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Proletari din toate țările, untyl-va!

Recoltează griul, 
treieră orzul, 

insămînțează porumbul 
furajer

ii cîteva zile în urmă, colectiviștii din comuna BeH- 
cherecul Mic, regiunea Banat, au început secerișul. 
Orzul de pe cele 110 hectare a lost recoltat într-un 
timp foarte scurt de mecanizatorii din brigada nr. 13 
de la S.M.T. Biled ; cu fiecare secerătoare-legătoare 
s-a secerat cu un hectar peste norma zilnică. Com- 
binerii s-au angajat să lucreze Și ei din plin, astfel

ca recolta de păioase să fie strînsă în ma-i puțin de șase zile. 
Paralel cu secerișul s-a efectuat transportul snopilor la arie, iar 
sîmbăta a început treierișul. Colectiviștii din brigada lui Marcov 
au adunat snopii de pe întreaga suprafață recoltată, pentru ca 
tractoriștii să poată începe îndată arăturile de vară. întreaga 
suprafață care a fost ocupată cu orz șt mai bine de 100 de hec
tare din terenul cultivat cu grîu, adică în total vreo 400 de hec- 
tare, va fi însămînțată cu culturi furajere.

Luni a început, cu toate forțele, recoltatul celor 650 de hec- 
tare cu ariu. Cele 7 combine, 6 secerători-legători, la care s« 
adaugă mijloacele proprii ale gospodăriei colective, lucrează dhi 
plin. Pentru transportul boabelor și evacuarea paielor de pe 
miriști sînt folosite 60 de căruțe și 4 camioane cu două remorci.

Pentru ca secerișul să se termine într-un timp foarte scurt, 
în sprijinul brigăzilor de timp au venit in aceste zile numeroși 
colectiviști din brigada legumicolă și de la zootehnie. Ei ajută 
la transportul snopilor la cele două arii și la deservirea celor 
două batoze care lucrează din plin.

Mobilizați de organizația de bază U.T.M., tinerii colectiviști 
contribuie cu toate forțele la întregul complex de lucrări din 
campanie. Mulți dintre ei lucrează pe combine, ajutindu-i pe 
mecanizatori să-?i depășească normele zilnice. Alții transportă 
cu operativitate boabele la magazii sau paiele de pe miriști, 
astfel că tractoriștii au putut efectua într-un timp scurt arături 
pe o mare suprafață și au început semănatul culturilor duble.

Pretutindeni se desfășoară o însuflețită întrecere. Obiectivele 
ei : scurtarea duratei secerișului, evitarea pierderilor, eliberarea 
la timp a miriștilor. însămînțarea porumbului furajer. Fiecare 
colectivist tînăr și vîrstnic se străduiește să cîștige ți să păstre
ze cit mai mult stegulețul zburător care se înmînează, din ini
țiativa organizației de partid si a consiliului de conducere al 
G.A.C., fruntașilor din fiecare sector de muncă.

ILIE BRINDESCU 
corespondentul „Scînteii tineretului* 

pentru regiunea Banat

Întîrzierile

Muncitor
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1 Au terminat recoltarea orzului
ț Goepodăriile ațnceie colettrn dxa niaaal 
ț Răearl regianea Bararevci. aa trmiMj reeaha- 
g rea analai. Se aprapie de afirșit exeeatarea 
| acestei lacriri *i îa raiaaaeAa Drășiaeșei V Lasea. 
| Tarnn Mâgarvle «î Ziaairea.
2 Pini îa icara ailei da 2 ialie. ia intraa^a rv- 
| gin ne recoltarea arnlai a-a flraa ta pra^arșia dc 
| peate 60 la anti dîa aaprafata iaaă*îata*l «a 
8 aceaiti cultură. Mai aaaJt da jusiLata ăfo
8 recoltat a fi fa«t treierat.

♦
8 Colectiviftji din raiaaaele Calafat. Sașar-aa- 
| Caracal fi Bailefti au lerwiaat Mccrifal atj—iimi 
g Pe regiune, aceaată lucrare a faa< execatată *â*ă 
8 miercuri pe naai malt de 11 ka. adică pala 73 
o la antă din suprafața raJtrrată.

Saneoacso soacoeaooc^c ac oc ac

tinerelului

înseamnă pierderi
olectiviștll din So- 
lești au de strîns 
în această vară 
recolta de păioase 
de pe o suprafață 
de peste 550 de 
hectare. De la

S.M.T. au sosit 4 combine. A 
mai fost adusă la brigada de 
la Șerbești o batoză. Recoltatul 
va trebui să fie terminat în 8 
zile, iar treierișul în 10. Mobi
lizați de organizația de bază 
U.T.M. tinerii au ajutat la pre
gătirea magaziilor și a atela
jelor. Fetele au ajutat la rePa; 
râtul sacilor. 40 de colectiviști 
vor lucra pe combine și la ba
toze. Conducerea gospodăriei a 
găsit că e bine ca^ acești oa
meni să fie aleși din rîndul ti
nerilor ; e nevoie de operativi
tate pentru ca secerișul să se 
termine cît mai repede și tine
rii au dat nu o dată dovadă că 
pot lucra și repede și bine.

Lucruri bune am găsit și la 
>G?.A.C. „30 Decembrie”-Vaslui.

Aid sînt de recoltat aproape 
600 de hectare — 350 cu com
binele S.M.T., restul cu mijloa
cele gospodăriei colective. Ma
șinile au sosit. Combinele aș
teaptă doar să intre în lanurile 
aurii. Toate pregătirile sînt 
gata.

In aceeași zi am fost la 
G.A.C. Muntenii de Sus. Față 
de stadiul pregătirilor de aici 
și de ritmul desfășurării ace
stora. campania de recoltare 
ar trebui... a minată cu vreo 
două săpiămîni. Dar griul nu 
așteaptă, dă în pîrgă. Printr-o 
repartizare rațională a forțe
lor de muncă, așa cum s-a pro_ 
cedat în gospodăriile colective 
a căror experiență bună am 
amintit-o, se poate însă ame
naja operativ aria (a cărei am. 
plasare nu ridică nici o pro
blemă complicată), se poate 
curăța și dezinfecta în mai pu
țin. de o zi magazia și se pot 
termina celelalte lucrări mai 
mărunte. La toate acestea o

Gheorghe Gheorghiu-Dej
și Ion Gheorghe Maurer

a ministrului afacerilor externe
al Austriei, dr. Bruno Kreisky
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Utemistul Mihai Gall de la 
Fabrica de țevi din Ro
man a realizat zilele trecute o 
nouă inovație. A văzut că la. 
intrarea în agregat blocarea 
țevilor oprea producția minute 
in șir. Trebuia găsit un dispo
zitiv care să înlăture automat 
țeava blocata lăsînd liber dru
mul celorlalte de Pe bandă. A 
început să citească din nou 
despre funcționarea agregatu
lui, a discutat cu băieții din 
echipă, a cerut părerea mai
strului. Astfel, ideea s-a contu
rat. A trecut apoi la elabora
rea ei teoretică. A așternut pe 
hîrtie în linii cu cote exacte un

inseimm
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dispozitiv cu role acționat elec
tric si pneumatic, care să fie 
montat în fata agregatului și 
care, la momentul oportun, să 
smulgă țeava blocată și s-o tri
mită spre reîncălzire. Așa tre
buia. să fie 1 Dar înainte de a 
trece la construirea dispoziti
vului. l-a cuprins îndoiala. Ii 
mai lipsește ceva ! Dar ce a- 
nume ? Să reia singur totul de 
la început ar fi durat prea 
mult. Si-a spus: poate că sînt 
alții care văd mai bine decît 
mine. Si așa, a scris un articol 
pentru gazeta postului utemist 
de control. A descris dispozi
tivul, funcționarea lui și avan, 
tajele ce le-ar aduce. In înche
iere, a adresat tuturor urmă
toarea rugăminte : spuneți-vă 
părerea 1 Ce-i mai lipsește ? 
Sau, dacă imaginați un dis
pozitiv mai bun. anunțați-ne : 
vă ajutăm imediat să treceți la 
executarea lui.

Cînd a realizat prima inova
ție. cei de la cabinetul tehnic 
l-au chemat pe Gali să~i 
facă dosarul pentru recom
pensă. Tînărul lăcătuș soco
tise o îndatorire obișnuită a 
sa să rezolve problema aceea 
de care depindea buna funcțio
nare a ciocanului, agregatului. 
Acum a realizat o nouă inova
ție. dar nu ține neapărat să fie 
doar el autorul ci. îi roagă pe 
tovarășii de muncă să-l ajute 
s-o perfecționeze sau, eventual, 
să conceapă ei alta. Pentru că 
nu cine-i autorul contează, ci 
scopul pentru care-i făcută : 
înlăturarea pierderilor de pro
ducție.

Așa a gîndit Mihai Gall — și 
a gîndit bine, matur.

V. CONSTANTINESCU

contribuție importanți o pot 
aduce tinerii colectiviști. Or
ganizația de bază U.TJÎL. con. 
sul tind u-se cu conducerea gos
podăriei, cu brigadierii, are 
datoria să mobilizeze numărul 
corespunzător de tineri la lu
crările care cftr mai multă 
operativitate și îndeosebi la 
amenajarea ariei și a spațiului 
necesar depozitării boabelor.

Situațiile fiind asemănătoare, 
aceleași măsuri trebuie să fie 
luate la G-A.C. din Poenești, 
Lipovăț, Hîrșoveni, Pungești, 
Ivănești.

S-a prevăzut ca pe întregul 
raion să se confecționeze de 
către gospodăriile colective 133 
de colectoare de paie. Pînă zi
lele trecute erau însă gata 
doar 16. Urgentarea realizării 
acestei sarcină este impusă de 
necesitatea de a se elibera în- 
tr-un timp foarte scurt miriș
tile de paie, pentru ca mecani
zatorii să poată începe fără în- 
tîrziere arăturile de vară și în_

săratețările culturilor furajera 
duble.

$i conducerile S.M.T. Vaslui 
și Codăești trebuie să ia urgent 
măsuri pentru punerea în per
fectă stare de funcționare a 
mașinilor care vor fi folosite 
in această campanie. Cde 141 
de combine. 82 de batoee și 
350 de tractoare se j “ 
cum în gospodăriile 
Un control efectuat recent a 
scos însă în evidență faptul că I 
unele mașini nu sînt încă puse | 
la punct; lipsesc pînze la com
bine, lipsesc cai 
toze, s-au găsit 1 
Atelierele mobile, însoțite de 
cei mai pricepuți mecanici să 
se deplaseze îndată la fața la
cului și să completeze piesele 
lipsă sau să le înlocuiască 
cele necorespunzătoare.

găsesc a- I 
colective. |

1 la unele ba- | 
rulmenți uzați |

I
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IC. SLAVIC 
corespondentul 

„Scinteii tineretului' 
pentru regiunea Iași j

n tînăr din Băî- 
lești, regiunea Ol
tenia, ne scrie : 

„Dragă redacție, 
Sînt un tînăr 

din orașul Băi- 
lești, regiunea Ol

tenia, și doresc să vă aduc la 
cunoștință următoarele. Ora
șul nostru înflorește din zi în 
zi prin amenajarea de spații 
verzi, parcuri frumoase — ac
țiuni Ia care sînt antrenați și 
tinerii din școli, întreprinderi 
și G.A.C.-uri. La Băilești însă, 
activitatea culturală este lă
sată la voia întimplarii. Dacă 
pretutindeni, în satele și ora
șele țării se organizează ma
nifestări culturale numeroase, 
serbări, reuniuni tovărășești, 
la care tinerii se pot recrea, 
Ia noi nu se face așa ceva. A- 
vem tineri și tinere care ar 
putea pregăti programe artis
tice urmate de dans, așa cum 
se organizează în alte părți. 
Ne adresăm redacției pentru 
a face un raid prin orașul no
stru. La cinematograful din 
localitate vizionarea filmelor 
nu se face în bune condiții 
din cauza unor defecțiuni teh
nice. La casa de cultură nu se 
organizează seri cultural-dls- 
tractive urmate de dans. Unii 
tineri, din pricină că n-au ce 
face în timpul liber, bat stră
zile de la un capăt la altul, 
iar alții intră în restaurante. 
Acum vara, la noi au re
venit, in vacanță, elevii și stu
denții care învață în alte lo

Mecanizatorii de la fforryyiăric ayricw dc stat din comvi;# Mircea Vodă» 
regiunea Galați, lucrează cu toate ele Ia - ‘ de pe cele
2300 de hectare: Ei țînt haÂr.'.: •Mvrut-»; hr. cel tr"P
potibil. Brigadierul Constnm-.-z S»"'--. c brigzda c 'z recol
tat, simte o plăcere deosebita p-c ir^ pa'.-’e boabafc rc*f cîr. dui 
flecar^ sac coborît de pe E gria ctwi?. ’îră impurități,
cu boabe mari și pline, rod al apucării regulti.or i 
din stingă).

Îndată după seceriș, iu mirif'-.n. de pr care au fost evacuate operativ pa- ■ 
iele, mecanizatorii au început arăturile de vară : așa recomanda agroteh- I 
nica (fotografia din dreapta) Foto . N- scaRLE^ -

3 cu ’ira >TTiyu->, ■ 
agrotehnice (fotografia |

Președintele Consi
liului de Stat al 
R. P Romine. Gheor
ghe Gheorghiu-Dej și 
președintele Consi
liului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer au 
Drimit miercuri la a" 
miază De ministrul 
afacerilor externe al 
Austriei, dr. Bruno 
Kreisky.

Ministrul afaceri
lor externe al Aus
triei a fost însoțit de 
dr. Ludwig Steiner, 
secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, precum și 
d® dr. Paul Wetzler, 
ministrul Austriei în 
R- P. Romînă.

A fost pusă în funcțiune parțial

pe Valea Prahovei
PLOIEȘTI (de la corespon

dentul nostru). — Alături de 
elevii și pionierii din alte re
giuni ale țării care-și vor pe
trece o parte din vacanță în 
taberele școlare organizate pe 
Valea Prahovei și Valea Te- 
leajenului, circa 1000 de e- 
levt și pionieri din regiunea 
Ploiești au plecat la începutul 
acestei săptămâni în tabere.

Peste 100 elevi și pionieri 
din raionul Ploiești s-au în- 
tilnit in tabăra de la Telega, 
150 de elevi din orașul Ploiești 
și raionul Mizil, în tabăra de 
la Sinaia, circa 200 de elevi 
din orașele Buzău, Ploiești au 
mers in tabăra sportivă de la 
Bușteni.

Alți numeroși pionieri și 
școlari și-au început vacanța 
în taberele de la Ștefești, Che
ia, <n Valea Teleajenului și la 
Breaza și tn alte tabere

t
| La biblioteca tehnică a Uzi- 
} nelor „Grivita roșie" din 
(Capitală se poartă adesea 

discuții interesante. Aci, vin 
zilnic multi tineri, citesc 
cărți tehnice, se interesează 
de noutățile apărute în do

meniul meseriei lor.
In fotografie: tinerii Con
stantin Balan. Traian Tudor, 
Gheorghe Ghinea și Marin 
Croitoru împreună cu ingi
nerul Marian Mendelovici 

I discufînd csupra unei pro- 
i bieme de specialitate

Foto : S. VIOREL

față 
Mănescu. 
afacerilor 

și Mircea 
ministrul

Au fost de 
Corneliu 
ministrul 
externe.
Ocheană,
R. P. Romîne la Vie
nna.

întrevederea, în 
cursul căreia a avut 
loc un schimb de ve
deri în legătură cu 
nrobleme de interes 
comun pentru cele 
două țări, g-a desfă
șurat intr-o atmosfe
ră cordială.

Președintele consi
liului de Stat a reți
nut De ministrul afa
cerilor externe al 
Austriei, dr. Bruno 
Kreisky și pe ceilalți 
oaspeți la dejun.

Stația de 110 kilovolți 
a termocentralei Luduș

Recent a fost nusă în func
țiune parțial statia de 110 ki- 
lovolți a termocentralei Luduș. 
Aceasta permite crearea unui 
nod energetic alimentat provi
zoriu de hidrocentrala „V. I. 
Lenin”-Bicaz si termocentrala 
„Steaua Roșie”-Sîngiorgiu de 
Pădure, care contribuie la îm
bunătățirea aprovizionării cu 
energie electrică a centrelor 
industriale din regiunile Cluj, 
Mureș Autonomă Maghiară și 
Maramureș.

Lucrările de construcție și 
montaj la centrala electrică de

la Luduș continuă în prezent 
într-un ritm susținut.

Totodată, linia Luduș-Hal- 
meu. construită nentru foarte 
înaltă tensiune (400 kilovolți) 
— prima de acest fel din țara 
noastră — a fost dată în ex
ploatare în termenul prevăzut, 
la o tensiune de 110 kilovolți. 
Prin intermediul acestei linii 
în lungime de 206 km pe te
ritoriul R-P.R. se va realiza 
interconexiunea sistemului e- 
ncrgetic romîn cu cele ale 
R. S. Cehoslovace, U.R.S S-, 
R. D- Germane, R. P. Polone 
și R. P. Ungare. (Agerpres)

Spectacol festiv al 
„Grivița

Teatrului popular 
roșie"

O Invitație t „Vfl 
rugăm să pariicipajl la 
a&rbâtofirea Împlinirii 
a doi ani de activitate 
de la Înființarea Tea
trului popular „Grivi- 
ta roșie" ce va avea 
iac In ziua de 2 iulie 
1963, orele 18, la Tea
trul C.F.R. Muncito
resc".

...Cu doi ani In ur 
mă. la 1 noiembrie 
1961. teatrul popular 
grivilean se lnffijisa 
publicului spectator cu 
prima sa realizare ar
tistică •• spectacolul cu 
piesa Oameni care tac 
de Al. Voilin. De a- 
tunel țl pînă la dala 
aniversării, acești en- latoii. Tablourile cart

tuziaști artiști amatori 
au interpretat piese ca 
Departe de Ahnoghe- 
nov. Partea leului. 
Piața ancorelor, Ursul, 
Căsătoria.

Pe instructorii co
lectivului teatral, ac
tori ai Teatrului C.F.R. 
Muncitoresc, ram lir 
tîinit in seara specta
colului festiv, cuprinși 
de aceeași emoție ca 
și interprets. Totuși 
am reușit să obținem 
cîteva cifre revelatoare 
pentru activitatea pro
digioasă a artiștilor 
amatori : 78 de spec
tacole vizifle&fe de 
peste 20.000 de «pec

i-au succedat In seara 
aniversării — selec- 
fiunl din piesele Oa
meni care tac, Piața 
ancorelor, Partea leu
lui și. In Întregime, 
Căsătoria — pe scena 
Teatrului Munciioresc. 
gazdă coznpetenld si 
ospitalieră, ie-au oferit 
minor de spectatori 
ceasuri de emo/ii ar
tistice autentice, ir 
voii te din pasiunea 
cu care strungari, tlm- 
plari, mecanici, func* 
țlonari. ingineri, tineri 
Si virstnki rnu dăruit 
artei interpretative.

S. CONSTAN
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f Calitate superioară — iată | 
(preocuparea principală a li- J 
| neiei muncitoare Ana Ker | 
(ker de ia Fabrica de ciorapi ] 
( „Ocso Terezia<‘-Timișoara )

Foto : 'AGERPRES J

Trenuri remorcate
cu locomotive Diesel

spre litoral

VĂ RUGĂM SĂ NE MAI SCRIEȚI5 J . . .

calități. Împreună am pate* 
pregăti plăcute reuniuni tovă
rășești, serbări etc. Noi, tine
rii, sîntem gata să pregătim 
programe cit mai frumoaae și 
vom răspunde la toate chemă
rile comitetelor raional și oră
șenesc U.T.M. care nu au în
treprins pînă acum nimic in 
această direcție deși le-am 
solicitat sprijinul în nenumă
rate r înduri. Pentru aceste 
motive ne-am adresat ziarului 
nostru”.

...Am urmat îndemnul r^rzs- 
pondentului și am mers ’«■ 
Băilești. Iată răspunsurile pri
mite de la cîțiva tovarăși care 
au ca sarcină permanentă or
ganizarea, coordonarea și în
drumarea activității cultural- 
educative în Băilești (Ajunși 
aici trebuie să mărturisim ui
mirea pe care ne-au produs-o 
seninătatea ți calmul recu
noașterii de către acești to
varăși, a situației de fapt, care, 
cum vom vedea, este aidoma 
celei semnalata de tinăr în 
scrisoarea sa).

Tovarășul Martin Adames- 
cu, secretar al consiliului 
sindical local a apreciat că 
„problema este bine și corect 
pus* în scrisoare' dar „tre
buie să facem ceva, foarte ur
gent, pentru că altfel trece—

pectra mituri
fcr » a: 
fc Le

fitvalâ (pentru
: pâ

âptPKpe dr
•f-JUl de
fi •

Pe urmele unei scrisori trimisa
redacției de către un tînăr din Bail e «ti

dînșii, nu s-au orriniaai ase
menea serbări antrenante. la 
care tînărul —■ colectivist, 
muncitor, elev —- să vină cu 
tot sufletul, cu gîndul ră este 
firesc să-și încredințeze orele 
libere activiștilor de aid Ba. 
mai mult, nu ■ fost permis 
dansul în sală pentru că — 
iată ° cauză a cauzelor! — 
s-ar fi șters zugrăveala țin 
iarnă pereții au fost zugrăviți).

— Bine, dar acum, vara 
știți., căldura, aer încins, în
chis între patru pereți-- Locul 
acestor manifestări 11 oferă, 
din belșug, natura.

hs

Ir» minte twwn

de vară, la serbarea 
. mpenească...

— Am organizat. ^.Hâr^ra to- 
VăTSîȘul La zar Florea. in- 
5t~»cîvi‘ul casei raionale de 
<-jhure. o serbare cîmpc-auaucă 
Li 1 Mai. și una — zu

program — in dumi- 
r.r* urmii- re ».-te 
naraMMF, pentru exactitatea re- 
-aLkU. .-“«iî_  ci

pe întinde-, ea _ *•.
rfte tatrwgl. tu aâoa ț«r

li tarufedferiga

Am

uoafcihM. Ohm ? Cu • rwrai m 
șt jocsn 'tetrv
or» ©i Mifan* ct
jtfrUun ir. uc* l*!>

ssm fhnMdMBkai ti
raMttBiNi «Hor care rtevui 
4e mba ««anuare a timptib i 
p&er. in virtute» dbr^â astfel

Jacuri 2.'*.-• 'ive* 1 *?’- 
afiOfiUvt' PSFitTu 7) tre
buie — atrunAo oftrrrv 1 — «A 
taSoatașA ■AtMtarfle de*»- 
cuiui și âacalui. acțiunile cu'- 
• iiaZe importer:te (ceri lite
rare. cr." cursuri ghicitoare, 

literare, spectacole ar- 
săptăminale — forțe 

--i.nt suficiente!), într-un 
cuvînt, viața culturală bogată,

serioasă în' esența ei, a tine
retului

In cele trei gospodării co
lective activează echipe de 
dansatori. Inexplicabil, ele nu 
ău apărut încă pe scena casei 
de cultură. „Nu vor să vină" 
— zice tovarășul L^zăr. Ade
vărat. adăugăm noi, dar de ce 

. vină ? N-a înțeles tovarășul 
:--*ru£rîor al casei de cultură 

nu pentru o simplă repeti
ție vor să vină ace$ti tineri la 
«Mr. de cultură (pentru asta 

la sediile gospodăriilor co- 
I-:" ve destal lock ci pentru 
infinit mai mult. Ar veni, dacă 

la casa dr cultura, i-ar în- 
diverse activități, :n- 

re*ind de la pregătirea prac- 
V a unui program artistic 

- la acelea cu caracter de 
ui "’»re (nu există însă nici un 

des» _sînt propuneri" I) 
•••*-- rile specifice unor arte

- literatura, muzica, pictura, 
unor asemenea acti- 

ități este echivalentă cu „la- 
. ?.ul mare pus la ușa casei de 

rură*. despre care vorbea 
ă *. ^rășul Dumitru Mitrica. Și, 

_ o urmare regretabila, la 
Băîș^ști nu se întîmplă nimic, 

laia. duminica — zile care 
practic, timp liber, 

aijțssr.ibil — rămin zile goale.
.. Discuția a scos la iveală 

multe posibilități. Ținînd sea
ma de ele si de dorințele tine-

Direcția generală a căilor 
ferate a iluat măsuri ca atunci 
cînd afluența de călători $pre 
litoral este mare, trenurile de 
persoane de pe această rută 
să fie remorcate cu locomoti
ve Diesel electrice.

Prin introducerea acestui 
mijloc modem de transport 
numărul vagoanelor din gar
nitura fiecărui tren sporește 
de Ja 13 la 20. Cele 20 va
goane sînt tractate cu o sin
gură locomotivă fața de două 
cite ar fi necesitat un tren cu 
abur. Totodată, capacitatea de 
transport sporește cu peste 500 
de locuri la fiecare tren, fapt 
care duce la înlăturarea aglo
merației, creînd astfel condi
ții mai bune de călătorie.

(Agerpres)

TELEGRAMA
Președintelui 

Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia 

Tovarășului 
1OSIP BROZ TITO

Belgrad

Cu prilejul alegerii dv. ca 
președinte al Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia 
vă transmit, în numele po
porului romîn și al meu per
sonal, felicitări și urări cordia
le pentru fericirea și sănăta
tea dv., pentru prosperitatea 
popoarelor Iugoslaviei și dez
voltarea relațiilor de prietenie 
și colaborarea dintre Republica 
Populară Romînă și Republica 
Socialistă Federativă Iugosla
via.

C STANESCU

(Continuare !n pag. a IlI-a)

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

București, 3 iulie 1963



CONCURSUL 
NOSTRU I

I PJllllillJI x*st^ printre seri-
I IRW ttiI sorile primite la 
I ufll U redacție foarte 

tj multe corespon- 
dente de o fac- 
tură deosebită. 
Ele vorbesc ta- 

tr-un limbaj simplu și ome
nesc despre fapte neobișnuite 
ale unor tineri obișnuiți.

Este adevărat că numai a- 
parent aceste fapte ies din 
obișnuitul cotidian.

Pilde mișcătoare de eroism 
în muncă, de pasiune, entu
ziasm și abnegație creatoare 
apar cît se poate de firești a- 
cestor ani de victorie și triumf 
ai socialismului. Fapte pe mă
sura marii frumuseți morale a 
tinerilor care pretutindeni în 
tară, muncesc, creează, îndrăz
nesc. Multe din aceste cores
pondente sînt întitulate „Tinerț 
cu care ne mîndrim”. Titlul a- 
cesta cit fie poate de simplu 
semnifică, în zilele noastre, o 
modalitate de înaltă apreciere 
colectivă. Poate exista oare o 
mîndrie și un izvor de bucuri* 
mai mare pentru un tînăr de- 
cît să citească in ochii tovară
șilor săi de muncă respect, sl 
vadă că e considerat un om In 
care ei se pot pe deplin bizui, 
idică un om adevărat?!

Despre tînfirul utemist zoo- 
tehnicianul Filip Ion. colecti
viștii de la G.A.C. Seimenii 
Mari au numai cuvinte de lau
dă, ne scrie corespendentnl 
Ni cu Boncotă. E lucru mare 
să Cr^ti atîția miei ți să nu-ți 
moară nici unul. La începutul 
primăverii, Filip a trecut prîn- 
tr-o grea încercare. Jude
cați dumneavoastră următorul 
fapt pe care l-am aflat de la 
tovarășa Zabaria Victoria, se
cretara organizației de partid 
a gospodăriei colective.

Ihtr-o bună zi. podul da

gheață al Dunării s-a spart. 
Sloiuri mari de gheață au por
nit vijelios la vale. Apele creș
teau necontenit amenințînd să 
năvălească peste ostrovul unde 
se găsea utemistul Filip Ion cu 
cele două sute de oi ale colec
tivei. Trecerea sore sat fusese 
tăiată de arie. Amenințată de 
a fi strivită, nici o amibarcație 
nu îndrăznea să se apropie de 
ostrov. Ce să facă Filip ? Să
rind de pe un sloi pe altul ar 
fi putut să se salveze. Dar ceva 
l-a oprit. Trebuia să încerce 
salvarea oilor care se înghe
suiau una în alta speriate de 
moarte de zgomotul valurilor 
ce se apropiau amenințătoare. 
Le-a mînat De un grind mai 
ridicat din mijlocul ostrovului. 
Trei zile si trei nopți a stat 
utemistul Filip Ion fără mîn-

nit o erupție de barchiș (apă 
cu nisip). Inginerul nu mai are 
răbdare să-și schimbe hainele 
de oraș. Apucă doar o pereche 
de cizme de cauciuc și aleargă 
spre mină. Trei zile și trei 
nopți a luptat alături de cei
lalți mineri la stăvilirea apelor 
care inundaseră mina.

Nimeni n-a dat o clipă îna
poi. Fiecare simțea alături pe 
tovarășul său de muncă și 
împreună se simțeau puter
nici. Pe locurile cele mai grele 
se avînta inginerul Vișină. In 
cele din urmă, erupția a fost 
învinsă. Cind au ieșit din sub
teran cu hainele complet di
struse, obosiți cumplit, doar 
după ochii care 
bucuria datoriei 
puteai recunoaște.

In același șimp

TINERI

CU CARE

ardeau de 
împlinite îi

— ne scriu

NE MÎNDRIM

„Trută I. Gavrilă- 
fain băiat"

■
 ruță I. Gavrilă — 

fain băiat1 Are 18 
ani |t, cind îl cău
tat. în orele libere, 
era la sectorul zo
otehnic. Cînta in 
brigada de agitație 

a căminului »i se documenta 
despre activitatea colectiviști
lor din zootehnie, d&spre foi
tele Ibr de muncă. Putea 

să se documenteze șt des
pre altele, nu ? De pildă, lă 
cîmv. acolo unde lucra, da’ nu, 
el făcea ce făc6a tot la sec
torul zootehnic il aflai. De ce 
vă spun aceste amănunte: cta' 
tind in brigadă aspecte ale 
muncii din acest sector, Truță 
a prins pasiune pentru zooteh
nie. Si, într-o adunare gene
rali, a cerut sa fie lăsat si lu
creze acolo. Conducerea gos
podăriei i*a aprobat, dar unde?

— La porci! a cerut el.
Era primul colectivist findr, 

îngrijitor de porci. Ajuns «rolo 
s-a așC2at serios pe treabă. La 
scurt timp. insă. tată-l din nou 
ia conducerea aospodăriei.

— Ce-i Trută. ce t-a Intim 
plat?

— Tovarășe președinte, tu 
zic să atragem mal multi ffwfrn 
colectivisti care să se califice 
in această meserie.

— Dacâ-i afli tu pe tei 
vor să lucreze, cheamă-1.

— O fac. să Iții.
Truță descoperise că ectasli 

meserie e plină de frumusețe

și n avea liniște de loc, voia 
ca alături de el să lucreze, să 
se califice si alt» tineri colec
tiviști. Seara, la cămin, cinta 
!n brigadă despre sectorul zoo
tehnic. A luat apoi de la biblio
tecă toate cărțile agrozooteh
nice și le_a mutat ța el tn sec
tor. într-o bibliotecă volantă. 
Le-a citit pe toate. A vorbit a- 
pot la cămin. „Conferințe nu 
Știu să țin, zicea el. dar despre 
munca din sector pot să vor
besc. Scrie și-n cărți despre ea, 
cine vrea să ie citească, rint la 
noi, să vină să le ia”.

J-a aflat el ne cei care voiau 
să citească aceste cărți. Sau 
mai bine zis, Ie-a povestit des
pre ele si le-a trezii astfel inte
resul pentru zootehnie.

— Iată lista tinerilor tooteh- 
niști. s~a prezentat din iwa ta 
conducerea oospodăriti.

Erau 13 tineri colectiviști, 
printre care soții Gheorghe p 
Elisabeta Giuchici. Grufusu șt 
Elena Vîrciu.

Tinerii zootehnist! au o6(t«m 
rezultate frumoase ru aiuneă. 
St Truță, pe scena 
le-a etalat rit wttote poezn fi 
ci a Zece.

Ei au H primire aproape 
î 000 de oarei si treinrtie 
merg btae. Truță ttte «xempLa. 
penlru soți. _7aiii băiat”. ne 
cotecticifta desrrre al.

ION RESIGA 
colectivist ta GAC, Lotri*

Cinematografe
Doc for In iilatoiie : Patrii (bd. 

Magheru 12-14), L G. Prima (W. • 
Martie 18), Gri vița (Calri Grivitm 
•— lingă podul Basarab). Mianța 
(Calea Moților 127). Sirian col 
Mare (Sas. Sîetaa cil Mire — colt 
cu str. Lizeanu], Grădini Progre
sul (str. ian Vida nr. 5|, MuîereJa 
Parisului — Cinemascop : Republi
ca (bd. Maghara 2), Bncureatî |M. 
6 Maxtie 6). 1 Mai (bd. 1 Mai 322). 
Gh. Doja (Calea Gririțej 80|, 
A). Sabi! ICalea Vlcărogti 21], Sta
dionul Dinamo (Șos. Stefan cel 
Mare) Stadionul Giulești (Sos. 
Giul ești], Grădina 13 Soptcahria 
(str. Doamnei 9), Clubul arvalerr 
lor — Cinemascop i rulează la ci
nematografele Elena Păvăl (bd 6 
Martie 14). Libertății (str. 11 Iunie 
75), Adorabile și mincinoase : ru
led zl 11 cue nu togi a fele Maghera 
(bd. Maghexu 29), Florine a latr. 
I. S. Back 2), Luceafărul (Calei 
Rahovei 118). Areaata U bar lății 
(str. 11 funie). Avi n tul tinereții — 
Cinemascop : rulează la tinenita- 
grafele V. Alecsandri (str. Qriger 
rescu 24), Victorii (bd. fi Martie 7], 
G. Cot buc (pi* ta G. Cogtrac 1), 
Legea 1 lege : Tineretului (Calo* 
Victoriei 48). Cei doi care au furat 
luna — Cinemascop : Lumina ItaL 
6 Martie 12), 23 August (bd. Dimi
trov 118], Tu ești minunată i Cen
tral (bd. fi Martie 2). Ginleștl (șoa. 
Giulejti). Arta (Calei Călărași 153), 
Program apecfal pentru copii — di
mineața. 13 Septembrie (str. Doam
nei 9), Floarea de tier i 13 Sep
tembrie — după amiază (str. Doam
nei 9). Unirea (bd. 1 Mij 142). 
Turneul veseliei : Timpuri Noi (bd, 
6 Martie 18), Mirajul : rulează 11 
cinematograful Maxim Gorki (str. 13 
Decembrie 5-7). Dracul și cele 10 
porunci — Cinemascop : înfrățirea 
între popoare (bd. Bucureștii Noi), 
V, Roaită (bd. 1 Mai 57). Toată lu
mea e nevinovată : Cultural (piața 
I)ie Pintiiil 2), Pe urmele bandei i 
rulează la cinematografele A]az. 
Popov (Calea Grivitei 137). 30 De
cembrie (calea Ferentari 86), Idio
tul : 8 Martie (str. Buzețtl 9-11), 
Milă regească : rulează la cinema
tografii! C-tin Dâvid (șos. Cringași 
42), Vîrsla dragostei j Flacăra (ca
lea Dudețti 22). Mamelucul: rule
ază la cinematograful T. Vladimi- 
rescu (Calea Dudeștj 97), Noaptea 
pe autostradă : Munca (șos. Mihaî 
Bravu 221), Tăunul : Popular (str. 
Mătăsari 31), Colegii : Moșilor (Ca
lea Moșilor 221), Descoperirea Iui 
Julian Boll : 16 Februarie (bd. 30 
Decembrie 89), Cereomușki : M. E- 
minescu (str. M. Eminescu 127), 
Olga BânciC (Calea 13 Septembrie 
196), Cumpără-// un balon: rulează 
la cinematograful Ilie Pintllie (Sos.
Colentina 84), Noua ptietenll a 
tatii: Volga (ȘO9. Ilia Pintilie 61), 
B. Delavrancea (bd. Libertății 
70-72), Lumină de iulie ț G. Baco- 
via (sos Giurgiului 3), Căpitanul 
Fracasse — Cinemascop : Drumul 
Serii (str. Drumul Serii 30), Nici
odată : rulează la cinematograful 
Aurel Vlaieu ($oă. CdfrâCeni 9), 
Fata cu ulciorul Grădina V. 
Roaită (bd 1 Mai 57). Dă-i înainte 
fără grijă : Grădina 8 Martie stf- 
Buzești 9-11.

,,Ecn«nMla 
politic* —

CapItaliiMoJ

Adresinda-se ria- 
dfwtiior din 
cersuafi. inarifsta 
tehaăee și pedago
gice. precum fi tu
turor celor ce sta- 
dta£* ia iacațâoria- 
twi de partid șa de 
stal, «waaaial JE- 
coiuriata poUlicd — 
catxtalumar* pre
zintă la sa ax vei 
științific și didactic 
corespunzător pro
blemele teoretice și 
aspectele actuale 
cela mai importan
te ale economiei 
politice a capi tal ts- 
mnlui.

In solum se ana-

ill

„omul de rezervă” este omul 
cu „liberele”, adică oțelârul 
care înlocuiește ia cuptor pe 
topitorul titular cind acesta 
este liber. Uneori e de serviciu 
la cuptorul 1 sau 2. Alteori la 
cuptorul numărul 3. Ca om .,de 
rezervă” a trebuit să afle tai
nele fiecărui cuptor în parte. 
Și nu e de mirare că adesea 
se întîmplă ca topitorii șefi 
să-î ceară sfatul în timpul ela
borării unei șarje. Topitorul 
șef de ..rezervă” Predan Ion. 
pentru că despre el e vorba, 
nu-i refuză niciodată.^ Dimpo
trivă. Ajutorul lui e întotdea
una nromut. Se știe, de pildă, 
că proba de oțel la placă poa
te da indiciul cel mai sigur că 
șarja este bună pentru evacu
are. Si cum nimeni altul nu e 
mal dibaci ca Predan ia luarea 
DTobelor de otel, topitorii șefi 
îl solicită adesea.

— Hei! predane! — strigă a- 
proape biruit de căldură topi- 
torul-șef de la 3. O fi gata 
șarja? Predan înțelege despre 
ce-i vorba. Cu lingura ia din 
cuptor oțelul care clocotește și 
apoi de la o anumită înălțime 
face ca jetul de foc să curgă 
pe placă. Ochiul său atent a 
văzut ce era de văzut și strigă 
bucuros răspunsul :

— Șarjă bună !
Se bucură apoi de noua șar- 

ji care se revarsă incades- 
centfi. Pe fișă, șarja va aparțin® 
altcuiva, dar Ia reușita ei a 
contribuit și el. omul „de re
zervă”. Și acest lucru îl mulțu
mește. El și-a Îndeplinit dato
ria. Ceva însă totuși îl nemul
țumește. Uneori se produc sta
ționări care prelungesc durata 
șarjelor. Va vorbi și cu ceilalți 
topitorî. Dacă 9-ar modifica 
bunkerele cotarilor, sistemele 
de răcire nu S-ar mai rupe și 
s-ar elimina cauza staționă
rilor.

Poate 11 va întîlni pe jngineT 
pe terenul de 
ceară sfatul în 
blemă difleilă. Grăbit, 
termină cu soălatul și 
la masă. După-amiază 
trenament. E unul din 
terii” de temut ai echipei de 
volei a combinatului

Sute si mii de corespondenți 
ne trimit vesti despre fapte di
verse și evenirfiente interesan
te. multe in aparență destul de 
obișnuite, săvîrsite de tineri 
care se străduiesc sa muncea
scă mereu mai bine, și să tră
iască din ce in ce mai frumos, 
cu conștiința datoriei lmpli-

SA DESCOPERIM...! 
NEMURITORII''! !

Foto : Prof. V. OR2A

acestei irtiir-

în cartea
de onoare a școlii

M CR1STE8CU CONSTANTIN GOIA 
electricten

Din frumusețile noului laji

N'ICOLAE DRAGOȘ

Pe *■( ctcfH

r*’ 1 pe cap coroana cu lauri a nemuritorilor. Pentru că 
mrrităf Bravo, nemuritorilor f

care, tn nni tocul Dunării vi
jelioase, năztod averea gaspo- 
dâriei colective. Cind aaelsfffta 
« au rărit, un renorther s-a ■- 
propia t de ostrov. Fui o ■ urcat 
mai tatii oile.

..Am ținut sâ-1 rrwc p«- 
sonal oe eroui
plAri”, ne scrie in roctiruare 
coreiDonderr.uL
ia saivan. Doream să ftîu Ia ce 
ae gindee ta acete zile de cum
plit* încleștare cu ape»e f’jn- 
oase ale DunâriJ- Mi-i rs<puns 
cu foarte mult* «er?M:ia:e : 
..Irr.i D*rea ră-j că r?u-» *'.eze-.t 
la repetiția echipe-, de dars.r, 
că se aoroo.e ziua coer-ir*’j- 
lui”.

Despre alu tiner: r- rare n 
mindnm ne smu și :-jrespor. 
den ții Gh. Aiexaadreseu 
C. Negulescu <Ln Piotef’-

...Este zi de durr..r:râ O 
22. Abia întors cm B-*r=r 
ti nărui inginer M:
de la mina de rirt une Cen
tura. regiunea Plo.eyr se rre- 
gâtețte si ia mars Deodv» w 
aude zbimiita!

— Alo, tovarășe
De la celălalt capăt al 

lui, cineva inreercă 
plice ce s-a tatimo'.a' 
prea reușește. Un r_*MT- 
ințelege inginerul V^s*eâ. 
tr-un sector al mm ei a ^ăac-

4 A O elîpt

ia t>-

volei să-i mai 
această pro- 

Predan 
aleargă 
are an- 
„trăgă-

A 16-a promoție de electri
cieni. pregătiți de grupul șco
lar de energie electrică din 
orașul Cimpina, a intrat in 
producție. Absoluen/ii sînt ho- 
tăriți ca în munca pe care o 
vor desfășura să nu-și precu
pețească nici un efort, să-și a- 
firme deplin priceperea și ap
titudinile. Printre absolvenții 
care au făcut cinste școlii se 
numără Și Alexandru Stă- 
nescu. Ion Măcelarii, Mihâi Tu
dor, Mihai Oprescu, Aurel Ră» 
ducu și alții.

Numele lor a râmat înscrii 
în cartea de onoare a școlii.

AșaxLar i-a încercat pesii£»»flț 
nemuririi. Cind au plecat deț 
acasă, cu fuksacul in spate, cui 
apa în termos și bocanci deî 
ălpiniști nu năzuiau decit lai 
cel mult titlul de turiști ama-ț 
tori. Trenul însă, natura în-| 
canjurăloare le-a dat ideea de* 
a spera la mai mult, la a de- J 
veni din amatori — nici maiĂ 
mult nici mai puțin — decit ț 
nemuritori. Aspirație nobilă șt 4

ț cît se poate de dificilă. Unii au încercat o viață întreagă să î
* găsească o cărăruie cit de spinoasă care să-i ducă spre ne- ♦ 
> murire și n-au izbutit. Dalta, marmura, hîrtia, scena, labo- Z
* tratoareie nu s-au arătat întotdeauna generoase, nu au îm-
J părțit decit cu proverbială zgîrcenie laurii nemuririi. Z
4 Și iată că nu de mult descoperirea a fost făcută: drumul * 
4 spre nemurire trece țțrin ruksacul de excursie și bocancii ▼ 
t de alpinist drept către Piatra Craiului. Nemurirea se mate- t 
x rializează, se apropie cu intimitate surprinzătoare de cei care >
* o caută „cu adevărat*'. Cei șase recenți aspiranți la acest ♦
* miraj al veșniciei au poposit nu de mult la refugiul „7 No- * 
ș tembrie" diiî Piatra Craiului. Nu, nici natura înconjurătoare *
* n-au admirat-o decit poate cu o lapidară privire. Ceea ce *
* le-a reținut atenția au fost însă pereții refugiului proaspăt î 
*. zugrăvit cu vopsea de ulei. Și cei șase s-au cufundat într-o *
* lectură captivantă. Descifrau nume de oameni, date care^
* indiscutabil vor intra în memoria istoriei alpinismului. Siî
* s-au întrebat, firește: ei de ce n-ar deveni nemuritori ? ♦
4 Pe rind Alexandru Berbecea, Iosif Chițu, Gheorghe Po- î
* roncea. Gheorghe Cotțea, bănuț Cecăreanu și Gheorghe *
* Boboc s-au căutat prin buzunare, prin ruksaeurl. Au scos*
* toft cite un cuțit. După ce s-au iscălit pe rînd, cu cuțitele, Z
* au însemnat cu creta sub nume inscripția studenți anul V
* I.P.B. (Institutul politehnic București sau Brașov !) Și iată | 
< cum cei șase studenți au făcut primul pas pe drumul spre ♦
* nemurire. Deocamdată un pas modest (au scris doar cu ere- f
* ta) dar perspectivele le sînt deschise. Ce contează valoarea t 
« acestor bunuri nepăzite, frumusețea lor în fața nemiloasei, ♦
* ambițioasei aspirații: au devenit nemuritori pe jumătate! T
* Ce contează atitudinea față de bunul comun ? Au șansele să Z
* fie cunoscut, să fie citiți și aceasta e mai presus de orice!*
* St și-au aruncat în lupta pentru nemurire numele, presti- t
* fi-.ri, uitind in „romantica" lor înflăcărare de o veche și ne- Z
* măgulitoare zicală populară: „numele proștilor pe toate gar- ♦
* d»rita“. Lacrul acesta k-oa JăciU probabil cu băncile făcui- *
* rafii. e« edlrțale biblioteci», H fac cu viitoarele birouri la Z
* oare lacra, ca apartamentele ce li se vor repartiza etc., r
* «te. Ca xa ceri perapectioele unor nobile perseverențe ! Ar * 
0 fi pdeat, credem, ea acești „nemuritori^ să nu fie apreciaii ♦
* așa eum se cuvine, să nu fie popularizați. De aceea, propu- Z
* nem colegilor de la I.P.B. să-i descopere după numele scrise î
* pe piatră și să-i facă larg cunoscuți. Eventual sa-i prezinte I
* tuturor într-o adunare pe facultate sau institut. Și să le*
* Ban4 na «in enmflnfl m lauri a mamurltorflnr *

4
♦

Dup* a enreHOcndenU de ing F Gruia

J

Cursuri de specializare
artîgtil plastici amatori din

I N

pitaialm ji puupe^.- 
rsrea proletariat □- 
îau, rrprvdaețTS C4- 

etc.
daoaeove de ed4ii
le aatmoai-F Ut 
cari maa prwntta 
a cnoitaiumnisi, 
jarmeazd obiectul 
anei rinpnri lecții și 
este tratata pe 
pa istorice, in edi- 
Ita de f«l«. fteeari 
truâtvră orincipata 
a crizri generata 
este analizată intr-o 
lecție separată. De 
asemenea, tot intr-o

L I B
înarma- 

-ta Cildoriter CU 
nțete^rrea re.-?’’ 

—pe—rtte je- 
aL.- &r€tc : în

——aht dă mb 
•sMam OMHVăiigizor 
c !’ T- r--'.cerii m- 
s:ct:hi5ji4 Și pw- 
iri^ccpei ca pita lis- 

al contradic
țiilor eara-l macin*.

..La școala 
belșugului"

Consacrata fnrfl- 
tamfntnlui agrozoo
tehnic de masa, bro-lecție separatâ se

La Eforie, In aceste zile de caniculă

RĂRII
rxri inginerului 
V**gfl Lazâr este în 
aceiași timp o ple
doarie pentru parti
ciparea colertiriști- 
lor ta această „școa
lă a belșugului'1 și 
n« util schimb de 
experiență cu privi- 
re ta unele din me
todele folosite in a- 
cest învățămtnt.

Artieotale tte 
hroșurfl explic* fă
loasele cnnoașlerii 
și aplicării in prac
tica agricolă a rea
lizărilor agrozooteh
nicii, demonii r eas* 
utilitatea deosebită 
a învă/ămintalui 
agrozootehnic de 
masă cu durata de 
3 ani care — așa

»mp>MMr «a d«»- 
deri; de rec-iri . 
•ftmi de euîTvr*“.

CIDemitoțnh noi
BRASOV (de le corespoa- 

dffltul TKHCru). — Sătenii din 
rMiudf Vama Buzăului și 
Bore ar., raiooid Tg Secuiesc, 
cei dm Hasap — ra-
scEVdl Sibiu s-k bucurat zildle 
seed ea din pKss. în «coate eo- 
muce au frjât data m telosin- 
U primeta etanmatografe Do
tate rj apemtară modem*, 
rta oieri condițH rit ae poala 
de bune pentru vtzaooarea £11- 
ssaloa.

populare din Suceava a orga
nizat la Botoșani *i Fălticeni 
un curs de 24 de zile pentru 
specializarea elevilor secțiilor 
externe ale pcoiilor populare 
de art* din Suceava- La curs 
participi poete 230 de elevi 
cara vor fi viitori instructori 
al unor brigiai artistice de a- 
gnație, echipe de teatru, tea- 
tra de p*pufi wblpe de dan
suri din tatreprinderita ți sa
tele regiunii.

La FMUceni a toet orpanl- 
Mt* a tabără da creație cn

regiune. Sub îndrumarea spe- 
cialistilor, timn de aproape o 
lună, pictorii amatori merg în 
GA ta fabricile din raib- 
nul Fălticeni de unde se inspi
ră pentru viitoarele lor lu
crări.

Cu hicrărite reatazate ta ta
băra de creație se va amena
ja in curl nd o exțpoztție. Prin
tre cei mai talentați pictori 
amatori se at£lă și tinerii Gri- 
gore Ursu, Mihai Dri$cu șl 
Răileanu Bogdan.

A. caruntu

Cawa, să. vve

Au trecut trei ceaiuri de ]a 
începerea lucrului. Deodati, ie 
iude o «irenâ. Toți oamenii «e în
dreaptă liniștiți ipre curtea inte- 
rioari. La comanda instructoru
lui, âe aliniază ți apoi îți ridici 
brațele, le arunci >n Ioturi, tf. 
apleacă, îți rotesc corpul lâ 
dreapta ți la stînga. Gimnastici 
în praducție ! Cîțiva milcaliți 
■ Iau de o parte ți fac glume. La 
afirțitul schimbului de lucru, 
acești... ipecialițti in ironii ie vor 
limți mult mai obosiți, mai ner
voși, mui fără puteri decit to
varășii lor care au participat 1* 
efectuarea eiercițiilor fizice.

Explicația — dacă ar fi ia sim
plificăm lucrurile —- este că în
totdeauna o activitate trebuie 
din cînd în cînd întreruptă de 
pauze, care să puna în repaus 
atît mușchii, cît ți pe coman
dantul lor, creierul, ți ofițerii tai 
de lejțătură, nervii cu termina
țiile respective. Numai că aceste 
pauze nu însemnează odihnă to
tală. ața cum cred încă destul de 
mulți oameni. Dacă lucrezi mult 
cu creierul — calculezi, înveți, 
citpști — în pauzele pe care le 
intercalezi ți-ar place să te miști, 
să umbli, să faci un efort. Dacă 
lucrezi mult cn mîinile, în pauză 
este bine să supui la activitate 
ceilalți mușchi ai organilniulni. 
ears pină atunci au stat în re- 
pana. în acest fel, se produce în

corpul nostra a echilibrare, ears 
■juti îndeosebi aiateaislui ser- 
voa ii-|i refaci forțele.

Sistemul nostru nervos, iu 
timp ce lucram, pite aolieitat 
doar într-o aincuri direcție. Pen
tru fiecare grup de mușchi. întră 
in funcție ănumiți nervi ți anu
mite centre nervoase. Dar dară 
mereu vom solicita numai ajuto
rul lor, ie va produce un deze
chilibru. Adeseori, un asrmenea 
dezechilihrn duce la oboseală ți 
ta turbnriri nervoase din cele

Zi da si «feerciții flriet. «part, 
■ișci.-t îo aer liber. Rnaltat ? 
Vn srtuMB aatrenat. vicurae.

Aatmasent-, Auz.m mitoc a- 
eevt ewvîHî. \ -aii ■■ agiaal vrea- 
daiă <• isstawtii asta ? în fle
cari ri, ta muîctoto antrenat ae 
dlaackid nsto multe <a»e rare-l a- 
luB*ntfizi- Ca fiecare răsărit al 
soarelui, paterei «ie roatractie ți 
vi ten sa cresc. Cu fiecare foaie 
de cileadar răpii, aatreaaaaeatal 
fixic face ea pv«>bîlitatile de îa- 
registrarc * noilor aețiato — ea 
alte cuvinte, puterea de Învăță
tură — si crească, datorita inrîu- 
ririi pe care o an exercîțile fi
zice asupra întregului organism, 
inclusiv scoarța creierului. Cu 
fiecare cea» de antrenament, 
dezvoltarea orga ni imn lat e«te 
mai buna. S-a dovedit că acei 
copii <i tineri care fac sport au

gini seama de gredni de dezcol
ters ni fiecărui om in perle — 
re e u<or pentru unu), poate fi 
foarte greu pentru altul. ÎN sAL 
TREILEA RÎND. Dl P A CE A 
CE3TF. EXERCIT» AL FOST 
ÎNCEPUTE. ELE XL SE VOR 
MAI ÎNTRERUPE!

— Run. — vei apune dum
neata, cititorule, — 1n teorie to
iul este foarte frumos. Dar. prac
tic, ce mi sfâttoești ti fac ’ Cura 
să încep ?

Mai iutii : gimnastica indivi
duală. La orice vîrsti. gimnastica 
este pe deplin folositoare. Cu o 
condiție : ii se fecă in fiecare 
=i, firi întrerupere ți numai 
dupi un program sistematic. 
Eite bine ca aceste exerciții să se 
facă in aer liber sau cn fere
strele targ deschise, rn 15 sau 30 
de minute înainte de micul de

ODIHNA ACTIVĂ
mal felurile, de la obișnuitele du
reri de cap și pitii la nevroze. 
De aceea trebuie să acordăm mai 
multă atenție mișcării.

Îmbinată cn folosirea celor 
trei forțe ale naturii, aoarele, apa 
ți Ierul, cultura fizică devine, 
unul din cele tnai bune mijloace 
pentru dezvoltarea însușirilor fi
zice ți spirituale ale. omului.

Odihna nu însemnează neapă
rat somn san poziție orizontală. 
Odihna eate ți aportul, ți gim
nastica, și plimbările, ți turismul.

înălțimea și greutatea mări
decît cei ce dttdl 6 viat* seden
tară. Ei respiri mai bine, inima 
le e mai iănătoaaă, hemoglobina 
din singe — subitanța care fixea
ză oxigenul — crește. Un orga
nism antrenat și-a întărit capaci
tatea de muncă •'

Exercițiile fizice, i porturi le, 
antrenamentul, trebuie făcute to
tuși după anumite reguli. în pri
mul rînd, te va trece treptat de 
la eforturi ușoare la altele mai 
grele. în el doilea rînd, te va

jun. Eventual, puteți profita de 
programele de gimnastică trans
mite prin radio. In timpul exer- 
cițiilor, veți respira adine... și 
corect : inspirația pe nas, expira
ția pe gură 1 La flfîrțit — un duș. 
Veți constata, după una san două 
luni, că ați devenit mai puter
nici. că urcați Scările fără să mai 
gîfîiți de ta etajul I, că aveți a 
digestie mai hună ți că respirați 
mai adine.

0 altă formă mai complexă, este 
practicarea sporturilor. Pentru

dezvoltarea armonioasă a corpu
lui, lint recomandate în primul 
rînd înotul, apoi voleiul, skiul, 
1'DÎiul, baschetul, handbalul. 
Prin practicarea acestor aporturi 
sînt puse la încercare foarte mul
te grupe musculare, a căror coor
donare trebuie făcută de aiate- 
mul nostru nervos. lata deci ca 
in acest fel sînt antrenați și dez
voltați și mușchii, ți creierul, 
înotul este un sport deosebit de 
prețios x în contact cu apa — 
caro ea în8ași are efecte favora
bile, — se fac mișcări armonioa
se care echilihrează funcțiile or
ganismului. se ajunge Ia călirel 
acestuia.

Dar mai sînt și alte mijloace 
prin care ne putem crește în mod 
plăcut puterea de muncă : plim
bările ți turismul. Să fim înțelețit 
o plimhzre pe stradă sau in jurul 
casei unde locuim nu va aduce, 
în general, efecte fericite. Plim
bările trebuie efectuate în afara 
orașului, ne. malul unei ape, sub 
frunzișul arborilor din pădure, 
sau pe aleile din parc. Este ne
cesar să eliminăm din cînd în 
cînd din retină peisajul citadin ! 
Efecte : influența binefăcătoare 
asupra sistemului nervos, norma
lizarea arderilor din corpul no
stru, îmbunătățirea digestiei, 
creșterea poftei de înîncare.

Turismul nu e altceva decît ac
tivitatea celui care a prins gust 
de plimbări mai lungi. Sus D« 
munți, la drum cu bicicleta, sau 
în drumeție prin sate... Sub soare, 
împrejurul nostru, sînt mai multe 
locuri frumoase decît ne vor pu
tea vreodată vedea ochii. Hai să 
ta căutăm I

Dr. L. PETRESCU



Peste 100

propuneri

de inovații
CLUJ (de la corespondentul 

nostru). —- Recent, un colec
tiv de inovatori de la Fabri
ca de porțelan din Cluj a in
trodus în procesul de fabrica
ție O bandă uscător pentra 
produsele decorate cu dec al- 
comanii. Rebuturile șl decla
satele se reduc substanțial fi 
se Îmbunătățește mult calita
tea șl aspectul produselor. 
Timpul de decorare al umil 
produs se reduce de la 24 de 
ore la 8 minute, deci creai* 
mult productivitatea muncii.

în primul semestru M aces
tui an la cabinetul tehnic «u 
fost înregistrate peste 10* pro
puneri de Inovații. Din aces
tea 60 au fost acceptate pen
tru a fi aplicate ta producția. I

Respectul pentru „Marca fabricii
abrica noastră pro
duce un sortiment 
larg de produse 
textile. Cumpără
torii așteaptă de la 
noi cantități spo
rite de țesături de 

bună calitate, aspectuoasa ti ta 
modele cit mai variate, car* 
să satisfacă cele mai exigențe 
gusturi.

In perioada care a trecut din 
acest an. colectivul nostia * 
obținut rezultate importanțe în 
domeniul ridicării calității 
produselor. Indicei* da calitate 
a crescut cu 0.5 la sutA. țesătu
rile extra reprezentlnd j1 
sută din întreaga cantitate de 
stofă realizată- îmbunătățire* 
continuă a calității produselor, 
precum si creșterea productivi
tății muncii cu 0.8 la rută pefi^e 
sarcina planificată a permii 
colectivului nostru 
streze Si importante eoooomu 
si beneficii peste Plan-

Cum am reușit sS obținem a- 
ceste rezultate ?

In acțiunile inițiate am avut 
în vedere faptul că realizaraa 
unor produse de calitate supe
rioară constituie principala 
sursă de economisire a mate
riei prime gi a materialelor 
auxiliare. Țesături frumoase, 
bine realizate, cu aspect cît 
mal plăcut înseamnă cupoane, 
fîșii și capete mai puține, deci 
economii. In această direcție 
am urmărit că încă In filatură 
să realizăm amestecuri omo-

i’PORT la ruqăm să ne mai scrietL.
UIUM ■* « *

a Miercuri a avut 
loc tragerea la Sorii 
peniiu stabilirM m«‘ 
durilor din cadrul noii 
edilii a „Cupei cam
pionilor europeni" și a 
„Cupei cupelor" la 
fotbal. In „Cupa cam
pionilor europeni11, Di
namo București va Ju
ca primul ioc în com
pania echipei Motor 

1
Jena fR D. GermanHI- 
In cea de-a doua com
petiție clștigâtoareo 
„Cupei Rj.ft.- va 1n- 
tllnl pe Fenerbahce 
hlanbul.

• Penultima etapă ■ 
campionatului 
riai A de fotbal pro
gramează duminici Î3 
Capitală două meciuri 
care se vor desfășura 
In nocturni p« «t*d«o- 
nul Retmblicii. după 
cum urmeaxi : Sfeati*- 
Știința CtuJ (or* lS-SOt 
■i Dinamo Bacwre»ti- 
Știința Timișoara (or* 
20,301.

• 'Astd-jeard rfe Jd 
6ia 20, la parcul nor- 
tiv Progresul din Ca
pitala, va avea loc me
ciul international de 
Judo dintre reprezenta
tiva Orașului Bucur ei 11 
și selecționata clubului 
sportiv

FSGT-franfa Du»* me
ciul da ia ăucvrești. e* 
chipa haaeeii va sur 
fine cîftva iJItliniri în 
fard.
• Comisia orățe* 

neâscă d« auto-moto in 
Colaborare cu clubul 
aportiv ..Olimpia41 Or- 
ganizaazi duminică 
traseul București - 
Cimpina — Doltana 
(115 km] un concurs da 
Tegulatitate ai tali’- 
lent! r«ter*at «oloci- 
cliitilor bucuresieet. 
Startul ia cuzsA ?e ’• 
da d«nt;r.ea1* de I« cr« 
7 dia («V* Casei Seta
tei l.

• Tnrneal lnlena* 
donai mawolte da 
handbal In 7 de la Ba’.- 
frad va iecheiat e» 
▼letona Iwsmtarie- 
HaodbalMtil toao*Url 
iu Invina cw 25-14 
(17-21 Mlecțfaaata B.P 
Uoqar* si «■ 3(^24
(14-13! echipa URS.S. 
Aftsbal* HOMm *■ 
fot* rondase de art»- 
frro’ Side*. Pe
îaeal do; t-a clătit •- 
cMid* ■- P- t‘=«*r*.
1 Eviafllfo*r* ea 24-23 
(14-17| la fata acWal 
U I.S.S.
• In optic.']* da fr 

sold aJa rurnevlui m- 
ttrMtiaaal de tms da 
Ja Zinnowitz, Tiriac Fa 
Învins cu 6-1 . <M_- 6-0 
pe bulgarul Zalov, iar 
celtlalf concurent re- 
mln, G. Bosch, a clșff- 
fla!, de asemenea, ia

1
muncitoresc

Minute de recreiere prin gimnastica de producție. In fotografie muncitori al Întreprinderii 
,,7 Noiembrie" din Sibiu

w» afla b 
ft ta
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•J li te

Ministerul Afacerilor 
miercuri 

dintre 
Romînă 
pentru

P*ctra rrans wwmB»- 
hti g* nrșim • ritiH* ti-a 
hui mâstr* ss fistsrt ssarra 
ti exerrii* rss r.r_—«
asjp?» ik*‘— ffraâ— »r- 
zeala. ori puTia o di*i hi ? **- 
De sue menea Ksre a *e er a 
unele defecte ** i-
par In oreparstia tesâte~ ~ ca 
tevi mol. Dorî--~: ‘
$1 supraClate. teu ea
d« înfășurare etc. s-a fî&hfiit 
ca în fiecar* diraineaH tes
tate de începerea luCTutaî a 
comisie din filatură șl lita&torie 
să analizase onorat:? toata 
■junmrile ivita mori ta 
urm*.

O alt* cate*o/te de mMari 
De care conducerea fibriea le-o 
luat se referă la utilaje. Este

• în cadrul 
eoncari de 
desfisarat la 
sportiv* Cen Fca-iom • 
stabilit nn ^ou racord 
al ft P Chir.?» I* 
tăntura Ir. cb
1.78 m. Vecfcraî racrrd 
era da 1.77 ■ ti •»*?- 
tisM al?e£a
lacortf-j1 tk.. ev»* de 
1^1 ■ si acartrw ai>- 
t* rc«!ee !».*<-&« 
BillV P
n taakzat deoâ » 
Cea Fos-es* a. Ti 
C«r« .V 15 5

rra»»< «• 
/•-ti»*» tii

ia «a iz :r 
N- -f Feri 
Foalpeaer (Fran;aț. 
homo a tea fSpaoxi to[i 
In aceia»! TrttauJ
galben 
purtat
Gilbert

eoa:*r."J >4 lie 
belgianul 

Desaet

Can pentra 
profesori 

care predau obiectul 
^Agricultura**

PLGXSBTI tf* «■ eoreeprm-

a-a c arsai
de apec-atizare penri*/ profe- 
®oru care nredau ic tcoLle ce 
la aete oofectiii wA<nct’2tura“.

Cursul va dura aproape * 
lună |> piufinul euorinde • 
serie de lucruri locate de a- 
gricuHur* <i zootehnie m asta 
bogai in zile dedicat* demon
strațiilor practice în unitățile 
agricole sociaJLste din Tegiune. 
Numărul cad retor didactice 
care frecventează acest cura 
depășește 400.

7 M

hunii : din tiecsrr 
brigadă de tractoare să f±c^ 
parte și un membru al cocm- 
tetului organizației 4* bază 
U.T.M. Aceasta a dat posb^li- 
tatea comitetului nu numai al 
cunoască bine dar și să intix- 
vină operativ în orientarea 
activității grupelor U-TJă. 
Membrii comitetului ajută la 
organizarea adunărilor de gru
pă, la pregătirea consfătuiri
lor decadale de producție, i 
schimburilor de experiență ti 
convorbirilor pe locul de mun
că. Ei ae îngrijesc ca acestea 
să fie operative, să dezbată 
chestiuni esențiale, să aibă o 
cit mai mare eficacitate pen
tru bunul mers al producției.

Asigurîndu-li-se un sprijin 
efectiv și concret, cele 10 gru
pe ale U.T.M. din brigăzile de 
tractoare reușesc să desfășoa
re o activitate bună. Să luăm 
cîteva exemple.

Cei 11 tineri 
din brigada nr. 4 
crează la G. A. C. 
Sîrbu" din satul
Vechi, și-axi asumat 
derea de a-1 ajuta pe colecti
viști să obțină producții me
dii la hectar de 4 000 kg de 
porumb și 1 900 kg de floarea 
soarelui. Susținînd acest an* 
gaj ament a2 tinerilor mec a ni*

mecanizatori 
care lu- 
..Filimon 
Călărașii 
răspun-

TELEGRAME
Președintele Consiliului de 

Miniștri și vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al R. P. 
Romine, Ion Gheorghe Mau
rer, a adresat telegrame de 
felicitare vicepreședintelui 
R.S.F. Iugoslavia, Alexandar 
Rankovici, și președintelui Ve- 
cei Executive Federative a 
R.S.F. Iugoslavia, Petar Stam- 
b oii ci, cu ocazia alegerii lor in 
aceste funcții.

în comuna Tincăbești, raio“ 
nul Răcori *-a deschis o ta
bard focală pentru școlarii 
comunei. Multe activități se 
desfășoară aici. Cea mai -*»* 
drdgitd este. l"*d. drumaji*. 
împre&nd cu liuirrcixxraa 
de pioaierj SiâBcrotu Viole
ta. mai ta ifiemra rr cop.u 
• paraMC Ja drum îm-

a t ' “er/oruj stației automate de control și teleco- 
a K».'vd*'jr de extracție de la Schela Boldești: inginerul 
Cer- ufiim urmărește procesul de producție la sonde 

foto: AGERPRES

principală a 
dreptată in pri- 

.țpre îmbunătățirea 
i a ^Mitătii lucrărilor 

efectuate. Periodic, grupa 
UTX <Ln brigada de trac
toare, fcnpre-inS cu organiza
ta de b.vn U.T-M- din gospo- 
dâr-A. ru'ja.-jî controlul asu
pri jauității lucrărilor. Acum, 
Ia î tnerea culturilor efor
turile tint concentrata îndeo
sebi spre- respectarea densită
ții optime de plante la hectar, 
executarea In iermende sta

ÎN PAS
CU VIAȚA BRIGĂZII

bilite a prăși Mor mecanice șl 
manuale, combaterea dăunăto
rilor Orice deficientă ivită 
este adusă în aceeași zi la cu
noștința întregii brigăzi și 
apoi discutată în colectiv. A- 
c east a a dus la creșterea răs
punderii personale a mecani
zatorilor pentru calitatea lu
crărilor efectuate. în brigadă 
nici un mecanizator nu lu
crează sub norma de lucru și 
pînă în prezent nu este sem
nalat nici un caz de încălca
re a regulilor de muncă. în 
actuala campanie agricolă, ti
nerii mecanizatori din brigadă 
și-au depășit sarcinile de pro-

De asemenea, președintei* 
Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romine, Ștefan Voitac, 
a adresat o telegramă de feli
citare președintelui Scupșd- 
nei Federative a R.S.F. Iugo
slavia Edvard Kardeli, iar mi
nistrul afacerilor externe al 
R. P. Romîne, Corneliu Mine- 
scu — secretarului de stat fe
derativ pentru afaceri externe 
al RS.F. Iugoslavia, Kocta 
PopovicL

Primau
da ca ir a toverăfd
Alaiaadra Drăghld 
• oa»bo»odaralui

U. I 5 S, L K. Jegalin
-1 h

. 1 >

duc ți e cu aproape 1 000 de 
hantri.

O experiență bună există și 
în activitatea grupelor U.T.M. 
din brigăzile nr. 7 și 8 care 
deservesc gospodăria agricolă 
colectivă din satul Ceacu. Aici 
fee organizează regulat adu
nări comune ale utemiștUor 
mecanizatori și colectiviști. 
Deosebit de interesantă a fost 
printre 
.nerală
despre 

aIțele și adunarea ge- 
in care s-a discutat 

calitatea lucrărilor —

colectiviștilor, s-a 
termenul praștiei a 
cele 1 250 de hectare 
cu porumb cu aproa-

cartea de vizită a fiecărui tf- 
năr Se poate considera șl ca 
un rezultat al acestei adunări 
faptul că, prin eforturile co
mune ale tinerilor* tractoriști 
și ale 
scurtat 
doua pe 
cultivate 
pe trei zile. Cu multă atenție 
se ocupă grupele U.T.M. și de 
mobilizarea tinerilor Ia între
cerea socialistă și organizarea 
întrajutorării pe locul de mun
că. Alături de grupele sindi
cale, ele intervin operativ 
ajutîndu-d pe tineri să-și în
deplinească angajamentele

Comunicat cu privire 
la vizita in R. P. Romină

a ministrului afacerilor externe
al Austriei

La invitații ministrului afa
cerilor externe al R. P. Ro
mîne, Corneliu Mănescu. mi
nistrul federal al afacerilor 
externe al Austriei, dr. Bruno 
Kreisky a făcut o vizită în 
Reoublica Ponulară Romînă 
intre 2—4 iulie 1963.

Ministrul afacerilor exter
na al Austriei > fost însoțit de 
dr. Ludwig Steiner, secretar 
de stat in Ministerul Federal 
al Afacerilor Externe al Au
striei și de funcționari supe
riori din Ministerele Federale 
aî Afacerilor Externe și Fi
nanțelor.

In curau] vizitei sale mini* 
strul federal al afacerilor ex
tern* al Republicii Austria și 
SBcretarui de stat au fost pri* 
nuți de președintele Conai- 
jMa de Slat al Republicii 
IMpolaxe Romine, Gheorghe 
Ghaivgtau Dej, p de președin- 
Mte ConsiBulis da Miniștri a) 
BspaÂÎKU Populare Romîne, 
Ioc. Gheorghe Maurar, cu cars 
au inc a convorbire cordială.

M-oisfiru. extei-
ne. Bruno Kreisky ti sacre ta
nti de rtat Ludwig Steiner au 
awsî cu zxrzoru. afacerilor 

i al Repubficfi Popu- 
■moe. Corneliu Mi- 

tetamb da pdrvri cn 
pcvrre te țs rakrrs de tatares 
casa ti cu CKirira la rtiați- 
£a (fcsCre cete doui țlri.

k afacerilor externe 
al Austru*, dr. Bruno Kreisky, 
a conferee nat miercuri dupd- 
arr.4azJ la Facultatea de științe 
jurte.ee despre unele proble
ma ala politicii eco
nomice europene fi politicii 
extorca a Austriei.

La sosirea la facultate, mi
nistrul afacerilor externe al 
Austriei, însoțit de Pompiliu 
Macovei, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, de dr. 
Ludwig Steiner, și de ceilalți 
oaspeți, precum si de Mircea 
Ocheană, ministrul R. P. Ro
mine la Viena, a fost întimpi- 
nat de conducători ai Univer
sității din București, de deca- 
quI .facultății de științe juri
dice și de membri ai Consiliu
lui științific al universității.

Acad. Gh. Mihoe, rectorul 
Universității, a prezentat asi
stenței personalitatea oaspete- 
lut

Conferința ■ fost urmărită

acorduluiSemnarea 
dintre Republica Populară Romînă 

și Republica Austria 
pentru reglementarea problemelor 

financiare în suspensie
Externe s-â semnat 
după-amiază acordul 
Republica Populară 
și Republica Austria 
reglementarea problemelor fi
nanciare în suspensie. Acordul 
a fost semnat din partea romî- 
nă de Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, iar 
din partea austriacă da dr. 
Bruno Kreisky, ministrul afa
cerilor externe.

La solemnitate au participat 
Gogu Rădulescu, ministrul co
merțului exterior, Pompiliu 
Macovei, adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Ion 
Craiu, adjunct al ministrului 
finanțelor, Mihail Petri, ad
junct al ministrului comerțu
lui exterior, precum și Mirceâ 
Ocheană, ministrul R. P. Ro
mine la .Viena, funcționari su* 

luate. In ședințe operative, or
ganizate în comun de grupa 
U.T.M. și cea sindicală se dez
bat probleme legate de folo
sirea integrală a capacității 
de lucru a tractoarelor și ma
șinilor, respectarea cu riguro
zitate a normelor de îngriji
re zilnice și periodică a utila
jelor pe care le au în folo
sință, modul în care sînt în
deplinite angajamentele luate 
în întrecerea socialistă. Și 
aceasta a făcut ca cei 84 de 
utemdști mecanizatori să aducă

o contribuție mărită Ia realiza
rea în acest an a unei econo
mii de peste 500 000 lei Nu
mai în această campanie, de
pășind media realizărilor pe 
stațiune, încă 16 tineri meca
nizatori au obținut titlul de 
fruntaș în muncă. In întrece
rea dintre brigăzi, un bun 
exemplu îl oferă brigada nr. 1 
condusă de tînărul Munteanu 
Gheorghe. Brigada, s-a făcut 
cunoscută nu numai prin lu
crări de calitate, executate pe 
ogoareie colectiviștilor din 
comuna Mircea Vodă, ci și 
pentru faptul că și-a depășit 
sarcinile din actuala campa*

Cele
tat cu
dintre ----- ---------- .
blica Austria se dezvoltă favo
rabil pe_____ _____
pectului reciproc, în interesul 
ambelor țări și că există posi
bilități

două părți au consta- 
satisfacție că relațiile 

R.P. Romînă și Repu-

baza egalității și res-

șederii sale în 
Populară Romînă 
Kreisky a ținut o

pentru dezvoltarea 
aontinuă a acestor relații.

In ziua de 3 iulie a.c. cel 
doi miniștri de externe au 
semnat „Acordul privind re
glementarea problemelor fi
nanciare în suspensie între 
Republica Populară Romînă și 
Republica Austria”.

De comun acord s-a stabilit 
ca Legația Republicii Popu
lare Romîne la Viena șl Lega* 
ția Republicii Austria ia Bucu
rești să fie ridicate la rang d» 
ambasadă.

ta timpul 
Republica 
dr. Bruno _
conferință la Facultatea de 
științe juridice a Universității 
din București.

Ministrul federal al aface
rilor externa al Republicii 
Austria, 8 invitat pe ministeul 
afacerilor externe al Repu
blicii Populare Romîne într-o 
vizită oficială în Austria. In
vitația ■ fost acceptată, ur- 
mtad ca data vizitei să fie 
bilită pe cale diplomatică.

*

m interes de academicieni șl 
alți oameni de știință și cul
turi, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe 
ți din alte ministere, ziariști 
romlni ți străini, studenți.

Au fost prezenți dr. Paul 
Wetzler, ministrul Austriei în 
R P. Romînă, și membri ăi le
gației.

*
Ministrul afacerilor externe 

■1 R. P. Romine. Corneliu Mă- 
neseu. , oferit miercuri seara 
o recepție in cinstea dr. Bru
no Kreisky, ministrul afaceri
lor externe al Austriei.

Au luat parte Gheorghe 
Gaston Marin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
Gogu Rădulescu, ministrul co
merțului exterior Iile Murgu- 
leseu, președintele Academiei 
R. P. Romîne, membri ai con
ducerii unor ministere, conduc 
cători ai unor instituții cen
trale. oameni de știință și 
cultură, ziariști romîni și 
străini.

Au participat dr. Ludwig 
Steiner, secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe 
și celelalte persoane care îl 
însoțesc pe oaspete.

Au luat parte, de asemenea, 
dr. Paul Wetzler, ministrul 
Austriei în R. P. Romînă, Mir
cea Ocheană. ministrul R. P. 
Romîne la Viena. precum șl 
membri ai legației Austriei la 
București.

Erau prezenți șefi ai misi
unilor diplomatice și alți 
membri ai corpului dipJcmatic, 

(Agerpresj

periori din Ministerul Aface
rilor Externe și Ministerul Fi
nanțelor și alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față dr. Ludwig 
Steiner, secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe 
și celelalte persoane care în-, 
soțesc pe oaspete.

Au asistat dr. Paul Wetzler, 
ministrul Austriei în R. P. Ro- 
mînă și membri ai Legației,

Cu acest prilej miniștrii afa
cerilor externe ai Republicii 
Populare Romine și Republicii 
Austria au rostit alocuțiuni în 
care și-au exprimat satisfac
ția în legătură cu acordul 
semnat, subliniind că el repre
zintă o expresie a bunelor re
lații dintre cele două țări și 
totodată o contribuție la dez< 
voltarea lor viitoare.

nie agricolă cu peste 4 400 de 
hantri.

Demnă da reținut este și 
preocuparea grupei U.T.M. 
din brigada nr. 11 pemtru ri
dicarea continuă a calificării 
profesionale a tinerilor trac
toriști. în grupa U.T.M. se 
studiază cu seriozitate cartea 
tehnică, literatura de specia
litate precum și metodele de 
lucru ale mecanizatorilor 
fruntași. Eforturile grupei 
U.T.M. în această privință au 
și dat rezultate. Marea majo
ritate a tinerilor tractoriști 
pot lucra acum și pe combi
nă, pe mașinile de îmbalotat 
paiele, pe batoze etc., ceea ce 
prezintă o deosebită impor
tanță pentru terminarea cam
paniei de recoltat în timpul 
optim.

Nici activitatea cultural- 
educatlvă nu e9te scăpată din 
atenția grupelor U.T.M. îm
preună cu organizația de bază 
U.T.M. de la G.A.C. „1 MaiH 
din comuna Cuza Vodă, da 
pildă, grupele U.T.M. din bri
găzile de tractoare nr. fi—6 
organizează cu regularitate 
a ud ier a a în colectiv a diferi
telor conferințe, a Informări
lor politice, vizionarea filme
lor Echipele de dansuri popu
lare, formațiile teatrale, bri
gada artistică de agitație și 
corul, precum și echipele de 
volei și fotbal, toate alcătuite 
din tineri colectiviști și meca
nizatori. sînt recunoscute ca 
fruntașe pe raion..

P. LUN’GU

jurte.ee


DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
ACȚIUNI în sprijinul

Io mitingul de la Berlin
BERLIN 3 (Agerpres). — 

După cum a-a anunțat, la 2 
iulie la Berlin a avut loc un 
miting al prieteniei la care au 
luat cuvîntul N- S, Hrușciov, 
prim-secretar al C. C. al 
P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. 
fl Walter Ulbricht, prim-se
cretar al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane.

Referindu-se la succesele 
obținute de oamenii muncii 
din R.D.G., N. S. Hrușciov a 
arătat că astăzi R. D. Germa
nă este unul dintre statele in
dustriale cele mai puternice 
din Europa și din lume. „Sîn- 
tem ferm convinși, a spus el, 
că pe viitor dezvoltarea eco
nomică a R. D. Germane va 
progresa într-un ritm și mai 
rapid. Pentru aceasta există 
toate condițiile și posibilități
le necesare”.

Vorbind despre importanța 
pe care o are pentru dezvol
tarea cu succes a țărilor socia
liste coordonarea planurilor 
lor economice, N. S. Hrușciov 
a subliniat că adîncirea co
laborării economice dintre a- 
ceste țări constituie un factor 
puternic care accelerează pro
gresul lor comun.

în continuare vorbitorul a 
declarat ca pentru întărirea 
păcii în Europa, deci și în în
treaga lume, trebuie înlătura
te rămășițele celui de-al doi
lea război mondial, trebuie în
cheiat tratatul de pace cu 
Germania.

„Foarte recent, s-a spus mai 
departe în cuvîntare, cance
larul Adenauer, acolitul său 
Brandt, care se dă drept so
cialist, și alți reacționari din 
Germania occidentală și Ber
linul occidental, l-au invitat 
pe președintele S.U.A. să vi
ziteze Berlinul occidental. în 
însuși faptul venirii lui Ken
nedy în Berlinul occidental nu 
este nimic rău. Ar fi putut fi 
salutată o astfel de vizită dacă 
aceasta ar fi fost o vizită cu 
intenții bune. înSă aceia care 
l-au invitat pe președinte, au 
făcut aceasta, desigur, nu cu 
intenții bune. El au dorit să 
fie încurajați în tendințele lor 
revanșarde nesăbuite.

Faptul că dl. Kennedy a 
mers în întîmpinarea năzuin
țelor revanșarzilor vest-ger- 
mani nu poate să nu mâhnea
scă pe aceia care ar fi vrut să 
vadă confirmarea recentei cu
vântări a președintelui la Uni
versitatea din Washington, 
care s-a remarcat printr-a a- 
preciere lucidă a situației in
ternaționale. „Este greu să-ți 
imaginezi cum poate același 
om, intr-o perioadă de timp 
atît de scurtă și în condiții

cînd în situația internațională 
nu au intervenit nici un fel 
de schimbări esențiale, să ro
stească cuvîntărl care conțin 
declarații ce se exclud reci
proc”. Aceasta se datorește — 
a arătat vorbitorul — unui fe
nomen foarte primejdios: pre
ședintele S.U.A. concurează cu 
președintele Franței în curta- 
rea Germaniei occidentale. O 
asemenea „curte” duce doar la 
încordare și la o încordare 
foarte primejdioasă a situației 
din lume.

Interesele vitale ale poporu
lui muncitor german reclamă 
necesitatea îmbunătățirii rela
țiilor cu U.R.S.S., cu toate ță
rile socialiste, care doresc asi
gurarea păcii.

Interesele poporului din 
R.F.G, cer dezvoltarea pașnică 
a Germaniei, normalizarea și 
dezvoltarea relațiilor multila
terale cu țările socialiste. în 
legătură cu aceasta, vorbitorul 
a subliniat că între U.R.S.S. și 
R.F.G. nu există bariere de 
netrecut care să excludă posi
bilitatea colaborării dintre ele.

Șeful guvernului sovietic a 
subliniat că încheierea tratatu
lui de pace german constituie 
mijlocul-radical de normali
zare a relațiilor nu numai în
tre Uniunea Sovietică si Ger
mania occidentală ci și între 
toate statele din Europa și nu 
numai din Europa.

Apoi, N. S. Hrușciov s-a 
oprit asupra problemei încetă
rii experiențelor nucleare în 
legătură cu apropiatele trata
tive care vor avea Ioc la 
Moscova la mijlocul lunii iu
lie. „Guvernul sovietic — a 
declarat el — este convins că 
încheierea cît mai grabnică a 
unui acord privitor la înceta
rea tuturor experiențelor cu 
arma nucleară — în atmos
feră, în spațiul cosmic, sub 
apă și sub pămînt — cores
punde intereselor popoarelor, 
în prezent, 
seamă, acest 
sibil datorită 
occidentale.

Chibzuind 
situației create și an imit da 
sentimentul unei înalte răi» 
p underi pentru destinele po
poarelor. guvernul sovietic de
clară că, în truc it puterile oc
cidentale împiedică încheierea 
acordului privind interzicerea 
tuturor experiențelor nucleare, 
este hotărit să încheie un 
acord cu privire la încetarea 
experiențelor nucleare In at
mosferă, în spațiul cosmic si 
sub apa. Noi am prezentat 
înainte această propunere, 
să puterile occidentale au 
dărnicit realizarea unui acord 
punînd noi condiții care pre-

văd efectuarea unor vaste in
specții pe teritoriul nostru.

Dacă în Drezent puterile oc
cidentale sînt de acord cu ■- 
ceastă propunere, problema 
inspecțiilor cade în întregime. 
Statele occidentale au decla
rat că pentru controlul înde
plinirii obligațiilor asumate de 
state în domeniul încetării ex
periențelor nucleare în atmos
feră, în Cosmos si sub apă nu 
sînt necesare nici un fd de 
inspecții- Prin urmare drumul 
spre rezolvarea acestei proble
me este desdiis. Desigur. ■ 
continuat șeful guvernului so
vietic, un acord privitor la în
cetarea experiențelor nucle
are, cu toată însemnătatea a- 
cestui act important, nu poate 
opri cursa înarmărilor, nu 
poate preîntîmpina sau măcar 
slăbi substanțial primejdia 
unui război termonuclear.

De aceea, guvernul sovietic 
consideră că ar trebui încă a- 
cum, la încheierea unui acord 
privitor la interzicerea expe
riențelor nucleare, să se facă 
și un alt pas important spre 
destinderea încordării inter
naționale si întărirea încrede
rii între state — Si anume să 
se încheie un pact de neagre
siune între cele doua princi
pale grupări militare de state 
— țările N.A.T.O. și țările 
participante la Tratatul de la 
Varșovia”.

în încheiere. N. S. Hrușciov 
a spus : „Un acord privitor la 
încetarea experiențelor cu 
arma nucleară și semnarea 
concomitentă a unui pact de 
neagresiune între cele două 
grupări de state va crea o at
mosferă internațională nouă, 
mai favorabilă rezolvării ce
lor mai importante probleme 
ale contemporaneității, inclu
siv a problemei dezarmării"1.

PĂCII ȘI DEZARMĂRII
• APELUL UNUI GRUP DE OAMENI DE ȘTIINȚA JAPO

NEZI.
• CONSILIUL MUNICIPAL AL ORAȘULUI PARIS SE 

PRONUNȚA ÎMPOTRIVA CURSEI ÎNARMĂRILOR.

municipal al orașului Paria 
deputatul Vericourt, (aparți- 
ntnd partidului M.R.P.) a pre
zentat un proiect de rezoluție 
prin care cere prefectului de
partamentului Sena să facă 
demersurile necesare pe lingă 
guvernul francez „pentru ca 
în cursul tratativelor interna
ționale să se țină seama de 
dorința capitalei Franței de a 
vedea realizată dezarmarea 
internațională controlată spre 
a feri omenirea de primejdia 
atomică și de povara cursei 
înarmărilor". Consilierul mu
nicipal Maurice Colin a decla
rat in numele grupului de con
silieri comuniști că sprijină a- 
cest proiect de rezoluție și 
și-a exprimat satisfacția că în 
consiliul municipal al capitalei 
Franței «-a stabilit unitatea 
intre reprezentanții diferitelor 
partide politice în problema de 
importanță crucială a dezar
mării generale.

TOKIO. — Un grup de 30 cu- 
noscuți oameni de știmțd ja
ponezi a adresat «n apel oa
menilor de șxiiațâ și cultură 
din JaponuL, ceriiuiM-Le să par
ticipe activ la mișcarea de 
protest împotriva intrării în 
porturile Japoniei a submari
nelor atomice americana și 
împotriva amplasării pe pă- 
minîul japonez a avioanelor 
americosse ~F-10S~ purtătoare 
ale armei nucleare.

Autorii apeltilsi, HideJd Yu- 
katca, doctor in științe fizice, 
laureat al premiadiii Nobel, 
Hirsi Suekawa, rectorul Uni-
versitdpî ^Doahitha*, ți 
eanoscupl oameni de știință, 
declară: „Oameni de diferite 
proferiuai. de diferite concep
ții au exprimat deja 1* decla
rațiile lor un protest hotărit 
impotrwa transformării pd- 
mintuhii japonez bulr-o bazd 
atomică americană. Răspunde
rea pe care o poartă oamenii 
de știință m fața poporului 
pentru a-i asigura o viață paș
nică fi lipriid de primejdii, 
precum și conștiința oameni
lor de știință ra îngăduie ca 
totul să se limiteze numai la 
declarații de protest. Situația 
impune oamenilor de știință și 
cultură să tread la acțiani «- 
nergice de protest*.

Pentru menținerea pârii și 
securității, pentru lichidarea 
primejdiei iminente a dezlăn
țuirii urai rizboi r-tlear. oa
menii de știință di* Japonia 
cer să se organizeze demon
strații și mitinguri ale oame
nilor de știmță și cnknri fa 
xprijiual rnendscărilor 
porului japonez.

<
PARIS. — Ja cadrai «ari șa-

ConsUiului

po-

Roma: Expoziție 
de artă populară

romineasca
ROMA. — La Muzeul națio

nal de artă și tradiție popu
lară din Roma s-a inaugurat 
o expoziție de artă populară 
romînească care urmează să 
rămînă deschisă în capitala 
Italiei pînă la începutul lunii 
august. La festivitatea de 
inaugurare a expoziției au 
participat numeroase persona
lități din viața politică și cul
turală a Italiei, reprezentanți 
ai ministerului afacerilor ex
terne, ai ministerului instruc
țiunii publice, atașați culturali 
ai unor ambasade, ziariști. Cu 
acest prilej Mihai Marin, mi
nistrul R. P. Române la Roma 
a arătat că expoziția consti
tuie o contribuție la înțele
gerea reciprocă dintre po
poarele italian și român. Mi
nistrul R. P. Române în Italia 
a dat citire unei scrisori a In
stitutului român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea 
în care se spune ca expoziția 
este oferită în dar Muzeului 
național de artă și tradiție 
populară din Roma.

Studenți americani
despre realitățile cubaneze

G
rupul studenților ameri
cani. care, la invitația 
Federației studenților 

din Cuba, a sosit la 30 iunie la 
Havana, a împărtășit primele 

impresii culese în cadrul unor 
declarații făcute postului da 
radio Havana.

Anton Anatole de Ia Cole
giul de stat din New York a 
declarat : „Sînt foarte impre
sionat de cele văzute și m-am 
putut convinge cît de falsă este 
imaginea Cubei prezentată de 
presa americană". „Impresiile 
noastre — a arătat Jose Marpa 
Lima, student de origină por- 
toricană — sînt complet dife
rite de ceea ce am citit în pre
sa americană cu privire la si
tuația din Cuba". Studentul a- 
merican Raymond Smith a de
clarat : „Sînt foarte impresio
nat. îmi place foarte mult ceea 
ce văd... Cred că vizita aces
tui grup de studenți va contri
bui Ia îmbunătățirea relațiilor 
dintre S.U.A. și Cuba și că în
tr-o zi noi ne vom putea regăsi

uniți ca frații într-o lume * 
păcii și a fericirii”.

După cum transmite agenția 
France Presse, autoritățile 
nord-americane au hotărit să 
adopte măsuri represive împo
triva celor 59 de studenți a-* 
meric ani care vizitează Cuba. 
Potrivit agenției, un purtător 
de cuvînt al Departamentului 
de Stat al S.U.A. a declarat la 
1 iulie că, la înapoierea lor, tu
turor acestor studenți le vor fî 
retrase pașapoartele de călăto
rie și ei vor fi dați în judecată.

Sesiunea Consiliului 
economic și social

0. N. U.

S. U. A.: Pregătiri pentru un mare
marș

NEW YORK. — După cum reia- 
îează agenția Associated Press, 
conducătorii a jose organizații ale 
negrilor din S.U.A. au hotărit să 
organizeze la 26 august un marș de 
mare amploare spre Washington. 
Potrivit agenției, acesta va fi „cea 
nai puternică acțiune, ca număr de 
participant, organizată vreodată* 
In sprijinul revendicărilor popu
lației de culoare.

Dr. Martin Luther King, cunos
cut luptător pentru drepturile ne
grilor din S.U.A., a declarat, după

antisegregationist

GENEVA. - La 2 iulie la 
Geneva și-a început lucrările 
sesiunea Consiliului economic 
și social al O.N.U. Această se
siune care va dura o lună ara 
ca obiectiv principal discutarea 
problemelor privind tarile în 
curs de dezvoltare.

Consiliul va elabora planii’ 
rile pregătitoare în vederea 
Conferinței mondiale pentru 
comerț și dezvoltare, care va 
avea loc anul viitor. De ase
menea, va trece în revistă si
tuația economică și socială din 
lume.

cum menționează agenția, că de' 
monslrafia va urinări să constringă 
Congresul să adopte legea cu pri
vire la drepturile civile și să pro
testeze Împotriva situației create 
de șomajul masiv din rîndurile ne
grilor. El a adăugat 
strat ie vor participa, 
numeroși albi.

ir
CHICAGO. — 

continuă lucrările 
Asociației naționale 
propășirea populației de culoa
re din S.U.A. (NAACP). Potri
vit agenției U.P.I., participan- 
ții la congres au adoptat la 2 
iulie o rezoluție în care se 
subliniază că „programul pen
tru drepturi civile al președin
telui Kennedy este nesatisfăcă- 
tor" și se afirmă necesitatea 
unor măsuri mai cuprinzătoare 
pentru lichidarea tuturor for
melor de segregație rasială. în 
legătură cu manevrele unor 
senatori rasiști, de a împiedica 
adoptarea unor măsuri cu ca-

că la demon- 
de asemenea.

La Chicago 
Congresului 

pentru

însă, de bună 
lucru este impo- 
pozâți&i puterilor

minuțioa asupra

Noi tulburări provocate de colonialiști 
Britanicăin Guyana

GEORGETOWN. — Agen
țiile occidentale de presă rela
tează că situația din Guyana 
Britanică continuă sa se men
țină încordată, bande de huli
gani. aflate în slujba elemen
telor colonialiste, punând _ la 
cale noi atentate și tulburări. 
Potrivit agenției Reuter, la 2 
iulie, sabotori au încercat să 
incendieze palatul guverna
mental din Georgetown, clădi
re care fusese dinamitată în 
urmă cu o săptămână. în ace
eași zi, după cum transmite a-

gentia France Presse. la Geor
getown, precum și în alte câte
va localități s-au produs cioc
niri intre locuitorii de origine 
africană și indiană in cursul 
cărora aproape IOT de persoa
ne au fost rănite Poliția a in
tervenit cu grenade cu gaze la
crimogene și a operat aresUn. 
Aceeași agenție relatează câ 
trupe britanice patrulează pe 
străzile capitalei Guyanei Bri
tanice și au ocupat poziții in 
jurul clădirii parlamentului.

fcczj —Ia o demonstrație a oamenilor muncii pentru pace șf ar 
sarma/ «

Polo: PRINSA LATINA

de- 
vor 
în-

racter antirasial, rezoluția 
clară că negrii din S.U.A. 
acționa „pentru a obține 
frîngerea în alegeri a oricărui 
senator care va vota în Con
gres împotriva drepturilor ci
vile". Rezoluția subliniază, de 
asemenea, că noua legislație cu 
privire la drepturile civile va 
trebui să cuprindă, printre al
tele, desființarea practicilor 
rasiste Ia angajări în locurile 
de muncă, și sancțiuni împo
triva sindicatelor care promo
vează discriminarea împotriva 
negrilor.

între timp, în diferite orașe 
din S.U.A., continuă demon
strațiile populației de culoare, 
în ultimele zile asemenea ma
nifestații au avut loc la 
Gaudsden (Alabama). Green
ville (Mississippi), Charleston 
(Carolina de sud), Williamston 
(Carolina de nord), Kansas 
City (Kansas). Poliția a inter
venit operînd arestări în rîn- 
durile demonstranților.

“5-

luptele din Kurdistanul 
irakian

Dezbateri de politică externă
în Camera

LONDRA.—Deschizind dez
baterile din Camera Comune
lor in legătură cu problemele 
de politică externă. Heath, lor
dul Sigiliului privat, a declarat 
că guvernul englez „recunoaște 
necesitatea satisfacerii dorin
ței Europei (de fapt a Germa
niei occidentale — nr) de a a- 
vea un vot mai greu in dome
niul controlului politic asupra 
ancei nucleare- a NATO. 
Heath a arătat că guvernul en
glez vrea să obțină aceasta 
fără a spori numărul „forțelor 
nucleare naționale".

După cum a subliniat Heath, 
faptul că Anglia a acceptat să 
studieze planul american de 
creare a flotei submarine a 
N.A.T.O. înzestrate cu rachete 
„Polaris” și deservite de echi
paje mixte ale țărilor N.AT.O. 
nu înseamnă că ea și-a luat 
obligația să participe la aceas
tă măsură.

Comunelor

GENEVA La conferința 
Internațională pentru proble
mele instrucției publice se des
fășoară discuții pe marginea re
zoluției privind excluderea 
imediată de la conferință a de
legației portugheze al cărei gu
vern refuză să acorde liber
tate poporului angolez. Repre
zentanții țărilor africane care 
au prezentat această rezoluție 
au subliniat în cuvîntările lor 
că menținerea dominației co
loniale în Angola nu numai că 
reprezintă o încălcare groso
lană a declarației O.N.U. cu 
privire la drepturile omului dar 
și o piedică pentru dezvoltarea 
invățămînlului și culturii în a~ 
ceastă țară a cărei populație 
este aproape în întregime a- 
naliabetă.

La conferință colonialiștii 
portughezi și-au găsit apărători 
în persoana delegaților S.U.A., 
Angliei, Franței, Spaniei, Bel
giei, Germanei occidentale și 
ai unor alte țări.

Propunerea țărilor africane a 
fost sprijinită de reprezentan
tul R. P. Romine, R. P. Polone, 
R.S.F, Iugoslavia, U.R.S.S.

VICTORIA FALLS. — La 3 
iulie a luat sfârșit conferința 
consacrată oroblemei dezmem
brării Federației Rhodesiei și 
Nyassalandului. Comunicatul 
final subliniază ca participan- 
ții la conferință au căzut de 
acord ca desființarea Federa
ției Rhodesiei și Nyassalandu
lui, creată de colonialiștii en
glezi cu zece ani în urmă să 
aibă loc Ia 31 decembrie 1963. 
în următoarele șase luni, pre
cizează comunicatul, vor fi în
treprinse măsuri pentru trans
ferarea puterii deținute de 
guvernul federal guvernelor 
fiecărui teritoriu care a intrat 
în componenta federației.

BUDAPESTA. — Secretarul 
general al O.N.U., U Thant, 
care se află într-o vizită in 
Ungaria, a prezentat la Aca
demia de Științe a R. P. Un
gare un referat cu tema : „Re
lațiile culturale și pacea”.

NEW YORK — La 3 iulie. 
subcomitetul desemnat de Co
mitetul O.N.U. pentru aplica
rea declarației cu privire la a- 
cordarea independenței țârilor 
și popoarelor coloniale să cer
ceteze situația din Aden a dat 
publicității un raport cu pri
vire la concluziile vizitelor e- 
factuate de membrii săi, în 
cursul lunii iunie într-o serie 
de țări din Africa și Orientul 
mijlociu pentru a se documen
ta asupra situației din Aden 
și Federația Arabici de sud.

Membrii subcomitetului cer 
să se acorde populației din 
Aden și din celelalte teritorii 
din cadrul Federației dreptul 
la autodeterminare. Raportul 
cere, de asemenea, dizolvarea 
organelor legislative actuale 
și organizarea cit mai cunnd 
posibil a unor alegeri genera
le pe baza votului universal. 
Aceste alegeri trebuie să aibă 
loc înainte de obținerea inde
pendenței.

HAVANA — la Havana s-a 
anunțat încheierea unui acord 
comercial între Cuba și Guya
na Britanică în cadrul căruia. 
Cuba urmează să primească 
din Guyana Britanică o în
semnată cantitate de orez si 
traverse pentru construcții de 
căi ferate.

SANAA. — Postul de radio Sa
naa a anunțat că Ia Tribunalul 
special din Sanaa a luat sfirțit au
dierea a șase- persoane acuzate de 
complot împotriva regimului repu
blican din Yemen. Potrivit postului 
de radio, acuzații au făcut depozipi 
importante privind rolul pe care-1

c -rr=l ru='J
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RABAT — Lfciad ruriCMl 
in codrul «»ri confermțe de 
presă organizată la Rabat cu 
prilzjzl conferinței reprezen
tanților orgratzațulor de luptă 
pentru eliberare rațională dtn 
colori!*e portugheze. Santos. 
Itder a', partiduins ^Mișcarea 
populară pextru eliberarea 
Angoiei- a releve: că lușjlz. 
armată a poporului dxn Ango
la „va duce ia mod irartiAbil 
la accelerarea pmcesalui de 
eliberare -națională îs celelal
te colonii portugheze'.

Ineepind din luna ianuarie 
a acestui an, lupta popoarelor 
din Guineea portugheză ți in
sulele Capslni Verde s-a in
tensificat. In ultima vreme pa- 
trioții din aceste repiuni au 
doborit 10 avioane militare 
portugheze și an captura: 6 
ambarcațiuni. Unele regiuni 
dijx aceste teritorii au fost eli
berate.
ZANZIBAR — Ia 2 udie. Jam. 

shid Bin Abdulla a fost pro
clamat sultan al Zunzibarului.

După cum se țîie Zana ba
rul ți-a cuceri: autonomia in
ternă la 24 iunie a.c. El a fost 
protectorat britanic tuci din 
anul 1&90. Deși formal este 
condus de către ralun, intrea- 
ga putere aparține ouremaio- 
rului englez.

Fostul sultan al Zanzibaru- 
lui, Abdulla Bin Khalifa, a 
decedat Ia 1 iulie.

TOKIO. — După cum relata la 
2 iulie ziarul „Yomiuri", 170 000 da 
persoane slut membri ai bandelor 
de gangsteri care acționează în 
marile arațe ale Japoniei.
LONDRA — Sindicatul națio

nal al minerilor britanici a 
adoptat în cadrul Conferinței 
sale anuale la Bournemouth o

rîzotejie tn care xc cere w 
rw considerabilă a pensiilor 
prairu mineri. Un delegat la 
conferință a declarat că nume- 
-ofi Mineri, care au lucrat în
treaga riațd in mine, primesc 
a pensie cu care pot cumpă
ra ramai 12—13 țigări pe ai.

LA PAZ. — In capitala Bo
li oiei, La Paz. a avut loc o 
conferința a Comitetului sin
dical de coordonare al oame
nilor muncii din America La
tină. Comitetul a adresat 
tuturor oamenilor muncii din 
America Latină chemarea să 
creeze un front de luptă pen
tru satisfacerea revendicărilor 
lor sociale, pentru apărarea 
bogățiilor naturale ale fiecărei 
târî latino-americane, pentru 
prețuri echitabile la materiile 
prime de export.

Comitetul a adoptat, de a- 
semenea, hotărirea de a con
voca un Congres al unității 
sindicale în America Latină și 
a aprobat ordinea de zi a a- 
cestui congres, care va avea 
loc în Brazilia in ianuarie 1964.

LONDRA. ■— Cercurile apropiate 
de Comisia pentru cercetarea cau
zelor prăbușirii avionului militar 
belgian „S-l 19" au confirmat că, 
asQ cum se presupunea anterior, a- 
-.ionul a fost doborît de focul arti
leriei engleze care efectua exerciții 
de tragere. Accidentul a avut loc la 
26 iunie și s-a soldat cu moartea a 
33 de parașutiști belgieni și 5 
membrj ai echipajului avionului.

DAR-ES-SALAM — Comite
tul de coordonare a ajutorului 
acordat mișcării de eliberare 
națională de statele africane 
independente pentru teritoriile 
africane dependente își conti
nuă lucrările la Dar-Es-Salam. 
El discută metodele de elibe
rare a teritoriilor dependente 
de sub jugul colonial și pro
iectul de buget pe anii 1964— 
1965.

Comitetul a interpelat parti-

dele politice din Bechuana- 
land, Swaziland și ale altor te
ritorii dependente, în legătură 
cu ajutorul cerut de acestea 
din partea statelor africane 
independente. Comitetul a a- 
doptat, de asemenea, hotărirea 
de a trimite o misiune de bu
năvoință la Leopoldville pen
tru a reglementa divergențele 
existente între diferitele or
ganizații naționaliste din An
gola.

NAIROBI. — La 2 iulie s-a 
întors la Nairobi, venind din 
Uganda, unde au avut loc tra
tativele cu privire la crearea 
Federației Africii Răsăritene, 
Tom Mboya, ministrul de jus
tiție al Kenyei,

Luînd cuvîntul cu acest pri
lej în fața ziariștilor, Tom 
Mboya a declarat că „datorită 
încheierii cu succes a tratati
velor de la Kampala (Uganda) 
dintre conducătorii celor trei 
state care urmează să facă 
parte din viitoarea federație — 
Kenya, Uganda și Tanganica 
— a devenit posibilă organiza
rea unei conferințe cu o larga 
reprezentare pentru crearea 
Federației Africii Răsăritene 
mai curînd decît a fost prevă
zut inițial".

El a arătat, de asemenea, că 
un grup de lucru condus de 
procurorii generali ai celor trei 
țări a rămas la Kampala pen
tru a termina elaborarea pro
iectului de constituție a vii
toarei federații.

HANOI. — Agenția vietna
meză de informații anunță că 
31 de grupuri, totalizând 833 de 
persoane, au fost introduse de 
către autoritățile lui Ngo Dinh 
Diem în partea de sud a zonei 
demilitarizate, fără a fi avut 
permisiunea comisiei mixte lo
cale.

Persoanele infiltrate în a- ■ 
ceastă zonă s-au deplasat de-a ■ 
lungul rîului de demarcației 
Ben Hai pentru a lua fotogra- ■ 
fii și a face observații asupra ■ 
țărmului de nord. n

înaltul comandament al Mi
siunii de legătură a armatei 
populare vietnameze a adresat 
Comisiei internaționale de su
praveghere și control o notă de 
protest împotriva acestor vio
lări ale acordurilor de la Ge
neva din 1954 și a statutului 
zonei demilitarizate.

El s-a referit în continuare 
la situația din Laos și la pro
blema încetării experiențelor 
cu arme nucleare, cxprimln- 
du-și speranța că rezolvarea 
cu succes a acestei probleme ar 
înlesni „procesul dezarmării-.

Vorbitorul a răspuns afir
mativ Ia întrebarea ce i-a fost 
pusă de Wilson, lider al parti
dului laburist, dacă în cursul 
pregătirilor în vederea tratati
velor de la Moscova cu privire 
la interzicerea experiențelor 
nucleare guvernul Angliei ia în 
considerare punctul de vedere 
al guvernului sovietic în pro
bleme ca răspîndirea armei 
nucleare și forțele nucleare 
multilaterale ale N.AT.O.

Luînd cuvîntul din partea 
opoziției, Gordon Walker, pur
tător de cuvînt al opoziției 
pentru problemele externe, a 
subliniat că laburiștii se pro
nunță împotriva creării forțe
lor nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O., deoarece aceasta ar 
apropia considerabil Germania 
occidentală de arma nucleară. 
El a subliniat că în urma re
centei lor vizite la Moscova 
nici Wilson nici el nu se îndo
iesc cîtuși de puțin că nu poate 
exista nici o șansă de a duce 
tratative rodnice cu Uniunea 
Sovietică atît timp cît la or
dinea zilei se află problema 
creării forțelor nucleare mul
tilaterale ale N.A.T.O.

Gordon Walker a recoman
dat să se reia în discuție pro
blema relațiilor dintre Est și 
Vest. El a cerUt Occidentului 
să manifeste inițiativă în do
meniul slăbirii încordării in
ternaționale.

PARIS. — In legătură cu 
operațiunile militare pe care 
guvernul irakian le desfășoa
ră îmjpotriva partizanilor 
kurzi, reprezentanța mișcării 
kurde la Paris a dat publici
tății la 3 iuilie un comunicat 
al cartierului general al for
țelor patriotice kurde.

După cum relatează agen
ția France Presse, în comuni
cat se subliniază că în ultimul 
timp forțele kurde au doborît, 
în regiunea Ramerni (Mosul) 
trei avioane aparțini ud forțe
lor armate irakiene și un a- 
vion sirian. Alte trei avioane 
au fost doborâte în apropiere 
de Khanakin iar unul în re
giunea Derbenxi-Bazyan.

Totodată, în comunicat se 
arată că în ultimele două săp
tămâni s-au desfășurat lupte 
grele în regiunile Kirkuk, So- 
leimania, Salah EI Din, Zakho 
și Șpilk. în cursul acestor ope
rațiuni trupele guvernamen
tale au suferit mari pierderi 
care se cifrează la 1340 
răniți șl 720 prizonieri; au 
lost, de asemenea, capturate 
20 de mașini blindate, 164 de 
mitraliere, 9 mortiere, 1 000 da 
arme și 90 de pistoale auto
mate.

Comunicatul arată în conti
nuare că * 
meritelor 
aeriene 
regiunile 
Sbaikhan, Zawite, Manguez și 
Biara au fost distruse 167 de 
localități. Pierderile cauzate 
populației civile se ridică la 
634 morți, 1309 răniți dintre 
care 137 de copii sub trei ani.

După cum menționează a- 
gențîa France Presse, pen tiu 
prima oară Intr-un comunicat 
oficial se menționează pre
zenta trupelor siriene în ac
țiunile militare desfășurate de 
guvernul irakian împotriva 
minorității kurde*

*
ULAN BATOR. — Agenția 

Monțame anunță că ministrul 
afacerilor externe al R. P. 
Mongole, M. Dughersuren, a 
transmis secretarului general 
al organizației Națiunilor 
Unite, U Thant, o scrisoare în 
care, din însărcinarea guver
nului R. P. Mongole, cere in
cluderea pe ordinea de zi pre
liminară a celei de-a 18-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U. a punctului „despre 
politica de genocid a guver
nului Republicii Irak împo
triva poporului kurd", ca o 
problemă importantă șl ur
gentă,

în cursul bombarda- 
efectuate de forțele 
guvernamentale în 
Gali-Alihak, Harire,

f

4

I 
I 
I

SANTIAGO OF. CHILE — I- | 
ciuda protestelor opiniei pu-1 
blice, Camera Deputaților aB 
Republicii Chile a adoptat le-l 
gea cu privire la restrîngereal 
libertății presei, cunoscută îng 
această țară sub denumirea del 
„legea căluș*. Agențiile de _ 
presa relatează că în timpul | 
dezbaterilor în Cameră, nu- ■ 
meroși deputați reprezentând j 
Frontul popular de acțiune și| 
partidul creștin-democrat au ■ 
denunțat această lege drept ol 
încercare din partea guvernu
lui de a limita drepturile de-l 
mocratice. Beneficiind de ro-l 
turile partidului de guvernă
mânt, guvernul a obținut apro
barea legii. In timpul ședinței,
în fața clădirii parlamentului X 
chilian au avut loc demonstra-" 
ții de protest la care au par-i 
ticipat un mare număr de stu-| 
denți de la Institutul de ziaris- a 
tied al Universității din San-I 
tiago de Chile, Demonstranții9 
au pătruns pînă în coridoarele 
Camerei Deputaților unde au 
scandat: uJos legea arbitrară*.

i

I
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Să înceteze represiunile
împotriva patrioților

irakieni !
tirile sosite din
Irak arată că
cercurile reacțio
nare din această 
țară continuă pri
goana împotriva 
elementelor demo

cratice. Oameni cu vederi pro
gresiste, partizani ai păcii, co
muniști, activiști de frunte ai 
mișcării sindicale, de femei, și 
tineret sânt arestați, schingiu- 
iți, asasinați. Patriofi. oameni 
cinstiți care și-au pus forțele 
în slujba țârii lor, cad victimă 
acțiunilor represive deslănțu- 
ite de reacțîune. Represiunile 
anti-democratice merg mină în 
mînă cu războiul de extermi
nare împotriva populației 
kurde.

Este limpede că toate ace
stea n-au nimic comun cu inte
resele .vitale, cu năzuințele po-

porului irakian dornic de liber
tate, democrație, progres.

Prigoana anti-democratică 
declanșată de reactiunea ira
kiană, arestările, torturarea și 
asasinarea unor cetățeni cin
stiți pe motive arbitrare, fără 
niciun alt temei decît bunul 
plac al anumitor cercuri reac
ționare, constituie o încălcare 
evidentă a celor mai elemen
tare drepturi ale omului, înlo
cuirea dreptului cu domnia ră
fuielii, acțiunile anti-umane din 
Irak stîrnesc o legitimă indig
nare în rândul opiniei publice.

îmi alătur glasul, glasului în
tregului nostru popor ca și ce- 
luj al tuturor oamenilor pro
gresiști din lume și cer să se 
pună capăt prigoanei împotriva 
democraților din Irak.
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