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I ragoste 
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in toi^in om poate încredința 
,i om, lui cel mai de preț și 
te cel m iișcător este să-i dea 
nînă profil său copil — pentru 
educa și 
m, pentrll introduce și iniția în 
ița de ca ’ 
mare. T|; 
ățător, dț
.u conserlză doar o funcție, ci o 
,tă chemjși răspundere pentru 
ia și strălea zilei de mîine äs
se în pipa gingașă a zilei de 
„Muncî ă de abnegație și de- 

imentul elor didactice — a a- 
fit tovarăxheorghe Gheorghiu-

— ditea și seriozitatea 
eare-și ilinesc nobila lor mi
le, meri 
tea part 
ir oame 
ățătorul 
at în anjterii populare stră- 
ire, un 
itrü totda din vechiul anoni- 
t, au ai 
‘ neștiui 
îtru counul sat și el la 
de anori 
a în fiecin, tradiționala sărbă- 
re a Zihvățătorului prileju- 
te și astj 
igostei șțuirii pe care întregul 
oor le ja educatorilor 
î ținere 
și munc 
ordine Malii răsplătesc acti- 

atea lorlică și plină de abne- 
fie în șc și pe tărîm obștesc, 
în acestcu prilejul Zilei învă- 
;orului ast distinși cu titlurile 
„Profesmerit", „Profesor frun-

rte, pentru a-1 forma

i în cultură, în lumea 
ai de aceea, titlul de 
fofesor sau educatoa-

înaltă apreciere din 
i și guvernului, a tu- 
muncii“. Activitatea 
profesorului a că-

sens, care l-au scos

imaginea „dascălu- 
ers, ce se sacrifica

caldă manifestare a

celei 
jrații. Condiții de via- 
I mai bune, acordarea

și „Iritor fruntaș“ un nou 
ire numfe cadre didactice din 
vățămîntie cultură generală, 
ofesionallehnic, pentru merite 
osebite îictivitatea instructiv- 
ucativă. (rofundă semnificație 
e și faptă, an de an, un număr 
escînd dtfivățători și profesori, 
primîndu atașamentul față de 
irtid, au it și au fost primiți în 
ndurile Iu
Puternicazvoltare a învățămîn- 
lui face pe integrantă din poli
za partiduși guvernului de con- 
ruire a sdismului, constituind 
iul dintre ncipalii factori ai pro
cesului cu'fal, prima treaptă în 
sternul deegătire a cadrelor ne- 
;sare ecoiiiei și culturii noastre 
tlate în pljavînt. In 1954 existau 
e glob unæzece țări cu învăță- 
lîntul elerrjtar de minimum șapte 
ni, iar prin ele figura și Romînia. 
a în puținări, azi, la noi s-a ge- 
eralizat îniămîntul de 8 ani; nu-1 
eci departăremea cînd fiecare tî-

năr locuitor al patriei va avea studii 
cel puțin egale cu gimnaziul de altă 
dată. în universități și institute pe
dagogice sînt formate noi și noi pro
moții de cadre didactice cu o temei
nică pregătire. Dacă în anul școlar 
1938—1939 erau în învățămînt 45 359 
de profesori și învățători, în anul 
recent încheiat au predat 125 353 de 
cadre didactice. Industria socialistă 
bazată pe tehnica modernă necesită 
mereu cadre noi de muncitori și teh
nicieni. Răspunzînd acestor cerințe, 
cadrele didactice din '"învățămîntul 
profesional și tehnic au pregătit nu
mai în anii 1959—1963 circa 210 000 
absolvenți cu bogate cunoștințe de 
specialitate și de cultură generală.

Dezvoltîndu-se potrivit cerințelor 
economiei și culturii socialiste, în- 
vățămîntul cuprinde în prezent pes
te 3 800 000 de elevi, față de aproxi
mativ 1 780 000, cîți erau în 1938. An 
de an, în peisajul înnoit al țării ră
sar noi școli luminoase, înzestrate cu 
tot ce le trebuie. Numai în perioada 
1960—1963, pentru învățămîntul de 
cultură generală au fost construite 
circa 15 000 săli de clasă, iar pînă la 
deschiderea noului an școlar vor fi 
terminate și date în folosință alte 
4 600. Este bine știut că începînd din 
1960, anual peste 2 500 000 de elevi 
au beneficiat de manuale gratuite, 
unmînd ca din toamnă să primească 
gratuit cărțile ce le sînt necesare și 
elevii clasei a opta.

Paralel cu marile eforturi pentru 
dezvoltarea continuă a economiei 
naționale, partidul și statul demo
crat-popular au acordat o atenție 
neslăbită îmbunătățirii condițiilor 
de viață ale oadrelor didactice. Pe 
linia acestei preocupări constante, 
salariile cadrelor didactice au fost 
sporite, din 1951, în patru rînduri ; 
fiecărui cadru didactic i se asigură, 
anual, un concediu plătit de două luni. 
Recenta Hotărîre a C.C. al P.M.R. 
și a Consiliului de Miniștri prevede 
o nouă majorare a salariilor cadre
lor didactice, în medie cu 10 la sută, 
pentru învățători creșterea fiind de 
13 la sută cu începere de la 1 sep
tembrie 1964.

Răspunzînd grijii pe care partidul 
și guvernul le acordă, învățătorii și 
profesorii, aparținînd intelectualită
ții de toate generațiile, aduc o con
tribuție mereu crescîndă la forma
rea pentru viață a cetățenilor de 
mîine. Continuînd tradițiile progre
siste ale școlii romînești, slujitorii 
școlii de azi întăresc permanent te

ELENA GRIGORE 
profesor fruntaș, 

director adjunct al Școlii medii 
nr. 4 din Bacău

I TIBERIU IANCU 
profesor fruntaș, 

Școala medie nr. 3 din Timișoara

Ing. MIHAI TEMIAN 
profesor emerit, 

Grupul școlar tehnic 
„Steagul roșu" din Brașov

melia culturii tineretului nostru, îl 
educă în spiritul dragostei fierbinți 
față de patrie și partid, al prieteniei 
cu toate popoarele. Fiecare părinte 
cunoaște bine cît efort, cîtă pricepere 
se cer pentru educarea propriilor săi 
copii. Cu atît mai mult apreciem ac
tivitatea rodnică a cadrelor didactice 
care educă zi de zi zeci de copii. în
vățătorii și profesorii, cel mai nu
meros detașament al intelectualității 
noastre, s-au dovedit un ajutor des
toinic al partidului. In cei douăzeci 
de ani de' la eliberarea țării, ei au 
pus cartea în mîinile a sute și sute 
de mii de tineri și le-au îndrumat 
pașii spre o muncă rodnică în folosul 
societății, construirii socialismului, 
au contribuit la răspîndirea științei 
și culturii în rîndurile oamenilor 
muncii de la orașe și sate. Toate a- 
cestea sînt, fără îndoială, un titlu 
de mîndrie, justificat de conștiința 
datoriei împlinite.

Nimic mai firesc pentru un bun 
educator de a se socoti, el în
suși, în permanență, elev. Zecile de 
mii de învățători și profesori studia
ză cu sîrguință, desăvîrșindu-și ne
contenit pregătirea de specialitate, 
pedagogică și ideologică, conștienți 
de misiunea de a pregăti cît mai 
bine, potrivit cerințelor mereu cres- 
cînde ale progresului economico-cul- 
tural, miile de talente din rîndurile 
tineretului de azi și de mîine.

învățătorii și profesorii se bucură 
de sprijinul permanent al organelor 
și organizațiilor de partid, în preo
cupările lor pentru perfecționarea 
continuă a procesului instructiv- 
educativ, pentru legarea lui cît mai 
strînsă de cerințele practicii. Cu 
o grijă deosebită va fi înconju
rată noua promoție de învățători și 
profesori care vor sosi în diferite 
școli începînd de la toamnă ; sfatu
rile populare și conducerile școlilor 
au datoria să asigure acestora condi
țiile necesare pentru ca activitatea 
căreia i s-au dedicat să fie cît mai 
fructuoasă.

De Ziua învățătorului, părinții ele
vilor, milioanele de tineri aflațiîncă 
pe băncile școlii și cei care le-au pă
răsit se gîndesc cu dragoste la cei 
ce le-au dat atîtea cunoștințe fo
lositoare pentru viață, adresează 
din inimă învățătorilor și profesori
lor, care depun zi de zi o activitate 
deosebit de valoroasă, entuziastă, 
calde felicitări.

Dio
tocatei t@sr«

Sărbătoare studențească
Examenele studențești s-au termi

nat. La capătul unei activități care 
s-a desfășurat aproape neîntrerupt 
un an, în sălile de cwrs, bi
blioteci și laboratoare este iarăși li
niște. Aseară, în parcul Herăstrău 
și-au dat întîlnire peste 1 500 de stu- 
denți ai centrului universitar Bucu
rești, iar la Teatrul de vară a avui loc 
tradiționala festivitate de premiere a 
celor care au absolvit anul universi
tar cu cele mai bune rezultate. In 
cinstea lor, formațiile Casei de cul
tură a studenților au susținut un 
program artistic. A urmat o masă 
tovărășească la restaurantul Par
cului.

Se extinde cartierul
Drumul Taberei

In cartierul Drumul Taberei încep 
lucrările la alte două microraioane 
ale ansamblului local. Microra- 
ionul nr. 3 va cuprinde un număr 
de 21 blocuri, care vor însuma peste 
2 800 apartamente. Dintre acestea, 
10 blocuri vor avea parter și patru 
etaje, iar 11 — parter și nouă etaje, 
între dotările de aici se numără o 
școală cu 24 săli de clasă, clădirile 
unor unități comerciale — pentru 
carne, pîi^ie, legume, lapte, tutunge
rie, răcoritoare șl altele. La subsolul 
lor se vor construi garaje pentru a- 
dăpostirea unui număr de 180 de tu
risme. Se vor amenaja un parc pe o 
suprafață de 2 ha, terenuri de joc șl 
sport, un spațiu de 6 500 m p pentru 
parcarea mașinilor etc. Blocurile cu 
parter și patru etaje se vor construi 
prin sistemul de zidărie portantă, iar 
cele cu nouă etaje prin sistemul be
tonului monolit cu ajutorul cofrajelor 
glisante.

Microraionul nr. 8 al aceluiași an
samblu va fi format din 25 de blocuri 
cu 3030 apartamente, o școală cu 24 
săli de clasă, un complex comercial 
cu o suprafață de peste 3 600 m p, 
un parc central de 2,50 ha, o supra
față de 8 400 mp pentru parcarea 
mașinilor și un garaj pentru 85 de 
mașini.

Expoziție ■ muzeu 
m grădina botanică

Duminică s-a deschis la grădina bo
tanică din Capitală o expoziție în ca
drul căreia sînt prezentate 250 de a- 
cuarele, care redau plante specifice flo
rei din țara noastră. Expoziția va avea 
un caracter permanent, de muzeu. Din 
șase în șase luni exponatele vor fi schim
bate cu noi tablouri, care vor prezenta vi
zitatorilor alte specii de plante cultiva
te și spontane. Acest nou punct muzeal 
al orașului este completat cu mai multe 
vitrine, în care sînt expuse plante tro
picale din regiunile Indoneziei. Expo- 
ziția-muzeu este deschisă joia între ore
le 10—14 și duminica între orele 10—14 
și 17—20.

Noi cinematografe sătești
BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — 

In ultimul timp, într-un număr de 6 
localități rurale din regiunea Brașov 
s-au deschis noi cinematografe să
tești. Aceste unități din Ghijoșa de 
Sus, Șirnea, Mărgineni, Herculean, 
Borojneul Mic și Jimbor au fost do
tate cu mobilier corespunzător și a- 
parate de proiecție moderne. Rețeaua 
cinematografică a regiunii Brașov 
numără în prezent peste 240 unități 
sătești.

RECOLTATUL
Regiunea Banat

TIMIȘOARA (red. ziarului „Dra
pelul roșu“). — Pînă în seara zilei 
de 28 iunie, muncitorii din gospodă
riile de stat, colectiviștii și mecani
zatorii din regiunea Banat au recol
tat orzul de pe o suprafață de peste 
16 000 hectare, iar griul de pe alte 
2 000 hectare. în gospodăriile colec
tive s-a strîns orzul de pe 9 395 ha, 
ceea ce reprezintă 45 la sută din 
plan. în raionul Sînnicolau Mare, 
unde această plantă s-a copt mai 
repede și munca a fost mai bine or
ganizată, recoltatul este pe termi
nate. în multe unități, oamenii mun
cii de pe ogoare au ieșit la lucru și 
duminică. Colectiviștii din raionul

IOSIF BENDE 
învățător fruntaș, 

directorul Școlii de 8 ani 
din comuna Brîncovenești, 

raionul Reghin

N ASCENSIUNE
S Prin fapte vom răspunde recentelor măsuri @ 0 flacără vie transmisă de la om 
la om @ Pe cine se bizuie uzina ® Drumul spre randamentele maxime ® Efor- 
turile statului susținute de fiecare om ® Gînduri înaripate spre țeluri precise

Am pornii din București, spre Ploieșh, 
spre Valea Prahovei, la Brașov și in îm
prejurimi. Ne-au ieșit în inhmpinare co- 
loanele alb-argintii ale tînarulu. combinat 
chimic de la Brazi, sondele Boldeștuor, 
munții Bucegi și Făgăraș cu semețele 
Pl Am întîlnit în drumul nostru cote» pe 

care oamenii le-au cucerit pen ru P 
oară. Ele nu sînt însemnate pe hărțHe u 
ristice. Oamenii ating malțim. e penku 
ca de la cotele lor să-și avinte privirea 
și gindul înaripat spre drumul ce-l au de 
parcurs. Ascensiunea nu intilnește in 
pietre de hotar. Pașii tăcub, drumul stră
bătut nu se măsoara in kilometri, 
ascensiunii sînt însemnate pe graficele i 
trecerii socialiste desfășurate in cinstea 
măreței sărbători a patriei noastre a 
XX-a aniversare a victoriosului 23 
9ULa cițiva zeci de kilometri a rămas în 

urmă Capitala țării. Și dintr-odata >n a- 
cea dimineață, i-am auzi glasul. Apara 
tul de radio de la bordul mașinii, ca de 
altfel toate aparatele deschise I > ace e 
ore timpurii, aducea vestea Hotărir. 
partidului și guvernului cu privire 
majorarea salariilor la toate categorule 
deScopu'|adrumului nostru era vizitarea 

unor întreprinderi din regiunile Ploiești ș 
Brașov care au anunjat îndeplinirea ma
inte de termen a planului primei jumata 
a anului. In orele și zilele care au ur 
mat, in Intîlnirile și discujule pe> ca e 
le-am avut, am auzit mereu mai amphti 
cat și mai comentat puternicul ecou al 
Hotărîrii partidului și guvernului, 
chipul fiecărui om cu care am stat de 
vorbă se putea citi satisfacția penku 
realizările obținute, fiecare ne-a vorb 
simplu despre dragostea fierbinte pentru 
partid și guvern, despre gindunle ș. nă
zuințele de care este preocupat pentru a 
răspunde prin fapte chemăm de a mu no 
mai bine, mai spornic. In scurtele noastre 
popasuri ne-am adresat unora din re oa
menii pe care i-am intîlmt. l-am întrebat . 
„Cum apreciați realizările din primul se
mestru? Care vă sint planurile de vii- 
tOr|ată citeva cuvinte despre unii dintre 

oamenii întilniți, preocupările lor, răspun
surile pe care ni le-au dat.

PLOIEȘTI-NORD. Pe terasa aco
perișului blocului 39 cu 40 apartamente 
— construcție a cărei glisare se ferm 
nașe de citeva ore — i-am intîlmt pe - 
varășii Gheorghe Gupcea, secretarul co
mitetului de partid al grupului 1 din ca
drul Trustului regional de construcții, și 
Dumitru Manițu, șeful unei brigăz. de 
dulgheri și secretar al organizației d 
bază de partid din lotul 2. Constatau cu 
bucurie că în zilele acestea comisiile de 
recepție au mai mult de ucru deed or - 
cînd altădată. Ele se și aflau la blocurile 
45, 202 B, 18, la blocurile 4, 7, 6 și v
din Ploiești-sud.

La întrebarea pe care i-am pus-o, to
varășul Gupcea ne-a răspuns :

__ Am venit pe șantierul din nord cu 
un scop. Grupul nostru de șantiere și-a 
îndeplinit sarcinile pe prirpul v semestru 
înainte de termen. Dacă privim mai- m 
amănunt lucrurile, observăm ca ce e doua 
șantiere din nordul și sudul orașului, deși 
fac parte din același grup, obțin rezul
tate diferite. Constructorii din sud au ob- 
ținut o productivitate a muncii cu a
sută mai mare decît s-a obținut aici. 
Vrem să căutăm explicația acestei dife
rențe, să-organizăm schimburi de expe
riență cu constructorii din Onești pentru 
a aplica și noi unele metode în gl^re, 
care la ei au dat bune rezultate. Chiar 
despre aceste lucruri vorbeam, ne sta- 
,U SINAIA, UZINELE MECANICE. 

Străbătînd secțiile, atelierele uzinei, afli 
atît din agitația vizuală, cît și de la fie
care om în parte despre inițiativele arg 
extinse și aplicate aici : „La fiecare aza 
de operație o tehnicitate cît mai malta , 
„Mașinile noastre pot produce mai mult , 
„Să obținem la produsele „noastre un 
preț de cost cît mai scăzut .

Pompele de injecție produse aici pen
tru toate tipurile de tractoare fabricate 
în țară, pentru motoarele Diesel, pentru 
motoarele turbinelor de fora) și multe

PÄIOASELOR
Timișoara au recoltat în această zi 
orzul de pe 231 ha și griul de pe 
112 ha. Bune rezultate în această 
privință au obținut colectiviștii din 
Bazoșu Vechi, Rudna, Beșenova 
Nouă și Cruceni.

Pe ogoarele dobrogene
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 

— în numeroase gospodării de stat 
și gospodării colective din regiunea 
Dobrogea a început recoltatul pă- 
ioaselor. Unele unități, printre care 
G.A.S. Dorobanțu și Independența, 
G.A.C. Satu Nou și altele au strîns 
orzul de pe întreaga suprafață. Pînă 
acum în regiune s-a recoltat orzul 
de pe aproape 3 000 hectare. La 
gospodăriile colective Hîrșova, Sa- 
richioi etc. a început recoltatul griu
lui. Paralel cu această lucrare, co
lectiviștii string paiele și eliberează 
terenul pentru a se putea efectua 
arăturile de vară.

în trustul Gostat Fetești
Inginerii, tehnicienii și brigadierii 

din gospodăriile de stat care apar
țin trustului Gostat Fetești urmă
resc zilnic stadiul de vegetație al 
cerealelor păioase. îndată ce aces
tea se coc, ei indică intrarea în lan 
a combinelor. Mai întîi se string ce
realele de pe acele porțiuni din tar
lale unde boabele au ajuns la umi
ditatea corespunzătoare. Muncind în 
felul acesta, s-a reușit ca pînă în 
seara zilei de 27 iunie să se recol
teze 830 hectare cu orz și 1 100 ha 
cu grîu. începînd de duminică s-a 
trecut la recoltat cu toate forțele. 
Paralel cu aceste lucrări, se elibe
rează terenul de paie, în primul rînd 
pe acele locuri unde se vor însă- 
mînța plante furajere în cultură 
dublă. Concomitent, se transportă 
cerealele la bazele de recepție.

Dialog intre șeful de brigadă Ma
nițu (în stînga) și secretarul comite

tului de partid

Inginerul loan Cristea : „Macheta 
uzinei a imbătrînlt”

altele au adus colectivului un bun și bi
nemeritat renume.

— La alcătuirea unei pompe intră 
peste 320 de repere. Se execută la con
fecționarea lor circa 1 500 de operații. 
Sînt lucrări meticuloase, de mare precizie, 
care cer o înaltă tehnicitate în execuție 
— ne-a spus directorul uzinei. Atenjia în
tregului colectiv este concentrată spre ob
ținerea unei califäfi ireproșabile la fie
care operajie executată, scăderea prețu
lui ei de cost pe cît posibil. S-au ob(i- 
nut bune rezultate în prima jumătate a 
anului pentru că, pe lîngă aplicarea unor 
măsuri de cea mai mare însemnătate 
pentru îmbunătățirea calitäfii producției, 
s-a urmărit zi de zi realizarea unor pro
ducții ritmice. Desigur, rezultatele bune 
vor fi consolidate .în viitor.

Ne-am oprit Ia mașina de rectificat 
unde lucrează loan V. Irimia. Rectifica
torul ne-a vorbit despre felul cum înțe
lege să aplice în munca lui inițiativele 
despre care aminteam.

— Mașina mea rectifică acul pulveri- 
zator. Pînă de curînd executam două 
operații1' separat. Mi-a venit ideea de a 
profila piatra. Am încercat și am reușit. 
Acum ambele operații se execută si
multan. La fiecare piesă prelucrată au 
fost economisite 34 de secunde. Secun
dele adunate ne-au adus un cîștig de 
250 de ore pe lună.

Dintre gîndurile, planurile de viitor ale 
tovarășului Irimia am reținut dorinfa lui 
de a-și ajuta tovarășii de muncă, cu deo
sebire pe cei tineri, pentru a obține și ei 
rezultate cît mai bune. „In rîndurile re
centei Hotărîri a partidului și guvernului 
sînt arătate clar nu numai măsurile care se 
iau în folosul nostru, al tuturora, dar și ce 
avem de făcut, cum să muncim pe vii
tor. Am înfeles cuvintele care ne sînt a- 
dresate și cred — ia fel cum spunea și 
secretarul organizației da bază — că toți (Continuare în pag. Il-a)

Constantin MORARU

TELEGRAME
Excelenței sale domnului LAL BAHADUR - SH AȘTRI 

prim-ministru al Republicii India
New Delhi

Cu ocazia preluării înaltei funcții de prim-ministru al Republicii 
India, permiteți-mi, Excelență, să vă transmit, din partea guvernului 
Republicii Populare Romine și a mea personal, cele mai sincere și cor
diale felicitări.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că bunele re
lații statornicite între țările noastre se vor dezvolta în continuare, spre 
binele popoarelor romîn și indian, în interesul păcii și colaborării inter
naționale.

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine

Excelenței sale domnului 
ION GHEORGHE MAURER 

președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine
București

Mulțumesc Excelenței Voastre și guvernului Republicii Populare 
Romine în modul cel mai sincer pentru mesajul dumneavoastră cordial 
de felicitare.

Apreciez profund sentimentele exprimate de Excelența Voastră și 
privesc cu încredere întărirea bunelor relații între cele două țări ale 
noastre spre binele nostru comun, în interesul păcii și colaborării inter
naționale.

LAL BAHADUR SHASTRI 
primul ministru al Indiei

Rectificatorul Irimia V. loan : „Sä 
prlvoștl ți dincolo de mașina ta"

Schimb de păreri între maistrul 
Aurel Pică și inginerul Vladimir 

Golea
trebuie să răspundem ca un singur om 
grijii cu care sîntem înconjurați, lată de 
ce mă gîndesc să-i ajut mai mult decît 
am făcut-o pînă acum pe cei din jurul 
meu”. Apoi, un gînd de viitor. „Mă pre
gătesc pentru examenul de admitere la 
școala de maiștri“.

RÎȘNOV. UZINELE CHIMICE. 
In biroul său, tovarășul ing. loan Cristea, 
directorul uzinelor, ne dă explicații pri
vind dezvoltarea întreprinderii.

— Privifi. Harta aceasta redă macheta 
uzinei. Să tot fie un an de cînd ea a fost 
adusă „la zi” cu noile construcții. Astăzi 
e depășită. în acest spațiu — și tovară
șul Cristea urmărea cu creionul careurile 
de pe hartă — a apărut o fabrică de 
oxigen, o fabrică de acetilenă...

Monografia uzinei consemnează faptul 
că aici s-au executat cu cifiva ani în 
urmă primele încercări din (ară pentru 
chimizarea gazelor. întreaga uzină, toate 
utilajele, instalafiile, reactoare, mala- 
xoare, coloane de distilare ș.a. au fost 
livrate de uzine constructoare de mașini 
din jara noastră.

—• Ca să cunoaștefi mal bine colecti
vul vă voi spune că în decursul semes
trului I al anului noi ne-am revizuit și 
îmbunătățit de trei ori angajamentele 
luate în cinstea celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării patriei. Sarcinile de plan au 
fost și ele în continuă creștere. Să nu 
mai vorbim de exigențele sporite pentru 
calitate. Cu 13 zile înainte de încheierea 
semestrului, colectivul uzinei a raportat 
îndeplinirea planului. Pînă la sfîrșitul se
mestrului I vom produce peste plan circa 
70 tone de rășini sintetice.

Progresul calitativ șl cantitativ nu tre
buie să mire pe nimeni. Noi ne bizuim
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OPERELOR ALIAPARIȚIA U

ALE UNUI
® Militarismul și lopolurile de 

Victor Perlo.

o La sud de Tropicacului de 
Valeriu Pop.

e Petrolul lumii și la petrolu
lui de I. Cioară.

• Zonă interzisă i Per Wäst- 
berg.

CĂRȚI APĂRUTE J EDITURA
POLITI.

MARE SAVANT ROMÎN
o Mafia și politica Michele 

Pantaleone.

La gospodăria agricolă de stat din comuna Mihail Kogăln'caanu, raionul Medgidia, se cresc miî de ani
male. In fotografie: o parte dîn construcțiile zootehnice aie acestei unități

In ultimii 
matice n-au 
gospodării colective din raionul Ba
cău — Săucești, Cățelești, Negri, 
Berești-Bistrița, Bălcescu, Faraoani, 
Chetriș — au obținut rezultate bune 
în sporirea recoltelor, creșterea ave
rii obștești și a veniturilor.

Nu poate fi trecut cu vederea fap
tul că, alături de gospodăriile frun
tașe, care s-au întărit din punct de 
vedere economic și organizatoric, 
sînt altele care n-au obținut rezul
tate pe măsura posibilităților lor. La 
începutul anului, comitetul raional 
de partid și-a îndreptat atenția în 
mod deosebit spre ridicarea acestor 
gospodării la nivelul celor fruntașe. 
In acest scop, în ianuarie au fost 
formate colective de specialiști, con
duse de către un membru al birou
lui comitetului raional de partid, 
care au studiat situația economică 
a fiecăreia din aceste unități și au 
ajutat consiliile de conducere să în
tocmească planuri de producție chib
zuite și să stabilească măsurile teh- 
nico-organizatorice pentru realiza
rea lor.

Cum se muncește pentru aplicarea 
în practică a măsurilor luate ?

ani, deși condițiile cli- 
fost prielnice, multe

TOTUL PORNEȘTE DE LA RECOLTĂ

Comitetul raional de partid și 
consiliul agricol urmăresc îndea
proape 
cuprinse 
plantelor de cîmp. Terenul fusese a- 
rat aproape în întregime din toam
nă. S-a urmărit cu perseverență ca 
în fiecare gospodărie să se folosească 
întreaga cantitate de gunoi de grajd 
pentru fertilizarea unor suprafețe cît 
mai întinse.

O mare parte din terenul unor 
gospodării, situat în pantă, nu 
poate fi lucrat cu mijloace meca
nizate. Comitetul raional de partid 
și consiliul agricol au organizat o 
acțiune de ajutorare a acestor uni
tăți cu atelaje de la gospodăriile cu 
suprafețe mai mici de teren neme- 
canizabil. Mai mulți președinți 
și ingineri cu experiență au fost în
drumați să ajute pe președinții unor 
gospodării la organizarea muncii și 
la rezolvarea unor probleme de con
ducere a treburilor obștești. Toate 
acestea au asigurat desfășurarea cu

cum se aplică măsurile 
în plan privind cultura

succes a lucrărilor în campania de 
primăvară.

Cu aceeași atenție se urmăresc 
lucrările de întreținere a culturilor. 
Consiliul agricol raional a avut o ini
țiativă bună : editarea o dată sau 
chiar de două ori pe săptămînă a 
unui buletin informativ cu privire la 
desfășurarea lucrărilor de îngrijire. 
Pe prima pagină, o hartă a raionu
lui prezintă mersul lucrărilor în fie
care gospodărie. Buletinul cuprinde 
apoi aprecieri ale consiliului agricol 
și recomandări. Acest buletin stimu
lează cadrele de conducere din gos
podării și masele de colectiviști să 
grăbească lucrările, le orientează o- 
perativ asupra unor măsuri agro
tehnice care trebuie aplicate.

Există deosebiri însemnate de la o 
gospodărie la alta în ce privește lu
crările de întreținere a culturilor. La 
gospodăria colectivă Filipeni toate 
culturile arată frumos. în schimb, la 
G.A.C. Mărăști s-a întîrziat execu
tarea prașilei. Rezultatele diferite se 
datoresc felului cum sînt conduse și 
îndrumate aceste gospodării. La Fi
lipeni, inginerul Övidiu Martescu a 
organizat temeinic munca briga
dierilor și șefilor de echipe, 
ducerea acestei 
îndrumată cu 
ță și stăruință 
Vrancea, primul secretar al comite
tului raional. La gospodăria colecti
vă din Mărăști munca este slab or
ganizată, iar tov. Valeriu Radu, se
cretar al comitetului raional de par
tid, care răspunde de această 
täte, deși trece din cînd în 
pe aici, nu dă un ajutor efectiv con
siliului de conducere în mobilizarea 
tuturor forțelor la executarea lucră
rilor agricole.

Con- 
gospodării este 

multă competen- 
de tov. Vasile

uni- 
cînd

REZERVE MARI ÎN ZOOTEHNIE

Datorită sprijinului acordat de 
stat, în ultimii ani gospodăriile co
lective din raion au reușit să-și spo
rească simțitor efectivele de ani
male proprietate obștească. Majori
tatea gospodăriilor colective au acum 
posibilitatea să-și asigure efectivele 
din prăsilă proprie și să valorifice

N ASCENSIUNE
(Urmare din pag. I-a)

colectivul 
peste 50 
operatori

aici pe munca fiecărui om, 
nostru tehnic este alcătuit din 
de ingineri, din muncitori și 
cu o înaltă calificare profesională. Dispu
nem de un colectiv puternic de cercetare 
și experimentare. Cei mai buni ingineri 
au fost îndrumafi spre munca de cerce
tare. Și iată, rezultatele se văd. In acesl 
an au intrat în fabricație 6 produse noi, 
s-au stabilit noi parametri de încărcare 
a șarjelor, au fost automatizate procesele 
tehnologice.

Hotărîrea partidului și guvernului pri
vind majorarea salariilor a fost orimită 
aici cu o nemărginită bucurie, Ne-au și 
sosit de pe acum numeroase propuneri 
din secții pentru măsuri care să ducă la 
obținerea unor realizări mai mari 
cele 
care 
mul, 
lități 
nem 
alte 800 000 lei 
la prețul de cost, să sporim capacitatea 
instalației de poliacefat de vinii cu 
500 tone pe an.

Am ieșit tn curtea uzinei. Incinta 
plină cu ronduri de flori : pansele, 
de gheață, petunii, trandafiri. 44 de

i decît 
cu care ne mindrim. Un calcul, 
am convingerea că nu va fi ulti- 
ne-a arătat că dispunem de posib.i- 
pentru ca în semestrul II să ob|i- 
în afara economiilor de pînă acum, 

economii suplimentare

IncS

este 
flori 
spe

cii, 60 000 fire — na explică tovarășul 
director. Printre flori și arbuști tineri se 
ridică clădirile vopsite în culori pastel 
ale secțiilor. O uzină tînără, mîndrie a in
dustriei chimice și a celei constructoare 
de mașini. Un colectiv vrednic, buchet de 
oameni, stăpîni pe tainele chimiei.

CODLEA. Am ajuns la fabrica de pro
duse chimice „Colorom” într-o după-a- 
miază.

Pe tovarășul inginer șei adjunct Vladi
mir Golea l-am înfîlnit în atelierul acid I 
din seefia B.

Maistrul de serviciu, Aurel Pică, ne-a 
vorbit despre faptul că la începutul anului 
atelierul lor nu reușea să-și îndeplineas
că sarcinile. Șchiopăta. Randamentele 
erau încă scăzute. Un colectiv de specia
liști din uzină, printre care și inginerul 
Golea, a studiat și a pus în aplicare un pro
ces tehnologic îmbunătățit. Indicatorii 
fehnico-economici s-au ridicat din primele 
zile. Randamentul instalațiilor a crescut 
cu 25 la sută 
tr-o lună este 
lunară maximă 
lui.

— Știți cum 
mă cu cîleva luni ? Cam tot așa cum a- 
rată și astăzi. Și oamenii în marea lor 
majoritate sînt aceiași — spunea ingine
rul Golea. Din luna mai însă, la acest 
atelier și-a statornicit pentru prima 
dată locul steagul de brigadă eviden
țiată în întrecerea socialistă. Cu toate a- 
cestea — și o spun deschis — mai avem

iar producția obținută în- 
dublă față de producția 
realizată la începutul anu-

arăta atelierul pînă în ur

mult de lucru. Fără investiții, prin soluții 
tehnice, în căutarea cărora sintern de ma: 
multă vreme — ne gîndim să obținem de 
la instalațiile noastre randamente maxi
me. Ne-am pus cu rîvnă la treabă. Aș- 
ternem pe hîrtie planurile, studiile ce le 
facem, acele măsuri care să ducă la rea
lizarea întocmai a indicațiilor pe care ni 
le-au dat partidul și guvernul nostru in re
centa lor Hotărîre.

Sîntem porniți să obținem pînă la 23 
August, în acest atelier, încă un spor de 
randamente la instalații, de circa 10 la 
sută față de realizările aciualo.

★
La bordul mașinii, pe kilometrajul ei, 

s-au adăugat 676 de kilometri. Puțin — 
s-ar putea spune. In răstimpul celor trei 
zile cît a durat drumul nostru în regiunile 
Ploiești și Brașov am auzit în fiecare di- 
mineafă relatarea crainicului radioului. In 
prima zi și-au îndeplinit sarcinile de plan 
pe semestrul I al anului 30 de întreprin
deri, în ziua a doua numărul lor a ajuns 
la 60, în cea de-a 3-a zi, crainicul comu
nica îndeplinirea înainte de termen a pla
nului producției globale și marfă pe an
samblul regiunii Ploiești. Peste tot, în în
treprinderile vizitate flacăra întrecerii so
cialiste este transmisă ca o torță vie, din 
mînă în mînă, de la om la om.

Am ascultat numeroși oameni vorbind 
simplu despre bucuria realizărilor din 
munca lor. Ne-au spus ce planuri și gîn- 
duri au pentru viitor. Ei își propun anga
jamente ferme, își propun să analizeze și 
să pună în aplicare mai bine toate posi
bilitățile, căile de creștere a productivi
tății muncii, să descopere la fiecare loc 
de muncă căile de scădere a prețului de 
cost. Ca un prim răspuns la recenta Hotă
rîre a partidului și guvernului cu privire 
la majorarea salariilor, oameni de cele 
mai felurite profesii gîndesc cum să a- 
dauge realizărilor actuale altele, ei inten
sifică întrecerea socialistă, sînt holăriți 
să obțină cît mai mari economii materia
le și bănești. Cu toții sînt animați ca un 
singur om de dorința de a aduce contri
buția lor la eforturile materiale ale sta
tului, de a compensa aceste 
noile lor rezultate în muncă.

Gîndurile oamenilor prind 
dăcini ; realizările obținute 
solidafe. Ele fac dovada, sînt o. garantie 
sigură a posibilităților nelimitate 
există în fiecare întreprindere, loc 
muncă. Ele dau încredere, creează 
optimism sănătos.

Gînduri de viitor ? Pretutindeni fi 
răspunde că viitorul a început de ieri, 
începe de azi. Dovadă este ascensiunea 
neîntreruptă pe care o urmează colecti
vele. La cotele cele mai înalte se ridică 
nu vîrfurile Caraiman, Negoiu sau Omul 
ci însuși omul cu aspirațiile lui cele mai 
îndrăznefe, cu realizările care-i luminează 
fața.

eforturi cu

aripi și ră- 
vor fi con-

care 
de 
un

se

tot mai multe produse animale prin 
contracte. Intrucît valorificarea aces
tor posibilități depinde în primul rînd 
de asigurarea bazei furajere, să ve
dem ce s-a făcut în această privință, 
în cele 11 gospodării colective mai 
slabe s-au executat lucrări în com
plex pentru îmbunătățirea pășuni
lor. Totodată, au sporit suprafețele 
cultivate cu lucerna, iar culturile 
furajere sînt mai bine îngrijite.

Datorită hrănirii raționale a ani
malelor și permanentizării îngriji
torilor de animale, producția a cres
cut. Cele 11 gospodării colective, so
cotite mai slabe, și-au îndeplinit 
planul de livrări de lapte pe primele 
5 luni ale acestui an.

Cu toate succesele obținute, în u- 
nele gospodării colective se obțin 
încă producții scăzute. La G.A.C. 
Mărăști nu se respectă reguli ele
mentare de hrănire a vacilor și de 
muls, nu se ține evidența laptelui 
consumat de viței, vacile sînt date 
la montă după 4—5 luni de la 
fătare'. La gospodăria colectivă din 
Fruntești sînt ținute 9 vaci sterpe de 
un an și jumătate. Aceste lucruri nu 
s-ar fi întîmplat dacă președinții și 
inginerii gospodăriilor respective 
s-ar fi ocupat cu mai mult simț de 
răspundere de sectorul zootehnic, 
dacă ar primi un ajutor concret din 
partea organelor raionale.

SPRIJIN CONCRET
Comitetul raional de partid Bacău 

a indicat instructorilor teritoriali, ac
tiviștilor, să se ocupe cu toată grija 
de îndrumarea organizațiilor de par
tid, să strîngă legăturile cu comuniș
tii, să cunoască sarcinile ce le stau 
în față, greutățile întîmpinate și să 
indice cu promptitudine cele mai a- 
decvate măsuri politice în scopul în
lăturării lipsurilor. Se poate spune 
că mulți activiști de partid din ra
ionul Bacău contribuie la creșterea 
rolului organizațiilor de partid din 
G.A.C. în adunările organizațiilor 
de bază și în adunările generale ale 
colectiviștilor se discută în fiecare 
lună cum sînt duse la îndeplinire 
măsurile stabilite, se iau hotărîri co
respunzătoare. Lunar, biroul comite
tului ••raional de partid analizează 
cum prind viață prevederile planu
rilor, ia măsuri pentru îndreptarea 
lucrurilor acolo unde se constată ră- 
mîneri în urmă.

în unele locuri însă, organizațiile 
de partid nu sînt sprijinite în sufi
cientă măsură și din această cauză 
desfășoară o activitate sporadică. La 
gospodăria colectivă din Luncani, 
secretar al comitetului de 
este Ernest Popovici, om 
cinstit, cu tragere de inimă, 
locuiește în satul Podiș, la 
depărtare de satul unde e 
gospodăriei. Este și secretarul orga
nizației de bază din brigada nr. 4 
de cîmp din satul Podiș, deși lu
crează în echipa de construcții ca 
dulgher. Cu toată bunăvoința, el nu 
poate face față sarcinilor complexe 
care stau în fața comitetului de 
partid. Dacă instructorul teritorial 
Vasile Pleșcan i-ar 
membrii de partid să 
mai bine în asemenea 
ar fi fost situația.

Aceste fapte arată că comitetul ra
ional de partid are datoria să 
fășoare o muncă mai temeinică 
tru îndeplinirea prevederilor 
planurile de măsuri privind 
tărirea gospodăriilor colective ră
mase în urmă.

Teodor MARIAN

partid 
bătrîn, 
Dar el 
5 km 
sediul

fi ajutat pe 
se orienteze 
cazuri, alta

des- 
pen- 

din 
în-

R À S P U N

Aprecierea personalității unui om, des
pre care se poate spune pe drept cuvînt 
că a fost un deschizător de drumuri noi 
în știință, impune examinarea sub toate 
aspectele a vieții și operei sale, alcă
tuind o unitate pe care umanitatea o 
asimilează în conștiința ei ca o inepui
zabilă sursă de energie pentru genera
țiile următoare. Opera marelui savant 
romîn Emil Racoviță are într-adevăr 
meritul de a fi stimulat activitatea crea
toare a numeroși cercetători ai natu
rii din toată lumea, . ‘ angajați as
tăzi pe drumurile deschise de el. Mul
tilateralitatea este una din principalele 
caracteristici ale acestei opere.

Volumul „Opere alese", apărut recent 
în Editura Academiei R. P. Romîne, sub 
îngrijirea unui colectiv de oameni de 
știință,’) va contribui’la cunoașterea de 
către cercurile largi de cititori a ope
rei și vieții unuia dintre cei mai mari 
naturaliști ai secolului nostru. Sarcina 
de a prezenta- într-un spațiu restrîns 
ideile esențiale din lucrările științifice, 
conferințele și articolele elaborate de 
Racoviță, care, să ilustreze convingător 
originalitatea gîndirii și multilateralita
tea preocupărilor sale, a pus pio’bleme 
complexe în fața comitetului de re
dacție. Acesta a fost nevoit să aleagă 
pentru a fi cuprinse în volum, numai 
o parte din lucrările cele mai repre
zentative pentru diferite perioade din 
activitatea savantului. Astfel, n-au pu
tut fi reproduse în întregime decît două 
dintre captivantele sale conferințe asu
pra vieții din Antarctica — studiată cu 
prilejul participării sale ca biolog la ce
lebra expediție științifică a vasului „Bel- 
gica" (1897—1899), una din cele mai 
îndrăznețe călătorii spre Polul Sud, deo
sebit de bogată în rezultate științifice — 
apoi celebrul său „Eseu" asupra pro
blemelor ibiospeologice (1907), considerat 
pe drept cuvînt de Grigore Antipa ca 
„actul de naștere" al biospeologiei ca 
știință ; documentatul memqriu asupra 
ghețarului de la Scărișoara (1926), ex
punerea asupra evoluției și problemelor 
ei (1929).

*) Colectivul de redacție a fost format 
din : C. Motaș, redactor responsabil, acad. 
Emil Pop, acad. N. Sălăgeann, R. Codrea- 
nu, membru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, Val. Pușcariu și Ștefania 
Avram.

Parțial sînt prezente în volum și une
le din lucrările fundamentale de spe
cialitate ale lui Emil Racoviță oaie s-au 
bucurat de o vastă reputație internațio
nală, cum sînt: celebra sa teză de doc
torat, vestita monografie asupra cetacee- 
lor antarctice, lucrările sale asupra izo- 
podelor terestre, de apă dulce și ma
rine, subterane și epigee, care au con
stituit pentru Racoviță prilejul introdu
cerii în știința secolului nostru a siste
maticii sale evoluționiste. Aceste texte

în care abundă termenii de specialitate 
vor fi, desigur, mai puțin citite de ma
sele mai largi de cititori, dar ele vor fi 
extrem de utile naturaliștilor. De a- 
semenea, au fost incluse în vo
lum și unele pagini introductive 
la „Lucrările Institutului de speo
logie din Cluj“ (1930), precum și 
unele aparținînd impunătorului ciclu 
de monografii, alcătuit împreună cu co
laboratorii săi apropiați, Jeannèl și 
Chappuis, sub titlul „Enumerarea gro
telor vizitate" (1904—1917), in vederea 
stabilirii cadrului ecologic și zoogeo- 
grafic al evoluției lumii subpămînte- 
ne, studiată de asociația internațională 
„Biospeologica", înființată și dirijată de 
Racoviță.

Dificultăți a ridicat și traducerea în 
limba romînă a numeroaselor texte scri
se de Racoviță în franceză, într-un lim
baj colorat și plin de savoare. Acestea 
au fost învinse însă cu succes, volumul

cuprinzînd un material bogat și con
sistent care oglindește amploarea și im
portanța creației științifice a lui Raco
viță.

Articolele originale de prezentare a 
diferitelor aspecte ale activității lui 
Emil Racoviță, semnate de membrii co
lectivului de redacție, care alternează în 
volum cu lucrările marelui naturalist, 
explică clar, pe înțelesul tuturor, sem
nificația contribuției originale a mare
lui savant în diferite domenii de acti
vitate științifică. Ele subliniază, între 
altele, faptul că întreaga operă a savan
tului este străbătută de firul conducă
tor al concepției transformiste, pe care 
a dezvoltat-o în chip original, aplicînd 
metoda istorică în explicarea diversității 
de organizare a lumii vii.

Pe lîngă laturile puternicii persona
lități științifice de talie mondială a na
turalistului romîn — opera sa caracte- 
rizîndu-se prin profunzimea analizei fe
nomenelor vieții, printr-o mare pu
tere de pătrundere a esenței loi, prin 
verificarea materialistă a proceselor miș- 
.cării biologice și îndepărtarea oricăiei 
concepții idealiste — unele din aceste 
articole reliefează și figura de mare om 
de cultură și de înflăcărat umanist, de 
talentat organizator și de cunoscător al 
materialismului dialectic. Semnificativă 
este, de pildă, relevarea activității des
fășurate de Racoviță în timpul studen
ției la Paris, cînd, în 1889, a participat 
ca membru al delegației romînești la 
Congresul muncitoresc internațional, 
punîndu-și semnătura pe moțiunea re
dactată de Paul Lafargue și votată de 
congres, prin care ziua de 1 mai a fost 
proclamată ziua solidarității proletaria
tului internațional,

Apărînd la scurt timp după publica
rea volumelor I-II/1963 ale Lucrărilor 
Institutului de speologie „Emil Raco
viță“ al Academiei R. P. Romîne, vo
lumul de opere alese întregește omagiul 
adus, în anul celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării patriei, memoriei ma
relui savant progresist romîn.

Tralan ORGHIDAN 
doctor în științele naturii, 
director al Institutului 
de speologie „Emil Racoviță" 
al Academiei R. P. Romîne
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Kellner și Th. Popa.

o Cultura 
pentru masă

soiurilor struguri 
de T. M;

întrebări punsurio 100 de
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lor de dr. Sv. Nicoli dr. A. 
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me și rații de E. Păr, 
Marinescu, Sv. Nicolic

„Pozitivismul logic și teoria adevărului
Fără să fie un studiu voluminos — șl 

considerăm că unul din meritele autoru
lui este acela de a-și fi delimitat în mod 
judicios obiectul cercetărilor — lucrarea 
„Pozitivismul logic și teoria adevărului" 
de Șt. Georgescu, apărută în Editura po
litică, captează interesul cititorului prin 
nota personală, informația bogată, prin 
analiza aprofundată și critica convingă
toare, de pe pozijiile marxism-leninismu- 
lui, a unuia din cele mai influente cu
rente filozofice burgheze.

In introducere se face un istoric su
mar, dar binevenit, al pozitivismului, a 
cărui formă actuală este neopozitivismul 
sau pozitivismul logic. Apărut la mijlocul 
secolului trecut, în legătură cu o serie 
de probleme filozofice noi ridicate de 
dezvoltarea științei moderne, neopoziti
vismul a cîștigaf teren printre oamenii de 
știință și intelectualii burghezi. Așa cum 
pe drept cuvînt se arata în lucrare, rolul 
obiectiv al filozofiei neopozitiviste în ca
drul luptei de clasă este de a-i împinge 
pe oamenii de știință pe pozifii nedia- 
lectice și idealiste, impiedieîndu-i să 
cunoască și să folosească în activita
tea lor materialismul dialectic.

Călăuzindu-se după indicațiile lui Le
nin, care a criticat forma empiriocritică a 
pozitivismului, autorul supune unei ana
lize critice bazele teoretice ale neopozi- 

Nivismului, scoate la iveală conținutul lor 
idealist-subiectiv, demonstrează lipsa de 
femei a pretențiilor formulate de adepții 
acestui curent cu privire la așa-zisa „de
pășire” a opoziției dintre materialism și 
idealism. „Principiul verificabilității ”, 
absolutizat de ei pentru a demonstra, 
chipurile, lipsa de sens a tezelor filozo
fice materialiste, scoate de fapt la iveală 
empirismul pe care-l profesează, incom
patibilitatea filozofiei lor cu știința mo
dernă.

In lucrare se arată că, în ciuda 
terminologiei sale savante, neopozitivis
mul nu este în fond decît o variantă ra
finată a empirismului idealist, continuato
rul liniei lui Berkeley și a lui Hume în 
filozofia burgheză contemporană. O ast
fel de concluzie se impune și în legătură 
cu concepția pozitivist-logică despre 
obiectul cunoașterii. După ca au redus

realifafea la „conținuturi senzoriale”, po
zitiviștii logici efectuează o nouă reduc
ție idealistă, prefinzînd că obiectul cu
noașterii nu-l reprezintă datele senzoriale 
pur și simplu, ci propozițiile, enunțurile 
despre acestea, dovedindu-se astfel și 
mai subiecfiviști decît înaintașii lor, 
machișfii.

Autorul identifică problemele reale de 
la- care pornesc reprezentanții pozitivis
mului logic, iar soluțiilor false, indicate 
de aceștia, le opune soluțiile corecte, 
materialisf-dialectice, sau calea pe care 
trebuie căutate astfel de soluții. In legă
tură cu aceasta, se poaie face însă obser
vația că autorul nu merge întotdeauna 
afîf de departe cît ar fi necesar în ana
liza tezelor filozofilor combătuți și în 
expunerea poziției materialisf-dialectice. 
Ne referim, de pildă, la modul în care 
este analizată natura reflectorie a noți
unii. După părerea noastră, ar fi fost ne
cesară o analiză mai temeinică a tezei 
materialiste conform căreia noțiunea este 
imaginea obiectului . (respectiv a esenfei 
lui). Aceasta deoarece lipsa de intuitivi- 
tate a noțiunii, care dă funcției ei de re
flectare, caracterului său de imagine, o 
semnificație specială (poate încă incom
plet elucidată de filozofii marxiști), esle 
unul din argumentele principale ale po- 
zifiei neopozitiviștilor în problemele pri
vitoare la natura și rolul abstracțiilor în 
cunoaștere. De altfel, și în privința altor 
probleme tratate în carte s-ar putea face 
observații asemănătoare.

Aceste observafii nu umbresc însă me
ritele lucrării. Printre acestea, în afara 
celor relevate, menfionăm analiza critică 
a unor lucrări ale filozofilor pozitiviști 
romîni : Al. Mironescu și Anton Dumitriu; 
numeroasele observații, caracterizări și 
elemente personale de combatere a ne- 
opozitivismului ; claritatea cu care sînt 
puse în lumină contradicțiile interne ale 
concepției combătute. Menționăm, de a- 
semenea, calitățile stilistice ale lucrării, 
autorul folosind un limbaj atrăgător, pe 
alocuri ironic, preocupările sale stilistice 
fiind lipsite însă de ostentafie și perma
nent subordonate conținutului.

lector unlv. Al. VALENTIN

DEM cititoiiloi
Ion Preda — Sibiu.
Ne-ați scris că doriți să vă cali

ficați în domeniul construcțiilor de 
drumuri și poduri forestiere și vreți 
să știți dacă există astfel de școli. 
După cum ne informează Ministe- 
rul Economiei Forestiere, pentru a- 
cest sector de activitate există 
școli tehnice de personal tehnic 
pentru instalații și construcții fo
restiere. Condiția minimă de studii 
pentru primirea în aceste școli este 
absolvirea școlii medii de cultură 
generală. Există, de asemenea, 
școli tehnice de maiștri de exploa
tări și transporturi forestiere cu 
durata de studii de 2 ani. Pot par
ticipa la concursul de admitere ab
solvenți ai școlii profesionale de 
mașiniști la utilaje din exploatări
le forestiere, care să aibă un sta
giu în producție ca muncitor cali
ficat de minimum trei 
cialitate. Candidatul 
aibă recomandarea 
prinderi forestiere și aprobarea 
D.R.E.F., obligațiile militare înde
plinite și vîrsta pînă la 35 de ani.

Un grup de colectiviști din co
muna Bogdana, regiunea Iași.

Pentru cunoașterea perioadelor 
de stropire a viilor și pomilor, vă

ani în spe- 
trebuie să 

unei între-

puteți adresa unei stații de prog
noză șl avertizare a bolilor și dău
nătorilor. In regiunea Iași există 
astfel de stații la G.A.S. Cotnari, la 
centrul școlar Huși, la Stațiunea 
experimentală Podu-Iloaie, la SEHV 
— Iași — Copou, la Consiliul a- 
grlcol al raionului Bîrlad. De aici 
puteți afla nu numai datele cînd 
trebuie să stropiți pomii șl via, cl 
și soluțiile cu care e necesar să se 
stropească, concentrațiile, ținînd 
seama de bolile șl dăunătorii care 
apar.

Ion Dumitrescu — București.
Dorința dv. de a cunoaște exact 

drumurile din țară va fi satisfăcu
tă. Zflele acestea magazinele de 
specialitate vor pune în vînzare 
„Ghidul automobilistic", editat de 
O.N.T. „Carpați".

Andrei Paraschiv — Satu-Mare.
Problema echipării tractoarelor 

cu cabine a fost rezolvată încă din 
anul 1963. Cabina realizată de Uzi
na de tractoare din orașul Brașov 
este ușoară, se poate monta și de
monta cu ușurință, asigură vizibi-

litate corespunzătoare și protejează 
pe mecanizatori de intemperii 
perioadele mai reci ale anului.

Nicolae Semaca — Galați.
Diploma școlii medii tehnice co

merciale (contabilitate) este echi
valată cu studii medii. Absolvenții 
acestei școli pot ocupa funcții de 
contabil și alte funcții pentru care 
indicatorul prevede studii de grad 
mediu cu îndeplinirea și a condiției 
de vechime cerută pentru postul 
respectiv.

Elena Sprinceană — Tr. Severin.
Copilul încredințat unuia din pă

rinții divorțați beneficiază de pen
sia de întreținere stabilită prin ho- 
tărîrea Judecătorească pînă la 
vîrsta de 18 ani, cînd devine ma
jor șl capabil de muncă.

Simion Voiculescu — Cluj.
Editura tehnică ne informează că 

lucrarea „Culegere de probleme 
de matematici propuse la examene
le de maturitate și de admitere în 
institute și facultăți" de O. Sacter 
a apărut în anul 1963.

în

ac-
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în Editura tehnică a apărut recent 
cel de-al 14-lea volum al Lexiconului 
tehnic romîn. Față de lucrarea tipărită 
în anii 1949—1956, noul lexicon este 
mai complet, cuprinzînd peste 70 000 
de termeni, de aproape două ori mai 
mulți decît în prima ediție. El 
abordează și discipline tehnice și 
științifice care s-au dezvoltat sau au a- 
părut în ultimul timp. Modul de ordo
nare și sistematizare a materialului a- 
sigură o informare rapidă și amplă ca
drelor tehnice. Lucrarea este rodul 
tlvității unui colectiv de aproape
de specialiști : academicieni, cadre di
dactice din învățămîntul superior, ingi
neri etc.

TEATRE. — Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne: BAL MASCAT — (ore
le 19,30). Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala din 
Bd. Magheru): ACT VENEȚIAN — (orele
19.30) ; (la Teatrul de vară din Parcul 
„Herăstrău“): ZIZI ȘI... FORMULA El 
DE VIAȚA — (orele 20). Teatrul Munci
toresc C.F.R.-Giuleștl (la Sala Palatului 
R. P. Romîne): N-AVEM CENTRU ÎNA
INTAȘ — (orele 19,30). Teatrul satlrlc- 
muzlcal „C. Tănase" (la Grădina „Boe
ma”): ȘI BĂIEȚII ȘI FETELE — (orele
20.30) .

CINEMATOGRAFE. — Madame Sans- 
Gêne — film pentru ecran panoramic: 
(Patria (9,45; 12; 14,15; 15,30; 19; 21,15).
Asasinul din cartea «le telefon: Repu
blica (9,45; 12; 14,15; 16,45; 19: 21,15), Fes
tival (9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20,15). Gri- 
vița (10; 12; 16; 18,15; 20,30), Modern (10; 
12; 15; 17; 19; 21), Ferentari (9; 11; 14), 
Grădina „Festival" (Pasajul „Eforie" — 
orolo 20.30), Grădina „Modern“ (Str. 11 
Iunie nr. 75 — orele 20,15), Stadionul „Di- 

fRnâ Stnfnn rnl Mafp — orele 
12; 14; IR;
17; 19,15: 
Excelsior 
Feroviar

namo“ (Șos. ștefan cel Mare
20.30) . Doi colonei: Carpați (10;
18; 20,15), Capitol (9; 11; 13; 15; 
21,30; la grădină — orele 20,30), 
(9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), 
(10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15; 21,30), Fla
mura (10; 12; 14; 16; 18; 20), Grădina „Doi
na“ (Str. Doamnei nr. 9 — orele 21), A- 
renele Libertății (Str. 11 Iunie — orele 
20,45). Cel trei mușchetari — cinema
scop (ambele serii): București (10; 15,15; 
19), înfrățirea între popoare (11,30; 17), 
Bucegi (10; 16; 20; la grădină — orele
20.30) , Tomis (8.45; 12,30; 16,15; 20; la gră
dină — orele 20.30), Grădina „Vitan“ (Ca-

'■ lea Dudești — orele 21,15), Grădina „U- 
nirea” (Bd. 1 Mai nr. 143 — orele 21). 
Cuba ’58: Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30), Unirea (16; 18,15: 20,30), Munca (16; 
18,15; 20,30). Cauze drepte — cinemascop: 
Central (10,30; 13; 15,30; 18; 20,30), Moși
lor (15,30; 18; lâ grădină — orele 20,30). 
Frații corsicanl — cinemascop: Lumina 
(9,15; 11,30: 13,45: 15,45; 18; 20,15), Cosmos 
(14; 16; 18; ’20), Patinoarul „23 August“ 
(Bd. Muncii — orele 21), Grădina „Pro
gresul“ (Str. Ion Vidu nr. 5 — orele 21). 
Anaconda: Union (16; 18,15; 20,15). Pro
gram de filme pentru copil: Doina (ore
le 10). Cei patru călugări: Doina (11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Flacăra (14,30; 16,30;

După ce s-au impus rație, tur- 
bomotoarele cu ardere mă pă
trund acum tot mai mudomeniul 
transportului rutier, fereși naval ; 
sînt utilizate ca instalaț forță în 
centrale electrice, în inia side
rurgică, în transportul ului și al 
gazelor etc. Problemeloirmodina- 
mice și energetice ale "motoare
lor cu ardere internă -Uzate în 
principal în industrie —este con
sacrată monografia de 'SUS, alcă
tuită de V. Pimsner, C Vasilescu 
și G. A. Rădulescu, api în Edi
tura Academiei R. P. Rie. Lucra
rea scoate în evidență lată pro
prietățile combustibililtdin țara 
noastră care pot fi utili în turbo- 
motoarele cu ardere int.

18,30; 20,30). Un ciclu dene documen
tare: Timpuri Noi (de lrele 10 la o- 
rele 21 rulează în contire). Fata din 
casa roșie: Giuleștl (10; 14; 16; 18,15; 
20,30), Melodia (10; 12; 14; 18; 20). Ka- 
loian: Cultural (16; 18,10,30). Lumea 
comică a lui Harold Id: înfrățirea 
între popoare (orele 21)ăcla (9,30: 11; 
13; 15; 17; 19; 21). A 1 noapte: Bu- 
zești (16; 18,15). Totul dre Eva: Cnn- 
gași (15,30; 18; 20,30). UOm care nu 
există: Vitan (16; 18; 20)91entlna (15,30; 
17,45; 20; la grădină - ale 20.30). Ce
rul și mocirla: Miorița); 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Arta (16; 18, 20,30; la gră
dină — orele 20,45). Tînil de pe vasul 
Columb — cinemascop: ipular (15; 17;
19; 21). îndrăgostitul: Aira (10; 12; 14; 
16; 18,15; la grădină - ele 20,30). Fe
riga de aur — cinemas»: Viitorul (16; 
18,15; 20,30), Progresul ;30; 18; 20.15).
Omul din fotografie: V&a (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Drumul Irit (16; 18; 20), 
Ferentari (16,30; 18,30; 1,30). Domni
șoara... Barbă-Albastrâ:Floreasca (16;

, 18,15; 20,30). Aventurile tui tînăr — ci
nemascop: Luceafărul (1 18; la grădină 
— orele 20,30).

TELEVIZIUNE. — Ora 19,00 - Jur
nalul televiziunii. 19,10 • Celor dragi — 
flori, cîntece și poezii >r fi oferite de 
elevi învățătorilor șl tofesorllor lor. 
19,30 — Transmisiune o la Timișoara: 
„Coppella", de Leo Delies. In pauze — 
Emisiune de știință: Oaienl în adîncuri 
(VII), de lng. Mlhal Leterescu; Șah. in 
încheiere — Buletin dq știri și buletin 
meteorologic.

Cum va fi VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 1, 2 

șl 3 Iulie. In țară: Vreme în general fru
moasă șl călduroasă, cu cer variabil, vor 
cădea ploi Izolate, de scurtă durată. Vînt 
slab pînă la potrivit, din sectorul nor
dic. Temperatura în creștere ușoară. Mi
nimele vor fl cuprinse între 10 și 20 de 
grade, iar maximele între 24 și 34 de 
grade. In București șl pe litoral: Vreme 
în general frumoasă, cu cerul variabil. 
Tendință slabă de averse de ploaie în 
cursul după-amlezelor. Vint slab pînă la 
potrivit, din sectorul nordic. Tempera
tura în general staționară.
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Recunoștință partidului
De fiecare dată sărbătorirea Zilei 

invăfătorului este pentru noi, ca
drele didactice, un prilej de bucu
rie ce împletește emoția și recu
noștința pentru cinstirea acordată, cu 
satisfacția încheierii unui nou an de 
școală, în care elevii au mai făcut un 
pas pe calea însușirii comorilor 
științei Și culturii, a formării lor ca 
cetățeni de nădejde ai societății 
noastre. Roadele strădaniei noastre 
din orele de clasă le recunoaștem în 
premiile elevilor, în succesele lor la 
examenele de maturitate sau din 
facultate, în munca practică. Și, de 
fiecare dată cînd apreciem cuno
ștințele elevilor, cînd aflăm despre 
succesele dobîndite de ei în viață, 
după părăsirea școlii, gîndul ni se 
îndreaptă spre partid care a creat 
învățătorilor și profesorilor condiții 
de activitate și de viață de neînchi

puit în trecut pentru un slujitor al 
școlii.

Mulțumim partidului, poporului 
muncitor pentru încrederea pe care 
ne-o acordă dindu-ne în grijă tînăra 
generație pentru a o călăuzi pe calea 
științei, a culturii. Întreaga noastră 
recunoștință și pentru sutele de 
clase noi, spațioase, pentru labora
toarele bine utilate, pentru manua
lele puse în mîna fiecăruia dintre 
cei aproape patru milioane de elevi. 
Simțim în permanență grija parti
dului pentru condițiile mereu mai 
bune de muncă și de trai, grijă care 
și-a găsit o nouă expresie în recenta 
Hotărîre de majorare a salariilor, 
prețuirea sa oglindită nu numai în 
distincțiile cu titluri, ordine și me
dalii, dar și în stima și atenția din 
viața de zi cu zi.

Cu toții, întregul detașament de

educatori ai tinerei generații sintern 
hotărîți să ne îndeplinim cu cinste 
misiunea nobilă ce ne-a fost încre
dințată de partid. Îmi amintesc de 
căldura cu care, în repetate rînduri, 
s-a adresat cadrelor didactice tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, de 
înalta apreciere acordată de condu
cerea partidului muncii noastre. Prin 
toate cunoștințele, prin întreaga 
noastră pricepere pedagogică ne 
vom strădui să facem tot mai rod
nică activitatea de formare a noii 
generații, de educare a ei in spiritul 
muncii constructive, al dragostei 
față de patrie și popor, față de cauza 
socialismului.

Margareta AILINCĂI 
profesoară emerită, 
Școala medie nr. 28 
București

20 milioane
de manuale

noi
m CLUJE.
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Voarea cărților școlare distri
buite gratuit în anii 1960—1964 
treede 300 milioane lei. In toamna 
acesi an, elevii din clasele I—VIII 
vor tlmi gratuit 20 milioane exem- 
plarîn valoare de 104 milioane lei. 
Peni anul școlar 1964—1965 Edi- 
turadidactică și pedagogică tipă- 
reștpentru învățămîntul de cultu
ră țerală, profesional șl tehnic 
pes1500 titluri într-un tiraj total 
de sa 25 milioane exemplare, cu 
11 ioane mai mare decît în 1960. 
La borarea noilor manuale partl- 
cițbardre didactice cu o bogată 
exlență în munca instructiv-edu- 
cati oameni de știință și cultură, 
spejști din diferite domenii de 
actite. Concomitent, se îmbu- 
nătdc condițiile grafice în care 
apaartea școlară. în acest an se 

iza 11
carfte sau
plai

în scoli
V

Numărul noilor 
săli de clasă pentru 
șcglile de opt ani și

medii construite în regiunea Cluj în anii 
puterii populare se ridică la peste 2 700. 
Anul acesta în regiune se construiesc 
noi școli cu peste 200 săli de clasă. 
Concomitent cu creșterea numărului lo
calurilor destinate învățămîntului, s-a 
mărit și numărul cadrelor didactice. 
Dacă în anul școlar 1948—1949 în re
giune erau doar 5 772 cadre didactice, 
în anul școlar 1963—1964 numărul lor 
aproape s-a dublat.

Anul acesta vor 
fi puse la dispoziția 
elevilor din orașele 

și satele regiunii Galați 286 săli noi de 
clasă și 34 laboratoare. Sumele prevă
zute pentru materiale didactice în vi
itorul an școlar sînt aproape duble față 
de cel recent încheiat.

GALAȚI

Orga marilor realizări (Onești)

Răsfoind presa străină
- - --- - .................... in I- ■ --------------- ------------------- - —

DEZRÂDÂCINAȚII

vor milioane exemplare 
îmbrăcate în material

Plo-
1960 
con

struit 322 localuri de școală. în prezent, în 
fiecare comună din regiune există școală 
de 8 ani. Față de anul 1952 nu
mărul unităților de învățămînt este în 
prezent cu 50 la sută mar mare, iar al 
elevilor s-a dublat. Numai în școlile 
medii din regiune sînt cuprinși 34 000 
elevi, cu peste 32 000 mai mulți decît 
în anul 1938. în anii 1960—1963 s-au 
distribuit gratuit elevilor manuale în va
loare de peste 36 milioane lei.

PLOIEȘTI
în regiunea 

iești, în anii 
—1963 s-au

Pentru construirea 
de noi școli, re
pararea celor exis

tente, dotarea lor cu mobilier, mate
riale didactice și pentru alte acțiuni 
menite să contribuie la buna desfășu
rare a procesului de învățămînt, în re
giunea Crișana s-au alocat în acest an 
49 milioane lei — dublu față de 1960. 
Din anul 1960 și pînă acum au fost 
construite și date în folosință peste 
1 400 săli de clasă. Alte 40 localuri de 
școală se află în construcție și vor fi 
date în folosință o dată cu începerea 
noului an școlar. în prezent, în regiune 
funcționează de 3 ori mai multe unități 
școlare față de cele existente în 1950. 
In regiunea Crișana, ca urmare a dez
voltării rețelei școlare, numărul elevilor 
a crescut aproape de 5 ori față de 1950, 
al profesorilor cu peste 2 000, iar numă
rul învățătorilor s-a dublat.

Plenara C. C. al U. T. M.
ORADEA

F
99 a așteptăm cu bucurie, 
varăși învățători și profesori!“

în ziua de 29 iunie a. c. a avut 
loc Plenara Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Muncitor la 
care au participat membrii și mem
brii supleanți ai C.C. al U.T.M., pri
mii secretari ai comitetelor regio
nale U.T.M., șefii de secții și ad- 
juncții șefilor de secții ale C.C. al 
U.T.M., redactorii șefi ai publicații
lor pentru tineret și copii.

La lucrările plenarei a luat parte 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, mem
bru al Biroului Po.itic, secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Plenara a analizat mersul înde
plinirii sarcinilor ce stau în fața 
Uniunii Tineretului Muncitor în le
gătură cu întîmpinarea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei 
noastre și a stabilit măsuri în ve
derea intensificării activității orga
nelor și organizațiilor U.T.M. pen
tru ca întregul tineret, alături de 
toți oamenii muncii, să întîmpine cu 
noi succese marea sărbătoare națio
nală a poporului romîn. Plenara 
C.C. al U.T.M. a adresat Comitetu

lui Central al Partidului Muncito
resc Romîn, tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, o telegramă, în care 
exprimă sentimentele de bucurie și 
profundă recunoștință ale întregu
lui tineret față de recenta Hotărîre 
a partidului și guvernului privind 
îmbunătățirea continuă a condiții
lor de viață ale oamenilor muncii, 
hotărîrea tineretului de a nu pre
cupeți nici un efort în îndeplinirea 
sarcinilor mărețe trasate de partid 
în vederea desăvîrșirii construcției 
socialiste în scumpa noastră patrie.

Plenara C.C. al U.T.M. a adoptat 
unele măsuri organizatorice privind 
componența Biroului și Secretaria
tului C.C. al U.T.M. Tovarășul Virgil 
Trofin a fost eliberat din funcția de 
prim-secretar al C.C. al U.T.M., în 
legătură cu trecerea sa în muncă de 
partid. Plenara a ales pe tovarășul 
Petru Enache în funcția de prim- 
secretar al C.C. al U.T.M., iar pe to
varășul Gheorghe Stoica ca mem
bru în Birou și secretar al C.C. al 
U.T.M.

.tă, plină de noblețe este 
ivățătorilor și profesorilor, 
ndicațiilor partidului, orga-

M
muc 
Potri 
nelestat se străduiesc să asigure 
aces condiții cît mai bune pen
tru jdnică activitate. Aceasta se 
refețît la cadrele didactice în 
fune, cît șl la noile contingente 
de îatori și profesori care, an de 
an, Isc forțele educativ-culturale 
din ini și raioane.

P 
văț’ 
regii noastră a fost, 
cam, 
țltă 
ani, 
rat

ea noilor promoții de în- 
și profesori repartizați în 

în fie- 
un prilej de îndreptă- 

lurie. Numai în ultimii trei 
. cadre didactice s-au alătu- 
țatorilor și profesorilor care 

para cu entuziasm la pregătirea 
și e.rea tineretului școlar. Și pu-
terrine că tinerii absolvenți care 
vin
preji profesional și animați de 
înaiîndatoriri ce le revin. Ajunși 
la Iile de muncă își încep acti
vité cu elan și hotărîre. Re- 
cunila ei trăsăturile omului nou 
cârme pe primul plan interesele 
colatății.

îiest an, cînd întregul nostru 
popntîmpină sărbătorește cea 
de-iX-a aniversare a eliberării 
pati primirea absolvenților ca
păt; semnificație deosebită. Sîn- 
temcuroși că putem prezenta noi
lor tri tovarăși de muncă bilan
țul £>r 20 de ani, arătîndu-le de 
undm pornit, unde am ajuns și 
careit minunatele perspective a- 
flata fața oamenilor muncii din 
regh. Cum arăta regiunea noastră 
cu <va decenii în urmă ? în anul 
1938rocentul de participare a re- 
giună producția industrială globa
lă ițomîniei era de numai 2 la 
sută'gricultura, principala ramură 
a ecsmiei regiunii, era, de aseme-

ucreze în școli sînt temeinic

nea, slab dezvoltată, iar situația so- 
cial-culturală era ilustrată de numă
rul mic de instituții de învățămînt și 
cultură. Astăzi, întreaga producție in
dustrială a regiunii din 1938 se obține 
în numai șase săptămîni. Frumusețea 
vestită a Cheilor Argeșului este de- 
săvîrșită de harnicii constructori 
care înalță hidrocentrala „16 Fe
bruarie“. Profunde transformări s-au 
produs în acești ani și în viața sa
telor noastre ca urmare a dezvoltă
rii agriculturii pe calea socialismu
lui. Mii de colectiviști și-au con
struit case noi, și-au cumpărat mo
bilă, aparate de radio, mașini de 
cusut etc. Peste 500 de sate sînt e- 
lectrificate, întreaga regiune este 
cineficată. Impunătoare localuri noi 
de școală, cămine culturale, maga
zine schimbă tot mai mult fața sa
telor. în anii care au trecut de la 
Congresul al Ill-lea al P.M.R. s-au 
construit 226 localuri de școală cu 
747 săli de clasă, care au permis cu
prinderea în școli a unui număr 
sporit de elevi în urma gene
ralizării învățămîntului de 7 ani 
și au creat condițiile materia
le pentru trecerea la învățămîntul 
general de 8 ani. Pînă la 15 august 
se vor construi încă 290 săli de cla
să. O realizare importantă a aces
tor ani este înființarea Institutului 
pedagogic din orașul Pitești, care 
pregătește profesori pentru școlile 
de 8 ani.

Acestea sînt numai o parte a rea
lizărilor înfăptuite în regiunea noa
stră în anii puterii populare ; tinerii 
învățători și profesori le vor putea 
cunoaște îndeaproape atunci cînd 
vor veni să-și înceapă activitatea. 
Ceea ce vreau să subliniez este că 
fiecare dintre noii absolvenți ai in
stituțiilor de învățămînt superior

repartizați în regiunea noastră au 
largi posibilități de a activa în do
meniul de specialitate pentru care 
s-a pregătit, de a-și perfecționa mai 
departe această pregătire. La reali
tățile noi, pe care le întîlnesc absol
venții la locurile de muncă, se adau
gă grija comitetelor executive ale 
sfaturilor populare raionale și co
munale pentru asigurarea unor bune 
condiții de muncă și viață. Din timp 
sînt stabilite gazdele unde vor locui 
și vor lua masa absolvenții reparti
zați în comune. Ca și în anii trecuți, 
delegați ai comitetelor executive ale 
sfaturilor populare raionale îi vor 
întâmpina la reședința de raion și-i 
vor însoți pînă la locul de muncă. 
La sfatul popular comunal, la școa
lă, tinerii învățători și profesori vor 
fi primiți cu căldură, se vor bucura 
de tot sprijinul de oare au nevoie 
pentru a se instala, pentru a cu
noaște viața locală și a-și putea în
cepe munca. în școli, la prima în- 
tîlnire cu colectivul didactic, noilor 
veniți li se vor prezenta tradițiile 
școlii, istoricul comunei respective 
și perspectivele ei de dezvoltare. Ei 
vor fi îndrumați și ajutați în conti
nuare să se țină la curent cu proble
mele specifice profesiunii lor, să 
facă pași înainte pe calea perfecțio
nării pregătirii profesionale.

Vom face tot ce este necesar pen
tru ca noua promoție de cadre di
dactice să aibă condiții cît mai bune 
de muncă, să îndrăgească meleagu
rile noastre și să se statornicească 
aici, participînd la pregătirea pentru 
viață a tinerei generații.

Prof. Nicolae MIHÀILESCU 
vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Sfatului popular 
regional Argeș

Sărbătorirea acad. Raluca Ripan

lnfr-o suită de articole, ziarul „Le 
Monde” analizează problema muncitori
lor străini din mai multe țări ale Pieței 
comune, Publicăm extrase din aceste ar
ticole.

Trebuie să fii orb ca să nu vezi aceas
ta. Ei debarcă cu trenuri întregi în marile 
gări ale Europei industriale, cu fețele ne- 
rase de două zile și cu valize do lemn, 
apoi reiau trenul pentru a se regăsi în 
grupuri mici pe cheiurile orașelor de 
subprefectură unde, mai devreme sau 
mai tîrziu, ei sînt angajaji după ce une
ori — aceasta se poate vedea — li ss 
pipăie bicepsii. In 1961 erau 900 000, în 
anul următor numărul lor a ajuns la 
1 000 000. Un an mai tîrziu, ei sînt cu 
100 000 mai mulți, anul acesta ei vor f' 
probabil și mai mulți. Solicitați de țările 
prin care curge Ronul și Rinul, săracii de 
la periferia mediteraneană își oferă — în 
valori mari — ceea ce posedă din abun
dență, brajele.

De ce ? Cum ? Pentru cît timp ? Acesta 
este obiectul anchetei întreprinse de re
dacția ziarului „Le Monde“.

La o primă vedere, Europa industrială, 
adică țările Pieței comune plus Elveția, 
cu cei aproape 185 000 000 de locuitori 
ai lor, dintre care 75 000 000 de oameni 
„activi", nu duce lipsă de braje. In rea
litate, de 10 ani, populația activă a aces
tei Europe luată în întregime a scăzut 
într-o oarecare măsură.

Neputînd cu un efectiv national de 
populație activă în scădere să servească 
un număr sporit de mașini, conducătorii 
de întreprinderi puteau, în mod teoretic 
—• și în mare măsură, în mod practic — 
fie să mărească randamentul la mașinile 
existente, fie să automatizeze într-o mai 
mare măsură noile utilaje, sau mai de
grabă să facă ambele lucruri 1n același 
timp. Ei n-au urmat decît pe jumătate 
această cale costisitoare, căci exista o 
cale mai ieftină pe care au adoptat-o : 
calea mobilizării brajelor de muncă extra- 
nafionale.

în apropiere exista în special rezer
vorul italian al mîinii de muncă. Sînt de 
asemenea și alte „surse” ale mîinii de 
lucru, din ce în ce mai depărtate, pe care 
patronii le-au pus în exploatare, pentru a 
compensa tendinja de epuizare a rezer
velor italiene. De cîtva timp, vest-ger- 
manii recrutează muncitori nu numai pe 
țărmul opus al Mediteranei, în Iordania, 
dar și mineri japonezi sau sud-coreeni.

In industria cărbunelui, unde criza re
crutării este cea mai serioasă, vest-ger- 
manii nu se jenează să „fure" belgienilor 
muncitorii pe care aceștia i-au „furat” 
grupului de mine din Valenciennes...

In caz de schimbări pe piața muncii, 
guvernele țărilor industriale nu vor șo
văi să facă a cădea ghilotina pe care o 
reprezintă refuzul discreționar de a pre

lungi permisul de ședere, asupra munci
torilor originari din țări extracomunttare.

Importurile masive de mîirii de lucru 
au reușit timp de cîjiva ani să frîneze o 
reevaluare a salariilor.

Europa va avea încă mult timp nevoie 
de muncitori străini. Muncitorii naționali 
care au cedat străinilor muncile mai grele 
și mai prost plătite (în mine, construcții, 
industria hotelurilor, serviciile municipale 
etc.) de fapt — și aceasta este o lege 
generală — au părăsit definitiv aseme
nea posturi și va fi nevoie de mult timp 
pentru a se putea suprima aceste servi
cii sau pentru a le automatiza. In Eu
ropa singurul rezervor cu adevărat con
siderabil de braje de muncă care va pu
tea fi folosit este rezervorul Turciei 
(30 000 000 de locuitori dintre care 3,5 
milioane sînt fără lucru).

In aprilie 1964 se aflau în Germania 
federală aproape 900 000 lucrători 
străini, dintre care 192 031 femei. Ita
lienii formează aci, ca și în alte părți, 
grupul cel mai numeros : 251 500, dintre 
care 35 300 femei. Urmează grecii : 
131 500, dintre care 44 500 femei, înfre- 
cînd cu pujin pe spanioli : 128 000, din
tre care 38 300 femei. Turcii nu numără 
încă decît 53 800, dar se așteaptă ca nu
mărul lor să se dubleze pînă la sfîrșiful 
anului.

Pe „Ring“, frumosul bulevard din 
Köln, a fost deschis recent un centru de 
primire special pentru muncitorii turci. 
Căci Köln și împrejurimile sale numără 
de pe acum 6 000 lucrători turci, iar 
Ruhr-ul 12 000. „Primii sosiți — ne spune 
directorul centrului, tînăr turc de curînd 
ieșit din universitatea germană — erau 
oameni din-marile orașe. Acum vin țărani, 
90 la sută vin pe cale oficială, cu con
tracte. Mulți sînt angajați de uzinele Ford 
(Taunus) sau se duc la mine (Duisburg, 
Gelsenkirchen) și la construcții. Repu
blica Federală a fost prima țară care a 
primit furci în număr mare. Multi se duc 
acum în Belgia, în Olanda, în Austria și 
chiar în Elveția”.

Dificultățile de limbă sînt agravate de 
condițiile de viață din marile orașe ger
mane. Clima, obiceiurile sînt cu totul 
străine pentru acești mediteraneeni. Ei nu 
au altă ieșire decît să se adune între 
ei. Ei fac acest lucru în barăcile socie
tăților de construcție sau în cocioa
bele închiriate, pe care le preferă 
locuințelor decente ale marilor între
prinderi, a căror chirie lunară se ri
dică la 50—60 mărci. Tot din econo
mie, ei se lipsesc de puținul timp liber 
care le-ar rămîne după efectuarea nume
roaselor ore suplimentare, ceea ce desă- 
vîrșește izolarea lor.

Autorii unui raport foarte documen
tat al O.C.D.E. privind turnătoriile 
Buderus din Wetzlar, notează că în 1962 
„fluctuația" a cuprins 71 la sută dintre 
străini față de 13 la sută dintre germani. 
Același raport aprecia la o treime pro
porția de muncitori străini care nu rezistă 
dezrădăcinării și preferă să se înapoieze 
acasă imediat, chiar cu prețul unei rup
turi a contractului.

Luni după-amiază, Academia R. P. 
Romîne a sărbătorit, în cadrul unei 
ședințe festive, pe acad. Raluca Ri
pan, membru al Prezidiului Acade
miei, președintele Filialei-Cluj a A- 
cademiei, cu prilejul împlinirii vîr- 
stei de 70 de ani. Cuvîntul de deschi
dere a ședinței l-a rostit președintele 
Academiei, acad. Ilie Murgulescu, 
care, în numele prezidiului, a felici
tat pe sărbătorită pentru remarca
bila activitate desfășurată pînă în 
prezent. Au luat apoi cuvîntul acad. 
C. D. Nenițescu, membru al Prezi
diului Academiei, șeful secției de 
științe chimice, acad Coriolan Dră- 
gulescu, prof. C. Maoarovici, membru 
corespondent al Academiei, și, în 
numele elevilor 
lor sărbătoritei, 
Vorbitorii au elogiat opera științi
fică a acad. Raluca Ripan, una din 
cele mai reprezentative figuri ale 
chimiei romînești, pe care a îmbo
gățit-o prin cercetări originale, întot
deauna legate de necesitățile practi-

și colaboratori- 
prof. C. Liteanu.

ce, și al cărei prestigiu științific este 
recunoscut nu numai în țară, ci și 
peste hotare. Vocația sa puternică 
pentru activitatea profesională a fă
cut ca, de-a lungul cîtorva decenii, 
savanta să pregătească multe gene
rații de tineri. Animată de un pro
fund patriotism, acad. Raluca Ripan 
desfășoară și o neobosită activitate 
obștească. în cuvîntul său de răs
puns, sărbătorita a subliniat faptul 
că realizările pe care le-a obținut 
n-ar fi fost posibile fără descătușa
rea tuturor forțelor creatoare ale 
poporului nostru, fără înlăturarea 
opreliștelor și deschiderea celor mai 
largi perspective de dezvoltare a ac
tivității științifice după 23 August 
1944. Acad. Raluca Ripan a arătat 
că se va strădui să răspundă în con
tinuare grijii, încrederii și cinstirii 
acordate de partid, dedicîndu-și toa
te forțele înălțării științei romînești, 
pentru înflorirea 
cialiste.

patriei noastre so-

(Agerpres)

CERCETAREA VESTIGIILOR 
UNEI STRĂVECHI CULTURI

INFOR
VIZITELE DELEGAȚIEI 
CULTURALE CHINEZE

Continuîndu-și vizita în țara noas
tră, delegația culturală a R. P. Chi
neze condusă de Hu Yu-chih, 
locțiitor al ministrului culturii, a fă
cut vizite în ultimele zile în regiu
nile Cluj, Bacău și Iași. La Cluj, 
membrii delegației au vizitat Insti
tutul de arte plastice „Ion Andre- 
escu' și complexul studențesc,; în 
regiunea Bacău, hidrocentrala de la 
Bicaz și Combinatul chimic de la 
Borzești, iar la Iași, Palatul Culturii, 
precum și alte obiective social-cul- 
turale. în cursul zilei de luni, oas
peții au plecat pe litoral.

„.vor H date în folosință 4 600 săli de clasă. în fotografie : noua clădire a Școlii medii „Ștefan cel Mare’ din Tg. Neamț

MATO
PLECAREA DELEGAȚIEI 

CULTURALE
A R. D. GERMANE

Luni la amiază a părăsit Capitala 
delegația R. D. Germane condusă de 
Franz Dahlem, prim-locțiitor al se
cretarului de stat pentru proble
mele învățămîntului superior și de 
specialitate al R. D. Germane, care 
timp de mai multe zile a făcut o 
vizită în țara noastră la invitația 
Ministerului Învățămîntului. La ae
roport, delegația a fost condusă de 
Costin Nădejde, adjunct al ministru
lui învățămîntului, funcționari su
periori din acest minister, conducă
tori ai unor instituții de învățămînt 
superior din București. Au fost de 
față reprezentanți ai Ambasadei 
R. D. Germane în R. P. Romînă.

★
în cadrul marilor aniversări cul

turale recomandate de Consiliul 
Mondial al Păcii, luni a avut loc în 
sala Lectoratului central o festivi
tate consacrată comemorării a 50 de 
ani de la moartea scriitoarei aus
triece Bertha von Suttner. Despre 
viața și opera scriitoarei a vorbit 
Romul Munteanu, prodecan al Fa
cultății de limbă și literatură romî
nă a Universității București.

(Agerpres)

Publicația uruguayană „Epoca” rela
tează într-un articol despre zona arheo
logică din Teotihuacan (Mexic), unde se 
cercetează vestigiile unei culturi care, po
trivit oamenilor de știință, datează din 
vremuri foarte vechi : ea a apărut cu 200 
sau 300 de ani înaintea erei noastre și se 
extinde pe o perioadă de aproximativ 
jumătate de mileniu.

Cronicarii spanioli și indigeni care au 
scris la începutul cuceririi spaniole și în 
perioada următoare despre popoarele a- 
borigene din Mexic au lăsat foarte pujine 
date despre Teotihuacan. Nu se cunoaște 
numele original al locului și, de aseme
nea, nu se știe cu exactitate cine au tost 
teotihuacanii, de unde au venit și ce 
limbă vorbeau. Prin secolul al XV-lea, 
cînd aztecii abia începuseră să se deta
șeze dintre grupurile care populau bazi
nul Văii Mexicului, civilizația Teotihua- 
cană încetase să existe de cîteva sute de 
ani. Cercetători competenți afirmă că 
ceea ce formează astăzi zona arheologică 
principală a Teotihuacanului ar fi fost 
centrul ceremonial și religios al marelui 
oraș Teotihuacan : Piramida Soarelui, Pi
ramida Lunii, Piața Coloanelor, Templul 
Agriculturii, Templul lui Tlaloc, Subtera
nele, Citadela, Piramida lui Quetzalcoatl 
etc. Toate aceste părți ale zonei rituale se 
remarcau prin construcții de mari propor
ții. Prin poziția sa, Piramida Lunii dă im
presia că este cheia de orientare a tutu
ror construcțiilor teotihuacane, afîf în zona 
ceremonială, cît și în cea rezidențială. In 
realitate, edificiul cel mai impozant din
tre toate este Piramida Soarelui. Arheolo

gii care studiază urmele culturii teotihua
cane sînt de părere că ridicarea unor a- 
semenea construcții gigantice cum sînt 
cele din marea zonă de ceremonii, a fost 
rezultatul unei minuțioase și bine gîndite 
planificări.

Guvernul federal, prin intermediul In
stitutului de antropologie și istorie, des
fășoară în prezent pe întinsa zonă arheo
logică de la Teotihuacan importante lu
crări, pentru care a alocat inițial un bu
get de 17 milioane de pesos. Intre ex
plorările aflate în curs de efectuare se 
evidențiază Templul Fluturilor, sau Quet
zal Papalotl, cu coloanele sale mari și 
bine fortificate. Lucrările de reconstrucție 
urmăresc să nu modifice ceea ce este ori
ginal. Pînă în prezent au fost restaurate 
nouă temple din Piața Lunii și opt edificii 
de pe așa-numita „Calle de los Muer- 
tos” (Strada morților). Investigațiile ar
heologilor au stabilit că oamenii din pă
tura bogată a teotihuacanilor purtau îm
brăcăminte țesută din bumbac și fire de 
agavă punctată și înfrumusețată cu pene 
sau blănuri de animale. Ei foloseau ca 
podoabe coliere, cercei etc. In schimb, 
cei săraci se îmbrăcau în general numai 
într-o haină scurtă. Se spune că principala 
hrană pe timpul civilizației teotihuacane o 
constituia porumbul, deși se mai cultivau 
dovleci, fasole și altele.

Despre dispariția teotihuacanilor în Va
lea Mexicului există diferite ipoteze. Po
trivit uneia dintre ele, puternice mișcări 
telurice i-ar fi determinat pe teotihuacani 
să abandoneze valea în fața pericolului. 
Această ipoteză este contrazisă de faptul 
că templele și palatele s-au păstrat cu 
deteriorări exterioare provocate doar de 
trecerea timpului. In sfîrșit, există părerea 
susținută de numeroși oameni de știință, 
că a avut loc o degradare a solului, 
datorită în principal unei schimbări de 
climă, ceea ce a determinat dispariția ci
vilizației teotihuacane.

Seară Mihail Eminescu la Moscova

SPORT

SUCCESUL ATLEȚILOR ROMÎNI 

LA „MEMORIALUL ROSICKY"

Atleții romîni și alți sportivi 
care au concurat la „Memorialul 
Rosicky“ de la Praga au luat startul 
în diferite concursuri desfășurate în 
orașele Tabor, Liberec, Houstka etc. 
Concurînd la Tabor, sprinterii noș
tri Zamfirescu și Tudorașcu s-au 
clasat pe primul ioc la proba de 100 
metri plat cu timpul de 10”4/10 care 
egalează recordul republican. Spiri
don a luat parte în concursul de la 
Houstka și a cîștigat proba de sări
tură în înălțime cu rezultatul de 
2,05 m.

MOSCOVA 29. Corespondentul A- 
gerpres, S. Podină, transmite : Luni, 
la Casa Centrală a scriitorilor din 
Moscova a avut loc o seară consa
crată lui Mihail Eminescu, cu prile
jul împlinirii a 75 de ani de la 
moartea poetului.

Seara Eminescu a fost organiza
tă de Uniunea scriitorilor sovietici, 
Ministerul Culturii al U.R.S.S., Co
mitetul de stat pentru relațiile cul
turale cu străinătatea de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri, Comitetul So
vietic pentru apărarea păcii, Uniu
nea asociațiilor de prietenie sovieto- 
romînă, Institutul de literatură mon
dială „Gorki“, Biblioteca unională de 
stat de literatură străină și Casa 
centrală a scriitorilor.

Au participat Evgheni Afanasenko, 
ministru al învățămîntului al 
R.S.F.S.R., președintele Asociației de 
prietenie sovieto-romînă, scriitori so
vietici, oameni de cultură, numeroși 
moscoviți.

Au fost de față Gheorghe Stoian, 
consilier al ambasadei R. P. Romîne 
la Moscova, și alți colaboratori ai 
ambasadei.

Seara Eminescu a fost deschisă de 
Alexei Surkov, secretar al Uniunii 
scriitorilor din U.R.S.S. Despre viața 
și opera lui Mihail Eminescu a vor
bit Iuri Kojevnikov, candidat în 
științe filologice. Memoria poetului a 
fost evocată, de asemenea, de scrii
torul Andrei Lupan și de către poe
tul cubanez Nicolas Guillen.

Poeții Emilian Bukov și Grigore 
Vieru au recitat versuri dedicate 
luceafărului poeziei romînești, poe
tul Viktor Bokov a recitat versuri 
inspirate de realitățile țării noastre, 
iar poeții Alexandr Gatov, Mihail 
Zenkievici, Evgheni Levik, Arkadi 
Sternberg au citit versuri eminescie
ne în traduceri proprii.

A urmat un concert festiv și pre-i 
zentarea unui film romînesc.



Ministrul R. P. Romine in CeylonITALIA ; Consultări in vederea
soluționării crizei guvernamentale și-a prezentat scrisorile de acreditar
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OSLO 29. — Trimisul special A- 
gerpres, C. Alexandroaie, transmite: 
Luni dimineața, N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și persoanele care îl înso
țesc au sosit cu nava „Bașkiria“ în 
portul Oslo. Pe chei, oaspeții sovie
tici au fost întîmpinați de Einar Ger- 
hardsen, primul ministru al Norve
giei, de membrii cabinetului său și 
de șefii misiunilor diplomatice acre
ditați la Oslo.

E. Gerhardsen și N. S. Hrușciov au 
rostit scurte cuvîntări.

Din port, oaspeții sovietici, înso
țiți de premierul norvegian, au ple
cat să viziteze reședința guvernului 
și clădirea Stortingului (parlamen-

țul norvegian — N.R.), unde au avut 
o scurtă întrevedere cu președinte
le acestuia, Langhelle. După aceea, 
șeful guvernului sovietic și ceilalți 
membri ai delegației au depus co
roane de flori la monumentul pa- 
trioților norvegieni căzuți în timpul 
celui de-al doilea război mondial și 
la monumentul eroilor sovietici din 
Cimitirul de vest.

In cursul aceleiași zile, N. S. 
Hrușciov a avut o întrevedere cu 
regele Norvegiei, Olav V, iar seara, 
guvernul norvegian a dat o recep
ție, în saloanele castelului Akershus, 
în cinstea oaspeților. Cei doi prim- 
miniștri au rostit toasturi.

• COMUNICATUL ANGLO-TURC
• PREMIERUL PAPANDREU LA PARIS

Trupele O.N.U părăsesc Congo
LEOPOLDVILLE 29 (Agerpres). — 

Ultimele trupe ale Organizației Na
țiunilor Unite, care se mai află în 
Congo, vor părăsi marți această țară, 
la data cînd se împlinesc patru ani 
de la proclamarea independenței 
Congo-ului. „Căștile albastre“ — 
cum sînt denumite aceste trupe — 
au fost trimise în Congo curînd după 
30 iunie 1960, la cererea lui Patrice 
Lumumba, care era președintele 
Consiliului de Miniștri, deoarece în 
țară începuse să domnească haosul 
ca urmare a acțiunilor elementelor 
potrivnice independenței și integri
tății teritoriale a țării.

★
în timp ce în Congo se desfășoară 

referendumul în legătură cu con
stituția provizorie a țării, la Leo
poldville continuă tratativele între 
guvernul central și foștii șefi ai pro
vinciilor Katanga și Kassai. respec
tiv Chombe și fostul „împărat" 
Kalondji. Rezultatele parțiale ale 
referendumului indică o majoritate 
substanțială în favoarea proiectului 
de constituție.

într-o conferință de presă ținută 
în ajunul retragerii trupelor O.N.U. 
din Congo, Kalondji a declarat că 
tulburările și luptele ce au loc în 
țară, nu și-ar avea rădăcinile în ne-

Sondaj In Anglia 
cu privire la dezarmare

LONDRA 29 (Agerpres). — Orga
nizația „Mișcarea pentru dezarmarea 
nucleară“ din Marea Britanie a or
ganizat o anchetă în rîndurile opi
niei publice din opt circumscripții 
electorale din nord-estul țării, soli- 
citînd pe cei întrebați să-și expună 
părerea asupra unor probleme ale 
dezarmării. Din cei întrebați, 68 la 
sută au protestat împotriva expe
riențelor nucleare, iar 84 la sută s-au 
pronunțat pentru dezarmarea gene
rală și totală.

Potrivit relatărilor presei engleze, 
participanții la conferința pentru 
dezarmare, ale cărei lucrări se des
fășoară în comitatul Surrey, au ho- 
tărît să ceară guvernului englez să 
nu participe la crearea forțelor nu
cleare multilaterale ale N.A.T.O.

mulțumirile populației ci s-ar dato
ra unor mici greșeli ale guvernelor 
centrale și provinciale. în urma 
tratativelor de luni dintre președin
tele Republicii Congo, Josep Kasa- 
vubu, Moise Chombe și Albert Ka_ 
londji, observatorii de presă relevă 
că este posibilă crearea unui climat 
care să faciliteze o coaliție între 
toate partidele politice din Congo. 
După încheierea referendumului se 
așteaptă ca președintele Kasavubu 
să numească o nouă echipă ministe
rială cu participarea tuturor parti
delor politice.

în același timp, în țară s-au sem
nalat noi ciocniri între trupele de 
partizani și armată. Orașul Albert
ville continuă să se afle sub contro
lul partizanilor. Pentru a stăvili 
lupta de partizani, relatează agenția 
France Presse, în prezent se studia
ză problema eliberării lui Antoine 
Gizenga și a atragerii lui eventuale 
în cadrul echipei guvernamentale.

★
ELISABETHVILLJȘ 29 (Agerpres). 

— Primul ministru al provinciei 
Katanga, Eduard Bulundwe, a fă
cut cunoscut că intenționează să 
plece la Leopoldville pentru a dis
cuta „măsurile de securitate ce ur
mează a fi luate în vederea reîn
toarcerii“ fostului „președinte“ ka- 
tanghez, Moise Chombe, la Elisabeth- 
ville. El nu 
lui Chombe

a precizat data sosirii 
în capitala Katangăi.

La sud
In ultimii trei ani Africa a cunoscut 

schimbări radicale. încă 50 milioane de 
locuitori ai continentului au devenit pen
tru prima oară cetățeni ai unor state in
dependente. Cît a mai rămas neeliberat ? 
Doar o șesim» din teritoriul continentului, 
doar o șeptime din populația lui. Aproape 
în întregime teritoriul acesta se gă
sește la sud de fluviul Zambezi : Angola 
și Mozambicul, „provincii de peste 
mări ale Portugaliei“ cum le consideră 
regimul salazarist, Rhodesia de sud și 
Bechuanalandul, vestigii ale imperiului en
glez, Africa de sud-vest și „stăpina“ ei, 
Republica Sud-Africană, patria „aparthei
dului". In aceasta din urmă, rasiștii se 
cramponează cu disperare de putere, și 
mai mult, caută pe toate căile să-și tri- 
meafă tentaculele dincolo de granițe. 
„Regimul „apartheidului“ — arată re
vista „Spark* care apare la Accra (Gha
na) — face tot ce-i stă în putință pentru 
a-și lărgi frontierele și a înghiți Rhode
sia de sud, Africa de sud-vest, Angola 
și Mozambicul. Mai puțin de 4 milioane 
de albi fac planuri să domine cele peste 
30 milioane de negri care populează a- 
ceastă regiune (la sud de Zambezi — 
n.r.) a Africii".

Un rol deosebit este rezervat în aceste 
planuri Rhodesiei de sud. Evenimentele 
desfășurate în ultimele luni în această 
țară au stîrnit o serioasă îngrijorare în 
opinia publică africană. După năruirea 
oficială —• la 31 decembrie 1963 — a 
Federației Rhodesiei și Nyassalandului, 
ca urmare a creșterii avîntului mișcării 
de eliberare națională din cele trei teri
torii ale „federației", guvernul rasist Field 
a început o seri» de manevre compli
cate. Scopul lor era obținerea... indepen
denței. A unei „independențe", însă, în 
care minoritatea celor 220 000 de euro
peni să continue nestingherită a exploata 
pe cei 3 750 000 locuitori de culoare. Dar 
chiar acest plan rasist a lui Winston Field 
a apărut prea moderat „durilor" din par
tidul său, Frontul rhodesian, — înspăi- 
mînfați de succesele dobîndite de po
porul african la nord de fluviul Zambezi, 
în Nyassaland, unde guvernul condus de 
Hastings Banda va dobîndi independența 
la 6 iulie și în Rhodesia de nord, unda în 
luna octombrie primul ministru Kenneth 
Kaunda va proclama independența țării.

LONDRA 29 (Agerpres). — La 
Londra s-a dat publicității un co
municat cu privire la convorbirile 
care au avut loc duminică și luni 
între primul ministru al Marii Bri
tanii, Home, și primul ministru turc, 
Inönü. în comunicat se subliniază 
că cei doi prim-miniștri au recu
noscut necesitatea de a se găsi de 
urgență o soluție durabilă în pro
blema Ciprului. .în cursul convor
birilor, menționează de asemenea 
comunicatul, cei doi șefi de guver
ne au ajuns la concluzia că dificul
tățile survenite în situația din Ci
pru pot fi rezolvate prin negocieri.

★
PARIS 29 (Agerpres). — Primul 

ministru al Greciei, Ghiorghios Pa- 
pandreu, care se află în prezent în
tr-o vizită oficială în Franța, a fost 
primit luni după-amiază la Palatul 
Elysée de președintele de Gaulle. La 
întrevedere au asistat ministrul afa
cerilor externe al Greciei, Costopu- 
los, și ambasadorul Greciei în 
Franța, Philon. După întrevedere 
Papandreu a declarat ziariștilor că 
„generalul de Gaulle a manifestat o 
deplină înțelegere față de problema 
Ciprului“. întrebat de un ziarist 
dacă i s-a prezentat în cursul între
vederii un plan francez privind Ci
prul, el a răspuns negativ.

ROMA 29 — Corespondentul Ager
pres, G. Pastore, transmite :

La trei zile după demisia guver
nului condus de Àldo Moro, senatul 
italian a aprobat bugetul statului pe 
semestrul al doilea al anului în curs. 
Din 1965 anul financiar urmează să 
coincidă cu anul sUar. Pînă în pre
zent, anul financiar în Italia începe 
la 1 iulie și se termină la 30 iunie 
al anului următor.

Bugetul a fost votat de Senat fără 
capitolul 88.propus de ministrul în- 
vățămîntului public. Ca și în 
Cameră, cînd a fost supus votu
lui în Senat capitolul 88 referi
tor la acordarea unor fonduri școli
lor particulare (girate îndeosebi de 
clerul catolic), senatorii socialiști, 
social-democrați și republicani s-au 
abținut de la vot. In favoarea aces
tui proiect de lege au votat numai 
deputății democrat-creștini.

★
După întrevederile avute de pre

ședintele Republicii Italiene, Antonio 
Segni, cu diferite personalități poli
tice în vederea soluționării crizei gu
vernamentale — între care cu fostul 
președinte al republicii, Giovanni 
Gronchi, președintele Senatului, Ce
sare Merzagora, președintele Came
rei deputaților, Brunetto Bucciarelli- 
Ducci șl fostul ministru de externe

grup de cipnoțl de origine greacă așteptind sâ lie echipați ca 
membri al Gărzii naționale
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Vizita lui I. B. Tito in R. P. Polonă
VARȘOVIA 29 (Agerpres). — Iosip 

Broz Tito, președintele R.S.F. Iu
goslavia, a sosit în cursul zilei de 29 
iunie în orașul Gdansk. înaltul oas
pete a fost salutat de Jozef Cyran- 
kiewicz, președintele Consiliului de

Miniștri al R. P. Polone. Oaspeții iu
goslavi au vizitat orașul, șantierul 
naval și fortăreața Westerplate, care 
în timpul celui de-al doilea război 
mondial a rezistat eroic trupelor 
hitleriste.

Declarațiile
lui Norodom Sianuk

In guyana britanică situația se menține încordată
GEORGETOWN 29 (Agerpres). — 

Situația din Guyana Britanică con
tinuă să se mențină încordată, iar 
în diferite puncte ale țării s-au în
registrat noi incidente. Agenția 
Prensa Latina transmite că elemen
te reacționare au ucis mai multe 
persoane în diferite regiuni ale ță
rii, ceea ce ridică cifra celor asasi
nați la peste 50. De asemenea, ele-

mente teroriste au organizat un act 
de sabotaj pe linia ferată care lea
gă regiunile Demerara și Essequibo, 
perturbînd traficul feroviar. Au fost 
operate 17 arestări. Duminică, gu
vernatorul coloniei, Richard Luyt, 
a avut 
nistru, 
reia a 
țară.

o întrevedere cu primul mi- 
Cheddi Jagan, în cursul că- 
fost examinată situația din

PARIS 29 (Agerpres). — Intr-o 
cuvîntar'e rostită în fața. studenți
lor și ofițerilor cambodgieni care 
își fac studiile la Paris, prințul No
rodom Sianuk, șeful statului cam
bodgian, referindu-se la vizita sa în 
Franța, a arătat că aceasta are 
drept scop „de a obține ca Franța 
să reafirme sprijinul francez pri
vind neutralitatea noastră și convo
carea unei conferințe internaționale 
pentru garantarea neutralității și 
integrității teritoriale a Cambod
gien Franța, a adăugat el, „a răs
puns pe deplin așteptărilor noastre“.

în cuvîntarea sa, el a criticat re
fuzul unor puteri occidentale de a 
participa la o conferință internațio
nală cu privire la Indochina.

• • •
La 13 aprilie, în fruntea guvernului de 
la Salisbury a venit un rasist și mai înve- 
terat, lan Douglas Smith, reprezenfînd 
aripa ultracolonialistă a minorității albe, 
hotărîtă să instaureze în Rhodesia de 
sud un regim cu totul asemănător celui 
din R.S.A. O dată cu schimbarea de gu
vern a urmat un șir de arestări și măsuri 
de represiune brutală împotriva mișcării 
de eliberare națională. Joshua Nkomo și 
alți lideri ai Partidului Uniunea poporu
lui african Zimbabwe au fost arestați. 
Partidul a fost „temporar" interzis. Ares
tările și interdicțiile se succed înfr-un 
rilm precipitat, pe măsură ce poporul 
sud-rhodesian, a cărui răbdare este pusă 
la grea încercare, trece la forme de 
luptă directe împotriva diriguitorilor ra
siști. Intre autoritățile Rhodesiei de sud 
și cele din Republica Sud-Africană a fost 
încheiat recent un acord grăitor : 30 de 
șefi de triburi din Rhodesia de sud vor 
vizita — „pentru schimb de experiență“ 
— Transkeiul, rezervația pentru africani 
dir\ R.S.A., considerată de guvernul Ver
woerd ca „vitrină a apartheidului". Do
rința lui Smith de a prelua întreg baga-

jul rasist, al lui Verwoerd este evidentă. 
După cum observă și ziarul „New York 
Times“, „Smith susține un plan de „dez
voltare a satelor“ care se deosebește 
prea puțin de politica sud-africană a 
apartheidului”. La 1 iulie Smith va pleca 
într-o vizită de două zile în R.S.A. pen
tru a duce tratative cu Verwoerd în pro
blema proclamării unilaterale a „indepen
denței“ Rhodesiei de sud. Totodată el va 
sonda posibilitățile de a primi un sprijin 
efectiv din partea guvernului sud-african.

Realitățile din R.S.A. nu constituie sin
gura sursă de inspirație pentru rasiștii din 
Rhodesia de sud. Roy Welensky, fost prim- 
ministru al Federației Rhodesiei și Nyas- 
salandului, a făcut la sfîrșitul lunii mai o 
vizită la Lisabona lui Salazar, vizită care 
marchează colaborarea tot mai strînsă 
din ultima vreme dintre rasiștii din 
Rhodesia de sud și colonialiștii portu
ghezi, avînd drept scop coordonarea re
presiunilor împotriva mișcării de elibe
rare. De altfel, noul guvern Smith întîm- 
pină greutăți serioase și unii observatori 
apreciază că Welensky ar putea prelua 
conducerea guvernului sud-rhodesian, în-

Demonstrație anticolonialistă la Accra, capitala Ghanei

trucît după dizolvarea „federației“, el a 
rămas fără nici o funcție oficială.

Aceste planuri întîmpină însă rezistența 
tot mai înverșunată și mai organizată a 
populației africane din Rhodesia de sud. 
Este semnificativ că la demonstrațiile de 
protest desfășurate în ultimul timp par
ticipă și femeile. Cauza acestui po
por se bucură de simpatia și solida
ritatea altor state africane. La cererea lor, 
Comitetul special O.N.U. pentru exami
narea aplicării declarației cu privire la 
acordarea independenței țărilor și po
poarelor coloniale a hofărît să trimită 
la Londra o delegație pentru a avea un 
schimb de vederi cu guvernul britanic în 
problema Rhodesiei de sud. Este cunos
cut că rezoluții speciale ale Adunării Ge
nerale a O.N.U. recomandă organizarea 
unei conferințe constituționale pentru 
Rhodesia de sud și garantarea indepen
denței acestei țări pe baza votului uni
versal.

Posibilitatea izbucnirii unei crize consti
tuționale în Rhodesia de sud, înaintea 
conferinței primilor miniștri ai Common- 
wealthului — aceasta urmează să se des
chidă la Londra în iulie — și mai ales în 
preajma alegerilor din toamnă, îngrijo
rează guvernul britanic care a făcut „du
rilor" sud-rhodesieni propuneri de com
promis, respinse însă de aceștia. Deși 
propunerile engleze prevăd ca, în cazul 
cel mai bun, africanii să poată obține 
majoritatea în parlament abia după cinci 
ani, lan Smith a declarat că formarea 
unui guvern alcătuit din africani „ar con
traveni intereselor civilizației".

Averfizînd pe rasiștii sud-rhodesieni de 
„primejdia unui pas nechibzuit cum ar 
fi ruperea relațiilor cu Londra prin pro
clamarea unilaterală a independenței“, 
ziarul „New York Times" arată : „Aceasta 
ar garanta temporar dominația albilor, 
dar la urma urmelor, este neîndoielnic că 
s-ar termina cu o catastrofă pentru ei“. 
Lucrul acesta este înțeles și de unii poli
ticieni mai moderați de la Salisbury. Ast
fel, Garfield Todd, fost prim-ministru al 
Rhodesiei de sud, și-a anunțat aderarea 
la Uniunea poporului african Zimbabwe și 
a declarat oficial în fața comitetului 
O.N.U. că, după părerea sa, cuvîntul ho- 
fărîtor în țările africane trebuie să apar
țină popoarelor africane.

In zilele noastre, zilele prăbușirii sis
temului colonial, orice manevre anti
populare ca acelea ale rasiștilor sud- 
rhodesieni, sînt sortite eșecului.

L. SORESCU

din guvernul prezidat de Moro, Giu
seppe Saragat — din cercurile com
petente parvin știri referitoare la e- 
ventuala orientare pe care o vor lua 
în viitor aceste consultări. ‘

Din primele declarații făcute- de 
personalitățile primite pînă în pre
zent de Segni, au reieșit două pozi
ții: președintele Senatului, 
gora, s-a exprimat în favoarea 
guvern de tranziție, 
putea face parte și 
condiția să accepte 
austeritate“ propuse 
creștini. Conducerea 
publican, a partidului socialist și a 
partidului social-democrat consideră 
că soluționarea actualei crize tre
buie să ducă la formarea unui nou 
guvern de centru-stînga condus de 
Aldo Moro.

In urma discuțiilor avute cu pre
ședintele republicii, fostul ministru 
de externe, Giuseppe Saragat, a 
spus : „Partidul social-democrat nu 
este în favoarea unei majorități care 
să difere de cea precedentă 
cea de centru-stînga) și este 
triva unui guvern exclusiv 
crat-creștin".

Comentînd situația creată 
demisia guvernului Moro, ziarul 
Messaggero“ de luni scrie: 
liștilor li se pun condiții din ce în 
ce mai grele. Dacă vor dori să reia 
colaborarea cu catolicii vor trebui să. 
restabilească prestigiul partidului 
democrat-creștin, să se subordoneze 
complet voinței acestuia“.

In cercurile politice din Roma se 
consideră că la capătul consultări
lor, președintele republicii se va o- 
rienta spre o formulă de cabinet de 
tehnicieni, care ar putea fi condus 
de fostul președinte al Camerei, Gio
vanni Leone, pînă la organizarea vii
toarelor alegeri.

Me’rza- 
unui 
vor 
cu 
de

din care 
socialiștii, 
„măsurile 

de democrat-
partidului re-

(adică 
împo- 
demo-

după 
„II 

„Socia-

Forțe polițienești 
împotriva țăranilor 
peruvieni

LIMA 29 (Agerpres). — După cum 
s-a anunțat, la Lima, însemnate for
țe polițienești participă în prezent la 
operația de izgonire a țăranilor de 
pe pămînturile ce le-au aparținut 
din timpurile cele mai străvechi, dar 
care le-au fost luate de moșieri. Ță
ranii au fost izgoniți de pe teritoriul 
a peste 100 de moșii din departamen
tul Cusco ocupate de ei din luna fe
bruarie 1963 și pînă în prezent.

S. U. A. :

COLOMBO 29 (Agerpres). — Au
rel Ardeleanu, trimisul extraordinar 
și ministru plenipotențiar al Repu
blicii Populare Romîne în Ceylon, a 
prezentat la 27 iunie scrisorile de 
acreditare guvernatorului general al 
Ceylonului, William Gopallawa.

în cuvîntul său, trimisul extraor
dinar și ministru plenipotențiar al 
R. P. Romîne în Ceylon a transmis 
din partea președintelui Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, urări de sănătate 
pentru guvernatorul general și de

prosperitate pentru poporul ce 
nez.

In răspunsul său, guvernatorul 
neral al Ceylonului, William Go 
lawa, a exprimat profunde mu 
miri pentru urările transmise ș 
adresat președintelui Consiliului 
Stat al R. P. Romîne și popor 
romîn cele mai bune urări de s< 
täte și prosperitate.

Guvernatorul general William 
pallawa a avut apoi o convor 
cordială cu ministrul Aurel A: 
leanu.

Ședințele unor comisii permanente ale C.Ä.IJ
MOSCOVA 29 (Agerpres). — La 29 

iunie s-au încheiat la Moscova lu
crările celei de-a 17-a ședințe a Co
misiei permanente C.A.E.R. pentru 
siderurgie, care au început la 26 
iunie.

La ședință au luat parte delegații 
ale R. P. Bulgarià, R. S. Cehoslovace, 
R. D. Germane, R. P. Polone, R. P. 
Romîne, R. P. Ungare, U.R.S.S.

In conformitate cu hotărîrile a- 
doptate de cea de-a 12-a ședință a 
Comitetului executiv al C.A.E.R. și 
cu planul de lucru al Comisiei pe 
anul 1964, Comisia a examinat pro
blemele lărgirii continue a colabo
rării economice și tehnico-științifice 
a țărilor membre ale C.A.E.R. în do
meniul siderurgiei.

Ședința s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie.

BERLIN 29 (Agerpres). — I 1 
lin a avut loc cea de-a 20-a id 
ordinară a Comisiei perrm 
C.A.E.R. pentru industria chiic

La ședință au participat dej 
ale R. P. Bulgaria. R. S. > 
slovace, R. D. Germane, R. , 
lone, R. P. Romîne, R. P. Ij ' 
U.R.S.S. Au asistat în calife 
observatori reprezentanți ai I 
Coreene și Cubei.

Comisia a examinat o ș< 
probleme concrete ale coon 
planurilor de dezvoltare a inî 
chimice a țărilor memb 
C.A.E.R. pe anii 1966—1970.

Ședința Comisiei s-a des 
într-o atmosferă de prietenii1 
țelegere reciprocă.

Consfătuire privind colaborare; 
în domeniul transportului fere)

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția TASS, 
între 22 și 27 iunie la Moscova a a- 
vut loc cea de-a 9-a sesiune a 
Consfătuirii miniștrilor țărilor so
cialiste membre ale Organizației 
internaționale de colaborare în do
meniul căilor ferate. La lucrările 
sesiunii au luat parte delegații din 
transportul feroviar și auto din 
R. P. Bulgaria, R. P. Chineză, R. S. 
Cehoslovacă, R. P. D. Coreeană, 
R. D. Germană, R. P. Mongolă, 
R. P. Polonă, R. P. Romînă, R. P. 
Ungară, U.R.S.S. și R. D. Vietnam.

Delegația R. P. Romîne a fost 
condusă de Aron Dudaș, adjunct 
al ministrului transporturilor și te
lecomunicațiilor.

La sesiune au asistat, ca invitați,

reprezentanți ai sectorului cȚi 
porturi al Secretariatului C.

Sesiunea a analizat o / 
probleme importante privinl 
nătățirea continuă și adînci: 
laborării economice și te 
membrilor Organizației int 
nale de colaborare în domei 
lor ferate și a adoptat hoți 
respunzătoare. Sesiunea i 
într-o atmosferă de prieten 
țească și înțelegere, reciproci

Parafarea unor acc 
intre R. P. Bulgari 
si Grecia

CAMPANIA PENTRU DESEMNAREA
CANDIDAȚILOR LA ALEGERILE PREZIDENȚIALE

zent senatorul din statul Arizona. 
Barry Goldwater, și guvernatorul 
statului Pennsylvania, William 
Scranton. După cum anunță agen
ția Associated Press, Scranton a a- 
vut sîmbătă la Harrisburg (Pennsyl
vania) o întrevedere cu guvernato
rul statului New York, Nelson 
Rockefeller, și cu alți fruntași ai 
partidului republican. După termi
narea consfătuirii, Rockefeller și-a 
exprimat încrederea în șansele gu
vernatorului statului Pennsylvania, 
întrucît, după cum a spus el, spri
jinul de care se bucură Goldwater 
„scade din zi în zi“.

între timp, și alți membri de frun
te ai partidului republican și-au ex
primat deschis opoziția față de can
didatura senatorului din Arizona.

Henry Cabot Lodge, fostul amba
sador al S.U.A. în Vietnamul de sud, 
care a sosit la Washington, a declarat 
că cel mai potrivit candidat repu
blican ar fi guvernatorul Scranton.

WASHINGTON 29 (Agerpres). — 
Campania preelectorală în vederea 
desemnării candidaților partidelor 
democrat și republican la alegerile 
prezidențiale din S.U.A. este în plină 
desfășurare. Președintele Lyndon 
Johnson, a cărui viitoare candi
datură pentru un mandat pe timp 
de patru ani nu mai este pusă la în
doială, s-a înapoiat duminică la 
Washington după un turneu efectuat 
timp de trei zile în statul Minnesota. 
El a rostit mai multe cuvîntări în 
orașul. Minneapolis, cu care prilej a 
trecut în revistă probleme ale poli
ticii interne, îndeosebi problema 
drepturilor civile și diferite ches
tiuni de politică externă. Dacă în 
sînul partidului democrat situația 
este mai limpede, singurul semn de 
întrebare constituind persoana care 
va fi desemnată drept candidat la 
postul de vicepreședinte, observato
rii apreciază că lucrurile sînt mai 
complicate în rîndurile partidului 
republican, unde se înfruntă în pre

SCURTE ȘTIRl
MOSCOVA. După cum transmite a- 

genția TASS, la Moscova s-a anunțat 
oficial că la invitația guvernului 
U.R.S.S., U Thant, secretar general al 
O.N.U., va face o vizită în Uniunea 
Sovietică între 28 și 31 iulie a.c.

BERNA. Vineri, 26 iunie, televiziu
nea Romanda din Elveția a prezentat 
piesa „O noapte furtunoasă" de I. L. 
Caragiale,. în interpretarea unei trupe 
de actori francezi în frunte cu Geor
ges Wilson, directorul Teatrului Na
țional Popular. Spectacolul a fost rea
lizat de Marcel Bluwal.

cursul zilei de duminică el a vizitat 
orașul Varșovia. Seara, Marian Ry
bicki, ministrul justiției al JR. P. Po
lone, a oferit o masă în cinstea lui 
Robert Kennedy. Luni, ministrul de 
justiție al S.U.A. a vizitat Cracovia.

DJAKARTA, Grupul de deputați ai 
Sovietului Suprem, condus de A. I. 
Mikoian, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., a sosit 
în portul Surabaya. Oaspeții sovietici 
sînt însoțiți de Subandrio, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Indoneziei. La mitingul care a 
avut loc în acest oraș, Subandrio și 
A. I. Mikoian au rostit cuvîntări. Din 
Surabaya, delegația parlamentarilor 
sovietici a plecat spre insula Bali, 
unde va fi primită de președintele 
Sukarno.

MOSCOVA. La 29 iunie s-a des
chis în parcul Sokolniki din Moscova 
o expoziție de mașini de calculat 
produse de firma engleză „Elliot Au
tomation“. Luînd cuvîntul la vernisa
jul expoziției, George Fairbanks, di
rectorul firmei, a declarat că speră ca 
în curînd firma să 
exportul produselor 
Sovietică.

sporească simțitor 
sale în Uniunea

Un membru al

VARȘOVIA. După cum transmite 
agenția P.A.P., Robert Kennedy, mi
nistrul justiției S.U.A., a sosit într-o 
vizită particulară în R. P. Polonă. In

WASHINGTON.
„Comisiei Warren", însărcinată cu des
fășurarea anchetei privind asasinarea 
fostului președinte Kennedy, a anun
țat că s-a ordonat efectuarea unei an
chete în legătură cu publicarea în zia
rul „Dallas Morning News“, a unor 
fragmente din jurnalul presupusului 
asasin al președintelui, Lee Harvey 
Oswald, înaintea publicării raportului 
oficial al comisiei. El a arătat că tex
tul original al jurnalului lui Oswald se 
află în mîinile comisiei, și conținutul 
acestuia nu a fost dezvăluit de nici o 
persoană din rîndul comisiei sau care 
are legătură cu lucrările ei.

SOFIA 29 (Agerpres). r- 
B.T.A. anunță că între 20/^V 
28 iunie au avut loc la Soft 
tive între delegația guvernai 
bulgară și delegația guvernai 
greacă. Tratativele s-au înci 
o deplină înțelegere reciproc 
28 iunie 1964 au fost parc 
Sofia acordurile pentru re[ 
tarea problemelor,, financiari 
zolvate și pentru dezvoltare 
borării economice, cu privire 
laborarea în folosirea apeloi 
lor care curg pe teritoriul t 
țări, un acord comercial pe 
lung și un acord de plăți. 1 
menea, au fost parafate a 
pentru navigație, pentru îmi 
țirea transporturilor feroviari 
municațiilor poștale și telec 
cațiilor, cu privire
rutier de mărfuri și călători, 
stabilirea liniei aeriene 
Sofia—Atena, pentru stabilii 
linii comerciale aeriene ri 
pentru înlesniri vamale re 
Alte acorduri prevăd colal 
în domeniul turismului și cb 
rea științifică și culturală.

Acordurile vor fi semnate 
na, în cel mai scurt timp, de 
trii afacerilor externe ai R. 1 
garia și Greciei.

la trau

SANTO DOMINGO. S-a anur 
că Manuel Tavares Espaillat, unul 
membrii triumviratului care cond 
Republica Dominicană, a demisioi 
Pînă la numirea unei alte persoa 
funcțiile triumviratului vor fi înde 
nite de ceilalți doi membri.

BEIRUT. Agenția France Presse 
nunță că deputatul Soleiman Fi{ 
gieh și-a prezentat în mod oficial o 
didatura la postul de președinte ah 
publicii Liban. Potrivit prevede» 
constituției libaneze, alegerile pri 
dențiale urmează să aibă loc întrdl 
iulie și 23 august. Președintele rei 
blicii este ales pe o perioadă de st 
ani de Camera deputaților întruti 
în sesiune extraordinară.

SEUL. Tribunalul militar din su 
a început luni procesul a trei studnț 
de la Universitatea din Seul, aretaț 
cu prilejul recentelor demonstați 
antiguvernamentale din capitali ș 
din numeroase orașe sud-coreene 
Procurorul a cerut pedeapsa maximi 
— condamnarea la moarte. La scur! 
timp după începerea procesului, rela
tează corespondentul agenției Asso
ciated Press, completul de judecată a 
întrerupt ședința după ce apărarea i 
susținut că tribunalul militar nu are 
dreptul să judece acest caz.
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