
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!

^Organ al Comitetului Central al P.M.R.
Anul XXXEII Nr. 6299 Vineri 26 iunie 1964 4 PAGINI — 20 BANI

primită cu vie însuflețire în întreaga țară

Din toată for«

Azi, in cartierul Teatrului de Stat din Brașov

Hunedoara Un nou cuptor Martin

UN PUTERNIC ÎNDEMN
PENTRU NOI SUCCESE ÎN MUNCĂ

A
iarele de ieri au publicat Hotărîrea C.C. al P.M.R. 

ț Consiliului de Miniștri cu privire la majorarea sa
lariilor la toate categoriile de salariați, reducerea unor 
cote ale impozitului pe salarii și creșterea plafoanelor 
de salarii în funcție de care se acordă alocația de stat 
pentru copii. In întreaga țară, masele largi au 
■oțimit cu bucurie și însuflețire noile măsuri, 

expresie a politicii consecvente a partidului și 
guvernului de ridicare a nivelului de trai al celor ce 
muncesc. Fiecare om al muncii este conștient că noua 
Hotărîre, ca și toate celelalte măsuri luate de-a 
lungul anilor cu privire la ridicarea sistematică a 
bunăstării poporului, este urmarea firească a creșterii 
continue, în ritm susținut a economiei naționale, dez
voltării ei pe o linie mereu ascendentă, este rodul po

liticii înțelepte a partidului de industrializare socia
listă, al realizărilor întregului nostru popor.

In declarațiile făcute reporterilor și corespondenților 
noștri regionali, oameni ai muncii de toate profesiuni
le și-au exprimat, o dată cu bucuria și dragostea 
fierbinte față de partid și guvern, hotărîrea de a ob
ține noi înfăptuiri în activitatea lor creatoare. Răs
punsul pe care înțeleg să-l dea măsurilor luate pentru 
ridicarea nivelului de trai este de a desfășura tot mai 
larg întrecerea socialistă, de a obține creșterea neînce
tată a producției și productivității muncii, reducerea 
prețului de cost, de a folosi cu chibzuință resursele 
materiale și bănești și a îmbunătăți calitatea produ
selor. Aceasta este calea sigură pentru avîntul continuu 
al economiei naționale și creșterea bunăstării po
porului.

ROADE ALE UNEI Răspunsul nostru : creșterea 
POLITICI ÎNȚELEPTE continuă a productivității muncii

Citind Hotărîrea partidului și gu
vernului îți dai limpede seama că 
noile măsuri menite să ducă la ridi
carea în continuare a nivelului de 
trai al oamenilor muncii au fost po
sibile datorită faptului că țara noas
tră e în plin avînt, că se înfăptuieș
te cu succes politica Înțeleaptă a 
partidului nostru de industrializare 
socialistă.

Munca însuflețită a întregului po
por își arată roadele în creșterea ni
velului nostru de trai. Textiliștil fa
bricii de confecții și tricotaje „Bucu
rești' sînt mîndri că prin rezultatele 
obținute în creșterea producției și 
productivității muncii, sarcinile de 
Pl m pe primul semestru al anului 
iu producția globală șl la producția 
marfă au fost îndeplinite cu 5 zile 
mai devreme — prin reducerea pre
țului de cost al produselor, și-au a- 
dus și ei contribuția la dezvoltarea 
economiei naționale, la creșterea ve
nitului național, condiții hotărîtoare 
cârje au stat la baza noilor măsuri.

Sintern hotărîți să sporim în conti
nuare producția de confecții și de 
tricotaje, într-un sortiment variat, să 
dăm produse de o calitate tot mai 
înaltă, care să satisfacă exigențele 
crescînde ale populației. Vom per
fecționa organizarea internă a fabri
cației în așa fel încît, cu aceleași ca- 

. pacități, să realizăm o producție mai 
1 mare. De asemenea, vom pune un și 
' mai mare accent pe reducerea con

sumurilor specifice, unde mai există 
rezerve destule. Gama de modele va 
fi lărgită în viitor, atelierele de crea
ție din secții desfășurînd acum o ac
tivitate rodnică pentru a realiza pro
duse corespunzătoare cerințelor cum
părătorilor.

Stela MIU
muncitoare, fabrica de confecții 
și tricotaje „București“

H
1
U. up de muncitori de la iilatura „Dacia" urmărind cu atenție textul 

Hotărîrii ce se transmite la radio

întregul colectiv al uzinei noastre a 
primit cu multă bucurie și recunoștință 
Hotărîrea privind majorarea salariilor, 
hotărîre care constituie o nouă și puter
nică expresie a politicii partidului nostru 
de ridicare a nivelului de frai al poporu
lui. Ca și în alte locuri de muncă, măsu
rile recente au însuflețit pe muncitorii, 
inginerii și tehnicienii uzinei la noi reali
zări, la noi căutări creatoare și inițiative 
concrete pentru o și mai largă valorifi
care a marilor rezerve menite să ducă la 
îndeplinirea sarcinilor de plan, Ia crește
rea continuă a productivității muncii și 
reducerea prețului de cost. Ca inginer 
constructor de mașini-unelte sînt mîndru 
că alături de ceilalți ingineri din uzină 
îmi aduc contribuția la ridicarea perfor
manțelor tehnice și calitative ale mașini- 
lor-unelte pe care le fabricăm.

îmbunătățirea continuă a calității aces
tora este una din sarcinile trasate nouă 
prin Hotărîrea partidului și guvernului. Și 
vom face fotul pentru a ne îndeplini cu 

Grija partidului 
pentru educatorii

Elevii noștri se află acum în va
canță. Mulți dintre ei sînt plecați în 
tabere și colonii, în excursie prin 
locuri pitorești ale țării. Noi, învăță
torii lor, mai venim pe la școală a- 
duși de rezolvarea diferitelor pro
bleme legate de închiderea anului de 
învățămînt. Ieri dimineață, intrînd în 
cancelarie, i-am găsit pe colegii mei 
citind Hotărîrea. împreună cu ei, 
m-am bucurat că partidul și gu
vernul nostru, prin noile măsuri ini
țiate, ne creează, ca și tuturor cate
goriilor de salariați, condiții tot mai 
bune de viață.

De-a lungul anilor, noi, cadrele di
dactice, am simțit din plin grija și 
căldura partidului și guvernului față 
de munca și viața noastră și a fami
liilor noastre. In repetate rînduri, 
ca și mulți alți învățători și profe
sori, am simțit și eu acest lucru, 
cînd am primit titlul de „învățător 

Ieri dimineață, In fața unul chloș« de clare de pe o arteră principală a Capitalei Foto : Gh. Vintilă

cinste aceste îndatoriri. Aș vrea să dau 
un singur exemplu. Noi am reușii să ri
dicăm performanțele tehnice și calitative 
ale mașinilor de găurit prin dotarea lor 
cu mese în coordonate. Aceste utilaje a- 
sigură executarea unor operații de .găuri- 
re mai complexe și de înaltă precizie, 
obținîndu-se pe această bază mașini la 
un înalt nivel tehnic și calitativ su
perior. în lunile care au trecut de la 
începutul anului, colectivul nostru a înde
plinit și depășit planul. Un lucru bun este 
faptul că productivitatea muncii a cres
cut în primele 5 luni cu 3,2 la sută față 
de plan în loc de 1 la sută cît prevede 
angajamentul. Creșterea continuă a pro
ductivității muncii, reducerea din ce în 
ce mai mare a prețului de cost al produ
selor va fi răspunsul entuziast al întregu
lui nostru colectiv la recenta hotărîre a 
partidului și guvernului nostru.

Ing. Vasile BERINDE
Uzinele „Înfrățirea“-Oradea

tinerei generații
fruntaș“, cînd am fost distinsă cu 
„Medalia muncii“, cînd împreună cu 
colectivul didactic al școlii, cu ele
vii ne-am mutat într-o clădire mo
dernă, spațioasă și luminoasă. îmi 
iubesc meseria, iubesc copiii căro
ra le îndrum primii pași pe calea 
dificilă dar plină de frumusețe a în-

Vlrglnla MARINESCU 
învățătoare fruntașă 
Școala nr. 99 București

(Continuare în pag. IlI-a)

Să dovedim inițiativă
și spirit gospodăresc în producție

CU PLANUL SEMESTRIAL ÎNDEPLINIT
Nici nu intrasem încă în schimb ți, 

luînd ziarul în mînă, am dat cu ochii do 
noua hotărîro a partidului și guvernului. 
Citind-o, m-am bucurat mult. Noi măsuri 
în folosul nostru, al oamenilor muncii, vin 
să se adauge celor luate în ultimii ani. 
E vorba de o nouă majorare a salariilor, 
de reducerea unor cote ale impozitului 
pe .salarii, de creșterea numărului celor 
care vor primi alocații pentru copii. Am 
făcut o socoteală : sîntem în familie pa
tru salariafi — eu și trei feciori, tofi lă
cătuși. Cîșfigurile noastre vor crește în 
medie cu 10 la sută. La cîștigul nostru, 
care se ridică la 1 200—1 600 lei fiecare, 
se adaugă și suma provenită din scă
derea impozitului pe salarii. Bugetul fa
miliei va crește deci simfitor.

Am citit cu mare atenjie și ultima 
parte a hotărîrii. Este foarte adevărat ce 
se spune că îmbunătăjirea salariilor tre
buie să aibă Ioc concomitent cu creșterea 
acumulărilor statului și a posibilităților 
sale de dezvoltare în continuare a eco
nomiei nafionale. Ne dăm destul de bine 
seama că numai prin munca și mai plină 
de roade din fiecare întreprindere, pen
tru creșterea producjiei și productivității

La Combinatul siderurgic Hu
nedoara a fost dat în funcțiune, 
cu aproape jumătate de lună îna
inte de termen, un nou cuptor 
Martin de 400 tone. Acesta este 
al 3-lea cuptor de aceeași capaci
tate aflat în producție la Hune
doara și face parte din etapa a 
3-a de dezvoltare a oțelăriei Mar
tin numărul 2 construită în anii 
puterii populare. Constructorii si- 
derurgiști au executat acest nou 
agregat în numai jumătate din 
timpul cît au durat lucrările de 
construcție la celelalte cuptoare

Sesiune festivă de
Joi a avut loc în Capitală Se

siunea festivă de comunicări 
științifice a instituțiilor de învă- 
țămînt superior din București, 
dedicată celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării patriei noastre 
de sub jugul fascist. Au luat par
te circa 700 cadre didactice din 
Centrul universitar București. 
Dimineața, la Casa de cultură a

Identificarea 
unei așezări dacice

Tn satul Ardeu, raionul Orăștie, re
giunea Hunedoara, a fost identificată 
o interesantă așezare dacică fortifi
cată, de tipul cetăfilor dacice din 
Munfii Orăștiei. Specialiștii de la 
Muzeul regional din Deva au consta
tat că aceasta avea rostul de a supra
veghea și menfine siguranja drumului 
spre regiunea metaliferă din nordul 
Văii Mureșului. în vatra satului Bozeș, 
situat în apropiere de Ardeu, s-a gă
sit un tezaur compus din 50 monede 
de argint dacice păstrate înfr-un vas 
de lut. Monedele descoperite sînt cu
noscute ca instrumente de schimb ale 
triburilor băștinașilor daci din veacu
rile 3—2 î.e.n. locuitori ai meleaguri
lor hunedorene. Noile descoperiri 
arheologice aduc date și mărtu
rii despre exisfenfa dacilor în 
ținutul din nordul Mureșului în cele 
două veacuri premergătoare cuceririi 
Daciei de către romani.

muncii, pentru reducerea prefului de cost 
se poate realiza acest lucru.

La noi în fabrică domnește în aceste 
zile un puternic avînt în muncă. Colecti
vul nostru s-a angajat sa dea în acest an 
cantități sporite de ciment de bună cali
tate. Țara are nevoie de mult ciment 
pentru obiectivele industriale și locuin
țele aflate în çonsfrucjie. Chiar în ziua 
cînd a apărut Hotărîrea, colectivul nos
tru a raportat îndeplinirea planului de 
producție pe primul semestru al anului ; 
s-au dat peste plan mai mult de 3 200 
tone ciment special. El a fost expediat 
spre șantierul hidrocentralei de pe Argeș.

împreună cu ceilalți tovarăși din 
brigada în care lucrez socotim de 
datoria noastră de a răspunde mă
surilor hotărîfe de plenară căutînd să 
punem și mai larg în valoare rezervele 
interne din secfia noastră, astfel încît an
gajamentele luate în cinstea zilei de 23 
August să fie depășite.

Em. BEREȘ
muncitor
Fabrica de ciment „Temelia"- 
Brașov 

similare. Ei au adus și unele îm
bunătățiri tehnice în funcționarea 
acestuia. A fost construit un sis
tem de răcire prin vaporizare, 
fapt care permite reducerea la 
jumătate a consumului de apă in
dustrială pentru răcire. Cuptorul 
este prevăzut, de asemenea, cu 
instalații pentru folosirea oxige
nului în procesul de elaborare a 
oțelului, procedeu care se va a- 
plica pentru prima dată la oțelă- 
ria din Hunedoara. Aceasta va 
scurta cu 1—2 ore durata de e- 
laborare a unei șarje.

comunicări științifice 
studenților a avut loc ședința de 
deschidere a lucrărilor Sesiunii. 
După cuvîntul de deschidere ros
tit de acad. prof. dt. Gheorghe 
Mihoc, rector al Universității 
București, au fost prezentate co
municări științifice. In după-a- 
miaza aceleiași zile au avut loc 
ședințele celor două secții ale 
Sesiunii.

Festivalul cmteculm, 
dansului și portului 
popular

Comitetul de stat pentru cul- 
tură și artă organizează prin 
Casa Centrală a Creației Popu
lare un Festival al cîntecului, 
dansului și portului popular care 
se va desfășura între 2—9 august 
pe litoral și în stațiuni balneo
climaterice. In cadrul Festivalu
lui, ansamblurile folclorice de a- 
matori din regiunile Brașov, Plo
iești, Maramureș, Banat, Oltenia, 
Argeș, Suceava precum șl grupul 
folcloric care a obținut premiul I 
la Festivalul internațional de fol
clor de la Cairo vor prezenta 
spectacole la Mamaia, Eforie- 
Nord, Constanța, iar pe Valea 
Prahovei la Sinaia și Predeal.

Minerii din exploatările 
carbonifere, de minereuri 
și saline

Minerii din exploatările carbonife
re, de minereuri și saline aparținînd 
Ministerului Minelor și Energiei Elec
trice și-au îndeplinit sarcinile de 
producție pe primul semestru din a- 
cest an cu 6 zile mai devreme. Can
titatea totală de cărbune extras în 
această perioadă este aproape de 
două ori mai mare decît cea din 
1938, iar de minereuri de fier de 6 
ori. Minerii din industria cărbunelui 
au obținut economii suplimentare la 
prețul de cost în valoare de peste 
10 milioane lei. în fruntea întrecerii 

celei 
pa- 
mi- 
Ar- 
în

ce se desfășoară în cinstea 
de-a 20-a aniversări a eliberării 
triei, se situează colectivele de 
neri din Valea Jiului, trusturile 
geș, Muntenia, Deva, Dobrogea,
treprinderile miniere Vatra Dornei, 
șl Orșova, precum și ale celor de la 
salinele Slănic și Tg. Ocna.

(Agerpres)

Furnaliștii
de la Victoria-Călan

Colectivul Uzinelor siderurgice Victo
ria din Călan a elaborat joi ultimele tone 
de fontă din prevederile planului de pro- 
ducfie pentru primul semestru al anului. 
Antrenați în întrecerea socialistă desfășu
rată în cinstea celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării patriei, furnaliștii au objinut 
anul acesta cei mai înalfi indici de utili
zare a agregatelor cunoscuji la această 
uzină. Astfel, în primele 5 luni ale anu
lui s-a realizat în medie, zilnic, pe fie
care mc volum util de furnal cu 405 kg 
de fontă mai mult față de realizările din 
1959. Sporirea intensității de topire a 
fontei, ridicarea randamentului termic 
al cauperelor și alte îmbunătățiri aduse 
procesului tehnologic au permis ca o dată 
cu creșterea producției de fontă să fie 
redus simțitor și consumul specific. Pen
tru fiecare 1 000 kg da material ce intră 
în încărcătura furnalelor, s-a realizat anul 
acesta cu 15 la sută mai multă fontă de
cît la începutul șesenalului.

INTERVIUL 
nostru EXAMENUL
DE MATURITATE

Zilele acestea marchează înche
ierea sesiunii examenului de matu
ritate al celor 40 000 de noi absol
venți ai școlilor de cultură gene
rală. Este un moment deosebit al 
procesului instructiv-educativ, un 
bun prilej de verificare a pregătirii 
tinerilor, a formării lor pentru via
ță. Am adresat telefonic cîtorva 
președinți ai comisiilor de maturi
tate întrebarea : „Cum decurge 
examenul de maturitate Redăm 
răspunsurile primite.

Prof. Constantin CIUREA, pre
ședintele comisiei de la Școala
medie „A. Vlaicu“ din București.

In primele zile de examen oral, în 
fața comisiei de maturitate s-au 
prezentat peste 40 de candidați de 
la secția umanistică a școlii. Dintre 
aceștia peste 80 la sută au promovat 
examenul de maturitate și aproape 
jumătate au obținut calificative 
foarte bune șl bune la literatura ro- 
mînă, Istoria patriei, marxism-leni
nism și limbi străine.. Maria Alexa, 
Ana Bîrcă, Ruxandra Frumosu, Ma
rian Cornaciu șl alți candidați au 
obținut rezultate frumoase la toate 
obiectele. Menționez că subiectele 
lucrărilor scrise au fost stabilite ju
dicios : ele permit candidaților să-și 
expună în mod aprofundat cunoștin
țe de matematici, literatură etc. Pro
bele scrise oglindesc un nivel cres
cut de pregătire a elevilor, capaci
tate de sintetizare și expunere în
chegată a ideilor.

— Ați dori să faceți vreo su
gestie în legătură cu pregătirea ab
solvenților acestei școli la viitoarele 
sesiuni ?

— Da, pornind de la cîteva consta
tări privitoare la modul în care se 
predau anumite discipline. Se des
prinde îndeosebi necesitatea ca ele
vii acestei școli să fie îndrumați în 
mai mare măsură decît pînă acum 
spre un studiu individual continuu 
și perseverent, care să le asigure în
sușirea progresivă a cunoștințelor 
științifice. Profesorilor de limba ro- 
mînă le-aș sugera să insiste mai ales 
asupra analizei literare și a trăsătu
rilor caracteristice unei opere sau 
unei epoci, iar celor de matematici 
să dea elevilor spre rezolvare mai 
multe exerciții șl probleme care să 
înmănuncheze cunoștințe din toți 
anii școlii medii. In actuala sesiune, 
rezultatele cele mai bune au fost ob
ținute de elevii care, beneficiind de 
mai multe ore de recapitulare îna
intea examenului, și-au sistematizat ( Continuare în pag. IlI-a)
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In fața de examinare de la Școala modle „Tudor Vladlmirescu“ 
din Capitală

Inițiativa

și inginerii 
rezerve in- 
Intr-o rali-

Colectivul Rafinăriei Ploiești și-a 
realizat, înainte de termen, sarcinile 
de plan la producția globală șl marfă 
pe primul semestru ai anului. In a- 
ceastă perioadă rafinăria a livrat su
plimentar mii de tone de produse 
petroliere de calitate superioară > 
productivitatea muncii a crescut cu 

' 3,6 la sută și s-au înregistrat econo
mii Ia prețul de cost în valoare de 
1 800 000 Iei.

Faptele arată că la baza succeselor 
amintite mai sus au stat în primul 
rînd buna organizare a muncii și a 
producției, activitatea politică și or
ganizatorică desfășurată de organiza
ția de partid, preocuparea cu care 
muncitorii, tehnicienii 
pun în valoare noi 
terne ale producției, 
nărie, specificul obligă la orga
nizarea muncii în trei schimburi, 
pentru a asigura un mers continuu 
instalațiilor tehnologice. Conducerea 
rafinăriei, organizația de partid- au 
avut grijă ca la conducerea echipe
lor să fie puși oameni cu o calificare 
superioară și experiență în muncă. 
Ar fi greu să-i notăm pe toți cei 
care, acordînd atenție bunei funcțio
nări a instalațiilor, realizează zilnic 
un randament superior, o valorificare 
mai bună a materiei prime. Despre 
tovarășii Aron Bogdan și Gheorghe 
Cernea de la secția ulei, Teodor Mun- 
teanu de la distilația atmosferică, 
Teodor Grigorescu, Gheorghe Pău- 
nescu și Costache Stanciu, ca și des
pre mulți alți maiștri și șefi de echi
pe se poate spune că muncesc cu 
pricepere și însuflețire, că sînt exem
plu în activitatea de zi cu zi.

In majoritatea instalațiilor șl ate

întreprinderile industriei locale 
din regiunea Crișana

întreprinderile industriei locale din 
regiunea Crișana au realizat planul de 
producție pe primul semestru al aces
tui an cu 5 zile mai devreme. Ele au 
dat peste plan diferite produse în va
loare de 4 000 000 lei. Totodată, au rea
lizat economii prin reducerea prețului 

noțiuni cu un pronunțat caracter; 
generalizator, predate în ultimul an 
de studiu.

Prof. Vasile HRIB, președintele
comisiei de la Școala medie „G.
Ibrăileanu“ din Iași.

Membrii comisiei noastre au con
statat, din prima zi a examenului 
oral, un fapt îmbucurător : marea 
majoritate a absolvenților Școlii me
dii „G. Ibrăileanu“ s-au pregătit cu 
conștiinciozitate pentru a trece pra
gul „maturității“. La proba de lite
ratură romînă răspunsurile date au 
dovedit o cunoaștere aprofundată a 
problemelor din istoria literaturii ; 
elevele au parcurs anterior o biblio
grafie bogată, ceea ce le permite să 
trateze la un nivel corespunzător te
mele de examen. Constatări asemă
nătoare pot face și în legătură cu 
examenul de chimie. In predarea a- 
cestei discipline, deosebit de utile se 
dovedesc a fi fost lucrările de labo
rator, lecțiile în care noțiunile teo
retice au fost predate în strînsă le-< 
gătură cu cerințele practicii, pre
cum și consultațiile organizate îna
intea examenului de maturitate. Din 
20 de candidate examinate în prima 
zi, 15 au luat note foarte bune și 
bune, iar dintre acestea 6 au obținut 
calificativul maxim. Comisia de exa
minare a felicitat pe elevele Elena 
Chircu, Mariana Epuraș, Marieta 
Georgescu care au obținut note de 
10 și 9 la obiectele menționate, la 
matematici, fizică, biologie etc.

— Ce alte aprecieri puteți face în 
legătură cu pregătirea candidaților ?i

— La matematici, materia claselor 
VIII—X este mai puțin cunoscută 
decît cea din ultimul an. Este o con
statare făcută și la examenele din 
anii trecuți. Cred că ea ar putea fi 
evitată dacă în programa clasei a 
Xl-a s-ar prevedea cîteva lecții de 
recapitulare a cunoștințelor asimi
late în anii anteriori.

Conf, univ. Florea ZARA, pre
ședintele comisiei de Ia Școala
medie „Frații Buzești“ din Cra-
iova.

La probele orale, candidații au dat 
răspunsuri închegate, documentate, 
îndeosebi la chimie, fizică, biologie 
absolvenții posedă cunoștințe teore
tice și practice aprofundate. Proble
me referitoare la mase plastice, izo
topi radioactivi, mașini și aparate e- 
lectrice, la procese biologice au fost 
tratate la un nivel de cunoaștere co-

rafinorilor
lierelor lucrează muncitori cu o înal
tă calificare dar și unii mai noi în 
meserie, cu o pregătire profesională 
mai slabă. Aceștia din urmă au fost 
repartizați pe lingă cei mai buni 
muncitori și șefi de echipe. Scopul 
urmărit este firesc — să se ridice toți 
la nivelul celor mai buni.

Mi s-a spus că au existat greutăți 
în aprovizionarea ritmică a instalații
lor cu țiței, gazolină și alte materii 
prime. Prin măsurile tehnico-organi- 
zatorice luate de conducerea rafină
riei s-a reușit să se asigure continui
tatea procesului tehnologic. De ase
menea, instalațiile au fost aprovizio
nate la timp cu materiale auxiliare și 
combustibilul necesar.

Organizarea periodică a interven
țiilor, reparațiilor și reviziilor insta
lațiilor ajută în măsură hotărîtoare 
buna desfășurare a procesului tehno
logic. Multă atenție s-a dat calității 
acestor reparații. Muncitorii din ate
liere au reușit să execute, înainte de 
termen și de bună calitate, lucrările 
ia reviziile instalațiilor.

A fost o perioadă, la începutul a- 
cestui an, cînd în unele secții ale ra
finăriei se iroseau anumite cantități 
de țiței și produse. Acest lucru se da
tora unor defecțiuni în funcționarea 
utilajelor și instalațiilor. La propune
rea organizației de partid s-au anali
zat, la fiecare loc de muncă, măsurile 
ce se impun pentru înlăturarea risi
pei, pentru captarea scurgerilor de ți
ței. Rezultatul : în ultimele luni s-au 
economisit, prin reducerea pierderi
lor, 291 tone de produse petroliere.

N. BIVOLU 
coresp. „Scînteii"

de cost în valoare de 539 000 lei. A- 
cest succes se datorește dotării între
prinderilor cu noi utilaje, punerii în 
funcțiune a unor noi secții și bunei or
ganizări a muncii care au creat condi
ții tot mai bune de lucru pentru înde
plinirea ritmică a sarcinilor de plan.
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SPECIALIȘTII iși spun parerea PE ECRANELE FESTIVALULUI DE LA MAMAIA

Tehnologii moderne 
pe șantierele energetice

• Montajul echipamentului în blocuri mari sporește productivitatea 
muncii ® Subansamble tridimensionale @ 8 500 operații de control 
cu raze gama și 2 200 cu ultrasunete • Procedee moderne de sudură

De la Borzești, Bicaz și Doicești, 
de la Paroșeni și Brazi, de la Luduș 
și din alte colțuri ale țării, pornesc 
pe firele de înaltă tensiune, zecile și 
sutele de mii de kilowați-ore ener
gie electrică. La construirea noilor 
centrale termice sau hidroelectrice 
ridicate aici — toate în anii noștri— 
o contribuție însemnată au adus 
muncitorii, maiștrii, tehnicienii și 
inginerii de pe șantierele Trustului 
de construcții și montaje energetice. 
De la un an la altul,’volumul lucră
rilor executate pe șantiere a crescut, 
în 1964, de exemplu, valoarea in
vestițiilor pentru lucrări de mon
taje în centralele electrice este spo
rită cu peste 50 la sută față de rea
lizările din anul trecut.

Punerea în funcțiune, la termene
le prevăzute, a noilor capacități de 
producție se află în centrul preocu
părilor noastre. In acest scop, pe 
fiecare dintre șantierele Trustului se 
introduc și se extind procedeele in
dustriale de construcție și montaj, se 
utilizează mijloace mecanice de mare 
productivitate. în cele ce urmează, 
ne vom referi la cîteva dintre pro
cedeele tehnologice noi aplicate pe 
șantierele energetice, deoarece, după 
părerea mea, în viitor ele se cer și 
mai mult extinse.

Tehnologia de montaj ține seama, 
în primul rînd, de modul de livrare 
a echipamentului și de mașinile de 
ridicat cu care sînt dotate șantierele, 
în general, echipamentul este expe
diat de uzinele constructoare în 
subansamble, care se asamblează în 
continuare pe șantiere. Practica a 
dovedit că, cu cît subansamblele sînt 
mai mari, cu atît durata de montaj 
scade. De aceea, coeficientul de pre- 
asamblare a cunoscut o continuă 
creștere. La termocentrala Luduș a- 
cest indice s-a ridicat la 82,5 la sută, 
iar la centrala electrică de termofi- 
care Craiova la 85,5 la sută.

Obținerea unor indici superiori de 
asamblare în blocuri a utilajelor 
și agregatelor energetice a fost po
sibilă datorită înzestrării șantierelor 
eu mașini de ridicat de mare capa
citate. Părțile de utilaje, conductele, 
armăturile se montează mai întîi pe 
platforme deservite de macarale- 
portal de 25-30 de tone, apoi se 
transportă în apropierea centralelor 
și se ridică la locul lor definitiv cu 
macarale-turn.

Extinderea procedeului de monta
re a echipamentului energetic în 
blocuri mari, asamblate la sol, ca și 
creșterea gradului de mecanizare a 
lucrărilor au contribuit, în ultimul 
an, la scurtarea duratei montajului 
cu pînă la 25 la sută. în prezent, 
sînt necesare circa 16 luni pînă la 
punerea în funcțiune a primului 
grup de 100 MW și 8-9 luni pentru 
grupurile următoare de aceeași ca
pacitate. (Cu cîțiva ani în urmă, 
montajul unui grup de 50 MW se 
realiza în 21 de luni).

Totuși, la unele lucrări de montaj, 
și anume la turbine, conducte și in
stalații auxiliare, indicele de prea- 
samblare nu depășește încă 30-35 la 
sută. Montajul în blocuri mari al 
conductelor, conținînd și armăturile, 
sau al instalațiilor auxiliare ar duce 
la o substanțială reducere a duratei 
de execuție și la micșorarea prețului 
de cost a-1 lucrărilor.

Sala turbinelor a Termocentralei Grozăvești
După părerea mea, modernizarea 

tehnologiei de montare a centrale
lor electrice constă, în prezent, în 
realizarea de subansamble cu volu
me și greutăți din ce în ce mai mari, 
tridimensionale. în acest scop, e ne
cesar să se treacă la folosirea pe 
scară largă a blocurilor mixte, care 
să conțină elemente de carcase, e- 
crane, conducte din limita cazanu
lui etc. în felul acesta, indicele de 
preasamblare în blocuri poate ajun
ge la 90 la sută. Pentru realizarea 
unei calități superioare a lucrărilor 
este indicat ca aceste subansamble 
să fie cît mai bine finisate, să li se 
facă, pe platforma de montaj, atît 
verificările necesare cît și probele 
hidraulice.

în ultima vreme, pe șantierele e- 
nergetice își face tot mai mult loc 
procedeul de înzidire și izolare la 
sol a conductelor și instalațiilor. Este 
vorba de î-nzidirea la sol executată 
în rame cu beton refractar și termo- 
izolant (care se aplică în prezent la 
50 la sută din volumul de lucrări) și 
de înzidirea pe ecrane (aplicată la 
27 la sută din volumul de lucrări).

Tehnologia modernă are un cîmp 
larg de aplicare și la lucrările de 
sudură și tratamente termice. Se uti
lizează, astfel, sudura barelor de a- 
luminiu în mediu de argon și se ex
perimentează sudura semiautomată 
a construcțiilor metalice și a conduc
telor'mari în mediu de bioxid de 
carbon. Pe unele șantiere, la insta
lațiile pentru tratament termic al 
conductelor de diametre mari s-a 
înlocuit cablul de cupru cu un sele- 
noid din țevi de cupru răcite cu apă. 
în felul acesta, durata tratamentului 
termic s-a scurtat cu 20 la sută, iar 
selenoidul se poate utiliza de cel pu
țin 25 de ori față de 5-7 ori cît se 
puteau folosi cablurile. Prin înlocui
rea tăierii cu flacără oxiacetilenică a 
materialelor cu tăierea prin proce

deul oxigaz, se obțin anual pe fie
care șantier economii de carbid în 
valoare de sute de mii de lei.

Controlul calității sudurilor se face 
cu mijloace moderne. Numai într-un 
an s-au executat 8 500 de gamagra- 
fii, 2 200 de controale cu ajutorul ul
trasunetelor și s-au supus controlu
lui stiloscopic 7 000 de tone de echi
pament. Aceasta a asigurat obține
rea unei înalte calități a lucrărilor.

în viitor, modernizarea tehnolo
giei de sudare are posibilități neli
mitate. După părerea mea, va trebui 
început cu introducerea în practica 
curentă, pe șantiere, a sudurii cons
trucțiilor metalice în mediu de bio
xid de carbon și utilizarea aparate
lor semiautomate la îmbinarea prin 
sudură a conductelor de diametre 
mari de la hidrocentrale. în conti
nuare, va trebui să se treacă la ex
tinderea procedeului de sudare a 
primului strat sub flux de argon la 
conductele de înaltă presiune și la 
automatizarea operațiilor de trata
mente termice cu instalații electro
nice pentru realizarea diagramei 
temperatură-timp după program. In 
felul acesta, se vor economisi mari 
cantități de materiale și manoperă, 
se va îmbunătăți calitatea îmbină
rilor prin sudură.

După părerea mea, trebuie conti
nuată studierea și a altor posibilități 
de modernizare a tehnologiei ca : 
montarea condensatorilor turbine
lor pe radierul fundației, înainte de 
turnarea acesteia, spălarea pe cale 
chimică a conductelor circuitului de 
ulei, încălzirea țevilor în vederea 
îndoirii lor cu ajutorul curenților de 
înaltă frecvență etc.

Ing. ANÀTOL MĂCRIȘ
Trustul de construcții și montaje 
energetice București

PBEM1ERA „STRĂINUL
Ieri seară, în cea de-a cincea zi 

din Festivalul filmului romînesc de 
la Mamaia, a fost prezentat în pre
mieră filmul regizorului Mihai Iacob, 
„Străinul", realizat după scenariul 
lui Titus Popovici. Ecranizînd acest 
roman de viguroasă evocare a e- 
venimentelor din preajma și din zi
lele imediat următoare Eliberării, 
realizatorii au surprins pe peliculă 
momente semnificative ale frămîn- 
tatei epoci a insurecției armate.

In literatura noastră realist-so- 
cialistă, „Străinul", de la apariția 
căruia s-au scurs aproape zece ani, 
s-a impus de la început ca o am
plă frescă socială a anului 1944. 
Destinul eroului principal, Andrei 
Sabin, a trezit interesul unui mare 
număr de cititori de toate vîrstele 
și romanul, multiplicat în cîteva e- 
diții, a căpătat o largă circulație. 
In viitoarea unor evenimente cru
ciale din lupta poporului, Titus Po
povici urmărește drumul spre în
țelegere al eroului său, un drum 
lung și anevoios, pînă în momentul 
întîlnirii acestuia cu comuniștii, 
care vor face din el un luptător. 
„Străin" pînă atunci în mediul u- 
nora dintre colegii săi, el începe să 
dobîndească înțelegerea evenimen
telor, și, din acel moment, existen
ța sa își cîștigă un sens. Acesta 
este și drumul eroului, căruia i-au 
dat viață pe peliculă cineaștii Stu
dioului „București".

De la roman la film, epicul a su
ferit modificări substanțiale, perso
najele au căpătat atribute dramatice 
noi, multe episoade au fost rescrise 
în funcție de necesitățile ecranu
lui. Desigur, romanul avea el însuși 
remarcabile virtualități cinemato
grafice. Dar, la fel cum a procedat 
adaptîndu-și pentru ecran 
reprezentativ
tea", Titus Popovici nu 
mit cu o simplă transpunere 
matografică. Amîndouă scenariile 
sale sînt opere originale, concepu
te special pentru cea de-a șaptea 
artă. Filmul „Străinul", prin unele 
rezolvări artistice deosebite de ro
man, lasă impresia unui epilog al 
cărții, scris de autor la distanță de 
cîțiva ani, un epilog în care con
cluziile, continuînd 
sînt mai energice.

Elev în ultimele 
Andrei Sabin, eroul 
un proces complex 
conștiinței. Ignoranța și corupția, 
minciuna și demagogia școlii bur-

celălalt 
roman al său, „Se- 

s-a mulțu- 
cine-

spiritul textului,

clase de liceu, 
filmului, trăiește 
de maturizare a

gheze îl dezgustă, îl fac să simtă că 
lumea în care trăia se baza pe te
melii șubrede. Dar Andrei, așa cum 
ni-1 prezintă primele scene ale fil
mului, Andrei — revoltatul anar
hic, nu avea încă formată con
știința luptătorului pentru drep
tate și progres. Viața îl va ajuta, 
treptat, să-și limpezească gîndurile, 
să-și definească atitudinea. O viață 
agitată, ca înseși evenimentele is
torice ale acelor ani.

„Prietenia" sa cu băiatul avoca
tului Varga, Lucian (care consti
tuie, într-un fel, și centrul de greu
tate al narațiunii cinematografice) 
îl va face să înțeleagă, indirect, ce 
înseamnă adevărata prietenie ; 
drumurile celor doi tineri se despart 
—• mai devreme și mai categoric 
decît în roman — definitiv. Apro
pierea de Sonia și iubirea lor ado
lescentină, bogată în frumoase a- 
mintiri, se vor destrăma, de aseme
nea, în finalul filmului ; fără a în
țelege evenimentele ce se petre
ceau în țara noastră, ferindu-se 
parcă de tumultul lor, fata va alege, 
cu toate că-1 iubește pe Andrei, un 
trai convențional, tihnit, alături de 
Lucian. Ipocrizia părintelui Potra, a 
cărui bunăvoință e totdeauna înșe
lătoare și interesată, precum și ati
tudinea lipsită de onestitate a altor 
profesori îl depărtează pe Andrei 
de școală ; eliminarea sa — ca ur
mare a unui discurs de un necon- 
formism juvenil, rostit în clipele u- 
nei euforice serbări școlare — îl va 
ajuta să înțeleagă prețul adevăru
lui în ordinea burgheză. Viața îi 
va pune în față alte exemplare u- 
mane ; fostul senator Varga, bunicul 
lui Lucian, un politician versat și 
periculos ; avocatul Salvator Varga, 
tatăl amicului său, un cabotin; ti
neri de vîrsta lui, fără nici un ori
zont în viață, care-și petrec timpul 
în petreceri. Andrei Sabin va cu
noaște beciurile Siguranței, conse
cințele tragice ale bombardamente
lor, va trăi drama morții mamei și 
va asista la .întrebările de viață pe 
care și le pune tatăl său, un bătrîn 
ceferist cu suflet mare. Și, în sfîrșit, 
își va găsi adevărații prieteni. II va 
cunoaște pe muncitorul comunist 
Ștefan Gherasim, unul dintre parti- 
cipanții la insurecție, va cunoaște 
idealurile lui de viață, și moartea 
acestuia în luptă cu fasciștii îl va 
căli. Cu arma în mînă, Andrei luptă 
împotriva hitleriștilor în retragere. Fi
nalul filmului sugerează puternic

perspectiva evoluției 
„străinul" nu mai este 
face corp compact cu 
manifestanți care, în 
urmat lui 23 August, pășesc hotărît
într-o uriașă demonstrație pentru 
instaurarea unui guvern democrat.

Talentatul regizor Mihai Iacob s-a 
apropiat de vastul material drama
turgie cu multă grijă pentru respec
tarea autenticității compoziției cine
matografice. In filmul său, tipurile 
din scenariu capătă, în marea ma
joritate, o prezență vie pe ecran. 
Dintre interpreți, cîțiva din marii 
actori ai scenei și ecranului romî
nesc creează excelente compoziții 
miniaturale : G. Calboreanu, (în 
rolul bătrînului senator), Șt. Ciubo- 
tărașu (tatăl lui Andrei), Costache 
Antoniu (în rolul succint al profeso
rului diriginte), Fory Etterle (părin
tele Potra). Filmul prilejuiește și 
două interesante debuturi în film : 
Ștefan Iordache (Andrei Sabin) și 
Șerban Cantacuzino (Lucian Varga), 
care alături de Irina Petrescu (So- 
nia) dau principalelor roluri de ti
neri forță de convingere. Din dis
tribuția mare a filmului mai amin
tim rolurile interpretate de George 
Mărutză, Corina Constantinescu, 
Nae Roman, Gh. Dinică, specificînd 
că multe alte prezențe actoricești (u- 
neori foarte fugitive) se rețin în 
desfășurarea filmului. Atmosfera o- 
rașului ardelenesc din zilele războ
iului, și mai cu seamă ambianța 
mediului școlar, este redată atent, 
prin detalii semnificative. Regizorul 
conturează cu ironie tipuri repre
zentative pentru fauna politică a o- 
rașului, punctează ridicolul și găuno- 
șenia serbărilor școlare de preamă
rire a „idealurilor" naționaliste. Mo
mente de virtuozitate atinge filmul 
în secvențele bombardării orașu
lui, cînd cadrele cinematografice au 
o mare veridicitate. Despre toate a- 
cestea, ca și despre alte trăsături 
ale filmului, se va scrie, desigur, 
după premiera bucureșteană. Con
semnăm deocamdată că premiera 
„Străinului" în cadrul Festivalului 
de la Mamaia a marcat o îmbucu
rătoare reușită a cineaștilor noștri.

Câlin CĂ1IMAN
★

Joi seara au mai fost prezentate în 
cadrul Festivalului scurt-metrajele 
„Drumuri" în regia lui Mirel Ilieșu 
și „Căciulița cu ciuc roșu" realizat 
de Constantin Popescu.

lui Andrei : 
un străin, el 
coloanele de 
lunile ce au

Primii pași

Scenă din filmul „Străinul

Teatrul de Operă și Balet al R. P. Ro
mîne: Lucia di Lammermoor — (orele 
19,30). Teatrul „C. I. Nottara” (la Parcul 
„Herăstrău”) : Act venețian — (orele 
20). Teatrul „Lucia Sturdza-Bulandra” 
(la Sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 
1) : Biedermann șl incendiatorii ; Inima 
mea este pe înălțimi — (orele 19,30). 
Teatrul . Muncitoresc C.F.R.-Giuleșll 
(la Teatrul de vară din Parcul „N. Băl- 
cescu”) : N-avem centru înaintaș — (o- 
rele 20). Teatrul satirlc-muzical „C. Tă
nase” (la Grădina „Boema“) : Șl băieții 
și fetele — (orele 20). Teatrul Regional- 
Bucureștl : Poveste de iarnă — (orele 
20). Teatrul „Țăndărică“ (Sala din Str. 
Academiei) : Eu și materia moartă — (o- 
rele 20,30). Circul de stat : Formula ma
gică — (orele 20).

Sîntem contemporanii unor pro
funde prefaceri înnoitoare care 
schimbă din temelii întreaga țară, 
peisajul său economic, înfățișarea o- 
rașelor și satelor, viața oamenilor. 
La a XX-a aniversare a eliberării de 
sub jugul fascist, Romînia prezintă 
tabloul unei țări în care orînduirea 
socialistă a învins pe deplin, iar e- 
conomia și cultura cunosc o conti
nuă dezvoltare. Pe terenul transfor
mărilor economico-sociale, ca rezul
tat al vastei activități ideologice și 
cultural-educative desfășurate de 
partid, s-au format oamenii zilelor 
noastre, creatori conștienți ai socie
tății socialiste și noii istorii a pa
triei. îmbogățirea orizontului spiri
tual al oamenilor muncii, dezvolta
rea multilaterală a personalității lor 
se înscriu ca o pagină minunată a 
construcției socialiste.

Unor asemenea schimbări revolu
ționare în conștiința celor ce mun
cesc le este consacrată lucrarea 
bProfilul spiritual al clasei munci
toare în socialism" *), elaborată de 
un colectiv de cercetători sub egida 
Institutului de filozofie al Academiei 
R. P Romîne. Rezultat al cercetări
lor sociologice directe efectuate de 
autori în întreprinderi industriale și 
al generalizării faptelor de viață din 
realitatea, contemporană, cartea pre
zintă sub aspecte multiple procesul 
complex al formării conștiinței so
cialiste a clasei muncitoare, forța 
socială cea mai înaintată a societă
ții noastre, clasa conducătoare în o- 
rînduirea de stat democrat-populară.

Lucrarea se înscrie ca un succes 
pe linia preocupărilor Institutului de 
filozofie de a elucida, pe baza unor 
cercetări sociologice concrete, feno
menele cele mai importante din via
ța social-politică a țării. Călăuzindu- 
sè de indicațiile și aprecierile cu
prinse în documentele de partid, fo
losind critic tradițiile cercetărilor 
sociologice de teren și acumulînd o 
exberiență proprie în organizarea a- 
cestor cercetări pe baza concepției 
materialismului istoric, autorii au 
elaborat o monografie valoroasă care 
se adresează deopotrivă specialiștilor 
cît și publicului larg.

Unul din meritele cărții pe care o 
recenzăm este acela că se oprește în 
mod deosebit asupra unor aspecte 
mai puțin elucidate în legătură cu

*) Editura Academiei R. P. Romî- 
ne. Colegiul de îndrumare și redacție : 
H Cazacu, M. Cernea, candidat în 
științe filozofice, Gh. Chepeș, C. Vlad.

0 LUCRARE 
CONȘTIINȚEI 
dezvoltarea conștiinței socialiste ~ a 
clasei muncitoare. Temele alese sînt 
strîns legate între ele,~ se comple
tează reciproc, reușind să dea o ima
gine de ansamblu unitară fenomenu
lui cercetat. De-a lungul celor șapte 
capitole este analizată o suită de 
probleme si anume : însușirea de că
tre clasa muncitoare a ideologiei 
marxist-leniniste și efectele acestui 
proces asupra conștiinței sale sociale 
(autor H. Cazacu) ; însușirea cunoș
tințelor economice (autor M. Cer
nea) ; pregătirea profesional-tehnică 
a clasei muncitoare (autori Gh. Che
peș, E. Florea și M. Popescu) ; asi
milarea valorilor științei, artei, lite
raturii și lărgirea corespunzătoare a 
orizontului cultural al muncitorilor 
(autori Al. Tănase și Em. Drob) ; 
desfășurarea luptei dintre nou și 
vechi în procesul dezvoltării noii 
conștiințe sociale a clasei muncitoa
re (autor Gh. Berescu) ; raportul 
dintre opinia publică socialistă și 
conștiința socialistă a clasei munci
toare (autor N. Bellu).

Deși este o lucrare de început în 
acest domeniu, autorii evită perico
lul empirismului și unilateralității, 
fac generalizări teoretice, observații 
critice judicioase, precùm și propu
neri care vin în întîmpinarea preo
cupărilor colectivelor de întreprin
deri pe linia formării omului nou.

Prezintă atît interes teoretic, cît și 
practic analiza modului în care exis
tența socială determină formarea 
conștiinței, analiza raportului dintre 
psihologia socială și ideologie în 
acest proces, sublinierea rolu
lui deosebit al marxism-leninis- 
mului în reflectarea conștientă 
a realității. Autorii demonstrează 
cum ideologia marxist-leninistă, în
sușită de masele largi, fertilizează 
gîndirea și munca lor creatoare, le 
lărgește orizontul spiritual, contri
buie la formarea concepției științifi
ce despre lume și societate. Ilustra
rea acestor idei prin prezentarea ac
tivității multilaterale desfășurate de 
oamenii muncii pe tărîmul vieții po
litice. economice și obștești dă citi
torilor o imagine elocventă asupra

VALOROASĂ 
SOCIALISTE

importanței studierii tezaurului 1- 
deologic al marxism-leninismului.

Pozitiv este, de asemenea, faptul 
că autorii analizează geneza con
științei socialiste a clasei muncitoare 
pornind, în primul rînd, de la sfera 
hotărîtoare a activității umane — 
producția materială. în legătură cu 
aceasta se subliniază rolul muncii în 
plămădirea și modelarea caracterelor 
oamenilor. In același timp, autorii 
lărgesc aria cercetării, rezervînd ca
pitole sau paragrafe speciale anali
zării influenței altor factori asupra 
formării conștiinței socialiste, cum 
sînt : lupta dintre nou și vechi, apli
carea principiului cointeresării mate
riale, rolul opiniei publice, instrucția 
profesională și de cultură generală. 
Prin aceasta lucrarea reprezintă un 
aport la aprofundarea unor categorii 
ale materialismului istoric și a unor 
probleme teoretice privind conștiința 
socială.

în această ordine de idei, se cuvi
ne relevată în mod deosebit analiza 
procesului de acumulare a cunoștin
țelor economice de către clasa mun
citoare, temă nouă în literatura 
marxist-leninistă din țara noastră. în 
urma unor cercetări amănunțite, au
torii ajung la ipoteza dezvoltării u- 
nei gîndiri economice ca fenomen de 
conștiință a clasei muncitoare, speci
fic societății socialiste. Această ipo
teză ridică, după părerea noastră, 
probleme care merită să fie aborda
te de către specialiști, mai ales în ce 
privește legătura dintre gîndirea e- 
conomică și celelalte forme ale con
științei sociale, în special știința. 
Considerăm totuși un merit al lucră
rii de a fi abordat o asemenea temă. 
Nu încape îndoială că studierea, cu
noașterea proceselor profunde care 
au loc în economie, a legilor econo
mice ale socialismului, înțelegerea 
urmărilor sociale ale transformărilor 
din domeniul vieții materiale, o dată 
cu acumularea continuă a noi cunoș
tințe profesionale de specialitate, 
constituie o necesitate pentru clasa 
muncitoare, atît ca producătoare de 
bunuri- materiale cît și ca clasă con
ducătoare în societate.

Un deosebit interes pentru ilus
trarea prefacerilor ce au loc în rîn-

BESPH DEZVOLTAREA
A CLASEI

care o 
în

pe 
culturii, 
tabloul re- 
are loc în

durile clasei muncitoare îl prezintă 
capitolul referitor la pregătirea 
profesional-tehnică. Autorii subli
niază că, din acest punct de vedere, 
tendința caracteristică constă în 

. precumpănirea tot mai accentuată a 
cunoștințelor științifice formate pe 
baza instruirii sistematice în școli 
profesionale și medii de cultură ge
nerală, precum și în forme extra- 
școlare, ținîndu-se seama de pro
gresul tehnic neîntrerupt din econo
mia națională. Sprijinindu-se pe 
date sugestive, cartea pune în lu
mină creșterea numărului de mun
citori calificați, formarea unor cate
gorii de muncitori necesari noilor 
ramuri industriale.

Legat de importanța 
are însușirea valorilor 
carte sînt prezentate 
voluției culturale ce
țara noastră, dezvoltarea învățămîn- 
tului public, răspîndirea artei, știin
ței și culturii. Năzuința muncitori
lor spre cultură și frumos, care nu 
putea fi satisfăcută în regimul bur- 
ghezo-moșieresc cînd axa vieții lor 
era lupta pentru pîine și libertate, 
și-a găsit împlinire în anii puterii 
populare. Pasiunea pentru îmbogă
țirea vieții spirituale prin mijloci
rea artei, literaturii, culturii — se 
arată în lucrare — a devenit o 
componentă a activității de toate 
zilele a muncitorilor, o trăsătură ca
racteristică personalității lor.

Urmărind să dea o imagine cît 
mai completă asupra dezvoltării 
conștiinței socialiste a clasei munci
toare, autorii analizează pe larg in
fluența pe care o exercită asupra a- 
cestui proces lupta dintre nou și 
vechi, precum și opinia publică so
cialistă. în mod firesc, se insistă 
asupra dezvoltării noii conștiințe în 
luptă cu rămășițele ideologiei, mo
ralei și deprinderilor moștenite de 
la vechea societate, este analizată 
sfera tot mai cuprinzătoare de in
fluențare a opiniei publice asupra 
comportării oamenilor în producția 
materială și în viața obștească.

Remarcăm, de asemenea, spiritul 
de combativitate care caracterizea
ză lucrarea. Autorii supun unei cri
tici aprofundate, pe baza unei te-

MUNCITOARE
general unic". Dar o analiză științi
fică nu se poate opri la această 
constatare. După cum se știe, împo
triva politicii antipopulare a cercu
rilor ultrareacționare se afirmă o 
opinie publică mereu mai combati
vă. Nucleul formării și manifestării 
acestei opinii publice îl constituie 
partea cea mai înaintată a clasei 
muncitoare, care se ridică împotriva 
exploatării capitaliste, a politicii 
reacționare, a pregătirilor de război.

Unele observații comportă și mo
dul în care autorii au folosit datele 
cercetării din întreprinderi. Pentru 
studierea adecvată a problemelor 
complexe ale formării noii conștiin
țe, autorii s-au orientat în mod just 
spre folosirea investigației de teren, 
întrucît considerăm că specialiștii 
vor analiza mai pe larg rezultatele 
pozitive și problemele încă nerezol
vate legate de metoda cercetării so
ciologice concrete ne vom mărgini 
doar la semnalarea unor minusuri. 
Principalul neajuns din punct de 
vedere al metodologiei de lucru este, 
după părerea noastră, acela că deși 
problemele abordate în lucrare se 
referă la ansamblul clasei muncitoa
re, argumentările teoretice se spriji
nă cu precădere pe materialul faptic 
rezultat din cercetările sociologice 
întreprinse de autori în trei mari 
întreprinderi din Capitală. Dar, după 
cum rezultă din lucrare, concluzii 
importante au fost trase pe baza a- 
nalizelor de sinteză pe care autorii 
le-au găsit în documentele de partid, 
de stat sau ale organizațiilor ob
ștești. Folosirea unor astfel de mate
riale este eficace și absolut necesară 
deoarece se referă la fenomene im
portante care au loc în întreaga țară, 

nind de la rezultatele cercetărilor 
efectuate în cele trei întreprinderi și 
ajungînd la anumite concluzii gene
ralizatoare, să arate totodată felul 
în care acestea sînt confirmate de 
alte fapte din realitatea noastră. De 
altfel înseși concluziile pe care 
autorii le desprind din cercetările 
sociologice întreprinse se bazează în 
mare parte pe răspunsurile date de 
muncitorii cu care au discutat, și 
mai puțin pe activitatea lor în pro
ducție și în viața obștească.

In ciuda acestor neajunsuri, lu
crarea se înscrie ca o contribuție la 
elucidarea unei laturi importante a 
construcției socialiste — procesul de 
formare a omului nou.

meinice argumentări științifice, 
punctele de vedere greșite în pro
blemele abordate, reușind în bună 
măsură să dezvăluie inconsistența 
științifică, rădăcinile de clasă și 
scopurile politice diversioniste ale 
teoriilor burgheze care au avut cir
culație în trecut în țara noastră sau 
sînt azi „la modă“ în lumea capita
listă. Menționăm mai ales critica 
convingătoare făcută sociologiei 
burgheze în problema rolului ideo
logiei ca reflectare complexă a 
existenței sociale, a conceptului de 
opinie publică, precum și critica 
teoriei „grupurilor sociale“.

Avînd meritul de a da un tablou 
sugestiv al transformărilor din 
conștiința clasei muncitoare, de a 
semnala direcțiile principale, carac
teristice ale dezvoltării ei spirituale 
în condițiile socialismului, cartea 
prezintă și unele carențe. După pă
rerea noastră, unele probleme nu 
sînt temeinic dezbătute și din a- 
ceastă cauză insuficient de convin
gătoare. Astfel, se simte nevoia unei 
argumentări mai ample a ideii auto
rilor privitoare la sinteza care 
are loc în socialism între senti
mentele, deprinderile sau mentalită
țile politice pe care clasa mun
citoare și le formează spontan pe 
baza existenței sale sociale și înțe
legerea științifică, marxist-leninistă, _ _
a situației sale de clasă. In ce pri-. Ar fi fost însă firesc ca autorii, por- 
vește prezentarea fenomenelor lega- 
te de latura politică a conștiinței so
ciale, referirile la conștiința de cla
să, la tradițiile politice ale clasei 
muncitoare sînt, fără îndoială, intere
sante. Dar, după părerea noastră, ar 
fi fost necesară o analiză de ansam
blu a influenței pe care ideologia 
politică o exercită asupra celorlalte 
forme ale conștiinței sociale, a înrâu
ririlor reciproce dintre activitatea 
politică a clasei muncitoare și tră
săturile sale de caracter.

Intr-un sens îngust sînt analiza
te și unele idei din capitolul privi
tor la opinia publică în capitalism. 
Autorii arată pe bună dreptate că 
„terenul real al orînduirii burgheze 
s-a dovedit practic impropriu pen
tru a genera o opinie publică omo
genă, stabilă, orientată spre un țel

CINEMATOGRAF!.
Doi colonel : Sala Palatului R. P. Ro

mîne (rulează la orele 19,30 cu seria de 
bilete nr. 1174), Carpați (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. Doamnei nr. 9 — orele 21). 
Seara prietenilor filmului : Carpați (o- 
rele 19). Asasinul din cartea de telefon : 
Republica (9,45; 12; 14,15; 16,45; 19; 21,15), 
Festival (9,30; 11,45; 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), Stadionul „Dinamo“ (Șos. 
Ștefan cel Mare — orele 20,30). Madame 
Sans-Gêne — film pentru ecran panora
mic : Patria (9,45; 12; 14,15; 16,30; 19;
21,15). Cei 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), Patinoa
rul „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), Fe
rentari (14,30; 16,45; 19,15), Grădina „Pro
gresul“ (Str. Ion Vidu 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). Feriga de aur — cinemascop : 
Lumina (de la orele 10 la orele 14 rulea
ză în continuare ; 16; 18,15; 20,30). Pro
gram de filme pentru copii : Doina (o- 
rele 10). A 12-a noapte : Doina (11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). Cerul și mocirla : 
Giulești (10,15; 12,15; 14,15; 16,15; 18,15;
20.15) , înfrățirea între popoare (10; 16;
18,15; 20,30), Tomls (10; 12; 14; 16; 18,15; 
la grădină — orele 20,30), Melodia (10; 
12; 14; 16; 18; 20), Grădina „Aurora“ (Bd. 
Dimitrov nr. 118 — orele 21). Un ciclu 
de filme documentare : Timpuri Noi 
(rulează de la orele 10 la orele 21 în con
tinuare). Hoțul din San Marengo: Cul
tural (16; 18,15; 20,30). Kaloian : Adesgo 
(15,30; 18; 20,15). Uraganul: Buzeștl (15,30; 
18). Foto Haber : Cringași (16; 18; (20), 
Cotroceni (16; 18; 20). Omul din fotogra
fie : Grivița (10; 12,15; 16; 18,15; 20t*n», 
Miorița (16,15; 18,30; 20,45). Lumea eolhn» 
că a lui Harold Lloyd : Bucegl (10; 1’ 
14; 16; 18; 20; la grădină — orele 20,3 ,, 
Progresul (15; 17; 19; 21). Anaconda: Uni
rea (16; 18,15; la grădină — orele 20,30). 
Locotenent Cristina: Flacăra (14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). Golful Elena : Vitan (16; 18; 
20). Aventurile unui tînăr — cinemascop: 
Dacia (9,30; 12,15; 15; 18; 21), 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). 
Am ajuns șl rege: Cosmos (16; 18; 20). 
Cauze drepte — cinemascop: Volga (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21,15), Grădina
„Arta” (Calea Călărași nr. 153 — orele
20.15) . Babette pleacă la • război — cAț&a-
mascop : Lira (15; 17; 19). Tudor — t ..u- 
mascop (ambele serii): Drumul S>\ ’ (16;
19,30). Totul despre Eva: Pacea'" u, 18; 
20). îndrăgostitul : Grădina ,> ,de:n” 
(Str. 11 Iunie nr. 75 — orele 20,15). Rosi
ta: Grădina „Lira” (Calea 13 Septembrie 
nr. 196 — orele 20,30) Pompierul atomic: 
Grădina „Luceafărul” (Calea Rahovei 
nr. 103 — orele 20,30).

TELEVIZIUNE
Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii.

19,10 — Pentru copii : Construiți-vă sin
guri o hartă electrică. 19,35 — Din viața 
animalelor (XII). 20,00 - Emisiunea
„Săptămîna". 21,00 - Filmul de desene 
animate „Mitică”. 21,20 — Cînt și joc ca 
în Banat. în încheiere : buletin de știri 
șl buletin meteorologic.

Cum va fi VREMEA

Iile RĂDULESCUț

Timpul probabil pentru zilele de 27, 28 
șl 29 iunie, vremea se menține căldu
roasă. Cerul va fi schimbător, mai mult 
senin noaptea și dimineața. Vor cădea 
ploi sub formă de averse însoțite de des
cărcări electrice. Vint slab pînă la po
trivit. Temperatura în general staționa
ră. Minimele vor fl cuprinse între 10 și 
20 de grade, iar maximele între 22 și 32 
de grade, local mai ridicate. In Bucu
rești vremea se menține călduroasă. Ce
rul va fi schimbător mal mult senin 
noaptea șl dimineața. Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura se menține ridi
cată. Pe litoral vremea se menține căl
duroasă, cu cerul mal mult senin noap
tea șl dimineața șl variabil în rest. Vînt 
potrivit. Temperatura staționară.
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Joi, la Institutul medico-farma- 
ceutic din Capitală au început lu
crările celei de-a 25-a sesiuni a Con
siliului executiv al Federației mon
diale a oamenilor de știință.

Sesiunea va analiza posibilitățile 
lărgirii colaborării dintre oamenii 
de știință din lumea întreagă, pre
cum și ale folosirii cuceririlor știin
țifice în scopuri pașnice, spre binele 
omenirii. Se vor discuta, de aseme
nea, acțiunile pentru atragerea unui 
număr cît mai mare de oameni de 
știință la activitatea F.M.O.S. Lucră
rile sesiunii sînt prezidate de prof, 
dr. C. F. Powell, membru al Socie
tății Regale a Marii Britanii, laureat 
al Premiului Nobel, președintele 
F.M.O.S.

La sesiune participă prof. G. P. 
Norregaard (Danemarca), vicepre
ședinte al Federației Mondiale a 
Oamenilor de Știință, dr. P. Biquard 
(Franța), secretar general, acad. I. 
Malek (R.S. Cehoslovacă), președin
tele Consiliului editorial F.M.O.S., 

jdr. W. A. Wooster (Anglia), trezo
rier, prof. E. H. Burhop, secretar ge
neral adjunct al Consiliului execu
tiv al F.M.O.S., precum și acad. K. 
Bratanov/ (R. P. Bulgaria), prof. 
Chang Wen-chi (R. P. Chineză), prof.

-, Jeung Jin Seuk (R.P.D. Coreeană), 
acad. Abelardo Moreno (Cuba), prof, 
dr. H. Budzislawski (R. D. Germa-

nă), prof. H. Tuge (Japprof. 
N. Gupta (India), prof. Iwski 
(R. P. Polonă), Abdel Gactor 
științific al ziarului aria“ 
(Republica Arabă Unită)r. E. 
Valko (R. P. Ungară), ac Ar- 
tobolevski (U.R.S.S.), cmduc 
delegațiile din țările res Din 
partea Asociației oamen ști
ință din R. P. Romînă 'ările 
sesiunii sînt prezenți acamase 
Joja, președintele asocianem- 
bru în Consiliul Executiv I.O.Ș., 
academicienii Ștefan N Ni
colae Teodorescu, vicepți, a- 
cademicienii Costin D. Ku și 
Horia Hulubei, Cornelitesçu, 
membru corespondent aémiei 
R. P. Romîne, secretar gal a- 
sociației, membru în Cc Edi
torial al F.M.O.S., și piiviu 
Russu.

în numele Asociației dor de 
știință din R. P. Romîrd. A- 
thanase Joja a adresat panți- 
lor un cuvînt de salut.

Lucrările sesiunii eoni
★

Seara, Asociația oair 
știință din R. P. Romînèrit 
masă, la restaurantul „Bș“,
cinstea participanților siunea 
Consiliului executiv al E>.

£rpres)

te

o 
în

Încheierea lucrărilor Reuniunii internațioi 
de experți in problemele educației tiitului

După dezbaterea în ultimele zile 
a punctului 3 al ordinii de zi, pri
vind măsurile concrete pentru pro
movarea în rîndurile tineretului a 
idealurilor de pace, de respect reci
proc și înțelegere între popoare, joi 
au luat sfîrșit lucrările Reuniunii 
internaționale de experți în pro
blemele educației tineretului.

în ședința din dimineața acestei 
zile, participanții au adoptat o serie 
de concluzii și recomandări. Reu
niunea și-a exprimat în unanimitate 
acordul cu rezoluțiile Organizației 
Națiunilor Unite referitoare la adop
tarea, la cea de-a 19-a sesiune a 
O.N.U. din toamna viitoare, a unei 
Declarații internaționale cu privire 
la promovarea în rîndurile tineretu
lui a idealurilor de pace, respect re
ciproc și înțelegere între popoare.

Reuniunea s-a pronunțat, de ase- 
>. menea, în favoarea continuării de 

./către Organizația Națiunilor Unite 
și pe viitor, după adoptarea Declara
ției, a unor acțiuni privind educarea 
tineretului.

O serie de recomandări adoptate 
de grupul de experți s-au referit la 
activitățile de tineret prevăzute de 
U.N.E.S.C.O. în programul său pe 
exercițiul 1965—1966 și cel de pers
pectivă. Participanții au recomandat,

Examenul 
de maturitate
(Urmare din pag. I-a)

respunzător celui necesar unui ab
solvent al școlii de cultură generală. 
Faptul că subiectele lucrărilor scri
se — care nu sînt mai grele decît 
ale celor orale — au fost tratate de 
unii candidați la un nivel mai scă
zut, se explică prin aceea că nu toți 
tinerii s-au deprins să-și exprime 
ideile sistematic, logic. De aceea 
consider că, în viitor, acestor proble
me e necesar să li se acorde o aten
ție mai mare.

printre altele, extinderestor ac
tivități de educație ișcolară 
puse în slujba înțelegejcolabo- 
rării internaționale ; jificarea 
schimburilor și relațiilcsrnațio- 
nale ale tineretului în aiul ac
tivităților culturale, știie, spor
tive și turistice ; folos tuturor 
mijloacelor de inforr pentru 
promovarea în rînduriieretului 
a idealurilor de pace, țct reci
proc și înțelegere înDopoare ; 
sprijinirea de către U.LC.O. a 
tuturor întîlnirilor naționale 
menite să slujească d înțele
gerii internaționale și pierii ti
nerilor din toate țărileii ; cola
borarea cu marile orglții de ti
neret din lume care aucop pro
movarea țelurilor de-' și prie
tenie.

în ședința de închic partici- 
panții la Reuniune au emat mul
țumiri Comisiei nație romîne 
pentru U.N.E.S.C.O. citraducînd 
în fapt inițiativele țăcastre la 
O.N.U. și la U.N.E.S.C.I convocat 
această reuniune inteională.

Reprezentantul direilui gene
ral U.N.E.S.C.O., Pier'rançois, a 
subliniat, de asemenesemnătatea 
concluziilor și recomărilor for
mulate de grupul de terți pentru 
activitățile de tineret Organiza
ției Națiunilor Unite.tru educa
ție, știință și culturăN.E.S.C.O.).

Reuniunea a hotărî documen
tele finale să fie comate Confe
rinței internaționale ere educația 
tineretului care va fganizată de 
U.N.E.S.C.O. la Grena (Franța) în 
acest an, în luna aug

(Agerpres)

PRIMIREA DE CĂTRE 
TOVARĂȘUL EMIL BODNĂRAȘ 

A DELEGAȚIEI CULTURALE 
IUGOSLAVE

Joi la amiază, Emil Bodnăraș, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Romîne, a primit de
legația culturală iugoslavă formată 
din Janez Vipotnik; secretarul fede
ral pentru învățămînt și cultură al 
R. S. F. Iugoslavia, conducătorul 
delegației, Ehmed Ciamo, rectorul U- 
niversității din Sarajevo, președinte
le Comunității universitare a R. S. F. 
Iugoslavia, deputat în Skupșcina Fe
derală, Milan Vukos, secretar repu
blican pentru învățămînt și cultură 
al R. tS. Serbia, care face o vizită 
în țara noastră. La întrevederea, 
care a decurs într-o atmosferă cor
dială, au participat Constanța Cră
ciun, președintele Comitetului de 
Stat pentru cultură și artă, Ștefan 
Bălan, ministrul învățămîntului, 
Pompiliu Macovei, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Dumitru 
Popescu și Ion Moraru, vicepre
ședinți ai Comitetului de Stat pen
tru cultură și artă. A fost de față 
Arso Milatovici, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia în R. P. Romînă.

★
Ambasadorul R.S.F. Iugoslavia în 

R. P. Romînă, Arso Milatovici, a ofe
rit joi după-amiază un cocteil în 
cinstea delegației culturale iugo

slave conduse de Janez Vipotnik, se
cretarul federal pentru învățămînt 
și cultură al R.S.F. Iugoslavia, care 
se află în vizită în țara noastră.

Au participat Constanța Crăciun, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Ștefan Bă
lan, ministrul învățămîntului, Pom
piliu Macovei, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Dumitru Po
pescu și Ion Moraru, vicepreședinți 
ai Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Octav Livezeanu, vice
președinte al I.R.R.C.S., oameni de 
artă și cultură.

★
Seara, Constanța Crăciun, pre

ședintele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și ‘ —- ->-•
neu în cinstea 
iugoslave, la 
căruș“.

PRIMIREA DE CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR 

EXTERNE AL R. P. ROMÎNE A 
AMBASADORULUI R. D. 

VIETNAM
La 25 iunie a.c., ministrul aface

rilor externe, • Corneliu Mănescu, a 
primit în audiență pe Hoang Tu, 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Democrate 
Vietnam la București, în legătură 
cu apropiata prezentare a scrisori
lor de acreditare.

MATH>
CU PRILEJUL 

VIZITEI DELEGAȚIEI 
CULTURALE DIN R.D. GERMANĂ

Ministrul învățământului, Ștefan 
Bălan, a oferit joi la amiază o masă 
la Casa Universitarilor, în cinstea 
delegației conduse de Franz Dah
lem, prim locțiitor al secretarului 
de stat pentru problemele învăță- 
mîntului superior și de specialitate 
din R. D. Germană, care ne vizitea
ză țara la invitația Ministerului în- 
vățămîntului. Au participat Pompi- 
liu Macovei, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, conducători ai 
unor instituții de învățămînt supe
rior din București, funcționari su
periori din Ministerul învățămîntu- 
lui și din Ministerul Afacerilor Ex
terne. A fost de față Anton Ruh, 
ambasadorul R. D. Germane în R. P. 
Romînă. Miercuri și joi delegația a 
făcut o plimbare prin București, a 
vizitat Universitatea, Muzeul de 
artă al R. P. Romine, Muzeul satu
lui și complexul de cămine studen
țești din cartierul Grozăvești și a 
participat la un cocteil la Ambasada 
R. D. Germane.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
FRĂMlNTĂRILE DIN PEÜÜ

I

Artă, a oferit un di- 
delegației culturale 
restaurantul „Pes-

LUCRĂRILE CONGRESULUI 
MEDICAL INTERNAȚIONAL 

AL F.I.R.
Cel de-al IV-lea Congres medical 

internațional al F.I.R. și-a continuat 
joi lucrările pe tema „Măsuri sociale 
și bilanțuri comparative ale îmbă- 
trînirii premature și oboselii“. Au 
prezentat comunicări și referate 
științifice dr. W. Deveen (Belgia), 
prof. D. Mateev (R. P. Bulgaria), 
prof. R. Bures (R. S. Cehoslovacă), 
dr. G. Bourcq, dr. Ary Fichez (Fran
ța), prof. K. Sailer (R. F. Germană), 
dr. A. Floutsis (Grecia), dr. J. E. 
Beckef (Luxemburg), prof. Al. Șo- 
fletea, prof. Tr. Dinculescu, dr. Al. 
Ciucă, dr. A. Salzberg (R. P. Romî
nă), dr. A. Aslanov (U.R.S.S.). A 
fost, de asemenea, prezentată comu
nicarea trimisă congresului dé către 
dr. C. Quarti (Italia) și J. Renaud 
(Franța). Seara, participanții la con
gres au vizionat un spectacol la Tea
trul de Operă și Balet. Lucrările 
congresului continuă.

★

La invitația Ministerului Econo
miei Forestiere, a sosit în țara noas
tră, împreună cu soția, dl. J. C. 
Westoby, director adjunct al Diviziei 
pădurilor și produselor forestiere a 
F.A.O. Joi dimineața dl. J. C. Wes
toby a făcut o vizită la Ministerul 
Economiei Forestiere, unde a fost 
primit de Mihai Suder, ministrul 
economiei forestiere, și alți membri 
ai conducerii acestui minister.

(Agerpres)

Extragem dintr-un articol publicat 1n 
ziarul american „Christian Science Moni
tor“ despre activizarea mișcărilor de 
masă din Peru.

Administrația președintelui Belaunde 
Terry are de făcut față unor revendicări 
serioase în legătură cu structura econo
mică a țării. Peste jumătate din popu
lația de aproape 12 milioane de locui
tori ai Perului trăiește în afara econo
miei. Timp de secole, încă de la debar
carea spaniolilor în secolul al XVI-lea, 
un mic grup de familii au guvernat Peru, 
excluzînd de la conducere și dominînd 
majoritatea covîrșifoare a populației.

Observatorii mai enumeră o serie de 
probleme care stau în fața Administra
ției Belaunde. Țară cu profund caracter

agricol, avînd aproximativ 60 la sută din 
populație angajată într-o formă sau alta 
în activitatea agricolă, Peru se vede în 
fața unor practici de lucrare a pămînfu- 
lui cu fotul învechite. Noua lege a re
formei agrare, modificînd actualele 
tipare ale proprietății agrare după 
care 1,4 la sută din populație posedă 80 
la sută 
fiecărei 
care îl 
mînt.

Dar 
cîtorva

din terenul arabil, nu va 
familii de arendași sau 

doresc, propriul lor pefic

presiunile care vin din

I
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acorda 
alfora 

de p§-

,_______  . _ partea
v..,— — milioane de peruvieni în vederea 
înzestrării lor cu pămînt sînt foarte pu
ternice. Ocuparea de terenuri este un 
lucru obișnuit în Peru. înarmați cu pietre 
și furci, mii de țărani indieni în zdrențe 
au pătruns în plantații și au confiscat pă- 
mînturile. La Lima mii de oameni veniți 
din regiune trăiesc într-o centură care se 
întinde din acest oraș pînă la malul mării, 
la Callao, în așezări sărăcăcioase con
struite pe pămînful confiscat în cursul 
unor asemenea incursiuni. Mișcările țără
nești cele mai serioase s-au produs în

jurul localității Cuzco și în provinciile 
Junin și Pasco la est de Lima.

Agitațiile muncitorești în creștere se 
extind pe scară largă în țară și creează 
o nouă sursă de dificultăți pentru guver
nul Belaunde. Deși moneda peruviană 
este relativ stabilă, costul vieții crește — 
nu în ritmul rapid cunoscut de Brazilia 
sau Chile — totuși într-un ritm accelerai, 
ceea ce creează serioase dificultăți pentru 
bugetul muncitorilor peruvieni. Muncito
rii s-au angajat într-o varietate de greve, 
într-un efort de a cîștiga sporuri de sa
larii.

Muncitorii metalurgiști au declarat re
cent grevă pentru a determina sporuri 
de salarii pînă la 25 la sută. Întrucît gre
vele se prelungeau, iar muncitorii reali
zau prea puține progrese în tratativele 
lor, ei au ocupat fabricile. In cele din 
urmă au fost dislocați de poliție, .dar si
tuația este mai departe nerezolvafă.

Lucrătorii din bănci, conduși de sindi
catul salariaților bancari, 
activități de încetinire a 
ședințele Belaunde le-a 
înapoieze la lucru, dar 
sfideze atît pe patronii 
președinte.

s-au angajat în 
lucrului. Pre- 
ordonat să se 

ei. continuă să 
lor cît și pe

DUPĂ FAZA CONJUNCTURII RIDICATE

Săptămînalul vest-german „Die Zeit" 
analizează situația actuală din economia 
italiană.

Fiecare automobilist, scria revista, 
își poate imagina sentimentul de a 
se afla într-o mașină cu frîna stri
cată, pe o șosea abruptă. Cu situa
ția celui din mașină s-ar putea oare
cum compara și situația de astăzi a 
economiei Italiei. Ajutorul în devize a- 
cordaf cu două luni și jumătate în urmă, 
tn valoare de 1,2 miliarde dolari, de că
tre S.U.A., Marea Britanie și R.F.G. par
tenerului cel mai sudic din Piața comună 
nu a avut decît efectul reînvierii unor spe
ranțe. Acest ajutor nu a determinat o în
toarcere către conjunctura ascendentă. 
Săpfămînă de săptămînă sosesc noi vești

proaste din industrie — concedieri, șo
maj parțial, reducerea desfacerii mărfu
rilor. “ *' ‘ ;
nu
mic Monfecatini a scăpat numai pen
tru _  _ ____ ,
stalațiile sale petrochimice unei societăți 
înființate împreună cu Shell. Industria de 
automobile a trebuit să reducă timpul 
de lucru ; în aceeași situație se află și 
întreprinderile de stat Alfa-Romeo. Mă
surile acestea cuprind, încetul cu încetul, 
și industria de aprovizionare. Săptămînă 
trecută cel mai mare fabricant de anve
lope din Italia, Pirelli, a redus săptă- 
mîna de lucru de la 40 de ore la 32 de 
ore. Firma de automobile Lancia are 
stocuri la fel de mari ca și producătorul 
mașinilor de cusut Borletti.

Președintele Băncii naționale, prof. 
Carii, subliniază că anul acesta prețurile 
în comerțul cu ridicata au crescut necon
tenit, deși această creștere s-a încetinit 
considerabil față de aceea de 5,5 la sută 
din anul precedent. In ultimii doi ani 
cheltuielile italienilor pentru bunuri de

Nici măcar întreprinderile mari 
au fost crujate. Concernul chi-

că a vîndut o parte din in-

consum au crescut cu 28 la sută, în timp 
ce producția agrară nu a crescut decît 
cu 1 la sută. Datorită acestui lucru im
portul de alimente a sporit cu 54 la 
sută. Nici Carii nu vede posibilitatea de 
a lichida în mod eficient și rapid această 
discrepanță.

în vremurile bune ale miracolului eco
nomic italian (așa denumește autorul pe
rioada conjuncturii ridicate de cîțiva ani 
în care în Italia s-a înregistrat o creș
tere importantă a producției industriale 
— N.R.) a fost elaborat un plan pentru 
atenuarea decalajului economic între 
nord și sud cu ajutorul unor reforme 
structurale. In acest plan era prevăzută 
adoptarea legii de constituire a regiu
nilor administrative și o reformă agrară, 
proiecte care ar necesita împreună circa 
200 pînă la 300 miliarde lire.

In momentul de față pare a se impune 
concepția că o ieșire din impas poate fi 
găsită numai dacă se vor lua cele mai 
hotărîfe măsuri, care ar trebui să fie 
sprijinite și prin noi credite din partea 

ita- 
la 

mi

străinătății. In cercurile economice 
liene ajutorul necesar este evaluat 
1,5 miliarde dolari, contînd pe un 
liard din partea R.F.G. și pe o jumătate 
de miliard din partea Franței,

ASPECTE ALE CRIZEI SUD-COREENE

• sau pro- 
a-ți desfășura activitatea- - — —I

cetățeni în condițiile pe care 
asigură astăzi statul socialist 
o mare satisfacție. Clasa sea- 
cu o grădină plină de flori, 
voioși, sănătoși, dornici să cu-

vățăturii. A fi învățător 
fesor, i 
de instruire și educare a celor mai 
tineri 
ni le 
îți dă 
mănă 
Elevii 
noască, să știe, să afle totul despre 
lucrurile înconjurătoare ne bucură, 
ca și pe părinții lor. Anul acesta am 
lucrat din nou — pentru a cîta oară 
în cei 27 de ani de muncă la cate
dră? — cu clasa I-a. Toți au absolvit 
cu note bune anul școlar. Ei nu cu
nosc decît din relatările noastre 
condițiile vitrege în care au în
vățat părinții lor, în care au mun

cit dascălii lor mai..... vîrstnici.. 
parțin generațiilor de tineri, vii
tori absolvenți ai școlii de 
ani, a cărei generalizare se ... 
făptuiește cu succes în viitorul an 
de învățămînt ; prin grija statului li 
se asigură manuale gratuite, li se 
oferă posibilitatea de a-și dezvolta 
aptitudinile și talentul în oricare din 
domeniile vieții economice și cul
turale.

întreaga recunoștință partidului și 
statului nostru. Ne vom îndrepta 
toată priceperea și puterea de mun
că pe făgașul educării tinerei gene
rații în spiritul dragostei față de 
patrie, al atașamentului față de 
popor, care cu hărnicie și entuziasm 
traduce în viață politica partidului 
nostru drag.

r ■ '

Japan Tisn«*i
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opt 
în-

Cuplajul fotbalistic 
de pe sadionul „

Ziarul „The Japan Times” analizează 
intr-un articol semnat de Joseph Z. Re- 
day situația din Coreea de sud.

Coreea de sud este o țară torturată 
din punct de vedere politic. De cînd 
studenții au reușit să răstoarne guvernul 
Li Sîn Man în urmă cu cîțiva ani, ei s-au 
considerat oarecum drept o forță politică 
populară mai presus de guvern. Firește, 
studenții nu provoacă răscoale fără să 
existe un fond. Răscoalele și demonstra
țiile de stradă din Coreea oglindesc pro
funda nemulțumire a întregii țări față de 
sărăcirea ei continuă și măsurile econo
mice de cîrpeală care nu duc la nici o 
îmbunătățire.

Este vorba de o țară foarte săracă și va 
fi nevoie de o serie de „miracole econo
mice”, însoțite de judecată sănătoasă și 
muncă îndîrjifă, pentru a-i da ceea ce 
economiștii numesc o „economie viabi
lă". Cred însă că valul continuu de de
crete și măsuri polifico-economice stîn- 
jenește de fapt progresul economic și 
contribuie la agitația politică.

Ceea ce este necesar economiei co
reene este o orientare de bază stabilită 
cu oarecare înțelepciune și urmată apoi 
de un minimum de schimbări. Ceea ce a 
obținut în schimb această țară este o se-

rie permanentă de măsuri de la o zi la 
alta, care pot avea sau nu coerență și le
gătură și care în mod cert nu contribuie 
la o orientare economică națională bine 
gîndifă.

Omul de afaceri — ca și fermierul și 
consumatorul — sînt ținuți în permanen
ță într-o stare de dezechilibru. Există 
multe exemple, dar unul din ele este re
centa schimbare a cursului de schimb al 
monedei, în cadrul căreia wonul sud co
reean a fost devalorizat la aproximativ 
jumătate din valoarea lui de schimb an
terioară.

Devalorizarea nu a adus nici un folos 
în ce privește reducerea prețurilor de ex
port, dar ea provoacă o creștere în spi
rală a tuturor prețurilor interne. Acest lu
cru este elementar deoarece întreaga 
economie industrială coreeană, plus com
bustibilul, plus o mare parte a îngrășă
mintelor, insecticidelor și altor mate
riale pentru agricultură, plus, în sfîrșit, 
o parte mare a proviziilor de alimente, 
provin toate din import, 
costul importurilor prin 
monedei, vei dubla, sau 
dubla, prețurile de consum. Tocmai acest 
lucru s-a înfîmplat acum în Coreea de 
sud și, deși nu susțin că actuala majo
rare a prețurilor a provocat răscoalele, 
este cert că ea sporește nemulțumirea și 
agitația.

La rîndul său ziarul „New York Times" 
scrie :

Guvernul generalului Pak Cijon Hi tre
ce printr-o perioadă de frămîntări și tul
burări convulsive datorate inflației, scan-

din sud 
enorme

au de înfrun- 
în crearea unei 
țară în primul

Dacă dublezi 
devalorizarea 
aproape vei

dalurilor în sînul guvernului, iresponsabi
lității polifice și urilor dezbinătoare.

Perioada de la sfîrșiful primăverii, îna
inte de aparijia pe piață a noii recolte 
coincide cu o criză. Cei care au prezis 
greutăți cu luni în urmă n-au fost deza- 
măgiji. Seulul se află sub lege marțială, 
ca urmare a manifestațiilor tumultuoase 
ale sfudenfilor împotriva regimului gene
ralului Pak și noul guvern condus de 
Kwon Cijan II acționează cu disperare în 
vederea potolirii valului de nemulțumire. 
Pentru multi, încercările acestea sînt prea 
fîrzii.

Soarta a fost deosebit de crudă cu 
sud-coreenii. Pujine najiuni au avut atît 
de mult de suferit.

Oamenii 
tat piedici
baze industriale într-o 
rînd agricolă, care este una dintre cele 
mai dens populate din lume. Oamenii de 
afaceri, operînd în cadrul unui sistem e- 
conomic îngust, sînt obișnuifi să stoche
ze mari cantități de materii prime im
portate și să le exploateze pe piață, 
neținînd seama de efectele asupra com- 
patrioților lor care suferă. Corupția este 
prea adîncă pentru a fi smulsă din rădă
cini și guvernul generalului Pak pare să 
fie tot atît de adine implicat ca toți pre
decesorii să'.

Poate Coreea de sud să iasă din acest 
ciclu fără sfîrșit de crize, frămîntări și 
disperare l Criza care a zguduit guver
nul generalului Pak aduce toate aceste 
întrebări în actualitatea imediată. Dacă 
nu se găsesc răspunsuri satisfăcătoare, 
Coreea de sud va avea de înfruntat noi 
tulburări și atit de adînci și îngrijorătoa
re, îneît rezultatul este imposibil de pre
văzut.

Lector univ. Maria IOSIPESCU. 
președintele comisiei de la Școa- 
la nr. 2 din Sibiu.- • -

Comisiile din școlile orașului Si
biu au consemnat multe rezultate 
foarte bune. Comisia noastră exa
minează absolvenți ai școlilor medii 
din Avrig și Săliște. O parte dintre 
ei au dat răspunsuri bune și au pro
movat cu succes examenul. Alții 
însă au cunoștințe insuficiente la 
unele obiecte de bază — matematici, 
limba romînă. Sînt de părere că a- 
ceastă situație se datorește în bună 
parte lipsei de continuitate în proce
sul de pregătire. La Școala medie din 

iște, de exemplu, s-au succedat în- 
1 an cinci profesori de limba 

-„mină, iar elevii au pierdut ore 
prețioase de învățătură. Am aflat a- 
cest lucru din partea candidaților, 
întrucît de la școala menționată nu 
a venit pînă în prezent vreun pro
fesor care să dea altă explicație. 
După cît se vede, în acest caz este 
vorba de o slabă preocupare din 
partea școlii respective nu numai în 
ce privește pregătirea, ci și desfășu
rarea examenului de maturitate al 
elevilor ei.

Progresul Bocești —
Lazio Roma 32

Primul din meciurile rneului în țara 
noasfră al echipei italierde fotbal Lazio 
Roma a avut loc aseară lumina reflec
toarelor pe stadionul Rublicii din Ca
pitală. Oaspeții au întîlrechipa Progre
sul București. Fotbaliștii-ștri au reușit o 
frumoasă victorie cîștigî cu scorul de 
3—2, la capătul unui : spectaculos, 
deosebit de disputat, rr ales în repriza 
secundă. La început, Piresul și-a im
pus net superioritatea, nducînd, după 
numai 20 de minute, ci—0, prin punc
tele înscrise de Hălmăgnu și Stoicescu. 
Spre sfîrșiful reprizei, profitînd de o 
oarecare relaxare ce și- permis-o bucu- 
reștenii, echipa din Rea s-a apropiat 
tot mai periculos de prta lui Mîndru 
și, cu numai cîteva sande înainte de 
pauză, extrema dreapt.Maraschi înscrie 
un gol bucureșfenilor.

La reluare, jocul es mai pasionant, 
oaspeții reușind să seorganizeze bine 
în atac. După o frumoă acțiune a îna
intării, fotbaliștii italiei egalează. Auto-

★

că organele de re
çu atenție constata

Fără îndoială 
sort vor analiza 
rile și sugestiile comisiilor pentru 
examenul de maturitate, ele permi- 
țind să se tragă unele concluzii pen
tru perfecționarea in continuare a 
procesului instructiv-educativ 
viitorul an școlar.

Proaspeții absolvenți 
promovat cu succes 
maturitate nu intră 
vacanță obișnuită. Ei 
ti in continuare în 
cursului de admitere
tul superior, învățămîntul tehnic 
etc.

care 
examenul 
acum într-o 

se vor pregă- 
vederea con- 
în învățămîn-

In careul oaspeților

rul golului este acum extrema stingă 
Morrone. Bucureșfenii au și ei o serie de 
ocazii. Din păcate însă, unii înain- 

■ tași ai Progresului, ori nu se află la lo
cul potrivit pentru a șuia cu precizie min
gea în poartă, ori — deși în poziții din
tre cele mai favorabile — trimit mingea 
peste bară. Cu cinci minute înainte de 
terminarea partidei, Stoicescu șutează cu 
precizie mingea centrată de Oaidă. Sco
rul devine 3—2 pentru Progresul. Echipa 
italiană revine puternic în atac, căutînd 
să egaleze. N-a reușit, e adevărat, dar 
trebuie spus că un șut puternic, prin care 
scorul ar fi putut deveni egal, a nimerit 
bara bucureșfenilor doar cu cîteva frac
țiuni de secundă înainte de fluierul final 
al arbitrului.

Rapid—Steagul roșu 4—1
Deschiderea cuplajului de ieri au fă

cut-o echipele Rapid București și Steagul 
roșu Brașov. Acestea și-au disputat res
tanța din etapa a XVII-a a campionatului 
republican. După o repriză egală (1-1), 
rapidiștii au trecut hotărît la atac și și-au 
asigurat o clară victorie : 4-1. Autorii go
lurilor lor au fost Kraus (min. 9 și 69), 
Dumitriu II (min. 59 din 11 m) și lonescu 
(min. 79). Golul brașovenilor l-a marcat 
Selimeși în minutul 35, în general meciul 
a fost viu disputat, ambele echipe avînd 
la înaintare jucători iuți, cu o bună teh
nică în conducerea mingei. Ceea ce a 
făcut însă ca balanța victoriei să încline 
atît de net de partea rapidiștilor a fost 
faptul că apărarea Steagului roșu n-a a- 
vut suficientă putere de a se regrupa co
respunzător în fața ofensivei adversarului. 
De asemenea, lipsa condiției fizice a in
fluențat mult jocul brașovenilor.

Bucureșfenii ar fi putut înscrie încă nu
meroase goluri. Ocazii au avut. Dar, su- 
praapreciindu-și forțele, unii dintre înain- 
iași (Dumitriu II mai ales) n-au căutat să 
rezolve simplu și precis situațiile, ci au 
apelat la nesfîrșite driblinguri chiar în 
fața porții adversarului...

Se cuvine ca arbitrajul prestat la acest 
meci de N. Cursaru (Ploiești) să facă o- 
biectul unei analize în cadrul colegiulu' 
central de arbitri, întrucît multe din de
ciziile sale n-au corespuns unor situații 
reale de pe teren.

Joi la amiază a avut loc la sediul 
U.C.F.S. festivitatea decernării titluri
lor de maestru emerit al sportului și 
maestru al sportului unor jucători ai e- 
chipei de rugbi Grivița Roșie Bucu
rești, cîștigătoarea din acest an a „Cu
pei campionilor europeni“. Au fost dis
tinși cu titlul de maestru emerit al spor
tului Mircea Rusu, Constantin Stănescu, 
Mihai Vusek, Radu Demian și Valeriu 
Irimescu. Au primit titlul de maestru 
al sportului Mircea Iliescu, Mihai O- 
blomenco, Mihai Manole, Gh. Dragomi- 
rescu, Dan Stoenescu și Licuță Balcan. 
Ceilalți membri ai echipei Grivița Ro
șie dețin titlul de maestru emerit sau 
maestru al sportului din anii trecuți. 
Tot cu acest prilej, pentru activitatea 
depusă în pregătirea echipei reprezen
tative de rugbi a 
decernat titlul de 
fesorului Nicolae 
șitul festivității, 
vicepreședinte al U.C.F.S., și Emil Dră- 
gănescu, președintele Federației 
rugbi, au felioitat pe cei distinși.

țării noastre, i s-a 
antrenor emerit pro- 
Pădureanu. La sfîr- 
tov. Miron Olteanu,

În cîteva rînduri

de

Ion DUMITRIU

0 Concursul internațional de tir des
fășurat timp de mai multe zile pe poligo
nul clubului sportiv „Dinamo“ din Mos- 
oova a luat sfîrșit joi, o dată cu disputa
rea probei de pistol viteză. Proba a fost 
dominată de țintașii romîni, care au ob
ținut primul loc în clasamentul individual 
prin Ion Tripșa cu 593 puncte. Locurile 
următoare au fost ocupate de Gutovski 
(U.R.S.S.) — 587 puncte și M. Roșea 
(R.P.R.) — 586 puncte. Pe echipe locul 
întîi a fost ocupat de echipa R. P. Ro
mîne.

• în sala Ț.S.K.A. din Moscova au în
ceput joi campionatele europene de hal
tere, la care participă sportivi din 13 țări. 
La cat. cea mai ușoară titlul dé campion 
european a fost cucerit de halterofilul so
vietic Viktor Marzagulov, care a totalizat 
325 kg (102,5+97, 5 +125 kg). Medalia de 
argint a revenit lui R. Nagy (R. P. Un
gară) — 315 kg, iar cea de bronz lui 
Hans Ress (R.D.G.) — 310 kg. Reprezen
tantul țării noastre, Ion Panait, s-a clasat 
pe locul 5 cu 295 kg (95 + 87,5+112,5 kg).

ANTOLOGIE DESPRE MIȘCAREA 
DE REZISTENȚĂ ITALIANĂ

Administrația comunală din Mi
lano a editat un volum destinat co
piilor despre Rezistența italiană. 
Volumul, intitulat „Rezistența noa
stră", este o antologie care cuprinde 
prezentări (făcute de primarul ora
șului Milano, prof. Bucalossi, și de 
Luigi Meda, luptător în Rezisten
ță), o serie de mărturii reprezen- 
tînd o culegere de scrieri, frag
mente de poezii, discursuri și chiar 
scenarii ale unor filme despre Re
zistență, care vor arăta copii
lor ce a însemnat această pe
rioadă pentru Italia. Cartea mai 
cuprinde și cinci scrieri ale unor 
luptători din perioada Rezistenței. 
Volumul, tipărit în 60 000 de exem
plare, se va distribui tuturor ele
vilor care intră în școala medie.

CENTRUL METEOROLOGIC 
MONDIAL

La Moscova se termina construi
rea unui mare centru meteorologic 
mondial. Noul centru va aduna și 
prelucra informații hidrometeoro- 
logice de pe întreg teritoriul Uniu
nii Sovietice, din Europa occidenta
lă, regiunile arctice, Africa de nord, 
Atlantic și Orientul apropiat. El va 
întreține legături strinse cu alte 
două centre meteorologice — de la 
Washington și din emisfera sudică.

Noua instituție științifică va fi 
integral automatizată. Dispozitive 
speciale vor putea recepționa infor
mațiile fără întrerupere și le vor 
transmite mașinilor de calcul, ca
pabile să efectueze 500 000 de ope-

DE PESTE HOTARE

rații pe secundă. Ele vor analiza 
informațiile și le vor pregăti pen
tru calcularea pronosticurilor tim
pului. Centrul meteorologic de la 
Moscova va fi prima și principala 
verigă în automatizarea complexă ■' 
a serviciului hidrometeorologic din 
U.R.S.S.
/

FĂRĂ PRECEDENT
Ziarul „II Giorno“ relatează des

pre un caz de naștere fără prece
dent, care a avut loc în Japonia 
și a stîrnit un viu interes în rîn
durile medicilor. Masako Naka, în 
virstă de 24 de ani, fiind gravidă în 
primele luni, a avut un accident de 
automobil, în urma căruia a tre
buit să i se facă o operație pe cre
ier. Deși operația, efectuată la 
spitalul din Nagasaki, a reușit să-i 
salveze viața, bolnava nu și-a recă
pătat cunoștința 225 de zile, timp în 
care a fost hrănită artificial. La 
sfîrșitul acestei perioade, tot în sta
re de comă, Masako Naka a dat 
naștere, spre surprinderea medici
lor, unei fetițe perfect sănătoase.

LINIE VIDEOTELEFONICĂ

După cum anunță agenția France 
Presse, la 24 iunie a fost inau
gurată prima linie videotelefonică 
dintre Washington și New York. 

■ în aceeași zi Robert Wagner, pri
marul orașului New York a inau
gurat legătura videotelefonică New 
York-Chicago. Sistemul videotele- 
fonic oferă celor care vorbesc la 
telefon posibilitatea de a se vedea 
reciproc pe ecrane instalate special 
în acest scop.

PENTRU DEZVOLTAREA 
COLABORĂRII ȘTIINȚIFICE 
Î^ÏRE U. R. S. S. Șl S. LJ. A.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — Ig- 
nati Novikov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.; 
care s-a înapoiat la Moscova din- 
tr-o vizită în S.U.A., a declarat unui 
corespondent al agenției TASS că 
„schimbul de realizări științifice va 
aduce foloase celor două țări. Sin
tern pentru asemenea schimburi“.

După cum a arătat I. Novikov, în 
cursul convorbirii sale cu președin
tele Johnson, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de bunăvoință, au 
fost discutate, printre altele, pro
bleme ale schimbului de realizări 
științifice, ale dezvoltării comerțu
lui. în încheiere, el și-a exprimat 
convingerea că vizita delegației so
vietice pe care a condus-o va con
tribui la lărgirea contactelor, la îm
bunătățirea înțelegerii dintre cele 
două țări.

CĂLĂTORIA LUI R. KENNEDY 
ÎN R. F. GERMANĂ SI R. P. POLONĂ

BONN 25 (Agerpres). — Joi a so
sit la Bonn ministrul justiției al 
S.U.A., Robert Kennedy, care face o 
vizită de două zile în Germania occi
dentală. După o întrevedere cu mi
nistrul afacerilor externe al R.F.G,. 
Gerhard Schröder, Robert Kennedy 
a fost primit de către președinție 
R.F.G., H. Lübke, și cancelarul fe
deral, L. Erhard. Cancelarul Erher ! 
a declarat ziariștilor că în întreve
derea cu Kennedy au fost abordate 
probleme ale politicii mondiale.

R. Kennedy 
și 29 iunie va 
Iară în R. P. 
va înapoia la

a declarat că între 27 
face o vizită particu- 
Polonă, după care se 
Washington.
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Geneva Măsuri colaterale dezarmării între 21 și 28 iunie La Sesiunea Adunării Naționale a R. S. Cehoslovace

menite să promoveze destinderea
Cuvîntarea șefului delegației R. P. Romîne

„SĂPTĂMÎNĂ EUROPEANĂ
a Înțelegerii reciproce“

Prezentarea declarației guvernamentale
Delția guvernamentală 
a B Romîne a sosit la Sofia

GENEVA 25 (Agerpres). — La 25 
iunie Comitetul celor 18 state pentru 
dezarmare a discutat probleme în 
legătură cu reducerea producției de 
materiale fisionabile și reducerea 
bugetelor militare.

Au luat cuvîntul reprezentanții 
S.U.A., U.R.S.S., Angliei, R. P. Ro
mîne, R. S. Cehoslovace, Canadei și 
Italiei.

In conformitate cu programul de 
lucru adoptat la propunerea co
președinților, a arătat între altele 
Vasile Dumitrescu, șeful delegației 
R. P. Romîne, comitetul nostru în
cepe azi examinarea unora dintre 
măsurile concrete menite să con
tribuie la-încetinirea cursei înar
mărilor și la reducerea încordării 
internaționale.

Sublinierea, rolului comitetului ca 
fiind organul. indicat pentru elabo
rarea și realizarea unor acorduri cu 
privire la măsuri reciproc accepta
bile, de reducere a cursei înarmări
lor și promovare a destinderii în re
lațiile internaționale, a spus vor
bitorul, este, după părerea noastră, 
deosebit de oportună. Este de la sine 
înțeles că realizarea unor asemenea 
măsuri presupune participarea acti
vă a tuturor delegațiilor la exami
narea. obiectivă a problemelor, în
datorirea de a-și aduce contribuția 
prin sugestii, propuneri și orice ini
țiative.

Referindu-se la măsurile colate
rale dezarmării, menite să favori
zeze destinderea internațională, re
prezentantul romîn a arătat că în a- 
ceste măsuri se include și problema 
încheierii unui pact de neagresiune 
între Organizația Tratatului de la 
Varșovia și Pactul Atlanticului de 
nord, precum și problema constitui
rii de zone denuclearizate în diferi
te regiuni ale lumii. După cum am 
măi avut ocazia să o spun, a decla
rat V.' Dumitrescu, delegația romînă 
acordă o deosebită importanță aces
tor probleme. încheierea unui pact 
de neagresiune între cele două gru
pări, ca o măsură tranzitorie în ve
derea desființării oricăror blocuri 
militare, se impune prin uriașa in
fluență binefăcătoare pe care ar e- 
xercita-o asupra ansamblului pro
blemelor internaționale. Semnifica
ția pactului de neagresiune nu se li
mitează numai la regiunea geogra
fică în care el ar funcționa. Impli
cațiile sale s-ar resimți în întreaga 
lume. S-ar crea deci condiții deose
bit de f avorabile pentru a rezolva cu 
succes și alte probleme majore care

mai întunecă încă relațiile dintre 
state.

în continuare vorbitorul s-a refe
rit la problema reducerii bugetelor 
militare. Este cunoscută importanța 
pe care delegația romînă o atribuie 
acestei probleme, a spus el. Am avut 
prilejul în decursul sesiunii trecute 
să ne expunem poziția pe larg. S-ar 
putea afirma că efectele binefăcă
toare pe care adoptarea unei ase
menea măsuri ar avea-o pentru sta
tornicirea și întărirea încrederii în
tre state, între popoare, sînt recu
noscute de cvasi-unanimitatea Comi
tetului. Este deosebit de important 
faptul că în prezent există, după cîte 
se pare, condițiile pentru ca o parte 
din resursele economisite ca urmare 
a reducerii cheltuielilor militare să 
fie alocată în scopul ajutorării țări
lor în curs de dezvoltare. Aceasta — 
a spus el — este o problemă care 
preocupă întreaga comunitate inter
națională.

în încheierea cuvîntării sale, V. 
Dumitrescu a spus : Competența co
mitetului nostru rezultă din faptul 
că el constituie singurul organism 
internațional însărcinat de Aduna
rea Generală a O.N.U. cu elaborarea 
tratatului de dezarmare generală și 
totală. Cine poate mai mult, poate 
și mai puțin. Tocmai de aci și com
petența generală a comitetului nos
tru de a negocia și adopta măsuri 
colaterale cum ar fi reducerea bu
getelor militare și — cu atît mai 
mult — un apel pentru reducerea a- 
cestor bugete.

Delegația romînă consideră că pro
blema aceasta a fost amplu dezbă
tută în cadrul comitetului. După 
părerea noastră ar fi de dorit să se 
treacă la adoptarea unei hotăriri 
concrete. Pornind de la această con
statare și ținînd seama că, după cît 
se pare, în această privință nu exis
tă nici un obstacol de ordin obiec
tiv, nici o divergență cu privire la 
fond, ne întrebăm dacă n-ar fi po
sibil să cădem de acord să se treacă 
la elaborarea unui apel către guver
ne în vederea reducerii cheltuieli
lor militare. Ar urma să examinăm, 
de asemenea, și să hotărîm asupra 
formei și modalității de a lansa a- 
pelul. Aceasta ar fi, după părerea 
noastră, un consens general de na
tură să ușureze pe viitor realizarea 
unui acord privind reducerea buge
telor militare.

Viitoarea ședință a Comitetului ce
lor 18 va avea loc marți.

' BONN 25 (Agerpres). — Sub lo
zincile „înțelegerea reciprocă între 
Est și Vest este chezășia păcii în 
Europa“, „Pentru destinderea încor
dării în Europa pe calea obținerii 
înțelegerii reciproce !“, „Europa cen
trală trebuie să devină zonă denu- 
clearizată“, între 21 și 28 iunie în 
R.F.G. se desfășoară „Săptămînă 
europeană a înțelegerii reciproce” 
organizată de „Asociația germană 
pentru pace“ (această organizație 
reunește pe partizanii păcii din 
R.F.G.).

In cadrul „Săptămînii europene" 
au avut loc mitinguri la Dortmund, 
Duisburg, Düsseldorf și în alte o- 
rașe ale R.F.G., vizionări de filme 
antirăzboinice, întîlniri cu partizani 
ai păcii din diferite țări. La acțiu
nile inițiate în cadrul acestei săptă
mîni participă delegați din Olanda, 
Danemarca, Polonia, Austria, R.D.G., 
Belgia, Franța, Anglia.

După cum relevă ziarul „Die Tat“, 
a înțele- 
organizată

„Săptămînă europeană 
gerii reciproce" este _____
în legătură cu împlinirea a 50 de 
ani de la declanșarea primului răz
boi mondial, a 25 de ani de la înce
perea celui de-al doilea război mon
dial și comemorarea a 50 de ani de 
la încetarea din viață a fondatoru
lui Asociației germane a păcii, Ber
ta von Zutner. Inițiativa „Asocia
ției germane pentru pace“ s-a bucu
rat de un larg ecou în lumea în
treagă.

Aceste acțiuni se vor încheia la 
28 iunie, printr-un „marș al păcii“ 
care va avea loc între Köln (R.F.G.) 
și Linz (Austria) și la care vor par
ticipa partizani ai păcii din R.F.G., 
precum și oaspeți de peste hotare.

Pentru denuclearizarea
Orientului Mijlociu

TEHERAN 25 (Agerpres). — Zia
rul „Ajang“ din Iran a publicat un 
articol în care propune ca Orientul 
Mijlociu să fie proclamat zonă denu- 
clearizată. Ziarul cere instituirea în 
această regiune a unui control strict 
asupra înarmărilor.

în articol se subliniază că asigu
rarea păcii este o necesitate vitală 
pentru țările în curs de dezvoltare.

Sesiunea europeana de inginerie chimica

Convorbirile si vizitele
at

delegației de specialiști romini
FRANKFURT PE MAIN 25 (A- 

gerpres). — La invitația președinte
lui Asociației chimiștilor vest-ger- 
mani, prof. Winnacker, o delegație 
de specialiști romîni condusă de Mi
hail Florescu, ministrul Industriei 
Petrolului și Chimiei, participă la 
sesiunea europeană de inginerie 
chimică. Din delegație fac parte Ion 
Velea, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, Constantin 
Năcuță, adjunct al ministrului con
strucțiilor de mașini, Ilie Voicu, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, și Ion Tudose, secretar ge
neral în Ministerul Industriei Petro
lului și Chimiei.

în primele zile, membrii delega
ției au luat parte la manifestările 
științifice și tehnice desfășurate sub 
numele de „Achema" și „Dechema“ 
și au vizitat expoziția de utilaj chi
mic, unde au avut convorbiri cu re
prezentanți ai unor importante fir
me vest-germane din industria con
structoare de utilaj chimic și apa- 
rataj- electric și electrochimie. Cu a- 
ceastă ocăzie, delegația a fost în- 
tîmpinată de condücätorii unor mari 
firme, printre care „Krupp“, 
„Lurgi“, „Siemens“, „A. E. G.“, 
„Uhde', „Gottys“, „Chemiebau“ și 
altele. Societatea „Lurgi“ a executat

în anii trecuți comenzi voluminoase 
pentru livrări de instalații complete 
către țara noastră, îndeosebi pentru 
industria petrochimică și de îngră
șăminte chimice, detergenți etc.

în continuare, delegația romînă 
urmează să aibă contacte cu carac
ter 
de 
de 
de 
proiectări și cercetări.

tehnic și economic cu firmele 
specialitate, să viziteze o serie 
uzine chimice și constructoare 
mașini, precum și institute de

PRAGA 25 (Agerpres). — Jozef 
Lenart, președintele guvernului R. S. 
Cehoslovace, a prezentat la prima 
sesiune a Adunării Naționale decla
rația guvernamentală. Vorbind des
pre principiile politicii externe ceho
slovace, aplicate pînă în prezent, el 
a subliniat că Cehoslovacia va dez
volta și pe viitor legături frățești cu 
TT—’----- " ■ " ’ ■ ’
socialiste, va !.. 
unor măsuri în apărarea păcii, 
încheierea tratatului de pace

Uniunea Sovietică și celelalte țări 
socialiste, va sprijini înfăptuirea 
unor măsuri în apărarea păcii, ca 
încheierea tratatului de pace cu 
Germania, încheierea Tratatului cu 
privire la dezarmarea generală și 
totală și la retragerea trupelor de la 
bazele străine, reducerea bugetelor 
militare, încheierea unui pact de 
neagresiune între statele membre 
ale N.A.T.O. și statele participante 
la Tratatul de la Varșovia.

Președintele guvernului R. S. 
Cehoslovace a subliniat, de aseme
nea, că se dezvoltă favorabil comer
țul Cehoslovaciei cu Anglia, Franța, 
Italia, Austria, precum și cu alte 
țări din Europa occidentală și cu 
țările scandinave.

Guvernul R. S. Cehoslovace — a 
declarat el — este de părere că di
vergențele ideologice nu trebuie ex
tinse asupra relațiilor interstatale.

Referindu-se la problemele eco
nomiei, J. Lenart a scos în evidență 
principiile fundamentale ale planu
lui pe 1965. în domeniul construc
țiilor de mașini, care constituie baza 
industriei cehoslovace, a spus vor
bitorul, trebuie puse de acord posi
bilitățile și nevoile interne cu posi- I

bilităjile de desfacere și export. 
Tehnica străină va fi folosită de 
R. S. Cehoslovacă pe scară mai 
largă prin achiziționarea de licențe 
și prin importul de mașini și^ utilaje, 
inclusiv utilaje complexe pentru 
uzine.

în continuare, Jozef Lenart a sub
liniat că în prezent se acordă o mare 
atenție investițiilor alocate pentru 
sprijinirea agriculturii. Guvernul — 
se subliniază în declarație — va de
pune eforturi pentru creșterea con
tinuă a nivelului de trai și îmbu
nătățirea aprovizionării populației 
cu produse alimentare și mărfuri 
industriale.

O misiune economică
cehoslovacă in italia

PRAGA 25 (Agerpres). — La in
vitația ministrului comerțului cu 
străinătatea al Italiei, B. Mattarella, 
Ia 25 iunie a plecat în Italia o mi
siune economică cehoslovacă, con
dusă de J. Horn, președintele Ca
merei de Comerț a R. S. Ceho
slovace. Agenția Ceteka precizează 
că membrii delegației cehoslovace 
vor studia în Italia posibilitățile lăr
girii continue a colaborării econo
mice dintre Cehoslovacia și Italia, 
în timpul celor două săptămîni cît 
va dura vizita în Italia, delegația 
va vizita, de asemenea, cîteva în
treprinderi industriale.

Tratative în problema cipriotă
WASHINGTON 25 (Agerpres). — 

Corespondenții agențiilor de presă 
relatează că prima zi a întrevederi
lor dintre premierul grec, Papan- 
dreu, și președintele S.U.A., Johnson, 
privind aspectele crizei cipriote, a 
luat sfîrșit într-o notă lipsită de op
timism. Agenția France Presse re
levă că poziția adoptată de Papan- 
dreu nu s-a îndepărtat aproape cu 
nimic de vechea poziție a guvernu
lui grec care continuă să susțină 
teza că Ciprul este un stat indepen
dent și ca atare toate problemele 
care privesc independența și secu
ritatea sa trebuie să fie discutate în 
cadrul O.N.U.

După aceste luări de contact, arată 
agenția Reuter, se degajă impresia 
că eforturile pe care le depun S.U.A., 
de a determina Grecia să înceapă 
tratative bilaterale cu Turcia, întîm-

pină o împotrivire categorică din 
partea guvernului grec.

în cursul zilei de joi, premierul 
grec, Papandreu, a avut o întreve
dere cu secretarul de stat al S.U.A., 
Dean Rusk. întîlnirea a fost carac
terizată de către diplomații ambelor 
părți ca fiind cea mai importantă 
discuție pe care Papandreu a avut-o 
la Washington.

NEW YORK 25 (Agerpres). — în 
cadrul unei conferințe de presă, pri
mul ministru al Turciei, Ismet Inönü, 
a declarat joi la New York că Sta
tele Unite nu au prezentat nici un 
plan propriu cu privire la soluțio
narea problemei cipriote. Organiza
rea de convorbiri directe între Gre
cia și Turcia cît mai curînd posibil 
ar fi utilă, a declarat în continuare 
Inönü.

Jivko Jivkov, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, Apostol Pașev, președin
tele Comitetului de Stat al Planifi
cării, prof. Evgheni Mateev și alți 
membri ai delegației guvernamenta
le bulgare la sesiune.

A fost prezent, de asemenea, Cris- 
tea Ionescu-Tira, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al R. P. Romîne la 
Sofia.

SOFLgerpres). — La 25 iu
nie a sSofia delegația guver- 
namentl. P. Romîne care va 
participsiunea Comisiei mix
te guvntale romîno-bulgare 
de colaleconomică și tehnico- 
științifiegația este condusă de 
Alexandădeanu, vicepreședin
te al Cui de Miniștri al R. P. 
Romîne.

Deleg; fost întîmpinată de

Sesiu Comisiei mixte guvernamentale 
romimlgare pentru 
și teo-știînțîfică

SOFIAgerpres). — în urma 
lucrărilo:regătire efectuate în
tre 18 și ie 1964 de către dele
gații de liști, la 25 iunie a a- 
vut loc la a 4-a sesiune a Comi
siei mixternamentale romîno- 
bulgare , colaborarea econo
mică și i-științifică.

La sesiare a decurs în spirit 
de priete înțelegere reciprocă, 
comisia aninat modul în care 
au fost înite hotărîrile luate la 
precedenlune și a stabilit mă
surile corzătoare cu privire la 
desfășura continuare a colabo
rării econ între cele două țări.

în legăcu complexul hidro
tehnic diionul Izlas-Somovit, 
comisia ailit măsurile necesa
re pentruirarea sarcinii de pro
iectare ca condițiilor legate de 
realizareatui obiectiv.

Cu prii sesiunii a avut loc 
semnarea zenției privind reali
zarea liniiectrice de 220 kV 
Craiova-B-frontieră de stat ro- 
mîno-bulgientru tranzitarea de 
energie ecă din U.R.S.S. în 
R.P.B., ashcît executarea aces
teia să pol realizată în termenul 
stabilit.

în ceea -ivește colaborarea e- 
conomică :cele două țări în pe
rioada 196(70, comisia a exami
nat rezult; discuțiilor dintre or
ganele cer- de planificare din 
cele două in prima etapă și a a- 
probat măe pentru pregătirea 
celei de-a t etape a discuțiilor 
dintre orga de planificare.

A fost apt cu același prilej re-

colaborare economică
Ä 

gulamentul de organizare și funcțio-* 
nare al Comisiei de colaborare teh- ' 
nico-științifică romîno-bulgare.

Din partea romînă, la tratative au 
participat tovarășii : Alexandru Bîr- 
lădeanu, vicepreședinte al Consiliu- 
lui de Miniștri, conducătorul delega- ' . 
ției, Gheorghe Hossu, președintele 
Comitetului de Stat al Apelor, Nico
lae Gheorghiu, adjunct al ministru
lui minelor și energiei electrice,- 
Mauriciu Novac, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planificării^ 
Nicolae Anghel, adjunct al minis
trului comerțului exterior, Tiberiu 
Abrihan, adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de mașini.

Din partea bulgară au participat : 
Jivko Jivkov, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, conducătorul 
delegației, Apostol Pasev, președin
tele Comitetului de Stat al Planifi
cării, Evgheni Mateev — ministru, 
Konstantin Popov, președintele Co
mitetului pentru energetică și com
bustibil, Stoian Siulemezov, prim- 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării, Ivan Todorov-Goru- 
nea, președintele Direcției generale 
a economiei apelor, Ivan Golomeev, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, Ivan Radonov, vicepre
ședinte al Comitetului pentru con
strucții de mașini, precum și alți 
membri și experți ai celor două 
părți.

Sesiunea a fost prezidată de tova
rășul Jivko Jivkov.

La semnarea protocolului au fost 
de față membrii și experții ambelor 
delegații guvernamentale.

f >

In timpul conferinjei tripartite la nivel înalt, încheiată sîmbăta trecută 
la Tokio

ÏN PROBLEMA MALAYEZÄ

Propunere 
pentru o noua 
conferință tripartită

MANILA 25 (Agerpres). — In 
scrisori identice adresate președin
telui Sukarno al Indoneziei și pre
mierului malayez Abdul Rahman, 
președintele filipinez, Macapagal, a 
propus organizarea unei întîlniri a 
miniștrilor afacerilor externe ai ce
lor trei țări în următoarele două 
săptămîni. Președintele Macapagal 
propune ca la această întîlnire să 
se ia în discuție crearea comisiei de 
conciliere < ' 
dintre Indonezia 
cum s-a 
înalt de

afro-asiatice în disputa 
__ la și Malayezia, așa 

stabilit la întîlnirea la nivel 
la Tokio.

Sosire lui I. B. Tito în R. P. Polonă
VARȘOV15 (Agerpres). — A- 

genția P.A.mmță că la invitația 
lui WladysiGomulka, prim-se
cretar al Cal P.M.U.P., și a lui 
Aleksander vadzki, președintele 
Consiliului Stat al R. P. Polone, 
la 25 iunie >sit în R. P. Polonă 
Iosip Broz președintele R.S.F. 
Iugoslavia, etar general al C.C. 
al Uniunii (uniștilor din Iugo
slavia, cu sc și alte persoane ofi
ciale iugosla

Pe aeropo:din Varșovia, oaspe-

ții iugoslavi au fost întîmpinați de 
Wladyslaw Gomulka, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., Aleksander 
Zawadzki, președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Polone, Jozef Cyran- 
kiewicz, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone, și de alți 
conducători de partid și de stat ai 
R. P. Polone.

Wladyslaw Gomulka și Iosip Broz 
Tito au rostit cuvîntări.

După-amiază, președintele Tito a 
făcut vizite lui Wladyslaw Gomulka 
și lui Aleksander Zawadzki.

Șeful aiului cambodgian în Franfa
PARIS 25 igerpres). — Prințul 

Norodom Sia;, șeful statului cam
bodgian, caree o vizită oficială în 
Franța, a av întrevederi cu pre
ședintele de iile.

Deși nu a ; dat publicității un 
document cal, din toasturile 
schimbate la dineu oferit de ge
neralul de Gie și din surse apro
piate particițților la convorbiri a 
reieșit că unai problemele dezbă-

tute a fost propunerea prințului No
rodom Sianuk de a se întreprinde 
acțiuni în vederea încetării stării în
cordate din Asia de sud-est și re
cunoașterii și garantării neutralității 
Cambodgiei.

Cu același prilej, generalul de 
Gaulle a declarat că Franța sprijină 
fără rezerve propunerea șefului sta
tului cambodgian.

Situația din Guyana Britanică
Cheddi Jagan refuză să demisioneze

RIO DE JANEIRO 25 (Agerpres).
— Potrivit știrilor sosite din Geor
getown, primul ministru al Guyanei 
Britanice, Cheddi Jagan, a respins 
o cerere a guvernatorului englez 
Richard Luyt de a demisiona și a 
declarat că va continua lupta pen
tru independența țării. El a subli
niat că este necesar ca mem
brii comisiei de anchetă a O.N.U. să 
vină cît mai urgent în Guyana Bri
tanică pentru a lua cunoștință de 
situația actuală și de cauzele reale 
ale tulburărilor.

SCURTE ȘTI

Totodată, după cum scrie ziarul 
„Evening Post“ din Georgetown, 
primul ministru al republicii Tri
nidad-Tobago, Eric Williams, care 
a încercat să medieze în actuala 
criză din Guyana Britanică, l-ar fi 
informat pe guvernatorul Luyt, pe 
primul ministru Jagan și pe liderii 
celor două partide politice de 
opoziție că „în actualele circum
stanțe nu găsește că există o bază 
sau o speranță rezonabilă de a 
ajunge la o înțelegere între 
dele politice“.

CAPETOWN. Nelson Mandela și 
tovarășii lui, condamnați la închisoa
re pe viață de tribunalul rasist din 
Pretoria, au hotărît să nu facă apel 
pentru rejudecarea procesului lor. în- 
temnițații au cerut ca sumele ce ar 
urma să se pună la dispoziție pentru 
apelul lor să fie destinate apărării 
altor acuzați și, de asemenea, ajuto
rării familiilor luptătorilor aflați în 
închisoare.

nul Boliviei : ' ' . _ t—
ticipa, întrucît nu mai face parte din 
această organizație.

CAIRO. Joi a luat sfîrșit prima se
siune a Adunării Naționale a R.A.U. 
La această sesiune, ale cărei lucrări 
au început la 26 martie, a fost discu
tat și adoptat bugetul de stat al R.A.U. 
pentru următorul an financiar care 
începe la 1 iulie.

a declarat că nu va par- industrie și traDrturi, ligi ale ță
ranilor, asociațiie chiriașilor, fede
rații studențești alte organizații au 
participat la o epanie de luptă îm
potriva scumpet șomajului, a sala
riului redus. In ite provinciile țării 
au luat ființă catete de luptă care 
au condus ace acțiuni. Poliția a 
operat arestări îrîndul conducători
lor sindicali.

se 
parti-

GHANA. Construcția centralei hidroelectrice de pe fluviul Volta constituie unul din obiectivele principale
- - - . jQcrâri la barajul viitoarei centraleale planului de dezvoltare economică ä acestei târî. în fotografie ;
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LONDRA.
reuniune a x _______
de cooperare între Euratom și Marea 
Britanie, consacrată examinării rela
țiilor în domeniul utilizării energiei a- 
tomice în scopuri pașnice. Reprezen
tanții Euratomului au asigurat pe re
prezentanții britanici că fuziunea ce
lor trei executive europene nu va a- 
fecta în nici un fel cooperarea nuclea
ră între Marea Britanie și țările Pie
ței comune.

La Londra a avut loc o 
Comitetului permanent

ROMA. Ministrul afacerilor externe 
al Italiei, Giuseppe Saragat, a avut o 
întrevedere cu Adam Malik, ministrul 
comerțului al Indoneziei, care face o 
vizită la Roma, la invitația guvernului 
italian. Au fost examinate cu acest 
prilej unele probleme privind spori
rea schimburilor comerciale și dez
voltarea relațiilor economice între 
cele două țări.

WASHINGTON. La 21 iulie în ca
pitala S.U.A. va avea loc o întrunire 
a miniștrilor afacerilor externe din 
țările membre ale Organizației State
lor Americane, convocată la cererea 
guvernului Venezuelei pentru discu
tarea posibilității adoptării unor noi 
măsuri împotriva Cubei. Potrivit re
latărilor presei, mai multe țări latino- 
americane, printre care Chile și Me
xic, au manifestat lipsă de entuziasm 
față de proiectata conferință. Guver-

—

GENEVA. Toate țările participante 
la Conferința Națiunilor Unite pentru 
comerț. și dezvoltare, cu excepția Ci
prului, au semnat actul final al con
ferinței. După cum se presupune la 
Geneva, faptul că Ciprul n-a semnat 
încă actul final se explică prin situa
ția politică dificilă existentă pe insulă.

WASHINGTON. Casa Albă a anun
țat numirea generalului Harold K. 
Johnson, în funcția de șef de stat ma
jor al forțelor terestre ale S.U.A., în 
locul generalului Earle Wheeler.

ALGER. Ministrul algerian al o- 
rientării naționale a anunțat că pre
ședintele Republicii Mali, Modibo 
Keita, va efectua o vizită oficială în 
Algeria între 1—6 iulie a. c. Totodată 
el a făcut cunoscut că între 7 și 12 
iulie Kwame Nkrumah, președintele 
Republicii Ghana, va face o vizită o- 
ficială în Algeria.

CAIRO. Zahir Hussein, vicepre
ședintele Indiei, a sosit la 25 iunie în- 
tr-o vizită oficială la Cairo. El a fost 
întîmpinat la aeroport de Hussein As- 
Safi, vicepreședintele R.A.U.

CIUDAD DE PANAMA. Timp de 
o săptămînă peste 80 de organizații 
sindicale care reunesc muncitori din

RANGOON. S anunțat oficial că 
delegația birmar care va participa 
între 29—30 iunila reuniunea la ni
vel ministerial dire Birmania și Tai- 
landa va fi concă de ministrul de 
externe al Birmaii, U Thi Han. La 
reuniune se va cuta problema pă
cii și securității 5 regiunea de fron
tieră dintre celidouă țări, situația 
economică a pojlației din această 
zonă și soluțiile ractice ce trebuie 
întreprinse.

Dionisio Ridruejo, la șapte luni în
chisoare și la o amendă de 10 000 de 
pesetas, pentru propagandă împotriva 
guvernului.

WASHINGTON. La 25 iunie Co
misia americană pentru energia ato
mică a anunțat că în deșertul Nevada 
a avut loc o nouă explozie nucleară 
subterană de slabă intensitate. Comu
nicatul precizează că este vorba de o 
experiență în scopuri militare — a 
zecea de acest gen de la începutul 
anului curent.

TOKIO. La magazinul universal 
„Seibu“ din Tokio s-a deschis o ex
poziție cu vînzare de artizanat și bu- , 
nuri de consum, la care participă r.' 
întreprinderi de comerț exterior romi 
nești. .
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DAR-ES-SALA/I. 
nanțelor al Reputcii 
nica și Zanzibar, aul 
nunțat recent în .ța 
că s-a hotărît emitea
nezi, care să nu ni amintească prin 
nimic rînduielile craniale din trecut.

Ministrul fi- 
Unite Tanga- 
Bomani, a a- 
Parlamentului 
unor noi mo-

NEW YORK. Inurma tratativelor 
dintre o delegație conomică brazi
liană și o delegații nord-americană, 
condusă de Thomas Mann, subsecre
tar de stat însărcint cu problemele 
Americii Latine, guernul S.U.A. a 
acordat Braziliei unîmprumut de 50 
milioane dolari. Sura urmează să 
permită guvernului Irazilian să facă 
față înrăutățirii situiției economice 
a țării după evenimeitele din luna a- 
prilie din acest an.

MADRID. Un tribmal spaniol l-a 
condamnat pe fostu. lider falangist,

LEOPOLDVILLE. Incepînd de 
sîmbătă timp de două săptămîni se 
va desfășura în Congo un referendum 
asupra noii constituții. Femeile nu 
vor avea drept de vot.

CARACAS. Consulul Republicii 
Dominicane în capitala Venezuelei, 
Manuel Alvarez Valverde, a anunțat 
că și-a prezentat demisia în semn de 
protest împotriva politicii actualului 
guvern dominican.

TOKIO. La Tokio se fac pregătiri 
în vederea retransmiterii Jocurilor 
Olimpice prin intermediul unui satelit 
american. Potrivit planului, competi
țiile sportive vor fi retransmise de la 
stația Kashima, situată la nord-esl de 
Tokio, în localitatea Mugu (Califor
nia), iar de aici în Europa. La reali
zarea acestui proiect contribuie și 
Uniunea europeană a radiodifuziunii.
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