în 
cadrul Comitetului mai înainte de 
viitoarea sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. El a preconizat rein- 
stituirea subcomitetului nuclear 
care ar trebui să studieze posibili
tatea extinderii Tratatului de la 
Moscova și asupra experiențelor 
subterane cu arma nucleară, ținînd 
seama de posibilitățile naționale de 
detectare. Reprezentantul Nigeriei a 
propus apoi ca realizarea unui acord 
asupra „umbrelei racheto-nucleare" 
să fie însoțită de un angajament 
formal de a elimina în termenul cel 
mai scurt toate vehiculele pentru 
transportarea armei nucleare.

Conducătorul delegației america
ne, William Foster, a declarat că va 
studia cu atenție discursul rostit' de 
V. Zorin, adăugind că o primă citire 
a textului pare să implice unele li
mitări pe care delegația americană 
le consideră inacceptabile.

In încheierea ședinței a vorbit re
prezentantul Bulgariei, Karlo Luka- 
nov, care a subliniat necesitatea de 
a soluționa problema înlăturării pe
ricolului unui război nuclear.

Tratativele sovieto-suedeze
STOCKHOLM 23 — Coresponden

tul Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : După tratativele sovieto-su
edeze din 23 iunie a fost dat publici
tății la Stockholm un comunicat de 
presă. Comunicatul menționează că 
în cursul acestui prim schimb de 
vederi dintre reprezentanții celor 
două guverne au fost abordate o 
serie de probleme internaționale, 
printre care dezarmarea generală și 
totală, probleme legate de Tratatul

de la Moscova privind încetarea ex
periențelor nucleare în trei medii, 
problema germană și situația din Ci
pru. Au fost examinate, de aseme
nea, probleme economice, relațiile 
dintre cele două țări și lărgirea 
schimburilor comerciale și cultural- 
științifice.

La prînz, premierul sovietic a ofe
rit o recepție la „Grand Hotel“ în 
cinstea gazdelor. N. S. Hrușciov și 
T. Erlander au rostit toasturi.

Plenara C. C. al P. 
si a Prezidiului C. C. »

PRAGA 23 (Agerpres). — La 22 
iunie a avut loc Plenara C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia și a Prezidiului 
C.C. al Frontului Național. Tovară
șul Antonin Novotny, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
președintele R. S. Cehoslovace, a 
prezentat raportul cu privire la des
fășurarea și rezultatele alegerilor și 
a prezentat propunerile privind corn-

C. din Cehoslovacia 
al Frontului Național 

ponența organelor noii Adunări Na
ționale.

Jozef Lenârt, președintele guver
nului, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, a prezen
tat apoi principiile declarației gu
vernamentale care urmează a fi pre
zentată noii Adunări Naționale.

Plenara a adoptat în unanimitate 
o rezoluție în problemele discutate.

Activitate diplomatică 
in jurul problemei cipriote

WASHINGTON 23 (Agerpres). — 
La Washington au continuat marți 
convorbirile dintre primul ministru 
al Turciei, Ismet Inönü, și președin
tele S.U.A., Johnson.

Agenția Reuter relatează că preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Turciei. Inönü, a acceptat propune
rea președintelui S.U.A. de a în
cepe tratative cu guvernul grec asu
pra problemei cipriote.

La 24 iunie, premierul Inönü și 
persoanele care îl însoțesc vor sosi 
la New York, pentru a conferi cu 
secretarul general al O.N.U., U 
Thant. In cursul aceleiași zile vor 
începe la Washington convorbirile 
între președintele Consiliului de Mi
niștri al Greciei, G. Papandreu, care 
a sosit marți seara la Washington, 
și președintele S.U.A., Johnson, asu
pra situației din Cipru.*

NEW YORK 23 (Agerpres). — In
tr-o declarație făcută presei, minis
trul afacerilor externe al Ciprului,

Spiros Kyprianu, și-a exprimat re
gretul că reprezentantul Turciei în 
Consiliul de Securitate a refuzat să 
dea asigurări că guvernul lui nu 
pregătește o intervenție în Cipru.

NICOSIA 23 (Agerpres). — In Ci
pru au avut loc marți noi incidente 
între ciprioții greci și turci. Potrivit 
unui purtător de cuvînt al forței 
O.N.U., ciprioții greci au deschis foc 
de arme automate asupra unui auto
mobil aparținînd ciprioților turci pe 
șoseaua ce leagă Nicosia de Larnaca, 
rănind grav două persoane.

într-o declarație făcută marți' la 
Nicosia, președintele Republicii Ci
pru, Makarios, a făcut cunoscut că 
generalul Grivas, fostul comandant 
al detașamentelor de partizani ai 
EOKA, se află în Cipru de o săp- 
tămînă. Agenția France Presse, ci
tind surse bine informate din capi
tala Greciei, subliniază că Grivas a 
sosit în Cipru pentru a prelua con
ducerea grupurilor înarmate ale ci
prioților greci.

Sesiunea Adunării Naționale a R. S. Cehoslovace
PRAGA 23 (Agerpres). — Agenția 

C.T.K. transmite: La Praga s-a des
chis prima sesiune a Adunării Na
ționale a R. S. Cehoslovace a noii 
legislaturi, aleasă la 14 iunie a.c. La 
sesiune participă conducători de 
partid și de stat în frunte cu An
tonin Novotny, prim secretar al C.C 
al P.C. din Cehoslovacia, președin
tele R. S. Cehoslovace, reprezentanți 
ai organizațiilor obștești și ai insti
tuțiilor centrale, delegați ai oame
nilor muncii, membri ai Corpului 
diplomatic acreditați la Praga.

Sesiunea a ales Prezidiul Adunării 
Naționale, format din 30 persoane. 
Președinte al Adunării Naționale a 
fost ales în unanimitate Bohuslav 
Lastovicka, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia. Vice
președinți ai Adunării Naționale au 
fost aleși Vâclav Skoda, Jozef Ky- 
selÿ și Helena Leflerovă.

Jozef Lenârt, președintele guver
nului R. S. Cehoslovace, a prezen
tat declarația guvernamentală.

Lucrările sesiunii continuă.

DE CE S-A CERUT 
AMlNAREA SESIUNII?

BRUXELLES 23 (Agerpres).— Ita
lia a cerut ca reuniunea trimestrială 
a miniștrilor de finanțe ai celor șase 
țări membre ale Pieței comune, care 
ar trebui să se țină la 29 iunie la 
Amsterdam, șă fie amînată cu o săp- 
tămînă. Miniștrii de finanțe ai celor 
„șase" urmau să se ocupe de rezul
tatele „planului de stabilizare" vest- 
european al Comisiei Pieței comune, 
aprobat la 15 aprilie de către Con
siliul ministerial al celor șase. Re
comandările comisiei se adresau în 
mod special Italiei, unde acțiunea 
împotriva inflației, după părerea co
misiei, „nu ar fi fost dusă cu sufi
cientă energie“. După cum arată a- 
genția France Presse, la Bruxelles 
se crede că amînarea cerută de gu
vernul italian este determinată de 
Congresul Partidului democrat-creș- 
tin italian.

împotriva politicii 
de apartheid

OTTAWA 23 (Agerpres). In fața 
sediului reprezentanței comerciale a 
Republicii Sud-Africane la Ottawa 
a avut loc o demonstrație în spriji
nul eliberării lui Nelson Mandela și 
a tovarășilor săi condamnați recent 
la închisoare pe viață de autoritățile 
rasiste din R.S.A. Demonstranții au 
cerut să se pună capăt politicii de 
apartheid practicate de guvernul 
Verwoerd.

DELHI 23 (Agerpres). — Revista 
„Trade Union Record“, care apare în 
capitala Indiei, a condamnat într-un 
recent editorial sentința inumană a 
tribunalului din Pretoria, care a 
condamnat la închisoare pe viață pe 
Nelson Mandela și pe alți lideri ai 
mișcării de eliberare a populației 
sud-africane.

Sosirea la Londra 
a unei delegații 
comerciale sovietice

LONDRA 23 (Agerpres). — Agen
ția TASS anunță că la 23 iunie a so
sit la Londra o delegație comercială 
sovietică condusă de M. V. Neste
rov, președintele Prezidiului Came
rei Unionale de Comerț.

Comunicat comun R.S
BELGRAD 23 (Agerpres). — Ta- 

niug transmite : La Belgrad a fost 
dat publicității comunicatul comun 
cu privire la vizita făcută de vice
președintele R.A.U., Zakaria Mo- 
hieddin, în R.S.F. Iugoslavia, la in
vitația vicepreședintelui R.S.F.I., 
Aleksandar Rankovici. Comunicatul 
menționează că cei doi vicepreședinți 
au constatat cu satisfacție dezvolta
rea cu succes a relațiilor reciproce

Legea drepturilor civile în S. U. A
Votarea de către Senatul american 

a așa-numitei „legi a drepturilor ci
vile“ îndreptate împotriva segrega
ției rasiale constituie un eveniment 
care a fost primit cu un deosebit 
interes de opinia publică america
nă. Comentatorii subliniază că de 
la abolirea sclaviei de către Lin
coln n-a mai existat o măsură le
gislativă de■ asemenea însemnătate 
pentru problema segregației și, tot
odată, cu asemenea implicații mul
tilaterale.

Proiectul de lege a fost inițiat și 
trimis Congresului încă în 1963 de 
fostul președinte Kennedy. El conți
ne o serie de prevederi și măsuri 
menite a pune capăt discriminării 
rasiale în exercitarea dreptului de 
vot, în domeniul școlilor publice și al 
serviciilor publice, în domeniul an
gajării și concedierii brațelor de 
muncă. Prevederea considerată a fi 
cea mai radicală este aceea care in
terzice întreprinderilor comerciale 
(restaurante, hoteluri, localuri de 
distracție etc) de a refuza un client 
pe motiv de rasă sau religie. Aceas
tă prevedere a stîrnit cea mai vie 
reacție fiind socotită ca o încălcare a 
domeniului sacrosanct al „inițiativei 
particulare“. Este adevărat că în 
cursul dezbaterilor din Cameră u- 
nele din prevederile mai radicale ale 
legii au fost „muiate“ prin compro
misuri ; încercarea senatorilor din 
Sud de a le elimina complet în Se
nat a suferit însă un eșec răsunător.

In ultimii 
eliberare a 
un 
a găsit sprijin larg în cercu
rile liberale și progresiste ale socie
tății americane. De la starea de ne
mulțumire latentă și rugăciuni în

ani mișcarea de 
negrilor a dobîndit 

caracter militant ofensiv care 
găsit sprijin

biserici, negrii au trecut la diferite 
forme de acțiune directă: marșuri și 
demonstrații de masă, ocuparea 
locurilor în restaurante și alte loca
luri segregate, pichetarea parcurilor 
și ștrandurilor rezervate „numai 
pentru albi”, călătoriile cu autobuze 
în Sud ale „pelerinilor libertății" și 
actele de „nesupunere civilă". Nici 
teroarea Ku-Klux-Klan-ului, nici 
întemnițările și celelalte repre
siuni polițienești din statele su
dice și nici apelurile la „cumin
țenie“ n-au reușit să slăbească 
hotărîrea negrilor — și în special a 
tinerei generații — de a duce lupta 
mai departe. Demonstrațiile din Sud 
au fost însoțite de acțiunile viguroa
se din Nord împotriva segregației 
camuflate în materie de școli, lo
cuințe, angajări etc. Bineînțeles că 
forțele rasiste și reacționare au tre
cut la contraatac, ceea ce a dus a- 
desea la ciocniri sîngeroase. Unul 
din 
site 
vot 
teri 
rii rasiști din Sud) 
dezordinilor rasiale 
numeau

In repetate rînduri, 
președinte Kennedy cît și continua
torul politicii sale, președintele John
son, au declarat că situația de infe
rioritate a celor 20 de milioane de 
negri este „insuportabilă“. în bi
lanțul publicat în luna mai de zia
rele americane cu ocazia a zece ani 
de Ia decizia Curții Supreme din 
1954, privitoare la desegregarea șco
lilor se arăta că 90 la sută din elevii 
negri continuă să urmeze în școli 
segregate. Sînt cunoscute evenimen
tele de la Little Rock, cînd în aplica
rea deciziei Curții Supreme, Wa

argumentele cele mai des folo- 
de senatori pentru a se trece la 
(după.peste trei luni de dezba- 
prelungite într-adins de senato- 

era primejdia 
în ceea ce ei 

,,această vară fierbinte".
atît fostul

shingtonul 
împotriva 
cu armele 
a nouă elevi de culoare în liceul din 
localitate rezervat albilor. Situația 
este deosebit de dureroasă în dome
niul șomajului — în 1963, în timp 
ce șomajul printre albi reprezen
ta 5,1 la sută, printre negri el 
se ridica la 10,9 la sută. In ce 
privește votul, piedicile și ame
nințările de care se lovesc negrii 
Sud au făcut ca în Alabama să 
înregistreze doar 
Texas 27 la sută, în Virginia 23,9 
sută, iar în Mississippi numai 5,3 
sută din negrii cu drept de vot.

Legea drepturilor civile prevede 
măsuri împotriva acestor nedreptăți. 
De aceea ea este salutată ca un do
cument inspirat din tradițiile pro
gresiste și liberale ale poporului a- 
merican. Adoptarea ei constituie un 
succes al administrației democrate și, 
potrivit aprecierilor presei america
ne, întărește 
președintelui 
prezidențiale

„Dar — așa 
York Times“ 
te vindeca toate relele de ordin ra
sial de care suferă țara. Ea va con
stitui doar o mică parte din efortul 
masiv ce se impune pentru a eradica 
inegalitatea economică, școlară și so
cială a negrilor“.

Prin măsurile judiciare pe care le 
conține legea și în special prin drep
tul autorităților- federale de a inter
veni pentru aplicarea ei se atinge o 
problemă spinoasă și anume relațiile 
guvernului federal cu statele sudice, 
care pe temelia așa-ziselor State 
Rights (dreptul statelor la autono
mie) și-au construit de-a lungul a- 
nilor o adevărată redută împotriva

a trimis trupe federale 
rasiștilor care se opuneau 
mișcării pentru înscrierea

13,4 la sută,

în 
se 
în 
la 
la

șansele electorale ale 
Johnson în alegerile 

din noiembrie.
cum arată ziarul „New 
— legea în sine nu poa-

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : București. Piața

Costa Rica. In orașul San Jose a avut loc o demonstrație a femeilor în 
sprijinul îmbunătățirii condițiilor de muncâ și de trai și respectării 

drepturilor sindicale

F. Iugoslavia-R. A. U.
în diferite domenii dintre cele două 
țări.

în cadrul convorbirilor s-a mani
festat identitate de păreri asupra 
problemelor principale din domeniul 
relațiilor internaționale. Vicepre
ședintele Zakaria Mohieddin a invi
tat pe vicepreședintele Aleksandar 
Rankovici să viziteze Republica Ara
bă Unită.

oricărei legislații liberale cu carac
ter rasial, social, economic, inițiate 
de guvernul federal.

Dialectica luptei politice din 
S.U.A. este de așa natură încît miș
carea de eliberare a negrilor scoate 
la lumină aspecte din sînul socie
tății americane pe care sistemul po
litic al celor două partide a avut 
menirea să le camufleze. Departe de 
a fi doar o „problemă rasială“, le
gea drepturilor civile are implicații 
politice și social-economice mult mai 
largi. Ea a prilejuit o luptă a- 
cerbă, care a pus față în față 
forțele liberale și progresiste cu 
așa-numita „coaliție conservatoare“ 
care unește pe rasiștii democrați 
din Sud cu republicanii de dreapta 
din Nord. Votul din Senat reflectă 
în mod pregnant această confrun
tare politică. Deși cei 100 de sena
tori sînt împărțiți în 67 de democrați 
și 33 de republicani, la vot au spus 
da 46 democrați și 27 republicani, 
iar nu au spus 21 democrați și 6 

. republicani. Comentatorii subliniază 
că în acest fel s-a redeschis o pro
blemă majoră a istoriei politice a- 
mericane și anume realinierea for
țelor — atît de orientare liberală, pe 
de o parte, cit și a celor de dreapta, 
pe de altă parte, din cele două 
partide.

De data aceasta problema va fi 
pusă la ordinea zilei în cazul cînd 
senatorul Goldwater va fi desemnat 
drept candidatul republican la pre
ședinție de către Convenția parti
dului republican (care se va întruni 
la 13 iulie la San Francisco). Vo
tul său împotriva legii dreptu
rilor civile confirmă o dată mai mult 
că Goldwater se va prezenta ca ex
ponent al dreptei, ceea ce va trans
forma campania electorală într-o 
confruntare de tendințe opuse cum 
n-a mai fost în perioada postbelică.

Costa Rica: PENTRU EXTINDEREA

COMERȚULUI CU ȚĂRILE 
SOCIALISTE

SAN JOSE 23 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în Comisia economică a A- 
dunării legislative din Costa Rica, 
Rodolfo Solano Orfila, președintele 
Adunării legislative, s-a pronunțat 
în favoarea extinderii relațiilor co
merciale ale statului Costa Rica cu 
țările socialiste. Potrivit relatărilor 
agenției Prensa Latina, Solano Or
fila a subliniat necesitatea întreține
rii de relații comerciale cu toate ță
rile lumii, -indiferent de orînduirea 
lor socială și politică. In această or
dine de idei, el a declarat că statul 
Costa Rica trebuie să folosească 
toate posibilitățile existente pentru 
a găsi noi piețe, inclusiv în țările 
socialiste. Comisia economică a A- 
dunării legislative a adoptat un pro
iect de lege care prevede ca statul 
Costa Rica să întrețină relații cu 
toate țările, fără îngrădiri în comer
țul exterior.

CAIRO In preajma 

conferinței șefilor 
de state și guverne 
africane

CAIRO 23 (Agerpres). — Comite
tul de experți al Organizației unită
ții africane a dat publicității ordinea 
de zi a Conferinței Consiliului mi
nisterial al organizației și a Confe
rinței șefilor de state și guverne 
africane fixată, pentru 17 iulie, la 
Cairo. Conferința Consiliului minis
terial este anunțată pentru 13 iulie 
și ea va discuta eventualele modifi
cări ale ordinii de zi a Conferinței 
la nivel înalt înainte de a o aproba. 
Pe ordinea de zi, elaborată db un 
grup de experți, întrunit recent la 
Addis Abeba, figurează probleme 
ca : lichidarea colonialismului în A- 
frica, problema apartheidului, dez
voltarea relațiilor de prietenie între 
țările africane, reprezentarea țărilor 
africane în organizațiile internațio
nale și altele.

Delegația Republicii Unite Tanganica și Zanzibar 
si-a încheiat vizita în R. P. Chineză

PEKIN 23 (Agerpres). — La Pekin 
a fost dat publicității comunicatul 
comun al guvernului Republicii 
Populare Chineze și guvernului Re
publicii Unite Tanganica și Zanzi
bar. în comunicat se arată că în 
cursul vizitei făcute în China de de
legația economică guvernamentală a 
Republicii Unite Tanganica și Zan
zibar, condusă de al doilea vicepre
ședinte, Rașidi M. Kawawa, a avut 
loc un amplu schimb de vederi asu

pra problemelor internaționale de 
interes comun și asupra problemei 
dezvoltării relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări. A 
fost semnat un acord de colaborare 
economică și tehnică.

în cursul vizitei, delegația guver
namentală a Republicii Unite Tan
ganica și Zanzibar a fost primită de 
Mao Țze-dun, președintele C.C. al 
P.C. Chinez, și de Liu Șao-ți; pre
ședintele R. P. Chineze.

VIENA. Luni, s-a deschis la Viena, 
la sediul Agenției internaționale pen
tru energia atomică, sesiunea de vară 
a Comitetului de asistență tehnică a 
Națiunilor Unite. Victor IIoo. comi
sarul Națiunilor Unite pentru asisten
ță tehnică, și Bruno Kreisky, minis
trul afacerilor externe al Austriei, au 
asistat la ședința de deschidere, în 
prezența a 30 de reprezentanți ai ță
rilor membre ale acestui comitet.

ROMA. La 23 iunie, răspunzînd 
chemării sindicatelor afiliate la Con
federația Generală a Muncii din Ita
lia, peste un milion de constructori 
italieni au declarat o grevă de 24 de 
ore.

NEW YORK. Subcomitetul pentru 
petiții al Comitetului special al 
O.N.U. pentru problemele colonialis
mului a recomandat audierea petițio
narilor din Gibraltar, Mozambic și 
Africa de sud-vest. Subcomitetul a 
hotărît să amine alegerea unui nou 
președinte care să succeadă lui Mah
mud Mestiri (Tunisia), acesta primind 
altă funcție.

PRAGA. Organizația Internațională 
a Ziariștilor a dat publicității o decla
rație în care, în numele celor 100 000

de membri din 76 de țări, protestează 
cu hotărîre împotriva persecutării zia
riștilor brazilieni și a presei democra
tice din Brazilia.

CIUDAD DE GUATEMALA. După 
cum relatează agenția Prensa Latina 
pe adresa guvernului militar din Gua
temala a sosit o telegramă din partea 
Federației Democrate Internaționale a 
Femeilor în care se cere eliberarea 
imediată a conducătoarelor organiza
țiilor de femei arestate de autoritățile 
guatemaleze.

BONN. La 23 iunie, în R. F. Ger
mană au început manevre militare ale 
N.A.T.O. la care participă unități de 
aviație subordonate comandamentului 
forțelor militare aeriene ale N.A.T.O. 
din Europa Centrală. La manevre iau 
parte unități de aviație ale forțelor 
armate din Canada, Belgia, Franța, 
Olanda, S.U.A., R. F. Germană, An
glia, Italia și din alte țări. Manevrele 
se vor încheia la 25 iunie a. c.

ROMA. Organizația O.N.U. pentru 
alimentație și agricultură (F.A.O.) a 
anunțat la 23 iunie că a inițiat un 
program de ajutorare a populației din 
insula Bali care a avut de suferit de 
pe urma erupțiilor vulcanice.

Recent, în nord-vestul Japoniei a fost înregistrat un puternic cutremur. 
Orașul Niigata a avut mult de suferit de pe urma cutremurului. în 

fotografie : Un bloc de patru etaje răsturnat.

GENEVA. La Geneva continuă lu
crările celei de-a 48-a sesiuni a Con
ferinței generale a Organizației Inter
naționale a Muncii (O.I.M.). în șe
dința din 22 iunie a Comisiei pentru 
folosirea forței de muncă a luat cu
vîntul reprezentantul R. P. Romîne, 
Valeriu Tudor.

ANKARA. La 23 iunie Adunarea 
Națională a Turciei a aprobat cu 131 
de voturi, contra 74 și 36 de abțineri 
condamnarea la moarte a lui Fethi 
Urcan, unul din inițiatorii puciului 
militar din mai 1963.

LONDRA. La Londra s-a ajuns la 
un prim acord între Statele Unite și 
14 țări vest-europene (între care Ma
rea Britanie, Franța, R. F. Germană 
și Italia) în legătură cu înființarea 
unui sistem comercial de comunicații 
prin sateliți.

DALLAS. Avocatul principal a lui 
Jack Ruby a anunțat că împreună cu 
ceilalți avocați ai clientului său au 
întocmit un „raport psihiatric“ în 
sprijinul cererii de transferare a lui 
Ruby de la închisoarea din Dallas la 
un spital pentru „tratament mintal". 
Procurorul general adjunct, Jim 
Bowie, a declarat însă că legea nu 
permite ca transferarea unui asasin 
condamnat să se facă fără a avea loc 
audieri în fața unui juriu.

BUENOS AIRES. „Agenția petro
lieră de stat“ din Argentina a pre
luat operațiunile a trei companii 
nord-americane în Argentina. Acțiu
nea urmează după anularea contrac
telor încheiate cu 13 societăți parti
culare străine, anunțată în noiembrie 
trecut de guvernul președintelui Ar
turo Illia.

VIENA. în orașul austriac Klagen
furt a fost arestat Norbert Burger, una 
din căpeteniile așa-numitului „Comitet 
pentru eliberarea Tirolului de sud", pe 
care poliția austriacă îl căuta de peste 
doi ani. Burger, scrie ziarul „Die Pres
se a luat direct parte la organizarea 
atentatelor și acțiunilor teroriste în Ti- 
rolul de sud.

BONN. Președintele Austriei, dr. 
Adolf Schärf, a sosit marți cu un tren 
special la Bonn într-o vizită oficială.

Silviu BRUCAN


