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Cum ați organizat munca ?
Pentru ca recoltatul cerealelor sä se facă la timp și fără pierderi 

este necesară o bună organizare a muncii. Iată răspunsurile primite 
cu ocazia unei anchete întreprinse de ziarul nostru în legătură cu pre
gătirea și începerea recoltării cerealelor.
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RECOLTAREA
• Urmărirea stadiu fui de

vegetație a culturilor

® Tractoarele și mașinile

agricole sä fie folosite

din plin »Recoltarea: la

timp și fârâ pierderi

și 
au

Cerealele de toamnă — orzul și 
griul — au început să dea în copt. 
La semnalul specialiștilor, care au 
urmărit starea de vegetație a cul
turilor, în sudul țării, combinele și 
secerătorile au intrat în lanuri. 
In regiunea București, orzul 
griul din soiurile timpurii
fost recoltate de pe cîteva mii 
de hectare. In zilele următoare, 
pe măsură ce grîul va da în copt, 
recoltatul se va desfășura din 
plin.

In această perioadă, princi
pala sarcină a oamenilor muncii 
de pe ogoare, a consiliilor agrico
le este ca — sub îndrumarea și 
controlul exigent al organelor și 
organizațiilor de partid — să asi
gure strîngerea la timp și fără 
pierderi a recoltei. Pentru aceas
ta sînt create toate condițiile. In 
campania agricolă din vara a- 
ceasta vor lucra peste 70 000 
tractoare, 34 000 combine și un 
număr sporit de alte mașini și 
utilaje. Hotărîtor pentru buna 
desfășurare a recoltatului și a 
celorlalte lucrări care se execută 
vara este ca tractoarele și ma
șinile să fie folosite cu randa
ment maxim. In unitățile agri- 

■jle socialiste, cu sprijinul spe
cialiștilor și al consiliilor agri
cole regionale și raionale, au 
fost întocmite planuri operativa, 
care prevăd suprafețele ce ur
mează să fie recoltate, mijloacele 
mecanizate necesare, precum și 
timpul de executare a lucră
rilor. Trebuie ca pe baza a- 
cestor planuri să se urmărească 
buna folosire a mașinilor, să se 
ia măsuri pentru dirijarea lor 
în primul rînd pe acele terenuri 
unde cerealele s-au copt, iar 
mijloacele mecanizate pot fi fo
losite la întreaga lor capacitate.

Se impune ca în gospodăriile 
colective și de stat, paralel cu re
coltatul să se acorde cea mai 
mare atenție eliberării terenului 
de paie, executării arăturilor și 
însămînțării unor suprafețe cît 
mai mari cu plante furajere în 
cultură dublă acolo unde sînt 
precipitații suficiente sau posibi
lități de irigare.

Organele și organizațiile de 
partid, sfaturile populare și con
siliile agricole sînt chemate să 
desfășoare o temeinică muncă 
politică și organizatorică în rîn- 
dul oamenilor muncii din a- 
gricultură pentru ca recoltatul și 
celelalte lucrări de vară să se 
facă la timp și de calitate bună.

Valter POPA, 
vicepreședinte 
al Consiliului 

agricol regional 
Ploiești:

Planuri 
operative 
pe zile 
și lucrări

prlntr-o organizare temeinică a 
muncii avem posibilități să execu
tăm recoltatul în 
re, iar trelerișul

8—9 zile lucrătoa- 
în 20 de zile.

Gospodăriile de stat și gospodării
le colective din regiunea ' Ploiești 
cultivă peste 120 000 ha cu grîu și 
secară. Principala grijă a consiliilor 
agricole, a specialiștilor din aceste 
unități, a tuturor oamenilor muncii 
din agricultura regiunii este strânge
rea recoltei la timp și fără pierderi. 
Stațiunile de mașini și tractoare și 
gospodăriile de stat dispun de 1 363 
combine, 275 batoze, 272 prese de 
balotat paie. întregul utilaj a fost 
reparat, revizuit și repartizat pe u- 
nități.

Este știut că strîngerea la timp a 
recoltei depinde în mare parte de 
o temeinică organizare a muncii în 
fiecare unitate. De aceea, în peri
oada actuală în toate unitățile agri
cole se alcătuiesc planuri operative 
privind recoltarea cerealelor, iar 
cele întocmite sînt revăzute pentru 
a se stabili precis ce lucrări sînt de 
executat, viteza zilnică și timpul în 
care se vor efectua.

în vederea desfășurării într-un 
timp scurt a lucrărilor, conducerile 
unităților agricole, împreună cu ca
drele de specialiști, verifică zilnic 
starea de vegetație a culturilor, sta
bilind precis momentul începerii re
coltatului. Observațiile asupra vege
tației sînt făcute de către inginerii 
din G.A.S. și G.A.C. pe fiecare tarla 
în parte, pentru a ne feri de apre
cieri generale cu privire la data în
ceperii recoltării. Orice întîrziere a 
începerii recoltatului poate duce la 
pierderi prin scuturare.

Concomitent cu recoltatul, condu
cerile gospodăriilor de stat și ale 
stațiunilor de mașini și tractoare au 
luat măsuri pentru eliberarea rapidă 
a terenului de paie. Presele de ba
lotat paie, reparate din vreme, vor 
lucra grupate, sub directa suprave
ghere a unor mecanici cu mai multă 
experiență, 
lective 
lotat 
luat 
neze 
organizeze transporturile cu atelaje 
în așa fel încît întreaga cantitate de 
paie să fie strînsă și depozitată în 
cele mai bune condiții.

Rezultatele obținute în anii tre- 
cuți ne-au arătat că o bună reușită 
a campaniei depinde de micșorarea 
decalajului dintre recoltat și tre- 
ieriș. Pentru ca acesta să nu fie prea 
mare, noi am organizat din timp 
ariile de treier și am stabilit ca tre- 
ierișul cu batozele să înceapă la cel 
mult 2—3 zile după recoltat.

Paralel cu executarea lucrărilor 
de recoltare și treieriș se vor face 
și arăturile de vară. în gospodăriile 
de stat s-a asigurat schimbul II pe 
120 tractoare, iar în S.M.T. pe 600 
tractoare.

Cu forțele de care dispunem șl

în gospodăriile 
unde 

sînt 
măsuri 
colectoare de paie și să se

presele de 
insuficiente 
să se

CO- 
ba- 

s-au 
confecțio-

Ion NECULA, 
directorul 

S.M.T. Călugăreni, 
regiunea 

București:

Mișcarea 
mașinilor 
după un 
grafic 
concret

cele 23 de gospodăriiIn acest an, 
colective pe care le deservește sta
țiunea noastră au de recoltat 13 000 
ha cu grîu, secară, orz și alte cere
ale. Pentru succesul deplin al aces
tei campanii colectivul nostru s-a 
preocupat din vreme de punerea la 
punct a utilajelor, procurarea pie
selor de schimb pentru tractoa
re și mașini. O dată cu aceasta s-au 
făcut și instructaje cu mecani
zatorii și colectiviștii care vor 
lucra pe combine și presele de ba
lotat paie. în scopul înlăturării ra
pide a eventualelor defecțiunii cele 
trei ateliere mobile au fost repara
te și dotate cu utilajul necesar. A- 
cum, cînd lucrările au început, de 
mare folos ne este planul de mun
că ce cuprinde sarcini concrete pri
vind buna desfășurare a strîngerii 
recoltei. La întocmirea planului s-a 
avut în vedere dorința gospodării
lor colective de a însămînța culturi 
duble pe terenurile care vor fi 
berate la început. S-a stabilit

în toate întreprinderile și pe șan
tierele din Cluj domnește, în aceste 
zile, un puternic avînt în întrecerea 
socialistă în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei. Am 
vizitat ieri cîteva uzine, șantiere, 
instituții, am stat de vorbă cu mun
citori, ingineri, tehnicieni, oameni de 
știință în legătură cu recenta Hotă
rîre a partidului și guvernului. Fie
care dintre ei a ținut să-și exprime, 
o dată cu bucuria față de măsurile 
luate, angajamentul de a obține re
alizări cit mai însemnate în munca 
lor creatoare.

Sîntem la uzinele „Unirea*. Aici, 
planul producției globale pe pri
mul semestru a fost îndeplinit îna
inte de termen, au fost asimilate noi 
tipuri de mașini pentru industria tex
tilă, de construcție modernă. In hala 
de montaj lucrează una dintre brigă
zile bine cunoscute în uzină — cea 
condusă de Emil Tuduce.

— De fiecare dată cînd se iau noi 
măsuri de îmbunătățire a condițiilor 
noastre de trai — ne spune șeful de 
brigadă — nu putem să nu ne gîn- 
dim că ele își au izvorul în dez
voltarea economiei naționale. Este 
un fapt care ne bucură și, totodată, 
este datoria noastră de a face me
reu mai rodnică munca în produc
ție. Brigada noastră analizează a- 
cum noi căi de ridicare a produc
tivității muncii la unele operații, 
concomitent cu îmbunătățirea cali
tății pieselor respective, de folosire 
mai 
tăți și experiență avem, iar hotărî- 
rea 
fructifica cît mai curînd.

Inginerul șef adjunct al uzinei, 
tov. Liviu Moraru, ne-a relatat :

— în 'acest an, noi ne-am depă
șit sarcina de creștere a produc
tivității muncii cu 2 la sută, am 
realizat economii la prețul de cost, 
încă din primele zile ale semes
trului II putem obține însă reali
zări și mai însemnate. Pe ce căi ? 
Folosind deplin posibilitățile create 
prin înzestrarea uzinei cu tehnica 
nouă, gospodărind și mai rațional 
fondurile materiale și bănești. Chib
zuim acum la întocmirea unui plan 
de măsuri eficiente pe care să le 
aplicăm pentru a pune în valoare 
noi rezerve interne.

Hotărîrea a avut un ecou puternic 
și în rîndurile oamenilor de știință, 
al cercetătorilor din cadrul Filialei 
din Cluj a Academiei R. P. Romîne. 
La Institutul de chimie am avut

convorbire cu tovarășul Mlrol Con
stantin, cercetător științific.

— Știm că partidul șl guvernul a- 
cordă întreaga atenție dezvoltării ști
inței din țara noastră, condițiilor de 
muncă și viață ale lucrătorilor din 
acest domeniu. Recenta Hotărîre, ca 
și alte măsuri luate anterior, consti
tuie o confirmare elocventă. Sala
riile personalului de cercetare ști
ințifică vor crește, în medie, cu 13 
la sută. Cercetătorii din institutul 
nostru își vor îndrepta în mai mare 
măsură eforturile spre îmbunătățirea 
tematicii de cercetare pentru ca noi
le lucrări teoretice și aplicative să 
contribuie din plin la valorificarea 
cît mal rațională a unor resurse na
turale ale țării, la dezvoltarea in
dustriei chimice aflate în plin avînt.

Alexandru MUREȘAN 
coresp. „Scînteli“

(Continuare în pag. II-a)
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judicioasă a metalului. Posibili-

întregii brigăzi este de a le

Siderurgișfii hunedoreni au dat peste 
plan de la începutul anului și pînă acum 
mai mult de 32 200 tone de fontă, 50 500 
tone de ofel, 16 500 tone de blumuri și 
au obținut însemnate economii la prejul 
de cost. La Combinatul siderurgic Hune
doara se realizează în prezent în numai 
10 zile o cantitate de fontă egală cu cea 
produsă de vechea uzină de fier de aici 
în întreg anul 1938.

Insuflefifi de prevederile recentei Ho- 
tărîri a partidului sși guvernului, muncito
rii, tehnicienii și inginerii Hunedoarei des
fășoară și mai larg întrecerea socialistă 
în întîmpinarea celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării patriei, pentru continua creș
tere a producției de metal și îmbunătăți
rea calității lui. Așa cum se subliniază în 
Hotărîre, se cer luate, în continuare, mă
suri concrete pentru creșterea productivi
tății muncii și punerea în valoare a noi 
rezerve de reducere a prețului de cost. 
Este pe deplin dovedit că prin reduce
rea prețului de cost cresc acumulările sta
tului și posibilitățile de a dezvolta în 
continuare economia națională, de a lua 
noi măsuri pentru ridicarea continuă a 
nivelului de trai al poporului.

La fiecare măsură luată de partid și
(Continuare în pag. II-a)

Recoltatul cerealelor a început șl Ia gospodăria colectivă „Viață nouă" din comuna Afumați, regiunea Bucu
rești. în fotografie : mecanizatorii string orzul de pe cele 120 de hectare cu ajutorul combinelor
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La termocentrala Grozăvești
Ț ,  j---------------------------------------—————

Un nou turboagregat de 50 000 kW
La centrala electrică de termofi- 

care Grozăvești a intrat în funcțiu
ne un nou grup de producere a ener
giei electrice și termice de 50 000 
kW, recent montat. Noul turbo- 
agregat va contribui la alimen
tarea cu energie electrică a Bucu- 
reștiului și va livra căldură în

Turbina noului agregat energetic de 
la termocentrala electrică Groză

vești

rețeaua de termoficare. El funcțio
nează cu parametri înalți : presiunea 
aburului este de 140 atmosfere, iar 
temperatura de 570° C ; debitul ca
zanului este de 420 tone abur pe 
oră. Prin intrarea în funcțiune a 
noului grup, capacitatea centralei e- 
lectrice de termoficare Grozăvești 
crește cu 50 la sută. Ea va alimenta 
cu căldură peste 30 000 de aparta
mente în noile blocuri de locuințe, 
precum și numeroase întreprinderi 
racordate la sistemul de termoficare 
din cartierele Drumul Taberei, Gri- 
vița, Giulești, Jiului-Scînteia.

Turiști de peste hotare
In aceste zile, țara noastră 

găzduiește mii de turiști de pes
te hotare, care își petrec vacanța 
sau urmează diferite tratamente în 
stațiuni balneo-climatice. Numeroase 
grupuri de turiști din Anglia, Fran
ța, R. D. Germană, Norvegia, Sue
dia etc se află în stațiunea Mama
ia. In masivele Bucegi și Făgăraș își 
petrec concediul turiști din R. D. 
Germană. Alți turiști din Anglia, 
Argentina, R. D. Germană și R. F. 
Germană, Italia, Japonia, Liban, 
Mexic, R. P. Polonă, Sudan, S.U.A., 
R. P. Ungară și U.R.S.S. vizitează 
stațiunile de pe Valea Prahovei, 
Cota 1 400, Poiana Brașov etc.

A

încheierea iucrăriior sesiunii Consiliului executiv 
al Federației mondiale a oamenilor de știință

Sîmbătă, la Institutul Medico-Far- 
maceutic din Capitală au luat sfîr- 
șit lucrările sesiunii Consiliului exe
cutiv al Federației mondiale a oa
menilor de știință. în ședința de în
chidere participanții la sesiune au 
adoptat o rezoluție prin care 
F.M.O.S. condamnă politica de apart
heid a Republicii Sud-Africane. S-au 
discutat, de asemenea, probleme pri
vind organizarea viitoarelor întîl- 
niri ale Consiliului executiv și ale 
altor organe ale F.M.O.S. Tot cu a- 
cest prilej s-a adoptat raportul fi
nanciar al federației pe anul 1964.

Luînd cuvîntul în numele condu
cerii F.M.O.S., precum și al delega
țiilor participante, prof. dr. C. F. 
Powell, membru al Societății regale 
a Marii Britanii, laureat al premiu
lui Nobel, președintele Federației, a

mulțumit Asociației oamenilor de 
știință din R. P. Romînă pentru mi
nunata organizare a sesiunii, precum 
și pentru ospitalitatea și căldura ma
nifestate. Vorbitorul a subliniat rea
lizările obținute de știința romîneas- 
că, apreciind condițiile deosebite 
create pentru dezvoltarea ei conti
nuă.

în încheiere, acad. Athanase Joja, 
președintele Asociației oamenilor de 
știință din R. P. Romînă, după ce a 
mulțumit pentru cuvintele adresate, 
a urat F.M.O.S. noi succese în acti
vitatea pe care o desfășoară în ve
derea folosirii cuceririlor științifice 
în scopuri pașnice, spre binele ome
nirii, precum și pentru apropierea și 
colaborarea dintre oamenii de știin
ță din lumea întreagă.

(Agerpres)
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în vitrinele Muzeului de istorie a 
orașului București sînt adunate nume
roase mărturii ale trecutului îndepăr
tat. In fiecare sală micii vizitatori fac 
o instructivă călătorie de-a lungul 
veacurilor. Călăuză le este Gheorghe 
Vasilescu, unul dintre muzeografii a- 
cestei instituții de cultură.

— lată, acesta este hrisovul dat de 
Vlad Țepeș 'n „cetatea București“. E 
primul document care pomenește de 
numele Capitalei noastre.

Răscoala condusă de Tudor Vladi- 
mirescu, Revoluția de la 1848, mo
mentele importante ale luptei clasei 
muncitoare sînt oglindite aci ; despre 
foafe, ghidul dă explicații amănunțite 
grupurilor de pionieri care petrec cî
teva ore interesante ale unei zile de 
vacanță.

In aceste zile, numeroși sînt cei 
care se ocupă de buna organizare a 
vacanței celor mici, pentru a o face 
cit mai plăcută și folositoare. Printre 
aceștia se numără și muzeografii. 
Gheorghe Vasilescu lucrează de 
șaptesprezece ani la muzeul de is
torie. Intr-un registru are adresele a 
zeci de școli, instituții și întreprinderi 
din Capitală. Muzeografii sînt nu nu
mai gazde ale vizitatorilor. Ei obișnu
iesc să meargă la locul lor de învă
țătură sau de muncă cu pliante sau 
afișe înfățișînd exponate ale muzeu
lui. In ultimele trei luni, aproape 
patru sute de grupuri de elevi, stu- 
denți, muncitori etc. au trecut prin 
sălile muzeului. Numărul vizitatorilor 
se ridică zilnic la peste trei sute. Mu
zeografii fin și conferințe în întreprin-

re! colectiv obține însemnate realizări în economisirea materiei prime

guvern, oțelarii noșfri au răspuns prin 
fapfe. Și recéhféi Hotărîri îi vom răs
punde cu realizări și mai (însemnate în 
producție. Posibilități penku aceasfa e- 
xisfă, La fiecare loc de muncă mai sînt 
încă rezerve nevalorificafe. în secția unde 
lucrez, ne ocupăm acum cu mai multă 
stăruință de folosirea rațională a agrega
telor ; în acest scop, am trecut la extin
derea aplicării unor noi metode avansate, 
la organizarea în bune condiții a repara
țiilor la cuptoare. In prezent ne preocupă 
găsirea unor noi metode și mijloace de 
a reduce durata de elaborare a șarjelor, 
de a ridica și mai mult calitatea oțelului.

în planul de măsuri al secției sînt pre
văzute și se vor mai include, pe baza pro
punerilor făcute de muncitori, un șir de 
măsuri privind gospodărirea materialelor 
și reducerea consumurilor specifice.

Sînfem hotărîți să dezvoltăm experien
ța dobîndită pentru a răspunde grijii par
tidului prin îndeplinirea planului pe acest 
an la toți indicatorii și a angajamentelor 
luate în întrecere.

Aurel STANCIU
maistru oțelar, secția O.S.M. 2 
Combinatul siderurgic Hunedoara

n

IEconomi 
și calitate

Am citit Hotărîrea și am văzut că 
majorarea salariilor lucrătorilor din 
industria, alimentară se va face de 
la 1 august a.c. Prilej de bucurii și 
totodată un imbold spre noi reali
zări în producție.

Ne-am îndeplinit planul pe primul 
semestru cu 12 zile înainte de ter
men. Productivitatea muncii a spo
rit cu 15 la sută față de plan. De
sigur că dispunem încă de mari posi
bilități de a spori producția și pro
ductivitatea muncii, de a realiza noi 
economii la prețul de cost. Măsurile 
luate în ultima vreme pentru mai 
buna folosire a utilajelor, perfecțio
narea procesului tehnologic, gospo
dărirea judicioasă a materiei prime 
— sînt o garanție a obținerii de re
zultate și mai importante în înde
plinirea și depășirea planului la toți 
indicatorii. O deosebită atenție vom 
acorda calității produselor, încît tot 
ce iese din întreprindere să ridice 
și mai mult prestigiul ei, la nivelul 
exigențelor crescînde ale populației.

Nicolae ION 
maistru,
Fabrica de conserve Buftea

CU PLANUL SEMESTRIAL ÎNDEPLINIT
Știrile sosite ieri la~ redacție anunță- alte~ colective de întreprin

deri care și-au îndeplinit, înainte 
mestru.

de termen, planul pe primul se-

TRUSTURILE MINISTERULUI 
INDUSTRIEI CONSTRUCȚIILOR

can- 
pre- 
ne-

De la începutul anului, produc
tivitatea muncii a înregistrat aici 
o creștere de 2,2 la sută față de 
plan. Au fost obținute economii 
la prețul de cost și beneficii peste 
plan în valoare de peste 9,5 mi
lioane lei.

In primele șase luni, construc
torii acestor trusturi au redus 
consumul de cherestea cu 30 la 
sută peste prevederile din Di
rectivele Congresului al III-lea 
al partidului. Numai din 
titatea economisită peste 
vederi s-ar putea acoperi
cesarul de cherestea pentru con
strucția a 90 000 de apartamente. 
Prin folosirea pe scară tot mai 
largă a panourilor mari din beton 
armat în construcțiile de locuin
țe, durata de execuție a scăzut în 
medie față de sistemele tradițio
nale cu 15—20 la sută. La con
strucția de hale industriale, care 
ocupă o pondere importantă în 
activitatea acestor trusturi, cos
tul pe mp de hală a fost redus 
cu aproape 25 la sută.

ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI 
LOCALE DIN CAPITALA

In perioada 1 ianuarie—31 mai, 
întreprinderile industriei locale 
din Capitală au livrat comerțului 
cu 8 la sută mai multe produse 
față de aceeași perioadă a anului 
trecut. Prin creșterea productivi
tății muncii s-a realizat o pro
ducție suplimentară în valoare de 
peste 9,4 milioane lei. Economiile 
obținute la prețul de cost se ridi
că la mai mult de 2,9 milioane lei,

Intr-una din sălile muzeului poto Gh. Vințilă

deri pe teme ca: „Pagini din istoria o- 
rașului București", locuri legate de 
lupta partidului, „Insurecția armată de 
la 23 August". Sint apreciate și expo
zițiile volante organizate la grupuri 
școlare, case de cultură, fabrici, care 
înfățișează Bucureștii în stampe și 
gravuri sau realizări ale regimului 
nostru.

Prin rotație, muzeografii lucrează 
cite o săpfămînă ca ghizi. O aseme
nea săptămînă este un prilej de sa
tisfacții deosebite pentru ei, mai ales 
cînd afluența școlarilor este mare. 
Mulți dintre micii vizitatori nu pleacă 
fără să-și consemneze impresiile 1n- 
fr-un registru anume pus la dispozl-

fie. Ion Chirică, elev în clasa a lll-a 
la Școala de 8 ani nr. 174, declară 
fără drept de apel : „Mie mi-a plă
cut, mai ales, sabia lui Cuza...". In 
schimb, colega lui, Mariana Ștefan, 
scrie că cel mai mult a impresionat-o 
imaginea noilor construcții. Această 
imagine așternută pe o hartă ce ocupă 
un perele întreg- i-a sugerat lui Con
stantin Matei, elev în clasa a X-a la o 
școală medie, următoarea reflecție : 
„Sînt mîndru că tinerețea mea se îm
pletește cu tinerețea Capitalei noas
tre, că nu peste multă vreme mă voi 
număra printre aceia care, zi de zi, 
ii îmbogățesc peisajul urbanistic".

Gheorghe YLAÖ

Scrisori către „Scînteia**

ß FAPTĂ 
CURAJOASĂ

In timpul unei ploi puternice, un 
trăznet s-a abătut asupra îngră- 
șătoriei de porci a gospodăriei co
lective din comuna Dascălu Creața, 
raionul Urziceni. Limbi mari de 
flăcări cuprinseseră în cîteva clipe 
clădirea. Cei 183 porci de rasă aflați 
înăuntru erau în mare pericol. Paz
nicul Nicolae Anton a acționat cu 
repeziciune. Neluînd în seamă flăcă
rile, a smuls ușa îngrășătoriei, în- 
cercînd să scoată porcii afară. Ani
malele însă, speriate de fum și de 
flăcările ce cuprinseseră stîlpii de 
la intrare, se îngrămădiseră în 
fundul îngrășătoriei și nu se lăsau 
scoase afară. Atunci paznicul și-a 
dezbrăcat repede hainele, a acoperit 
cu ele stîlpii, a înăbușit flăcările și 
a început să scoată porcii unul cite 
unul. Intre timp, la locul incendiului 
sosiseră alți colectiviști. Cu ajutorul 
lor, focul a putut fi stins complet. 
Pagubele au fost mici.

Pentru fapta sa plină de abnega
ție, care a salvat avutul obștesc, 
paznicul Nicolae Anton a fost pre
miat și evidențiat de consiliul de 
conducere și de organizația de 
partid a gospodăriei colective.

Prof. Vaier CONEA 
directorul Școlii de 8 ani 
din comuna Vărăști, 
raionul Urziceni
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Industria locală a regiunii Banat 
produce nu mai puțin de 1 056 de 
articole, în cea mai mare parte bu
nuri de larg consum ; pe lîngă o- 
biecte mai mărunte — ciocane de 
bătut carne, cuțite, cîrlige, nasturi, 
inele pentru perdele ea livrează co
merțului și produse mai complexe, 
necesare în menaj. Pornind la 
realizarea unui nou articol, creato
rii lui, oameni practici, au în vede
re mai întîi utilitatea obiectului.

Industria locală din regiunea Ba
nat a avut inițiativa de a fabrica 
faruri cu două faze pentru biciclete, 
rîșnițe din masă plastică pentru ca
fea și piper, aprinzătoare de ara
gaz, un autosifon — aparat cu care 
se poate pregăti sifon la domiciliu. 
Noul produs a fost realizat, dar 
deocamdată a fost pus în vînzare 
doar în orașul Timișoara. Ar tre
bui contractat cît mai curînd și în 
alte regiuni.

Cu acest aparat, sifonul se poate pregăti la domiciliu

Vom întări prin fapte 
noile măsuri
(Urmare din pag. I-a)

Pe șantierul nr. 1, din microraionul 
Grigorescu, constructorii au dat în 
folosință, înainte de termen, blocuri 
cu peste 400 de apartamente.

— Intîmpinăm aceste măsuri — 
spune inginerul Constantin Dumitra- 
che, șeful șantierului —. sporin- 
du-ne eforturile pentru a grăbi rit
mul lucrărilor. Entuziasmul construc
torilor îl vom sprijini prin noi mă
suri menite să asigure îndeplinirea 
angajamentului de a ridica înainte de 
termen un bloc cu 120 de aparta
mente, o școală cu 16 săli de clasă 
etc. Este un cuvînt de onoare pe 
care ni-1 vom respecta. Ce ne preo
cupă acum ? O serie de noi măsuri 
privitoare la organizarea mai bună 
a lucrărilor, folosirea utilajelor la 
întreaga capacitate, înlăturarea ori
cărei forme de risipă de materiale.

Aceeași hotărîre, de a obține rea
lizări și mai importante în produc
ție, am întîlnit și la Fabrica de pie
lărie și încălțăminte.

— Colectivul întreprinderii noas
tre — ne-a relatat cunoscutul fruntaș 
în producție Rada Faustîn — și-a 
majorat chiar în zilele acestea an
gajamentele luate în cinstea zilei de 
23 August. Am stabilit să producem, 
pînă in ziua marii sărbători, încă 
11 000 de perechi de încălțăminte, 
față de angajamentul inițial, să eco
nomisim încă 5 000 kg de talpă și 
6 500 kg de piele. Fiecare dintre noi, 
la locul său de muncă, scoate 
acum „la lumină" noi rezerve inter
ne și le pune în valoare pentru a 
întări prin fapte noile măsuri luate 
de partid și guvern.

In drum spre Zănoaga

Fiecare articol în parte — cele a- 
mintite, ca și trusa pentru ca
fea filtru, antena de cameră 
pentru televizor, reșoul „aragaz" 
pentru excursie — de proporții mici 
— ciocanul electric de lipit, lampa 
filtru pentru îmbunătățirea imaginii 
la televizor ilustrează priceperea 
creatorilor lor, dorința de a răspun
de cerințelor populației.

Combinatul de industrie locală din 
Timișoara 
ganizate. 
nuri de 
plastice 
munca 
cu un 
meserie, 
Acum, 
matrițele necesare producției. Pe 
această bază, numărul sortimen
telor de articole de larg con
sum din masă plastică sporește me-

mase
mai nouă. Aici,

a

are patru secții, bine or- 
Cea care produce bu- 
larg consum din 
este

început acum trei ani, 
singur matrițer, artist în 
care a format alte cadre, 

matrițeria poate executa

(Urmare din pag. I-a)

tractoarele disponibile să lucreze 
la executarea arăturilor, iar cele 
care vor acționa combinele să fie 
folosite pe timp de noapte la arat. 
Toate aceste măsuri ne vor da po
sibilitatea să terminăm secerișul în 
10 zile.

Alexandru
DÄNILÄ, 

inginer 
la gospodăria 

de slat Traian, 
raionul Bacău:

Aplicăm 
miregul 
complex 
de lucrări
Bacău secerișulDeși în regiunea 

începe mai tîrziu decît în raioane
le din sudul țării, lucrătorii gospo
dăriei noastre s-au pregătit din timp 
și temeinic pentru recoltare. în pre
zent combinele, tractoarele, presele 
de balotat paie, bine reparate și re
vizuite, așteaptă momentul ca să in
tre în lan. Sacii au fost și ei asigu
rați în întregime. Pentru transportul 
noii recolte la baza de recepție, am 
întocmit un grafic împreună cu 
I.R.T.A. O atenție deosebită am a- 
cordat întocmirii planului tehnico- 
operativ, care cuprinde sarcinile de 
recoltare ce revin fiecărei brigăzi în 
parte și utilajele necesare : combi
ne, prese de balotat paie, autoca
mioane repartizate fiecărei brigăzi. 
Planul tehnico-operativ prevede re
coltarea celor 460 hectare în 7 zile, 
cu o zi mai devreme decît în anul 
trecut. Imediat după recoltare va 
trebui să trecem cu toate forțele la 
executarea arăturilor de vară. S-au 
luat măsuri să se încorporeze în sol 
îngrășămintele naturale și minerale 
necesare, care sînt pregătite. Toate 

reu. Preocuparea de a crea noutăți 
a reieșit limpede din toate discuții
le pe care le-am avut cu reprezen
tanții industriei locale bănățene.

La acest combinat, ca și la cele
lalte întreprinderi ale industriei lo
cale — profilate pe diferite ramuri 
de activitate — funcționează o sec
ție de prototipuri, al cărei colectiv 
asigură articole noi pentru fiecare 
întîlnire cu beneficiarul — comerțul. 
Majoritatea articolelor fabricate de 
industria locală își fac drum spre ma
gazine. Multe dintre ele sînt produse 
chiar la cererea comerțului, după 
ce au fost consultați cumpărătorii. 
Altele apar pe piață din inițiativa 
producătorilor, bine înțeles atunci 
cînd se bucură de aprecierea bene
ficiarului. Cîte o dată însă își mai 
spun cuvîntul rutina, reținerea față 
de ceea ce nu s-a mai contractat 
pînă acum. Este semnificativ cum 
și-a croit drum spre cumpărători de
sertul „Carmen", produs de combi
natul de industrie locală. Deși arti
colul are calități, comerțul n-a 
contractat la început decît o 
cantitate infimă. Dar specialiștii 
întreprinderii nu s-au descurajat. 
Pentru a introduce articolul, de ale 
cărui însușiri erau convinși, ei au 
amenajat mici standuri în magazine 
și au oferit gratuit consumatorilor 
produsul spre încercare. Azi fabri
ca nu mai poate face față solicită
rilor.

Deoarece nu s-au bucurat de a- 
tenția cuvenită din partea organe
lor comerciale locale, unele artico
le utile și izbutite sînt pe nedrept 
„înmormîntate". Este cazul mesei 
pliante de călcat, realizată de în
treprinderea „Mureșul" din Arad. 
Argumentul invocat — cum că 
la călcat gospodina poate fo
losi tot atît de bine o simplă 
seîndură — nu este întemeiat. De 
pe o astfel de poziție se poate res
pinge orice aparat sau dispozitiv 
menit să înlesnească munca în fie
care cămin. Femeile sînt însă de 
altă părere. Este de neînțeles, de a- 
semenea, de ce nu s-au contractat 
modele reușite de garnituri din 
împletituri de răchită pentru bal
coane, expuse de altfel și la cel 
de-al IV-lea pavilion de mostre și 
apreciate de vizitatori.

★

Tnțelegîndu-și cum se cuvine me
nirea, unitățile industriei locale din 
Banat produc articole care com
pletează sortimentul produs de 
industria republicană și răspund 
astfel cerințelor unui larg pu
blic consumator. Sînt în curs de e- 
laborare o serie de alte fabri
cate utile ca : degresor pentru 
spălarea mîinilor fără apă, evaporl- 
zator pentru calorifer, repertoar 
pentru numere de telefon etc. Oame
nii care lucrează în acest sector sînt 
inimoși, prlcepuți, inventivi. Este o 
garanție că ei vor realiza și în vii
tor produse de calitate, în sortiment 
cît mai variat, mult așteptate de 
cumpărători.

Eva SZABO

acestea sînt condiții hotărîtoare pen
tru obținerea în anul 1965 a unei re
colte și 'mai bune.

Dumitru COZMA, 
președintele 
gospodăriei 

colective 
din comuna Unirea, 

raionul Aiud:

Cu toate 
mijloacele 
la seceriș

în gospodăria noastră cele peste 
500 de hectare cu grîu, orz, secară 
au început să îngălbenească. Pentru 
ca întreaga recoltă să ajungă cîtmai 
repede în hambare și fără pierderi, 
ne-am pregătit mai bine decît în anii 
trecuți. în curtea gospodăriei se află 
patru combine și două batoze puse 
la punct, iar experimentatul briga
dier de la S.M.T. Aiud, Nicolae A- 
vram și mecanizatorii lui sînt gata 
să înceapă lucrul pe cele aproape 
300 ha destinate a fi recoltate me
canizat. Pe baza unor modele date 
de S.M.T., noi am construit în gos
podărie 8 colectoare pentru pleavă, 
precum și cărucioare-colectoare de 
paie. Deci, după combine miriștea va 
rămîne curată, putîndu-se executa de 
îndată arătura de vară. Pentru ca 
recoltatul să se termine cît mai re
pede, vom folosi și mijloacele gos
podăriei. Am stabilit pe ce tarla va 
lucra fiecare echipă. Pentru trans
port am pregătit 10 căruțe cu oai, 
35 de atelaje cu boi și camionul 
gospodăriei. Grîul va fi depozitat 
pe soiuri, grad de umiditate și ca
litate. După calculele noastre, în 10 
zile de la începutul secerișului în
treaga recoltă de grîu va fi în ham
bare.

A apărui; CLASĂ" nr. 6 J iunie 1964

Acest număr al revistei se des
chide cu editorialul Noi realizări 
în dezvoltarea industrială a țării. 
în continuare sînt publicate arti
colele : Progresul tehnic și activi
tatea de studii și proiectări de 
OCTAVIAN GROZA ; Munca po- 
litico-ideologică în învățămîntul 
superior de I. MITRAN ; 75 de
ani de la moartea lui Mihail Emi- 
nescu de GEORGE MUNTEANU ; 
Revista „Korunk" și animatorul 
ei Gaăl Gabor de NICOLAE 
KALLOS ; Cîteva probleme ac
tuale ale criticii de artă de AME
LIA PAVEL ; Ieri și azi în regiu
nea Oltenia de I. GIUBELAN.

Dezbaterea pe marginea proiec
telor de tematică a cursurilor de 
științe sociale continuă prin pu
blicarea în acest număr a inter
vențiilor catedrei de științe socia
le de la Institutul de medicină și

KE SCRIU
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VOLUNTARI

La biblioteca 
ce oh’ah a regiunii

Sintern vizitați de oameni de cele 
mai diferite vîrste și preocupări, 
animați cu toții de dorința de a-și 
lărgi orizontul cunoștințelor. In afa
ra sutelor de cititori care, avînd ac
ces liber la rafturi, vin să studieze 
la bibliotecă, împrumutăm zilnic 
circa 1 000 de volume acasă. Spre a 
face față cerințelor mereu mai mari, 
la biblioteca noastră s-a reorganizat 
evidența celor 150 000 de publicații 
din fondul uzual, s-a întocmit cata
logul alfabetic și se lucrează 
în continuare la catalogul sis
tematic. In felul acesta mânui
rea cărților se face mai operativ. 
Pentru instruirea lucrătorilor biblio
tecii se țin expuneri periodice pe 
diferite teme. In incinta bibliotecii 
sînt organizate expoziții, rafturi te
matice cu noutăți ; un biblio
graf stă la dispoziția vizitatori
lor, dîndu-le lămuririle necesare. 
Anul trecut a luat ființă o secție de 
informare bibliografică care elabo
rează, la cerere, bibliografii în di
verse domenii. La secția de copii și 
tineret se inițiază și unele acțiuni 
cu caracter educativ. Această secție 
e înzestrată și cu televizor.

Un colectiv harnic de legători 
pune la dispoziția bibliotecii volu
me frumos .copertate. Cititorii, în 
majoritatea lor, folosesc cu grijă 
cărțile și publicațiile. Din păcate, 
mai sînt unii care le restituie cu 
mari întîrzieri și într-o stare proas
tă. Această lipsă de respebt față de 
carte dăunează și celorlalți cititori.

Florian MOLDOVAN
Biblioteca centrală a regiunii 
Banat

Magazinele U.R.C.C. Lăpuș pun la 
dispoziția cumpărătorilor o gamă 
bogată de produse. Mobila de 
bucătărie tip „Sibiu“, executată de 
I. F. Fălticeni, se bucură de a- 
preciere. Ni s-a cerut să aducem 
mai multă mobilă de bucătărie de 
acest tip. Tot atît de căutate sînt 
camerele combinate tip „Maramu
reș“, confecționate de combinatul 
„1 Mai" din Satu Mare și I.R.I.L. 
Oarei. Sînt lucrate îngrijit, au o li
nie modernă.

S-a întîmplat însă ca în timpul 
transportului mobila să capete 
zgîrieturi din cauză că este îm
pachetată superficial. Recent, la 
cîteva garnituri tip „Maramureș“, 
cît și la altele executate de 
I.R.I.L. Carei, cuiele de la. ambalaj 
au pătruns direct în mobilă. Și, 
fiindcă nimeni nu le-ar fi cumpă
rat așa cum erau, a fost nevoie să 
cerem întreprinderilor producătoa
re să trimită tîmplari spre a reme
dia defectele. In alte cazuri, mobila 
a fost refuzată și a făcut cale în
toarsă.

Celor care nu se îngrijesc de am
balarea în bune condiții a mobilei 
li se potrivește zicala „Scumpi la 
tărîțe și ieftini la făină". Condu
cerile întreprinderilor și forurile 
tutelare ne-ar scuti de multe neca
zuri și ar răspunde cerințelor consu
matorilor dacă ar lua măsuri ca mo
bila să fie bine ambalată pentru a 
nu suferi nici un fel de stricăciuni 
de la fabrică pînă la magazinele de 
desfacere.

Vasile CIORNEI 
merceolog, U.R.C.C. Lăpuș

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne : Răpirea din Seral — 
(orele 11), Traviata — (orele 19,30). Tea
trul Național „I. L. Caragiale” (Sala Co
media) : Maria Stuart — (orele 19). Tea
trul ,,C. I. Nottara” (Sala din Bd. Ma- 
gheru) : Este vinovată Corina ? — (orele 
10). Act venețian — (orele 19,30); (la Tea
trul de vară din Parcul „Herăstrău”) : 
Carieră pe Broadway — (orele 20). Tea
trul „Lucia Sturdza-Bulandra” (Ia Are
nele Libertății) : Comedia erorilor — 
(orele 20). Teatrul muncitoresc C.F.R.- 
Giulești (la Teatrul de vară din Parcul 
,,N. Bălceseu”) : N-avem centru înaintaș 
— (orele 20). Teatrul satirlc-muzlcal „C. 
Tănase" (la Stadionul Republicii) : Re
vista pe stadion — (orele 20,30). Circul 
de stat : Formula magică — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Doi colonel : Sala 
Palatului R. P. Romîne (rulează la orele 
19,30 cu seria de bilete nr. 1179), Carpațl 
(10; 12; 14; 16; 18; 20,15), Capitol (9; 11; 
13: 15; 17; 19,15; 21,30; la grădină — orele
20.30) , Miorița (10; 12; 14), Floreasca (16;
18,15; 20,30), Grădina „Doina" (Str. Doam
nei nr. 9 — orele 21). Asasinul din cartea 
de telefon : Republica (9,45; 12; 14,15;
16,45; 19; 21,15), Festival (9,38; 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 „Di
namo" (Șos. Ștefan cel Mare — orele
20.30) . Madame Sans-Gêne — film pen
tru ecran panoramic ; Patria (9,45; 12;

.4,15; 16,30; 19; 21,15). Cel trei mușchetari

București, a cate-farmacie din 
drei de socialism științific din 
Centrul universitar Timișoara și 
a catedrei de socialism științific 
de la Universitatea „Al. I. Cuza“ 
din Iași.

La rubrica „Critică și bibliogra
fie” sînt înserate materialele : O 
monografie despre metoda dia
lectică de CORNEL POPA și „Re
vista de pedagogie“ de C. MARI
NESCU, I. BREZE ANU și M. ITU.

Rubrica „Pe urmele materiale
lor publicate" cuprinde scrisori 
primite de la Universitatea 
„Babeș-Bolyai" din Cluj ; Co
legiul de redacție al ziarului 
„Zori noi“ din Suceava ; Trustul 
minier Oltenia ; ing. Liviu Neac- 
șu, vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Sfatului popular al 
Capitalei.

Copil cu probleme
In evidența autorității tutelare a ra

ionului Tudor Vladimirescu, fetița 
Lena R. figurează la capitolul „copil 
cu probleme“. La școala elementară nr. 
93, directoarea, diriginta au avut de 
vreo doi ani multă bătaie de cap cu ea. 
Fata a urmat clasa a VH-a, pe care n-a 
absolvit-o decît pe jumătate și, cînd o 
vezi drăguță, cu nasul în vînt, cum îi 
stă bine unui copil, n-ai zice că dă a- 
tîta de furcă celor din jur. Și, totuși, 
pentru ea, directoarea și profesoarele 
au fost nevoite să bată în dese rînduri 
drumul la locuința unde stătea cu bu
nica. S-a ocupat de Lena și autoritatea 
tutelară.

Să deschidem catalogul clasei a VII-a. 
Trimestrul I, trimestrul II — nici o ab
sență. Te gîndești : venea cu regularitate 
la cursuri, capul îi era numai la școală. 
Lena e însă un copil greu de închis în- 
tr-o formulă. Să ne uităm la note. O 
colecție nesfîrșită de 4 și 5. Prin ur
mare, nu învăța. A rămas corijentă la 
două materii. Nu se lipea cartea de ea, 
n-avea aptitudini, poate. Dimpotrivă. 
Nu mai departe decît cu trei ani în 
urmă încheia, trimestru după trimestru, 
cu media 10 mai pe toată linia. E foar
te dotată, prinde ușor.

Și purtarea ei e tot atît de sucită. în 
clasă — fată cuminte, respectuoasă cu 
profesorii, ascultătoare. Acasă însă, pe 
stradă, în relațiile cu bunica, mama, 
vecinii — n-o mai recunoșteai.

Nu le-a fost greu școlii, autorității tu
telare să pună diagnosticul : un copil 
scăpat din mînă, lăsat de capul lui. Iată 
cîteva puncte de reper. Lena provine 
dintr-o familie dezorganizată. Părinții 
ei s-au despărțit cînd copilul avea 
aproape trei ani. De la bun în
ceput i-au lipsit, așadar, căldura 
unei vieți normale de familie, atenția, 
dragostea ambilor părinți. Situația a- 
ceasta avea să lase amprente asupra 
firii ei. De crescut, a creșcut-o bunica. 
Femeie în vîrstă, trecută de 60 de ani, 
bunica a ținut-o în răsfăț. Educația co
pilului urmărește pregătirea lui pentru 
viață, formarea lui ca om folositor so
cietății. Fetiței îi lipsesc însă ace
le trăsături pe care ne-am obișnuit 
să le întîlnim la copii : dragostea de 
muncă, dorința de a învăța, purtarea 
corectă, cuviincioasă. Mama, deși fe
meie muncitoare, respectată pentru 
conștiinciozitatea profesională, discipli
na în muncă și corectitudinea ei, la în
treprinderea de Montaje București unde 
lucrează, nu s-a îngrijit să dezvolte la 
fetiță aceleași trăsături. Copilului nu i 
s-au sădit deprinderi practice. Fata are 
peste 13 ani, dar bluzele i le spală 
tot mama. A fost obișnuită să fie 
servită, să comande. S-a făcut, de ase
menea, greșeala de a nți i se cultiva 
simțul răspunderii pentru actele ei. 
Dintr-o greșită înțelegere a dragostei

Noua librărie deschisă de curînd Ia parierul unuia dintre blocurile de pe șoseaua Mihai Bravu din Capitală

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
— cinemascop (ambele serii) : București 
(8,45; 12,30; 16,15; 20), Aurora (9; 12,45;
16,30; 21,15), Modern (9,45; 13,30; 17,15;
20,45), Patinoarul „23 August" (Bd. Mun
cii — orele 21). Cei patru călugări : vic
toria (9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20,15),
Colentina (11; 15; 17,30; 20; la grădină — 
orele 20,30), Ferentari (10,30; 14,30; 16,45; 
19,15), Grădina „Progresul“ (Str. Ion 
Vidu nr. 5 — orele 21). Fata din casa ro
șie : Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Luceafărul (10,30; 16; 
18; 20). Feriga de aur — cinema
scop : Lumina (de la orele 10 la 
orele 14 rulează în continuare ; 16; 18,15; 
20,30). Program de filme pentru copil : 
Doina (orele 10). A 12-a noapte : Doina 
(11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). Cerul și mo
cirla : Giuleștl (10,15; 12,15; 14,15; 16,15; 
18,15; 20,15), înfrățirea între popoare
(11,30; 16; 18,15; 20,30), Tomis (10; 12; 14; 
16; 18,15; la grădină — orele 20,30), Melo
dia (10; 12; 14; 16;18; 20), Grădina „Au
rora“ (Bd. Dimitrov nr. 118 — orele 21). 
Un ciclu de filme documentare : Tim
puri Noi (rulează de la orele 10 la orele 
21 în continuare). Hoțul din San Maren
go : Cultural (16; 18,15; 20,30). Kalolan : 
Adesgo (10,30; 15,30; 18; 20,15). Uraganul : 
Buzești (11; 15,30; 18). Foto Haber : Crîn- 
gașl (16; 18; 20). Omul din fotografie :
Grivița (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), Miorița 
(16,15; 18,30; 20,45). Lumea comică a lui

Uzina „Eleclroputere" din Craiova. Secția de montaj a locomotivelor 
Diesel electrice

părintești și, desigur, din nepricepere 
pedagogică, fetiței i se tolerau greșe
lile, abaterile de la regulile normale de 
comportare.

învăța bine, nu învăța, era cuminte 
sau nu, mama era gata, oricînd, să-i 
facă un cadou, să-i cumpere o rochiță 
nouă. Merita sau nu ? — e de presupus 
că nu și-a pus astfel de probleme. Toa
te aceste erori aveau să influențeze în 
rău creșterea fetiței. Cu vremea, mama 
și bunica și-au pierdut orice autoritate, 
cuvîntul lor nu avea nici o trecere.

Un timp fetița a fost totuși în mîini 
bune. Mama ei o dăduse la un internat, 
unde a urmat două clase. Ce s-a cîști- 
gat, nu s-a păstrat, nu s-a dezvoltat. 
Cînd n-a mai fost internă, Lena a în
ceput să nu mai învețe. Cînd a văzut-o 
ceva mai răsărită, mama a început s-o 
socotească „om mare“, să-i arate o în
credere exagerată, să se bizuie prea 
mult pe discernămîntul ei — care 
nici nu prea se vedea. O lăsa tot 
mai mult singură. Nesupravegheată, 
necontrolată, fata a legat cu totul 
cartea de gard. Dincolo de o ro
chiță nouă nu mai vedea mare lu
cru. Săvîrșea și mici ciupeli : trimisă 
după cumpărături, uita de rest. O dată 
a lipsit noaptea de-acasă. O vecină, 
care a crescut trei copii, azi oameni în 
toată firea, a întrebat-o pe mamă :

— I-ai făcut măcar observație ?
— N-a fost nimic, s-a grăbit s-o asi

gure ea, în loc să considere lipsa ei de 
acasă drept un serios semnal de alar
mă. Se purta necuviincios cu oamenii 
mari. Era în societatea unor elemente 
dubioase.

Fata aluneca, apuca pe drumuri strîm- 
be. Devenise „copil cu probleme“. Școa
la a atras atenția mamei, i-a cerut aju
torul. Ca să se îndrepte la învățătură, 
a fost chemată să ia parte la meditații 
organizate de școală. Fata nu venea 
însă, știind că n-avea cine s-o contro
leze. S-a stat de vorbă cu mama, cu 
fata, în dese rînduri. N-a ajutat. 
Cert este că, după cum ne-a spus 
directoarea, timp de cîteva luni carne
tul de școlaritate nici n-a fost semnal. 
Mama nu lua cunoștință de situația șco
lară. Or, una din cele mai simple și cu
rente forme de legătură cu școala, de 
ajutor dat copilului, e consultarea zil
nică a acestui carnet, discutarea notelor 
și a observațiilor. Carnetul a și fost fă
cut mai tîrziu pierdut de fetiță. Direc
toarea, diriginta, o profesoară de ma
tematică au fost în cîteva rînduri aca
să la ea, să vadă condițiile de locuit, de 
viață, de studiu.

— N-am ce-i face, se plîngea bunica, 
nu ascultă. Mama își frîngea mîinile:

— N-am ce-i face, e rea, nu as
cultă.

începeau să se vadă efectele răsfățu

Harold Lloyd : Bucegi (10; 12; 14; 16; 18; 
20; la grădină — orele 20,30), Progresul 
(12; 15; 17; 19; 21). Anaconda : Unirea
(11,30; 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 (11,30; 
15; 18; 21), Viitorul (11,30; 15; 18; 21), 
Grădina „Vitan“ (Calea Dudeștl — orele 
20,30), Grădina „Buzești” (Str. Buzești 
nr. 9—11 — orele 20,30). Domnișoara... 
Barbă-Albastră : Popular (10,30; 15; 17;
19; 21). Limuzina neagră — cinemascop : 
Arta (16; 18,15; 20,39). Un surîs în plină 
vară : Moșilor (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 — 
cinemascop : Lira (15; 17; 19). Tudor — 
cinemascop (ambele serii) : Drumul Sării 
(11; 16; 19,30). Totul despre Eva : Pacea 
(11; 16; 18; 20). îndrăgostitul : Grădina 
„Modern” (Str. 11 Iunie nr. 75 — orele 
20,15). Rosita : Grădina „Lira” (Calea 13 
Septembrie nr, 196 — orele 20,30). Pom
pierul atomic : Grădina „Luceafărul" 
(Calea Rahovel nr. 103 — orele 20,30).
Cascada diavolului : Cotrocenl (11; 15,30; 
17,45; 20).

lui, ale lipsei de educație, de sup- 
veghere.

De vreme ce-și dădea seama că nu 
putea face față sarcinilor puse de edu
cația fetiței e de neînțeles de ce n-a ce
rut ajutorul colectivului unde lucra. în 
definitiv, cu sprijinul întreprinderii că
pătase și o locuință bună. N-a cerut a- 
jutorul, ba cînd a primit locuința, a să- 
vîrșit chiar o greșeală. în noul aparta
ment, și ea și fetița aveau condiții mai 
bune de locuit. S-ar fi putut amenaja 
un cămin plăcut, care poate ar fi exer
citat o mare înrîurire asupra copilului. 
Mama s-a mutat însă singură în noua 
locuință. Fetița a fost lăsată mai depar
te la vechea adresă. Iar cînd, chemată 
de fiul ei, bunica a plecat din Bucu
rești, fetița a rămas, pur și simplu, sin
gură. Și asta tocmai cînd era la răspîn- 
tia dintre copilărie și adolescență, epocă 
complicată, cu probleme complexe. 
A stat așa vreme de peste trei săptămîni, 
pînă cînd au aflat și sfatul popular, și 
școala. Fata era aproape de școală, o 
cunoșteau vecinii — se apăra mama în 
fața autorității tutelare care, acționînd 
ca factor de prevenire, a invitat-o să 
dea explicații de ce a neglijat fetița.

— N-am neglijat-o, a răspuns ea. O 
vedeam în fiecare seară. îi aduceam 
conserve, brînzeturi!

Fata însă avea în primul rînd nevoie 
de educație, nu de conserve.

Poate aici, în fața autorității tutelare, 
sau poate cu altă ocazie, în orice - iz 
cu luni de zile mai tîrziu, a afla\ i 
mama ceea ce știau unii mai de mu/t. 
Neînvățată să deosebească binele de 
rău, și sinchisindu-se prea puțin, ajun
sese pe mîinile unei haimanale.

Este evident că formarea, dezvolta
rea copilului ca om folositor societății 
este primejduită. Fetița este expusă să 
alunece și mai rău. Preocupată de apă
rarea intereselor copilului, autoritatea 
tutelară a raionului Tudor Vladimirescu 
a convocat pentru a doua oară pe mama 
și pe tatăl fetiței (actualmente recăsă
torit) pentru a găsi împreună o soluție. 
Am menționat faptul că școala e gata 
să răspundă și mai departe la orice so
licitări. Nu ne îndoim că și colectivul 
unde lucrează mama va socoti drept o 
datorie cetățenească de a se ocupa de 
reeducarea fetiței pe viitor. în defini
tiv, tovarășii de muncă ai mamei sînt 
și ei părinți. S-a scris și fratelui mamei 
pentru a-1 informa și a-i cere sprijinul. 
Acțiunea e în curs.

Unde a greșit sau unde nu s-a pri
ceput mama, forța colectivului poate în
drepta multe.

Și, poate, într-o zi nu vom mai în- 
tîlni numele fetiței Lena R. la capito
lul „copil cu probleme".

V. SEBASTIAN

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — E- 
misiune pentru copii și tineretul școlar. 
10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 — Emi
siune pentru sate. In jurul orei 17,15 — 
Transmisie de la Stadionul „23 August” 
din Capitală, repriza a Il-a a întîlnlril 
de fotbal dintre echipele : Rapid — 
C.S.M.S.-Iași șl întîlnirea de fotbal din
tre echipele : Progresul — Farul (în în
tregime). 19,45 — Jurnalul televiziunii. 
19,55 — Filmul „Ziua de naștere” — cu 
Abbott și Costello. 20,20 — Portret cine
matografic : George Georgescu. 20,30 — 
îllln?ul ^Fetița încăpățînată. 21,15 — In- 
tîlnlre cu opereta. In încheiere : Buletin 
de știri, sport și buletin meteorologic.

Cum va ti VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 29, 30 

iunie șl 1 iulie a.c. In țară: Vreme fru
moasă șl călduroasă, cu cerul schimbă
tor, mai mult senin noaptea și diminea
ța. Izolat, vor cădea ploi sub formă de 
averse. Vînt slab pînă la potrivit, pre- 
domlnînd din est. Temperatura staționa
ră. Minimele vor fi cuprinse între 10 șl 
20 grade, iar maximele între 24 și 34 
grade, local mal ridicate. In București 
Șl pe litoral: Vreme frumoasă, cu cerul 
schimbător, mal mult senin noaptea șl 
dimineața, vînt slab, pînă la potrivit, 
Temperatura staționară.
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Inițiative de interes obștesc
De la începutul anului în toate cartie

rele Capitalei se desfășoară întrecerea 
patriotică pentru înfrumusețarea orașului, 
la care participă sute de mii de cetățeni. 
In adunările de dări de seamă ale comi
tetelor de stradă și ale comitetelor de 
clădire care s-au ținut pînă la sfîrșitul 
lunii martie, ei au făcut numeroase pro
puneri de intereș obștesc. In prezent mul
te dintre aceste propuneri sînt înfăptuite. 
Locatarii noilor cartiere — Drumul Tabe
rei, Balta Albă, Jiului-Scînteia, Sergent 
Nifu Vasile ș.a. — pe lîngă alte lucrări 
gospodărești, au amenajat însemnate su
prafețe de spații verzi în jurul noilor 
blocuri. Și în alte colțuri ale Capitalei 
se văd roadele diferitelor inițiative ob
ștești. Numeroși cetățeni au lucrat la ame
najarea noilor parcuri din apropierea în
treprinderii I.O.R., Pipera ș.a. Suprafața 
noilor spații verzi realizate prin munca 
locuitorilor orașului este de peste 
300 000 m p.

Puncte de
Din inițiativa Comitetului execu

tiv al Sfatului popular al Capitalei, 
în București se organizează puncte 
de parcare cu plată și pază pentru 
autoturisme, autocamioane, autobu
ze, motociclete, scutere, bicicle
te. Incepînd din luna iulie vor 
funcționa nouă puncte permanen
te și trei sezoniere, fiecare cu

Sfîrșit de stagiune
Duminică, la ora 19,30, în sala Come

dia (cu plafon descoperit) are loc ultimul 
spectacol al stagiunii Teatrului Național 
„I. L. Caragiale" cu piesa „Maria Stuart" 
de Schiller. Rolul titular va fi interpretat 
de Irina Răchițeanu-Șirianu. In celelalte 
roluri : Dina Cocea, Nicolae Brancomir, 
Nicu Dimitriu, Marcel Enescu, Septimiu 
Sever, Virgil Popovicî ș.a.

Arfișfii teatrului își continuă activitatea 
în cadrul unui turneu prin țară prezentlnd 
spectacole cu piesele „O femeie cu 
bani" de B. Shaw, „Moartea unui artist" 
de Horia Lovinescu, „Nora" de Ibsen, 
„Adam și Eva" de Aurel Baranga la 
Craiova, Sibiu, Brașov. Turneul se încheie 
la 3 iulie.

★
Sîmbătă seara, în studioul Radiotelevi- 

ziunii orchestra simfonică a Filarmonicii 
de Stat „George Enescu" a prezentat 
concertul de închidere a stagiunii din a- 
cest an. Programul a cuprins „Zorile de 
aur", oratoriu în patru părți pentru soliști, 
cor mixt, cor de copii și orchestră de 
Gheorghe Dumitrescu, pe versuri de Ci
cerone Teodorescu. Soliști : Emilia Pe
trescu, Martha Kessler, Ion Piso, Ladislau 
Konya, Nicolae Florei. Programul se re
petă azi, duminică, la ora 20, în aceeași 
sală.
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mutat înir-un local elegant, spațios, 
situat la parterul blocului 11 de pe 
șoseaua Giurgiului (foîograiia a- 
lăturată). In cadrul oficiului func
ționează serviciile de plată a 
abonamentelor la radio și te
leviziune, de ziare și reviste, de poș
tă și telegraf, oficiul de operațiuni 
C.E.C., cel de telefonie urbană și in
terurbană.

In diferite carfiere au fost înființate 188 
răsadnițe de flori. Pînă acum locuitorii 
raioanelor Grivifa Roșie și N. Bălcescu au 
plantat de-a lungul străzilor sute de mii 
de flori. Numeroși cetățeni au participat 
la amenajarea a 84 terenuri de joacă pen
tru copii și a 106 baze sportive simple 
pe lîngă școli, la diferite lucrări de mo
dernizare a drumurilor și străzilor.

Valoarea lucrărilor executate pînă acum 
cu sprijinul cetățenilor numai în sectorul 
de gospodărie comunală se ridică la a- 
proximativ 9 milioane lei. In atenția de- 
putaților, a comitetelor de clădire și a 
comisiilor de femei a fost și buna între
ținere a fondului locativ. Cele 420 de.co
lective de meseriași formate din rîndul 
locatarilor au efectuat numeroase lucrări 
de reparații mici și amenajări la imobile. 
In acest timp, cetățenii au colectat și 
predat centrelor I.C.M. peste 2 700 tone 
de fier vechi și 500 tone deșeuri de hîrtie.

parcare aisto-moto
personal în cele trei schimburi. 
Ele vor fi amenajate în strada 
Doamnei (aproape de Banca R. P. 
Romîne), pe bulevardul Magheru 
(lîngă magazinul de confecții pentru 
femei), în Piața Palatului, lîngă res
taurantele Cina și Bordei, în pădu
rea Snagov și pădurea Băneasa (nu 
departe de grădina zoologică) și în 
alte cîteva locuri stabilite de secțiu
nea de gospodărie comunală a S.P.C. 
în colaborare cu Serviciul circula
ției din Direcția Miliției Capitalei. 
In aceste puncte pot fi parcate, cu 
taxă pentru o oră sau mai multe, 
sau pe baza unor abonamente lu
nare, autovehiculele proprietate par
ticulară și cele aparținînd întreprin
derilor și instituțiilor.

INFOR
SOSIREA UNEI DELEGAȚII 

DE DEBUTAȚI SUEDEZI

Sîmbătă seara a sosit în Capitală, 
la invitația grupului romîn din U- 
niunea interparlamentară, o delega
ție de deputați suedezi care va face 
o vizită în țara noastră. Din delega
ție fac parte deputății August Span- 
berg, Tekla Torbrink, Lage Sved- 
berg, Emil Elmwal, Elvy Olsson și 
Börjesson Bengt. La sosire, pe ae
roportul Băneasa, membrii delega
ției au fost întîmpinați de prof. 
Stanciu Stoian, C. Paraschivescu- 
Bălăceanu și Mircea Rebreanu, de
putați în Marea Adunare Națională, 
de funcționari superiori ai M.AN.

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR 
CONGRESULUI MEDICAL 

INTERNAȚIONAL AL F.I.R.

Sîmbătă au luat sfîrșit lucrările 
celui de-al IV-lea Congres medical 
internațional, organizat de Federația 
Internațională a Rezistenților și Co
mitetul național al foștilor deținuți 
antifasciști din R.P. Romînă. La șe
dința de închidere au participat Voi- 
nea Marinescu, ministrul sănătății și 
prevederilor sociale, Gh. Vasilichi, 
președintele Comitetului foștilor de
ținuți antifasciști din R. P. Romînă, 
I. Popescu-Puțuri, directorul Insti
tutului de istorie a partidului, Marin 
Florea Ionescu, vicepreședinte al 
A.R.L.U.S., acad. Șt. Milcu, și alții.

La propunerea dr. W. Deveen 
(Belgia) a fost adoptată o rezoluție.
M. J. Toujas, secretar general al 
F.I.R., a făcut bilanțul activității 
desfășurate de comisia medicală a
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F.I.R. pentru dezvoltarea cercetări
lor științifice medicale în sprijinul 
problemelor ridicate de sănătatea 
foștilor luptători din rezistență și 
deportați. Ettore Tibaldi, vicepre
ședinte al Senatului italian, pre
ședintele F.I.R., a mulțumit tuturor 
celor ce au sprijinit organizarea și 
buna desfășurare a acestei manifes
tări științifice internaționale și a a- 
dresat un salut poporului romîn.

REPREZENTANȚI 
AI COMITETULUI 

PENTRU CINEMATOGRAFIE 
DIN U.R.S.S. PRIMIȚI 

LA C. S. C. A.

Sîmbătă la amiază, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, Constanța Crăciun, a primit 
pe V. Baskakov, prim-vicepreședin- 
te al Comitetului pentru cinemato
grafie de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S., și A. Slavnov, di- i 
rector al Direcției de relații externe ' 
din același comitet. La întrevedere 
au participat Virgil Florea, vicepre
ședinte al C.S.C.A., Mihnea Gheor
ghiu, președintele Consiliului cine
matografiei, și Vasile Florea, directo
rul Direcției de relații externe din 
același comitet.

(Agerpres)

„0 colaborare largă in toate domeniile“
Declarațiile lui lanez Vipotnik, secretar de stat federativ pen
tru problemele învățământului și culturii aï R.S.F. Iugoslavia

Sîmbătă a părăsit țara noastră 
delegația R.S.F. Iugoslavia condusă 
de lanez Vipotnik, secretar de stat 
federativ pentru problemele învăță- 
mîntului și culturii al R.S.F. Iugo
slavia. înainte de plecare, lanez Vi
potnik a avut o convorbire cu re
dactorul Agenției romîne de presă 
„Agerpres“ Leon Talpă, căruia i-a 
declarat :

Delegația noastră a făcut o vizită 
de mai multe zile în țara dv. la in
vitația Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă. Am primit 
această invitație cu foarte mare plă
cere, deoarece considerăm că relați
ile dintre țările noastre permit o 
colaborare largă în toate domeniile, 
printre care se numără și cele ale 
culturii, învățămîntului și științei. în 
cadrul discuțiilor oficiale pe care 
le-am avut la Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă, am ajuns la 
concluzia că îndeosebi în unele do
menii cum sînt activitatea editori
ală, cultura de masă și colaborarea 
în domeniul radioteleviziunii se pot 
obține rezultate bune. In legătură cu 
aceasta am găsit o mare înțelegere 
la tovarășii cu care am discutat și 
sîntem convinși că, în perioada ur
mătoare, colaborarea noastră reci
procă se va dezvolta tot mai mult.

Una dintre acțiunile foarte inte
resante care va fi organizată în 
strînsă colaborare va fi, probabil, o 
manifestare culturală prilejuită de 
deschiderea lucrărilor la hidrocen
trala „Porțile de Fier“.

Vorbind despre instituțiile de în-

ȘTIRI CULTURALE
FESTIVALUL FILMULUI ROMÎNESC

La Mamaia, în cadrul primului 
festival al filmului a fost prezentată 
producția Studioului București „Pași 
spre lună“, după un scenariu și în 
regia lui Ion Popescu-Gopo. Au ru
lat, de asemenea, filmele de știință 
popularizată și documentarele de 
scurt metraj realizate de Dona Bar
ta (Din viața peștilor exotici), Ter- 
ner Zoltan (Orchestra ultrasunete
lor) și Ion Bostan (Sub aripa vultu
rului). ★

In dimineața aceleiași zile oaspe
ții la festival au vizitat vechea ceta
te Istria.

ANSAMBLU AL CIRCULUI MÄRE 
DIN MOSCOVĂ LA BUCUREȘTI

Sîmbătă a sosit în Capitală un an
samblu al Circului Mare din Mos
cova alcătuit din 40 de persoane. El 
va prezenta între 1 iulie și 1 august, 
în arena Circului de stat din Bucu
rești, spectacolul „O seară cu comi
cul Karandaș“. (Comicul Karandaș 
este artist al poporului al R.S.F.S.R.). 
In program figurează dresuri de cai, 
numere acrobatice, dresuri de cîini, 
iluzionism. In același timp, un an
samblu al Circului de stat din Bucu
rești întreprinde un turneu de o lună 
în U.R.S.S. cu spectacolul „Păcală 
și Tîndală“.

(Agerpres)

vățămînt vizitate cu acest prilej, 
oaspetele a spus :

în călătoria noastră am fost oas
peții universităților din București și 
Cluj, precum și ai unei școli profe
sionale din Cluj. Am constatat că 
în țara dv. se depun eforturi mari 
pentru a se asigura toate condițiile 
desfășurării unui proces de învăță- 
mînt de calitate cît mai bună. Am 
vizitat, de asemenea, cîteva muzee, 
care ne-au lăsat o impresie cu totul 
deosebită. Țara dv. face investiții 
mari în dezvoltarea acestor institu
ții.

Remarcînd ospitalitatea cu care 
a fost întîmpinată delegația, lanez 
Vipotnik a spus: Pretutindeni, în re
giunile prin care am trecut, am întîl- 
nit o atmosferă plăcută, prieteneas
că, ce exprimă prietenia dintre țările 
noastre. Contactele cu oameni de 
artă și cultură ne-au lăsat cele mai 
bune impresii. Ne-a făcut o mare 
plăcere să vedem succesele obținute 
de oamenii muncii din Romînia în 
unele domenii. Ne-a impresionat 
foarte mult stațiunea balneoclimate
rică Mamaia, cu frumoasele ei hote
luri, cu minunate condiții asigurate 
oamenilor muncii care vin să-și pe
treacă concediul pe litoralul Mării 
Negre.

In încheiere, oaspetele a declarat: 
Sîntem mulțumiți de vizita noastră 
și cred că scopul stabilit — acela de 
a crea condiții pentru a extinde cît 
mai mult colaborarea reciprocă — 
a fost atins.

Din viața culturaijă
internaționala

Film documentar 
„Duminica singeroasă"

Filmul documentar „Duminica 
sîngeroasă“, la turnarea căruia au 
început să lucreze cineaștii din Le
ningrad, vă reda pentru prima dată 
pe ecran împrejurările în care tru
pele țariste au tras în muncitorii 
care manifestau la Petersburg în du
minica de 9 ianuarie 1905. Pentru 
realizarea filmului au fost folosite și 
40 de fotografii descoperite recent 
în arhive. Ele au fost făcute în sub
urbiile locuite de muncitori, în uzi
ne și în centrul orașului, în ziua 
cînd peste 140 000 de munci
tori și membri ai familiilor lor se 
îndreptau spre Palatul de Iarnă, cu 
o petiție către Nikolai al II-lea, în 
care își expuneau revendicările. 
După cum se știe, potrivit unui plan 
dinainte elaborat, trupele și jandar
mii au tras în demonstranții paș
nici, omorînd peste 2 000 de per
soane.

Recent, la Paris, la întretăierea 
străzilor Victor Hugo și Henri 
Martin a fost ridicată statuia de 
bronz a poetului Victor Hugo, 

creată de Auguste Rodin.

O sută de ani 
de ia nașterea 
lui Toulouse-Lautrec

Împlinirea a o sulă de ani de Ia 
nașterea marelui pictor francez 
Toulouse-Lautrec prilejuiește în 
Franfa cîteva manifestări impor
tante. Centrul acestor festivități 
este la Albi, unde se află cunoscu
tul muzeu Toulouse-Lautrec creat 
de Maurice Joyant, unul dintre 
prietenii pictorului.

La Paris, în cadrul cunoscutei 
„Galérie de l’Oeil“ a fost organi
zată o expoziție retrospectivă 
care cuprinde nu numai picturi, ci 
și fotografii, scrisori și alte docu
mente legate de opera și viata lui 
Lautrec. Interesul pentru această 
expozifie este sporit de faptul că 
tablourile sînt prezentate împre
ună cu numeroase schițe care au 
precedat crearea operei respec
tive.

Acțiune pentru ocrotirea 
monumentelor istorice

U.N.E.S.C.O. a initiât o acjiune in
ternațională pentru ocrotirea și pu
nerea în valoare a monumentelor is
torice.

René Maheu, director general al 
U.N.E.S.C.O., a definit obiectivele a- 
cestei acțiuni care va dura șase 
luni. Nu este vorba numai de stimu
larea eforturilor statelor sau ale unor 
instituții de specialitate în favoarea 
păstrării și prezentării monumentelor 
•— a spus R. Maheu — dar mai ales 
de a face publicul să înțeleagă sem
nificația și interesul măsurilor care 
trebuie luate în această privință. 
Pînă astăzi, peste cincizeci de t^ri 
și-au făcut cunoscută intenția de a 
lua parte la campania care se va des
fășura în lunile următoare în cele 
cinci continente. Acțiunile întreprinse 
pe scară națională vor putea cuprinde 
diferite activități ca începerea lucrări
lor de restaurare, călătorii de studii, 
publicarea de monografii, de inventă
rii și repertorii oficiale ale monumen
telor, expozifii, producții de filme 
documentare, emisii de timbre poș
tale etc. Rolul U.N.E.S.C.O. va con
sta în încurajarea și coordonarea ini
țiativelor statelor membre și ale altor 
organizajii internationale interesate.

Festivalul din Olanda
Cel de-al 17-lea festival anual din 

Olanda, care s-a deschis recent la 
Scheveningen, este un eveniment 
cultural însemnat. Spectacolele de 
inaugurare au avut loc concomitent 
în cinci teatre.

Reprezentațiile de teatru, muzică 
și dans ce vor avea loc pînă la 15 
iulie în cele 4 săptămîni ale festiva
lului sînt completate de numeroase 
alte manifestări care atrag numeroși 
turiști. Un tîrg de antichități, com
petiții folclorice, expoziții de artă, 
tîrguri comerciale, spectacole medie
vale improvizate în piețele orașelor, 
piețe ale producătorilor agricoli, 
— iată o succintă enumerare a 
diversității acestor atracții. Desigur, 
interesul este centrat asupra specta
colelor festivalului. Pe lîngă trupele 
și orchestrele cu renume din Olan
da, la festival participă numeroase 
coruri, ansambluri de operă și echipe 
de artiști străini. Teatrul național 
croat din Zagreb, Grupul englez de 
operă din Londra, Ansamblul de o- 
pcră din Pekin, Compania teatrului 
„Old Vie" din Bristol, Teatrul mu
nicipal din Viena, Baletul regal din 
Londra, Baletul național croat din 
Zagreb, Orchestra filarmonică din 
Viena — sînt cîteva dintre princi
palele ansambluri participante la 
festival, pe lîngă numeroși soliști 
din diferite țări.

Diri agenția
spartachiadei republicane

Stadionul „I Mai" din orașul Făgă
raș a găzduit zilele acestea o fru
moasă manifestare sportivă. Sute de 
tineri s-au aliniat la startul în
trecerilor din cadrul etapei a doua 

a Spartachiadei republicane. Această 
mare întrecere sportivă a cuprins, în 
prima etapă, peste 33 000 de tineri și 
tinere din raionul Făgăraș.

Întrecerile pentru desemnarea cam
pionilor pe raion au prilejuit dispu
te atractive, încheiate cu o serie de 
rezultate bune. Tînărul Nicolae Me- 
tea din orașul Victoria a cîștigat pro
ba de săritură în înălțime cu 1,85 m, 
Ion Zamfir, reprezentantul asociației 
sportive „Chimia" din Făgăraș, a cîș
tigat săritura în lungime (6,27 m) și 
100 m plat (11,5 secunde). O compor
tare bună au avut și tinerele Maria 
Sihleanu (din fotografia alătura
tă), de la „Negoiul"-Făgăraș, care 
a cîștigat probele de aruncare a 
discului și aruncare a suliței, și Geor- 
geta Boamfă, din comuna Șercaia, în
vingătoare în cursa de 800 m. Turne
ul final de handbal feminin a revenii 
echipei din orașul Victoria, care a 
dispus cu 12—5 de formația „Carpați" 
Făgăraș. La băieți, titlul de campioa 
nă raională l-a cucerit echipa „Chi 
mia" Făgăraș.

■Ar

Parcul sportiv din orașul Slobozia, 
regiunea București, a cunoscut la 
sfîrșitul săptămînii trecute atmosfera 
unor pasionante întreceri de masă 
Peste 500 de tineri și-au dat întîlni 
re la întrecerile finale ale celei de . 
Ii-a etape a Spartachiadei republica 
ne. Programul sportiv a cuprins con 
cursuri atractive de atletism, ciclism, 
trîntă, haltere, notație, jocuri de vo 
lei, handbal și fotbal, care au fost 
urmărite cu interes de numeroși spec 
tatori din localitate. Pe listele învin
gătorilor și-au înscris numele tinerii 
colectiviști : N. Ionescu, clasat pe 
primul Ioc la concursul de ciclism, 
V. Ciobanu, N. Simion, A. Florea, N.

Verdeș, care au cucerit titlurile de 
campioni la întrecerile de trîntă, ca și 
tinerele Elena Cluceru, Filoiteia Le
onie, Constanta Trifu, clasate pe pri
mele locuri Ia concursurile de atle
tism. O frumoasă comportare a avut 
echipa de gimnastică din comuna Po
iana, alcătuită din tinere colectiviste. 
Deși înființată recent, aceasta a reu
șit ca, pregătindu-se cu perseveren
ță, să cucerească titlul de campioană 
pe raion. La întrecerile feminine de 
volei și handbal, pe primele locuri 
s-au clasat formațiile „Flacăra“- 
G.A.C. Andrășești și respectiv „Spi- 
cul"-G.A.C. Căzănești, iar la băieți ti
tlurile de campioane au revenit echi
pelor „Ciocanul"-Slobozia și „Parti- 
zanul"-G.A.C. Grivița.

Turneele internaționale 
de volei de ia Constanța 
și Brașov

Sîmbătă în penultima zi a tur
neului internațional masculin de vo
lei de la Constanța echipa R. P. Ro
mîne, campioană europeană, a dis
pus cu 3—2 (15—6; 15—11; 6—15; 
12—15; 15—11) de echipa Iugosla
viei. R. D. Germană a cîștigat cu 
3—1 partida cu Farul Constanța. 
Turneul se încheie astăzi odată cu 
jocurile R. P. Romînă—R. D. Germa
nă și Iugoslavia—Farul.

Numeroși spectatori au urmărit 
sîmbătă la Brașov meciurile din 
ziua a treia a turneului internațio
nal feminin de volei. Echipa Japo
niei, campioană mondială, a învins 
cu scorul de 3—0 (15—10; 15—1 ; 
15—4) echipa R. P. Romîne iar R.P.D. 
Coreeană a întrecut cu 3—0 (15—6; 
15—8; 15—5) echipa R. D. Germane.
A

In cîteva rînduri
© în prima zi a concursului internațio

nal atletic de la Praga, la care participă 
sportivi din 12 țări, cehoslovacul Trousil a 
stabilit un nou record al țării sale în pro
ba de 400 m plat cu timpul de 45’’7/10 — 
cea mai bună performanță mondială a a- 
nului. Alte rezultate : 100 m : (seria I-a) 
Ijima (Japonia) 10”4/10. în seria a Il-a pe 
locul I s-a clasat Mihalfi (R.P.U.) 10”6/10, 
urmat de Zamfirescu (R.P.R.) cu același 
timp ; disc : Danek (R.S.C.) 57,36 m ; șta
feta 4x100 m : U.R.S.S. 40”3/10.

în a doua zi a concursului, atletul ro
mîn Șerban Ciochină a cîștigat proba de 
triplu salt cu 15,70 m.

O Concursul internațional de parașutism 
de la Moscova s-a încheiat cu desfășurarea 
probei de lansare în grup de la 1 000 m, 
cu aterizare la punct fix. La feminin, pe 
primul loc s-a clasat echipa R. S. Ceho
slovace cu 1 125,393 puncte, urmată de 
U.R.S.S. I, U.R.S.S. II, R. P. Romînă, 
R. P. Bulgaria, R. P. Polonă.

O Etapa a 5-a a turului ciclist al Fran
ței, Metz-Fribourg (161 km), a fost cîști- 
gată la sprint de belgianul Derboven în 
4h 02’51’’. în clasamentul general indivi
dual conduce R. Altig (R.F.G.). Francezul 
J. Anquetil, marele favorit al cursei are o 
întîrziere de aproape 6 minute.

• în turneul feminin de baschet de Ia 
Lugano, pentru calificare la campionatul 
Europei, echipa Italiei a învins cu 41—27 
selecționata R. F. Germane și cu 71—45 
pe cea a Elveției.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
LUXEMBURGUL

Ziarul vest-german „Frankfurter Rund
schau" publică un articol despre situa
ția din Luxemburg.

Alegerile parlamentare care au avut 
loc recent în ducatul Luxemburg au dus 
la o regrupare a foițelor care poate avea 
urmări dincolo de frontierele acestei țări 
mici. Marii cîștigători în alegeri sînt so
cialiștii, iar marii învinși — liberalii. In 
acest fel, coaliția guvernamentală creș- 
tin-democrat-liberală, care se află la 
cîrma țării din 1959, și-a pierdut baza de 
existență. In urma rezultatelor alegerilor, 
se pare că în Luxemburg este posibilă 
doar o coaliție catolico-socialistă. Se 
presupune că premierul catolic de pînă 
acum, Pierre Verner, își va păstra func
ția, în timp ce se pare că pentru func
ția de vicepremier și ministru de externe, 
ar fi luat în considerare președintele par
tidului socialist din Luxemburg, Henri 
Cravatte.

Dacă Cravatte va prelua într-adevăr 
Ministerul Afacerilor Externe al Luxem
burgului, atunci, împreună cu Spaak în 
Belgia și Saragat în Italia, trei dintre cele 
șase state membre ale Pieței comune 
vor avea miniștri de externe socialiști.

Luxemburgul a făcut și pînă acum, în 
C.E.E., uz de dreptul său de veto, deși 
nu într-o formă atît de categorică ca, de 
pildă, de Gaulle. In problema fuziunii 
organelor executive ale celor trei comu
nități europene (C.E.E., Comunitatea eu
ropeană a cărbunelui și oțelului și Eura
tom), luxemburghezii au spus, într-un 
mod amabil, dar hotărît : „Nu“.

LOCUL „ANALOGIEI FEDERALE“

Ziarul „New York Times" publică un e- 
ditorial consacrat unor recente hotărîri a 
Curții Supreme a S.U.A. în legătură cu 
delimitarea circumscripțiilor electorale :

Curtea Supremă a Statelor Unite a luat

DUPA ALEGERI
Țara devine tot mai dependentă de in

fluențele financiare străine care sînt con
siderabile. Financiarii străini se îngrijesc 
în mică măsură de nevoile națio
nale. Noul guvern care urmează să fie 
constituit va avea multe de făcut în 
apărarea intereselor țării. Din acest mo
tiv național, în trecut cursul Luxemburgu
lui n-a fost întotdeauna identic cu con
cepția partenerilor din Benelux și, după 
cum se pare, așa va fi și în viitor. In ce 
privește colaborarea vest-europeană, de 
pildă, cercurile luxemburgheze se situea
ză pe punctul de vedere că cel mai fa
vorabil pentru țara lor ar fi poate planul 
lui de Gaulle, care se pronunță pentru o 
„Europă a patriilor“, pentru că astfel ele 
își vor menține dreptul prețios de veto.

Deocamdată, ducatul stă în fața sarci
nii imediate de a constitui un guvern 
nou. Cotitura spre stînga, care s-a făcut 
în timpul alegerilor parlamentare, s-a re
marcat încă în alegerile comunale din 
anul trecut. Acumulîr.d peste o treime 
din totalul voturilor exprimate, socialiștii 
au devenit cel mai puternic partid din 
țară. Această poziție a fost nevoit s-o 
cedeze partidul catolic, după ce a deți
nut-o o jumătate de secol. Datorită siste
mului electoral complicat, Partidul popu
lar creștin și-a putui menține totuși, în 
Camera deputaților, 22 de mandate, ceea 
ce reprezintă un avans de un mandat 
față de socialiști.

Și comuniștii au repurtat o victorie 
clară în alegeri și au depășit chiar, în 
ceea ce privește numărul de voturi, pe 
liberali. Comuniștii au cîștigat două man
date și sînt acum reprezentați în par
lamentul Luxemburgului de 5 deputați — 
un număr mai mare ca orieînd. Infrînge- 
rea simțitoare a liberalilor se concreti
zează în pierderea a 5 mandate, astfel 
îneît în noul parlament acest partid nu 
are decît 6 deputați.

săptămîna trecută un șir de hotărîri dintre 
cele mai importante din cîte au fost ela
borate cu începere din 1803. Prin hofărî- 
rea că locurile în ambele Camere ale le
gislaturii statelor trebuie să fie proporțio
nale cu numărul populației, ea a distrus 
ceea ce a constituit o balanță istorică a 
puterii în statul New York, precum și în 
cel puțin încă o jumătate din numărul sta
telor.

Miezul hotărîrii constă în aceea că clau

za față de amendamentul al 14-lea la con
stituție cere ca fiecare stat să depună e- 
lorturi pentru a alcătui circumscripțiile e- 
lectorale avînd un număr de populație cît 
mai egal cu putință. Curtea Supremă a a- 
firmat că legislaturile din șase state — 
New York, Alabama, Colorado, Maryland, 
Delaware și Virginia — sînt alcătuite în 
prezent încălcîndu-se acest principiu.

Earl Warren, președintele Curții Supre
me, a declarat că așa-zisa analogie fede
rală — potrivit căreia reprezentarea în 
camerele statale se face mai curînd pe 
baza delimitării geografice decît pe baza 
numărului populației — este necorespun
zătoare și nepotrivită. Președintele Curții 
Supreme și Curtea Supremă au decis că 
drepturile individului de a vota pentru a- 
legerea legislaturii statale sînt prejudiciate 
ori de cîte ori greutatea votului său este 
substanțial redusă în comparație cu votul 
unor cetățeni care locuiesc în alte locali
tăți din cuprinsul aceluiași stat. Formula 
care a fost înscrisă în constituția statului 
New York cu începere din 1894 acordă 
unui vot din districtul Schuyler, pentru a- 
dunarea legislativă a statului, aceeași greu
tate pe care o au 14 voturi în districtul 
Suffolk, iar un vot pentru a alege pe se
natorul statului în districtul Monroe este e-

TRAFIC DE STUPEFIANTE

Ziarul italian „La Stampa" :
O vastă rețea internațională de contra

bandiști și traficanți de stupefiante a fost 
descoperită recent la Genova. Au fost se
chestrate 116 kg de opium, provenind din 
Orientul Mijlociu, heroină în valoare 
totală de cîteva sute de milioane de 
lire italiene. Traficul, care se des
fășoară de cîțiva ani, a provocat o depla
sare de cîteva miliarde de lire, plătite 
mai ales cu zeci de mii de pistoale, pe 
care marinarii turci le cumpărau în schim
bul opiumului.

Cercetările au început în 1962. S-a aflat 
atunci că opiumul introdus pe Coasta de 
Azur provenea din portul Genova, care 
servea drept centru de triere. Opiumul își 
continua drumul peste ocean. Trep
tat, treptat, ținîndu-se sub observație de
plasările anumitor persoane, angajate apa
rent în diverse schimburi comerciale, s-a 
ajuns la identificarea așa-numitului „cre
ier" al rețelei italiene, în persoana lui 

gal cu două voturi depuse în districtul 
Manhattan. De mulți ani această nedrepta
te istorică a continuat să persiste, dînd lo
cuitorilor din zonele rurale o pondere re
lativ mai mare în conducerea treburilor 
statului decît ponderea cetățenilor care 
locuiesc în oraș. Hotărîrile Curții Supreme 
vor mări potențialul politic al orașelor și al 
zonelor suburbane din întreaga țară. Bu
letinul „Congressional Quarterly" evaluea
ză că populația orășenească a Statelor U- 
nite este de 32,9 la sută din total, popu
lația suburbană este de 20,3 la sută, iar 
populația rurală este de 46,8 la sută. Miș
carea populației spre marile centre metro
politane se pare că va continua și în vii
torul previzibil. Din punct de vedere po
litic, consecințele acestor hotărîri vor avea 
o importanță mare. Din moment ce vor 
fi înlăturate barierele arbitrare impuse 
de constituțiile arhaice ale statelor, de
mocrații vor cîștiga probabil influență, 
cel puțin la început.

Curtea Supremă a lăsat pe seama curți! 
federale dreptul de a hotărî dacă alegerea 
noii legislaturi statale, care va avea loc 
în noiembrie, trebuie să se desfășoare 
potrivit actualelor previziuni ale legii. Ți- 
nînd seama de termenele electorale exis
tente ar fi dificil să se procedeze altfel. 
Dar în prima ordine de urgență a noii le
gislaturi trebuie să se găsească stabilirea 
configurației circumscripțiilor electorale, 
în conformitate cu regulile promovate de 
Curtea Supremă.

Bruno Pannuci, locuind la Genova. Născut 
la Alexandria și expulzat pentru diverse 
infracțiuni, Pannuci a venit în Italia, unde 
a luat în mînă firele acestui trafic. El este 
cunoscut ca un abil organizator. Brațul |ui 
drept erau Piero Ferrari și Lerici, fără do
miciliu fix. Aceștia doi se duceau mereu 
la Marsilia unde se întîlneau cu mari con
trabandiști de stupefiante, vizitau și por
turi din Marea Adriatică pentru a controla 
activitatea agenților lor, care transportau 
de la Genova pistoale destinate marinari
lor turci, în schimbul opiumului. Schimbul 
era calculat pe baza prețului opiumului, 
socotit la 3 000 lire gramul. Pistoalele e- 
rau vîndute cu 18 000 lire bucata.

Pannuci, „creierul" organizației a fost 
arestat în locuința sa din Genova. Apoi a 
fost descoperit și cel care furniza cea mai 
mare cantitate de arme pentru schimb, 
Mario Aneto, fiul unui armurier. Din orga
nizație făceau parte și cîteva femei care, 
la volanul automobilelor, transportau ar
mele și luau stupefiantele. Cum sosea ia 
Genova, opiumul era înmagazinat într-o 
pivniță și transportat peste graniță. Ope
rația de arestare a membrilor acestei re
țele este în curs.
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/heierea vizitei lui
Suedia

/
/ STOCKHOLM 27; Trimisul special 
Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : în dimineața zilei de 27 iunie 

/N. S. Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., și per
soanele care îl însoțesc și-au înche
iat vizita oficială de cinci zile în 
Suedia, făcută la invitația guvernu
lui acestei țări. în cursul aceleiași 
zile, N. S. Hrușciov a părăsit capitala

S. Hrușciov După demisia guvernului italian In Piața comunâ

Suediei la bordul navei „Bașkiria“, 
îndreptîndu-se spre Norvegia. La 
plecare, înalții oaspeți au fost con
duși de primul ministru al Suediei, 
Tage Erlander, de membrii guvernu
lui, precum și de șefii misiunilor di
plomatice acreditați la Stockholm.
N. S. Hrușciov și Tage Erlander au 
rostit cuvîntări.

Cuvîntarea reprezentantului R. P. Romîne
GENEVA 27 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul în ședința plenară din 26 
iunie a Conferinței Organizației 
internaționale a muncii, reprezen
tantul R. P. Romîne, Vasile Dumi
trescu, a subliniat atmosfera favora
bilă în care se desfășoară lucrările 
acestei conferințe ale cărei inițiative 
sînt menite să consolideze acțiunile 
Națiunilor Unite pentru întărirea 
păcii pe calea dezarmării generale 
și totale, lichidarea rămășițelor co
lonialismului, sprijinirea eforturilor 
țărilor în curs de dezvoltare.

In continuare, vorbitorul a arătat 
că delegația romînă a insistat și con
tinuă să insiste asupra necesității 
respectării principiului universalită
ții — principiu fundamental al 
O.N.U. și altor organizații interna
ționale și care cere ca în Organiza
ția internațională a muncii să fie 
reprezentate și Republica Populară 
Chineză, Republica Populară De
mocrată Coreeană, Republica De
mocrată Vietnam- și Republica De
mocrată Germană.

De asemenea, V. Dumitrescu a 
subliniat necesitatea asigurării unei 
reprezentări mai corespunzătoare a 
diferitelor zone geografice, sisteme
lor sociale și economice, sau orga
nizațiilor sindicale în organele eligi
bile și personalul Biroului interna
țional al muncii. El a arătat că la 
actuala sesiune delegația romînă a 
depus un proiect de rezoluție cu pri

vire la Anul colaborării internaționa
le. „Sîntem convinși că adoptarea 
sa va contribui la punerea în apli
care a acțiunilor inițiate în cadrul 
Anului colaborării internaționale“. 
In acest sens, reprezentantul R. P. 
Romîne a declarat că se impune ca
O.I.M. să se preocupe într-o mai lar
gă măsură de eforturile tinzînd spre 
educarea tinerelor generații în spi
ritul păcii și înțelegerii între po
poare.

Referindu-se la problema foarte 
actuală a ridicării nivelului de trai 
al tuturor popoarelor, V. Dumitrescu 
a declarat că sub acest aspect o 
problemă esențială o constituie aceea 
a^formării de cadre. Noi considerăm 
că ar fi deosebit de util și oportun 
— a spus delegatul romîn — ca 
O.I.M. să ia inițiativa de a convoca, 
de acord cu O.N.U. și alte organi
zații internaționale interesate, o con
ferință mondială avînd ca temă : 
„Cadre pentru dezvoltare“.

In încheiere, V. Dumitrescu 
subliniat că la 
probleme ale contemporaneității tre
buie să participe toate țările lumii, 
indiferent de ideologia și sistemul 
lor social. „Toate popoarele lumii au 
interesul suprem să construiască o 
lume a păcii, a bunăstării și colabo
rării internaționale, bazată pe res
pectul suveranității, egalității în 
drepturi și avantajului reciproc“.

a
rezolvarea marilor

începerea consultărilor în 
crizei guvernamentale

vederea soluționării CINE VA FI ÎNGHIȚIT PRIMUL ?"
ROMA 27 — Corespondentul Ager

pres, G. Pastore, transmite : După 
demisia guvernului de centru-stînga, 
condus de Aldo Moro, intervenită 
vineri seara, președintele republicii 
Antonio Segni l-a însărcinat cu so
luționarea problemelor curente pînă 
la formarea noului guvern pe fostul 
prim-ministru.

In cursul dimineții de sîmbătă, 
președintele Segni a început consul
tările în vederea soluționării crizei 
guvernamentale. El l-a primit pe 
fostul președinte al republicii — 
Giovanni Gronchi, pe președintele 
Senatului — Cesare Merzagora, ur- 
mînd ca ulterior, potrivit practicii 
stabilite, el să aibă în continuare 
și alte întrevederi.

Demisia actualului guvern italian 
de centru-stînga, format la 4 decem
brie 1963 din democrat-creștini, so
cialiști, social-democrați și republi
cani, nu a constituit o surpriză pen
tru cercurile politice din Roma. In 
comentariile presei apărute sîmbătă 
se arată că această criză devenise 
previzibilă în ultimele săptămîni, 
cînd în sînul guvernului Moro apă
ruseră tot mai puternice divergențe

Plenara C. C. al P. C
Italian și-a întrerupt 
lucrările

ROMA 27 (Agerpres). Plenara Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Italian care a început 
miercuri la Roma și-a întrerupt vi
neri lucrările ca urmare a izbucni
rii crizei guvernamentale din Italia.

Timp de două zile plenara a dez
bătut problema unității și autono
miei mișcării muncitorești în lupta 
pentru o politică de reforme și de 
planificare democratică în Italia. Ra
portul a fost prezentat de Luigi 
Longo, secretar general adjunct al 
Partidului Comunist Italian.

La propunerea lui Palmiro To
gliatti, secretar general al partidului, 
care a făcut o declarație despre cri
za guvernamentală, lucrările plena
rei au fost suspendate pe timp de o 
săptămînă.

la 
în

asupra unor probleme referitoare 
înfăptuirea programului adoptat 
momentul creării sale.

Pretextul imediat l-a constituit 
votul din Camera deputaților privind 
alocațiile bugetare pentru școlile 
particulare. Cererea democrat-creș- 
tinilor de a se aloca pentru aceste 
școli o sumă de 2 200 000 000 lire a 
fost respinsă. împotriva acestui ar
ticol din proiectul de buget pentru 
semestrul al doilea al anului în curs 
(articolul 88) au votat 228 de depu- 
tați, iar pentru el au votat 225 de 
deputați. Au votat împotrivă de
putății din partidul comunist, din 
Partidul socialist italian al unității 
proletare, din partidul liberal și al
ții. Partidele din coaliția guverna
mentală : socialist, social-democrat 
și republican s-au abținut de la vot.

In cercurile politice din Roma se 
afirmă că sarcina formării unui nou 
guvern de tranziție va fi încredințată 
din nou lui Giovanni Leone, care a 
mai condus un astfel de guvern îna
intea formării celui de centru-stînga.

NOTA MINISTERULUI DE EXTERNE AL U. R. S. S.
ADRESATĂ S. I). A., ANGLIEI SI FRANȚEI
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BonnBONN 27 (Agerpres). — La 
s-a anunțat convocarea Bundestagu- 
lui vest-german pentru '. iulie — în 
Berlinul occidental — în vederea a- 
legerii viitorului președinte al R. F. 
Germane.

★
MOSCOVA 27 (Agerpres). — A- 

genția TASS a transmis textul unei 
note adresate de Ministerul Aface
rilor Externe al U.R.S.S. ambasade
lor S.U.A., Marii Britanii și Franței 
în care atrage atenția asupra faptu
lui că stabilirea Berlinului occiden
tal ca loc pentru alegerea viitorului 
președinte al R. F. Germane se face 
în pofida acordurilor internaționale, 
potrivit cărora Berlinul occidental 
nu a aparținut niciodată și nu apar
ține R. F. Germane. In notă se ara
tă că, față de această stare de lu-

BRUXELLES 27 (Agerpres). — 
Agenția U.P.I. transmite că din nou 
miniștrii agriculturii din țările mem
bre ale Pieței comune n-au reușit în 
încercarea lor de a stabili data in
trării în vigoare a noilor regulamen
te privind prețurile comune la orez, 
produse lactate și carnea de vită. 
Potrivit agenției, dezbaterile care au 
durat trei zile și o noapte nu au 
dus la stabilirea acestei date pre
conizată, după cum se știe, pentru 
1 iulie de către sesiunea „maraton“ 
din decembrie 1963.

Agenția menționată subliniază că, 
de astă dată, eșecul s-a datorat 
problemelor de ordin tehnic, care 
n-au putut fi soluționate. Se rela
tează, în acest sens, că Comisia exe
cutivă a încercat să scoată tratati
vele din impas sugerînd intrarea în 
vigoare a regulamentelor privind 
prețul orezului la 1 septembrie, iar 
în ce privește celelalte două regula
mente, în noiembrie.

cruri, guvernul sovietic se află în 
fața necesității de a avertiza despre 
obligațiile ce și le-a asumat pentru 
asigurarea inviolabilității frontiere
lor R. D. Germane.

★

O notă cu un conținut asemănă
tor a fost dată publicității și de Mi
nisterul Afacerilor Externe al R. D. 
Germane.
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Presa occidentală acordă, în ultima 
vreme, atenjie situației create pe piața 
vest-europeană a automobilelor, semna- 
iînd fenomene multiple de ascuțire a 
concurentei.

Ziarul parizian „LE MONDE" înregis
trează „un prim semn neliniștitor pentru 
constructorii francezi : modelele de au
tomobile străine se bucură de o favoa
re sporită în rîndurile cumpărătorilor 
din Franța. Din ianuarie pînă la sfîrși- 
tul lui martie, au fost importate cu 34 la 
sută mai multe mașini străine decît anul 
trecut". Ziarul arată că, deși în această 
perioadă exporturile de automobile 
franceze au continuat să-și îmbunătă
țească ușor pozifiile, „în ciuda unei 
concurenje crescute pretutindeni în 
lume“, la societatea Peugeot s-a anun
țat o reducere a programului de lucru, 
iar la Renault (întreprindere naționali
zată) o oprire a angajărilor. Aceste 
măsuri au fost luate, explică ziarul, de
oarece, „pentru a trece printr-o pe
rioadă dificilă, industria franceză de 
automobile vrea să-și lichideze stocu
rile pînă la 31 iulie“.

In Germania occidentală, „FRANKFUR
TER RUNDSCHAU" se plînge că Italia și 
Spania iau măsuri de îngreunare a „im
portului mereu crescînd de automobile 
din R.F.G.” și că pentru aceasta „recurg 
la mijloace care nu sînt compatibile 
nici cu Piața comună, nici cu bunele 
relații comerciale de pînă acum*. E. W. 
Sporkhorst, șeful secției de comerț ex
terior a Uniunii industriilor de automo
bile din R.F.G., a arătat, la o reuniune a 
presei economice și automobilistice 
care a avut loc la Garmisch-Partenkir
chen, că „se încearcă diminuarea des
facerii de automobile germane, de pil
dă prin tarife înalte pentru transportul 
lor pe căile ferate și amînarea expe
dierii datorită, chipurile, unei supraa
glomerări a liniilor".

La rîndul ei, însă, Italia formulează ne

mulțumiri față de exportatorii vest-ger- 
mani. Tot Sporkhorst a reamintit că, la 
22 aprilie, guvernul italian s-a plîns, în
tr-o notă verbală adresată guvernului 
de la Bonn, că „reprezentanți fabricilor 
de automobile din R.F.G. nesocotesc 
măsurile luate de Roma pentru îmbună
tățirea conjuncturii economice prin fap
tul că preiau asupra lor plata impozitu
lui la care sînt supuși cumpărătorii ita
lieni atunci cînd achiziționează automo
bile, recurg la vînzări în rate nepermise 
și oferă diferite alte avantaje* — ceea 
ce face să existe o anumită preferință 
pentru automobilele din import.

Din relatările ziarelor se vede totoda
tă că, în condițiile ascuțirii concurenței, 
fenomenele de înghițire a întreprinderi
lor mai slabe de către cele mai puter
nice devin mai pregnante. Ziarul italian 
„LA STAMPA” comentează achiziționa
rea, recent anunfată, de către firma 
Chrysler din S.U.A. a 30 la sută dintre 
acțiunile cu drept de vot și a circa 55 la 
sută dintre acțiunile obișnuite ale grupu
lui englez producător de automobile Ro
ofes. „Lecția firmei Roofes, scrie ziarul, 
este că, în viitorul apropiat, piața brita
nică va fi împărțită în mod egal între 
pu)ini coloși : Ford, care este american, 
Vauxhall, care aparfine lui General Mo
tors, o societate și ea americană, Bri
tish Motor Corporation și alte cîteva fir
me care rămîn independente* (adică 
engleze).

„LE MONDE’ arată că problema mai 
sus-men)ionată se pune și în Franța. „Li
nii afirmă, scrie ziarul, că peste 10 ani 
parcul european de automobile se va 
dubla ; pînă în 1985 el va fi de patru 
ori mai mare. Dar cine va produce aces
te mașini ? în alfi termeni, mai cruzi, 
cine va fi mîncat primul dintre cei opt 
sau nouă constructori europeni nedepen- 
denfi de Statele Unite care ocupă în 
prezent primele locuri ?”.

Rhodesia de sud
■ ■

GUYANA BRITANICA. Soldați pe o stradă din localitatea Buxton, în timpul recentelor tulburări

Vizita lui I. B. 
in Polonia

Tito

— Io-
R.S.F.

„MAREA MEDITERANĂ
0 MARE A PĂCII"

Consiliului

BÄ

VARȘOVIA 27 (Agerpres). 
sip Broz Tito, președintele 
Iugoslavia, secretar general al C.C. al 
U.C.I., care se află în vizită în Po
lonia a plecat însoțit de Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., și de alte persoane oficia
le, într-o călătorie prin țară. Sîmbă
tă, oaspeții iugoslavi au vizitat Ka
towice, principalul oraș din Silezia, 
precum și centrele învecinate Chor- 
zow, Bytom, Zabrze, Ruda-Slaska și 
Swietochlowice. Populația a făcut o 
caldă primire oaspeților.

După amiază, Edward Gierek, 
membru în Biroul Politic al C.C. al 
P.M.U.P. și secretar aï Comitetului 
voievodal de partid Katowice, a ofe
rit un prînz în cinstea lui Iosip Broz 
Tito.' Apoi, oaspeții au plecat cu 
tren special la Oswiecim.

un 
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Declarația 
Mondial al Păcii

VIENA 27 (Agerpres). — Consi
liul Mondial al Păcii a dat publici
tății o declarație în care salută ho
tărîrea Comitetului partizanilor pă
cii din Algeria de a organiza între 
5 și 9 iulie o conferință internațio
nală pentru transformarea bazinului 
mediteranean într-o zonă denuclea- 
rizată. „Marea Mediterană — se spu
ne în declarație — trebuie să rămî- 
nă o mare a păcii, iar transformarea 
ei într-o zonă denuclearizată ar con
stitui un nou pas pe calea dezarmării 
și a destinderii situației internațio
nale“.

Consiliul Mondial al Păcii îndeam
nă comitetele naționale pentru apă
rarea păcii și toate forțele iubitoare 
de pace din bazinul Mării Meditera- 
ne și din întreaga lume să spriji
ne conferința de la Alger.

Conferința de presă
NEW YORK 27 (Agerpres). — In

tr-o conferință de presă ținută vi
neri seara la New York, primul mi
nistru grec, George Papandreu, a 
subliniat că divergențele dintre Gre
cia și Turcia fac ca o conferință în
tre cele două țări să nu poată duce 
decît la agravarea stării de lucruri 
și să încurajeze „elementele extre
miste ale celor două comunități“. De 
aceea, a arătat Papandreu, s-a căzut 
de acord ca eforturile de reglemen
tare a problemei cipriote să fie con
tinuate în cadrul Națiunilor Unite și 
cu sprijinul eforturilor întreprinse 
de mediatorul O.N.U. în Cipru, 
Sakari Tuomioja.

Primul ministru grec a declarat în 
continuare că dreptul de interven
ție recunoscut Greciei și Turciei de 
către acordurile de la Zürich și 
Londra asupra Ciprului a devenit 
practic caduc prin admiterea Cipru
lui în O.N.U. După ce a subliniat că 
Turcia a aprobat intrarea Ciprului 
în O.N.U., premierul grec a arătat 
că Turcia continuă totuși să susțină

Partidul republican înaintea 
convenției de la

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
William Scranton, cel de-al doilea 
fruntaș al partidului republican 
care și-a anunțat intenția de a se 
prezenta la convenția partidului de 
la San Francisco pentru a fi desem
nat candidat la alegerile preziden
țiale din toamnă, continuă campania 
electorală în diverse state ale 
S.U.A. El a luat vineri cuvîntul în 
orașul Detroit și a folosit acest pri
lej pentru a-și expune punctul de 
vedere în numeroase probleme de 
politică internă și externă.

In legătură cu actuala cursă care 
se desfășoară între guvernatorul 
statului Pennsylvania și Barry 
Goldwater, A.F.P. arată că Scran
ton a adoptat o „tactică nouă“ 
pentru a obține .voturile delegați-

San Francisco
lor la convenția republicană. El a- 
firmă că adversarul său, Goldwater, 
nu poate în nici un fel să spere că 
îl va învinge pe Lyndon Johnson 
și că numeroși alegători republicani 
vor prefera să-și dea voturile lor 
actualului președinte, decît să-I vo
teze pe senatorul din Arizona. 
După cum arată France Presse, 
Scranton își bazează afirmațiile sale 
pe rezultatele unei serii de sonda
je ale opiniei publice. Acestea au a- 
rătat că în cazul candidaturii lui 
Goldwater 62 la sută din alegătorii 
republicani vor vota pentru Johnson, 
29 la sută pentru Goldwater și 9 
la sută sînt nedeciși. „Numeroși 
democrați și republicani — scrie a- 
genția — consideră că aceste son
daje reflectă real tendința actuală".

a premierului grec
validitatea acordurilor de la Zürich 
și Londra și, în consecință, dreptul 
său de intervenție în Cipru, ceea ce 
este în contradicție flagrantă cu po
ziția Greciei.

Premierul grec a avut vineri sea
ra o ultimă întrevedere cu secreta
rul general al O.N.U. Cu această 
ocazie el i-a făcut cunoscut secreta
rului general al O.N.U. hotărîrea 
guvernului grec de a contribui cu o 
nouă sumă de 500 000 de dolari la 
fondul de întreținere al forței O.N.U. 
în Cipru, pe perioada 27 iulie — 26 
septembrie.

HAGA. In vederea stabilirii unei le
gături pe uscat între insulele olan
deze Schouwen Duiveland și Goe- 
see, din provincia Zeeland, vor fi fo
losite 12 gondole pentru transportarea

.<

Protocol comercial 
intre Polonia si Elveția

VARȘOVIA 27 (Agerpres). — La 
26 iunie s-a semnat la Varșovia Pro
tocolul cu privire la schimbul de 
mărfuri și reglementarea plăților în
tre Polonia și Elveția. Ambele părți 
au renunțat la stabilirea de liste de 
mărfuri, care se adoptă în relațiile 
bilaterale. Au fost alcătuite numai 
liste care cuprind cîteva produse a- 
gricole și mărfuri textile poloneze, 
al căror import este limitat în Elve
ția. In cursul convorbirilor au fost 
rezolvate unele probleme legate de 
acordul de plăți în vigoare, fiind in
troduse înlesniri și o mare elastici
tate a decontărilor între cele două 
țări.

LEOPOLDVILLE 27 (Agerpres). — 
In Congo a început referendumul 
pentru aprobarea noii constituții, 
care va dura două săptămîni. In 
conformitate cu prevederile acestei 
constituții, în următoarea perioadă 
de 6—9 luni, în Congo va exista 
guvern de tranziție. Se prevede, 
asemenea, menținerea structurii 
derale a țării, în timp ce forma 
guvernămînt se va schimba. De
sistemul parlamentar se va trece la 
o versiune modificată a sistemului 
prezidențial. După încheierea refe
rendumului, în cazul în care noua 
constituție va fi aprobată, președin
tele Kasavubu va numi un nou prim- 
ministru însărcinat cu formarea gu
vernului de tranziție.

Intr-un interviu acordat trimisu
lui special al radiodifuziunii belgie
ne, primul ministru Adoula a decla
rat că proiectul noii constituții „ar 
putea servi drept bază pentru re
concilierea tuturor fracțiunilor poli
tice“. După cum s-a mai anunțat, 
vineri a sosit la Leopoldville Moise 
Chombe, fostul „președinte katan- 
ghez“. Sîmbătă a sosit și Albert Ka- 
lonji, fostul „împărat“ al provinciei 
Kasaiul de sud. Ei au avut între
vederi și convorbiri politice cu pri
mul ministru și cu președintele Ka
savubu.

Pe de altă parte, guvernul central 
congolez nu a făcut pînă în prezent 
nici o precizare cu privire la soarta 
lui Antoine Gizenga, fostul locții
tor al primului ministru în guvernul 
central congolez, deținut în insula 
Bolabemba.

Observatorii politici și corespon
denții de presă continuă să remarce

. SCURTE ȘTIRI
materialelor. O astfel de gondolă poa
te transporta 10 tone de încărcătură pc 
un parcurs de 1200 metri în 20 de 
minute. In fotografie: una din aceste 
gondole în timpul probelor experi
mentale.

WASHINGTON. In ziua de 24 iu
nie, atașatul cultural al Ambasadei
R. P. Romîne la Washington a pre
dat Universității Indiana din S.U.A. 
un număr de 140 volume romînești, 
ca dar din partea Universității Bucu
rești. La festivitatea de predare au 
asistat prof. F. Byrnes, președintele 
Comitetului inter-universitar
S. U.A., profesori și studenți ai 
versității.

BONN. Un grup de militanți pe 
tărîm obștesc din R.F.G. a adresat un 
apel Comisiei Bundestagului pentru 
problemele petițiilor în care cer să fie 
studiate posibilitățile politice și juridi
ce pentru anularea hotărîrii de inter
zicere a Partidului Comunist din Ger
mania și să fie prezentată Bundesta
gului o propunere corespunzătoare. 
„Considerăm că aceasta ar avea o in
fluență favorabilă asupra situației po
litice și ar contribui la unificarea Ger
maniei“, se arată în apelul care poar
tă peste 2 000 de semnături.

din 
Uni-

des- 
Ple-

MOSCOVA. La Moscova s-au 
lășurat lucrările celei de-a IV-a 
nare a Consiliului Central al Sindica
telor din U.R.S.S. care a examinat pro
blema îmbunătățirii metodelor de in
troducere în producție a propuneriloi 
de inovații și raționalizări și a reco
mandărilor asociațiilor tehnico-științi- 
fice, precum și problema îmbunătă
țirii continue a deservirii populației. 
Pe marginea problemelor analizate 
plenara a adoptat hotărîri.

BELGRAD. Vineri a sosit la Bel
grad o delegație de economiști greci, 
condusă de Dimitri Kariskakis, direc
tor general în Ministerul Industriei. 
Această vizită are ca scop stabilirea 
de contacte directe cu economiștii 
iugoslavi și cunoașterea posibilităților 
industriei iugoslave pentru găsirea 
formelor concrete de cooperare între 
cele două țări.

LONDRA. Intr-o declarație făcută 
la uzina din Lancashire a firmei „Ley- 
land Motors Limited“, ministrul a- 
viației civile al Angliei, Amery Julian, 
a spus că contractul cu privire la li-

în informațiile lor intenția actualei 
conduceri congoleze de a ajunge mai 
întîi la o „conciliere“ cu Chombe și 
alți lideri politici dispuși „să se în
țeleagă“ cu guvernul congolez în po
fida intereselor consolidării indepen
denței țării și abia după aceea să 
înceapă tratative cu Gizenga.

In presa 
se anunță 
african, în 
intrat circa 
printre care 
Kasavubu — Abako 
să-1 propună pe Chombe pentru 
funcția de prim-ministru al Congo- 
ului.

belgiană de sîmbătă 
că Frontul 
componența căruia au 

10 partide congoleze, 
și cel al președintelui 

intenționează

democrat

SALISBURY 27 (Agerpres). — In 
capitala Rhodesiei de sud a avut 
loc vineri o mare manifestație a 
populației africane, care a primit 
cu bucurie faptul că tribunalul din 
Bulawayo a calificat drept ilegale 
măsurile represive luate de guvern 
împotriva lui Joshua Nkomo și a al
tor patrioți africani sud-rhodesierii. 
Poliția din Salisbury a intervenit fo
losind cîini polițiști și bastoane de 
cauciuc pentru a împrăștia demon
strația. Guvernul a anunțat că va 
face un apel împotriva hotărîrii tri
bunalului din Bulawayo și va lua 
măsuri „pentru menținerea ordinii 
publice“.

L.„,

„Politica noastră de apartheid a lost adesea greșit înțeleasă. Ea poate 
ii cel mai bine descrisă ca o politică de bună vecinătate" (Dintr-un 

discurs al lui Verwoerd, conducătorul guvernului sud-african) 
(Desen din revista engleză „New Statesman")

vrarea
tranzacție comercială obișnuită care a- 
vantajează ambele părți. Ministrul en
glez a subliniat că guvernul său nu 
intenționează să participe la blocada 
economică anticubană și deci nu va 
interzice comanda suplimentară de 500 
de autobuze pentru Cuba.

de autobuze către Cuba este o

OSTRAVA. După cum transmite a- 
genția C.T.K., în dimineața zilei de 
26 iunie a avut loc o surpare în mina 
„Petr Cingr“ din Ostrava-Mihalko- 
vice, care a provocat moartea a 5 mi
neri. Echipele de salvare au început 
operațiunile de dezgropare a victime
lor. Cauzele catastrofei vor fi studiate 
de o comisie de specialiști.

MOSCOVA. Delegația cercurilor de 
afaceri din Italia a oferit o recepție la 
restaurantul hotelului „Sovietskaia“ 
din Moscova cu prilejul încheierii vi
zitei sale de două săptămîni în Uniu
nea Sovietică. Mario Martinelli, șeful 
delegației, a declarat că unii membri 
ai delegației au încheiat contracte cu 
organizații sovietice, iar alții au în
ceput tratative care promit a fi rod
nice.

ULAN BATOR. La Ulan Bator au 
luat sfîrșit lucrările celui de-al IV-lea 
Congres al femeilor mongole. în ca
drul ședinței de închidere a Congre
sului a 1 
prim-secretar al C.C. _______ „
Popular Revoluționar Mongol, pre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole.

aței ae închidere a Congre- 
luat cuvîntul J. Țedenbal, 

---- al Partidului

BONN. Bundestagul vest-german a 
ridicat imunitatea parlamentară a fos
tului ministru pentru persoanele stră
mutate și pentru problemele refugia- 
ților, Hans Krueger. In perioada celui 
de-al doilea război mondial, Hans 
Krueger a condus în Polonia o serie 
de tribunale naziste.

ANKARA. Maiorul Fethi Gurcan, 
unul din principalii inițiatori ai pu
ciului militar din mai 1963, a cărui 
condamnare/la moarte a fost aproba
tă de Adunarea Națională și de Se
natul Turciei, a fost executat sîmbătă 
dimineața la închisoarea centrală din 
Ankara prin spînzurătoare.

PARIS. Prințul Norodom Sianuk, 
șeful statului cambodgian, și-a în
cheiat vizita oficială de trei zile la 
Paris.
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